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TÍZ MÁJUSI SZÓLAM 

F E H É R F E R E N C 

bármiképpen — tisztességben 
bárakárki — járni szállni 
bárakárkány — mind akárhány 
akármerre — mind csak erre 
bárakárhogy — most is éppúgy 
akármennyi — tán szemernyi 
bárakárki — számot vessen 
akárhova — tapodtat se 
akármeddig — háztól házig 
akármikor — szemhunyásig 
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TITO, SZABADSÁG! 

J U R E K A Š T E L A N 

„Nem tudnák beszélni a halálról. A halál csupán az élet része, 
csak része, mert az élet elpusztíthatatlan. A halálban egyedül az 
ember veszendő, mulandó része tűnik el, míg lelke, eszméi, gondo
latai, cselekedetei tovább élnek és hatnak." 

Nem él-e még ma is a szókratészi gondolat? 
Meghalhat-e a titói elgondolás, amely a történelem keresztútján 

egy egész országot, valamennyi embert a halál, a háború és a rom
bolás ellen szólított? Riadt madárrajókként ötlenek fel bennem 
most e gondolatok, miközben az egyszerű, emberi és könyörtelen 
tényt hallgatom: meghalt Tito elvtárs. 

Nehezemre esik a felismerés, hogy soha többé nem fogjuk hallani 
eleven hangját. Egyetlen szót .sem fog többé leírni. Ám intellektu
sának tanulsága nem erősebb-e még mindig a tudatunkban? Vajon 
eltűnhet-e az az ember, aki felismerte az értelem, az igazság és a 
béke útjait? 

Nem tudnék beszélni a halálról. 
Ha kidől egy hatalmas tölgyfa, ropog az egész erdő. Ha a dol

goknak nyoma vész, megmaradnak a képek, a képek örvénylései, 
a viharok, a hallgatások, elmosódnak az idő határai. Haldoklik a 
bajtársam . . . Ha túléled . . . ha találkozol vele . . . - üdvözöld . . . 
csak képek . . . villanások . . . tüzet raktunk a hegyeikben . . . me
legszünk . . . a távolból mind kivehetőbben szüremlik a dal: Tito, 
szabadság!... egyre hangosabban: Tito, szabadság... 

Számomra úgy tűnik, hogy ezek a szavak az erdőből fakadnák, 
akár valami irdatlan tenger, hatalmas óceán, amely a hátán hor
doz. 

És valóban léteznek szavak, hatalmasak, akár az óceán, hábor-
góak és nyugodtak, mint a tenger.. . Tito, szabadság... És hall-
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gatva az erdő roppanásait és a tenger háborgó csöndjét, valójában 
Titóval és a szabadsággal szólok. S mindketten válaszolnak az or
szág minden talpalatnyi földjéről, valamennyi sugarából a napnak. 
Tito, szabadság! 

(1980) 
BRASNYÓ István fordítása 



KITELJESÍTENI ÖRÖKSÉGÉT 

V L A D I M Í R D E D I J E R 

1980. május 5. — „Első reggelünk Tito nélkül." Ezzel kezdem 
a naplómat ma reggel. 

Nehéz időszakban hagyott itt bennünket. Egyre mélyebbek lesz
nek az ellentétek a világban. Mindenütt az igazságtalanság szeretne 
felülkerekedni. 

Életének tanulsága — a világ jogfosztó ttjainak összefogása ré
vén folytatott szakadatlan harc, amelynek alapja a tettekben 
megnyilvánuló testvériség és egység: csak ez segítheti át az emberi
séget az előtte terjengő sötétségen. A mai feljegyzéseimet az aláb
biakkal végeztem: Ki kell teljesítenünk hatalmas örökségét — 
méghozzá valamennyiünknek, tekintet nélkül arra, hogy hol a 
helyünk, függetlenül attól, hogy mely korban s hogy mennyire 
futja kinek-kinek az erejéből. 

A jövőre kell gondolnunk, mert az élet megköveteli hogy éljünk. 

(1980) 
BRASNYÓ István fordítása 



ESZMEI CSELEKEDETEINK MOZGATÓI 

M A J O R N Á N D O R 

Titóhoz fogható zseniális forradalmárt legfeljebb egyet-kettőt 
szül évszázadonként az emberiség, kis népek életében pedig, ami
lyenek a mi népeink, évszázadok is eltelnek, mire hozzá fogható 
egyéniség jelenik meg. Az utóbbi majd fél évszázadban a szocializ
musért folyó küzdelem során szinte minden vívmányunkat Tito 
neve fémjelez. Az 6 nevéhez fűződik a föderatív országberendezé
sért való küzdelem is. ö népeink egyenjogúságának záloga, ö ve
zetett bennünket a nemzetközi forradalmi munkásmozgalomban 
való egyenjogú viszonyokért folytatott harcban is, s hirdette: min
den párt saját munkásosztályának és népének felel politikájáért. 
Benne fogamzott meg az elnemkötelezettség elve és politikája, mint 
igazi forradalmi lehetőség a tömbökre osztott világban, melyben 
az érdekövezetek logikája érvényesül, és az alárendelés fenyegeti a 
kisebb népeket, országokat. 

Nevéhez fűződik az általános honvédelem kiépítése, a felfegy
verzett nép marxi eszméjének valóra váltása, természetesen népfel
szabadító harcunkra támaszkodva, amelynek legfőbb stratégája is 
ő volt. Mindig is ő lelte meg annak a módját, hogy a párt bele ne 
essék a dogmatizmus, a szektásság, a bürokratizmus posványába* 
azaz mindig a munkásosztály, a dolgozók soraiban maradjon, 
érezze törekvéseiket és ott kovácsolja egységét, mert így lehet va
lóban élcsapat. 

S mindaz, ami Tito nevéhez fűződik, egyúttal a Kommunista 
Szövetséggel is egybekapcsolódik, vagyis nem választható el a 
Kommunista Szövetségtől. Tito nem gyökértelen magányos óriás. 
Nemcsak létrehozója a pártnak, hanem szülötte is. Jugoszlávia 
munkásosztályának harcában lett azzá, amivé lett. Különös érde
me, hogy mindig olyan munkamódszert követett, amely megköve
telte az örikezdeményezést, az alkotó hozzáállást, úgyhogy életét 



a munkáshatalom kiépítésének áldozva életművében valójában mil
liók voltak a munkatársai. Ezért i-s olyan természetes, olyan ma
gától értetődő a titói út folytatása. 

E feladatok teljesítésének érdekében feltétlenül tovább kell töké
letesítenünk a megállapodások és meggyezésék rendszerét, a gazda
sági és társadalmi élet minden területén. Be kell tartanunk az 
objektív gazdasági törvényszerűségeiket. E szempontból külön fele
lősség hárul a köztársaságokra és a tartományokra. Különösen fon
tos, hogy mindannyiunk magatartása összhangban álljon a kijelöl-
tekkel. Ez egyben feltétele nemzeteink és nemzetiségeink testvéri
sége és egysége további fejlesztésének is; tehát forradalmunk leg
nagyobb vívmánya továbbfejlesztésének. Ez szavatolja sikeres fej
lődésünket. 

Gazdasági és politikai rendszerünk távlatát és mai konkrét meg
oldásait Titóval együtt állapította meg népünk, és nyilvánvalóan 
úgy maradhatunk meg leginkább a titói úton, ha ezeket a rend
szerbeli viszonyokat életre keltjük. Most, forradalmunk mai sza
kaszában, erre nézve aligha akadhat bárkinek is jobb elképzelése. 
Van azonban a dolognak hosszú távú vetülete is. Az élet ugyanis 
változik, már holnap új problémákkal fogunk szembenézni, s tu
dott dolog: minden új helyzet új megoldást kíván, s ez esetben már 
nem támaszkodhatunk Tito közvetlen útmutatására. Azt, hogy mi 
vezérelte leginkább Titót, amikor egy-egy új problémára megoldást 
keresett, illetve mihez kell tartanunk magunkat, hogy úgy járjunk 
el, ahogyan Tito cselekedne, a legtömörebben így fogalmazhatnánk 
meg: tántoríthatatlanul a munkásosztály és népünk érdekeit szol
gálni és óvakodni attól, hogy valamely dogma gúzsba kössön ben
nünket. Titót semmiképpen sem lehet dogmatikusan követni. Ez 
mindenki előtt világos. Eszméi ezért is még sok-sok éven át köz
vetlen mozgatói lesznek cselekedeteinknek. 



FEGYVEREK KÖZT MÜZSA 

népfelszabadító háború költészetünkben 

Á C S K Á R O L Y V Á L O G A T Á S A 

HOLTAK TAVASZA 

G Á L L Á S Z L Ó 

Nyögött a híd, a torony lehullott, 
cserepek sírtak az utca közepén; 
egy ember rohant a sínek között — 
utána lőttek, elbukott, 
és rügyeztek a zászlók a padlásokon, 
és sárgán kapaszkodtak a házfalakba 
a halottak. 

A szobor letépett fejét siratta, 
s a gyáros a karját lengette egyre, 
hordók gurulták a kapuk elé, 
és öklendeztek a részeg bakák . . . 
a kaszárnya-udvaron gyökeret vert 
az akasztófa. 

A malom már embereket őrölt, 
és ünnepre csengettyűztek a harangok, 
a nagynéném sápadt arcát néztem, 
a rács mögött volt és szemében Auschwitz, 
a gáz és a halál 



Soha nem tudom elfeledni, 
soha nem tudom kialudni, 
soha nem tudom elénekelni, 
se sírni, se ütni, se ölni. 

A barátomat, német ruhában, 
a barátomat, nyilaskereszttel, 
a barátomat, részeg röhejjel, — 
a barátomat, ki nem lát engem... 
a barátomat, az akasztófán. 

Csak a jövőre emlékszem még, 
amely Szerbiában, az erdők mélyén, 
dörögve és diadalmasan ébredt. 

LÁZAS ESTE 

L A T Á K I S T V Á N 

Mayer Ottmárék emtábéntík. 

Este már korán ágyadra hemperedsz, 
Elfelejtettél zsolozsmát, éneket, 
Az ablak fájában szú őröl, fúrja, 
Félbetört, semmis, vidéki életed. 

Agyad orsója pereg szakadatlan, 
Mint ostoba buddhista imamalom. 
Ágyadban nyögve gubbasztasz sötétben, 
S csak ásíttat a gyász és az unalom. 

Az ablak előtt a villanypóznákon 
Szinte sírnak a távíróhuzalok, 
Jajgatnák a drótok a szélben, mintha 
Rajtuk üzenne sok, sok, bús halott. 

Csak az éjjelek múlnának el gyorsan, 
A nappal az elfut szürkén, ridegen. 
Eltűnt kedveseid arcát kutatod, 
S hideg közönnyel^néz rád száz idegen. 



Ha visszaforgatod nappalod filmjét 
Esténként ideges, tüzes ágyadban 
Pattanásig feszült agyad nem talál 
Irt bajára, mert az gyógyíthatatlan. 

Nem múlnak, nem múlnak a sötét mélyén 
A százszor is számolt, gyötrelmes percek. 
Szú fúrja ideged és az ablakfát, 
S ahogy fúrja, az ócska deszka perceg. 

Hiába markolsz a gyáva sötétbe, 
Az eltűnt kedveseik vissza nem térnek, 
— Sírnak, sírnak a távíróhuzalok, 
És csak fúrja az ablákfát á féreg. 

(1941—42 -tétén.) 

BALLADA EGY RÉGI TÉLRŐL 

F E H É R F E R E N C 

Inog az éjben a vörös parti lámpás, 
mint örökmécses halott móló fölött. 
Visong az eszelős szél s hullámsírt csáklyáz 
két zsuborgó hídláb között. 

Fagyos sikoly. Csönd. Reccsen a Duna jege. 
Dúl a feketeinges legények násza. 
Száz tőr most a száz mennyasszony éjfekete 
hajának holt villanása. 

Száz forró leánytest — száz mély lék a jégen: 
korom, ifjúságom késő balladája... 
Itt leltem, míg sétáltam a parti éjben — 
magyari magyarok vádló unokája. 

Újvidiék, 1954. ,an. 6. 



MI TÖRTÉNIK ITT? 

D E B R E C Z E N I J Ó Z S E F 

Az ember áll, az ember ül, 
köhög, lélegzik, meg beszél, 
de meg nem áll ő emberül, 
Csak épp alig, hogy tesz-vesz: él; 
Ricsaj van, reng a szarkaláb, 
cudar vihar, egy köd a rét; 
bilincs csörren, szállong a vád, 
Isten nem láthat már alább, 
birkamódra baktat a h é t . . . 

Én már felnőttem tejen, regén, 
gyorsan tanultam dajka énekit; 
okos gyerek, hadd kérdezem meg én: 
Ti embereik, mi történik itt? 

Galambposta levelet se hoz már, 
éj ül rajtunk lomhán, mint a rozmár 
Zálogban ágy és szék, karos, 
mezőnkön véznán lóg a rozs. 
Se italunk, se ételünk, 
Se lábbeli, se tiszta üng, 
Se lenge len, se gyenge tű, 
törten hever a csengetyű, 
asztalfőn trónol béna gond, 
Mi történik itt mondd, no mondd!.. . 

Tehén nem ád nekünk tejet, 
gaz veri fel a tűzhelyet; 
Oly néma minden, mint a lárva, 
roskadt kapunk sarkig kitárva; 
de hol a vándor? Holt a vidék. 
Surran a vész, a vak sakál, 
az ember nagybután csak áll. 
Mi sem terem, ki lesz okos? 
S megáldatik a rossz fokos, 
Kegyeimezőn, ha fejbekólint... 

6 
(1942) 



DEPORTÁCIÓ 

D E B R E C Z E N I J Ó Z S E F 

Nem is búcsúztunk. Egy percet adták 
Tán annyit se. A rendőr sürgetett, 
„Rasch"-ot morgott az álmos SS-eb, 
S úgy nézett máris, mint egy halottat. 

Inget, harisnyát gyűrtem a hátizsákba, 
Te ott reszkettél mögöttem. Féltél. 
Hallgattunk mind. Nem néztem hátra; 
A döglött csendre hurkot font az éjfél. 

Pokróc, kulacs, karóra, karszalag . . . 
Elkészült? — Igen. — Alsó, előre, los! . . . 
Hallják-e benn apámék? Oly ébren alszanak. 
Mit csörtet hát, ördög beléje, 
Géppisztolyával ez a martalóc? 

Nem is búcsúztunk. Szó már nem esett, 
S többé nem láttuk egymást mi ketten; 
A hideg kulcs jajdult egy éleset 
És becsapódott kapunk megettem. 

BESZÉLGETÉS EGY ÁRNYKÉPPEL 

(részlet) 

L Ő R I N C P É T E R 

17. 
Csak a hírek, csak a levelek. 
De köröttünk sövény, sárt telek. 
Csak gondolatban, vágyban egyesülünk. 
Túnya-tétlenül ágyunkon ülünk. 
Kint harcolnák, 
kint élnek, építenek 
s a hullt helyekre 



kellenek 
az új emberek. 
Mert a terek 
rengetegek. 
Hullanak, jaj, az emberek 
s a nagy erdő, a berek 
új anyagra vár. 
Nélkülünk tán űr tátong 
kidőlt bajtársak helyén. 
Múlóban a nyár, 
köröttünk, víz, sár. 
Bámulunk üres aggyal, 
fejünk, mint a gong 
cseng-bong, zeng, king-kong, 
Ülünk-fülünk, 
mint az agyagharang. 
Lábunk indulásba lendül — 
az őr a géppuskánál fent ül 
s fényt vet aszott testünk köré. 
Nem vehetünk részt a harcban, 
építenünk nem szabad. 
Még a szavad sem szabad, 
nem éri el hű harcos társad. 
Átszúrt testeden érzed a nyársat. 
Mért éltél? Jaj, mit tettél? 
Tétlenkedtél, 
lustálkodtál, 
álmodoztál. 
S most csak ez a tulajdonod: 
nincs barátod, nincs rokonod. 
Csak a hit tartja a lelket 
s egyre az egyet kérdezed: 
Marad-e rád még feladat? 
Maradnak-e üres telkek, 
hol te lehetsz a pallér? 
Irigyellek, jaj, testvérek! 
Vájjon időre beérek? 
Hitem küldöm: Jószerencsét! 



21. 
(Írunk és csinálunk történelmet, 
Nagyot nem merünk, 
a szó a fegyverünk! 
De szó formál embert és korszakot!) 
Foglyok vagyunk, rabok, 
leszámolt darabok, 
csak leolvas bennünket az őr. 
Soha szabadabb 
nem volt rab s vadabb, 
mint itt, 
hol fényt ránk a reflektor 
vet, 
mint itt, 
hol nem virrad ránk új kor 
s a régi temet. 
Mert itt a rab 
új törvényt szab. 
Lakat mögött új kort prédikál, 
Mert ma minden lakat 
szül új hatalmakat, 
dönti azt, amely a fénytől elzár. 
írunk és csinálunk történelmet, 
Nagyot nem merünk, 
a szó a fegyverünk. 
De szó formál embert és korszakot. 

(Qsimbrüűk, 1944) 

PARTIZÁN HADIKÓRHÁZ NO. 9. 

S I N K Ó E R V I N 

Hallgatag fák árnya alszik puha havon. 
Csomagol már a tél. Itt-ott völgyben, hegyen 
Meztelen hever már víg szűz, barna tavasz. 
Panasz csak az ember. Kékbe nyílt ég alatt, 
Hol fák árnya alszik maradt fényes havon, 
Házak, füstoszlopok, s ki él, az meglakol, 
A halál lett isten, s élni alig szabad. 



Hallgatag fák árnya, s vér hallgat a havon, 
Vadon ez itt, néma, csak karom kiabál, 
Szabály ellen vágyva, ölelésre fájva 
S árva, csak én hallom. S néha süket éjen, 
Ha kint a fák állnak keményen hallgatag, 
És sor ökrös szekér hoz roncsolt ifjakat, 
Rossz látomásként áll elém önszemélyem. 

Hallgatag fák között ha vérük kicsordul, 
Kordun, Lika, Boszna — itt van, kiért, miért, 
A célt, tömör testét, tapintja mind a kéz . . . 
Jaj, és — élek? Élnek-e még, kikért fáj karom? 
Ös, erős fák között hazátlan szél vagyok, 
Egész nagyvilágé s világtól elhagyott, 
Fantom nyelven süvölt fantom népnek dalom. 

(Zbjeg, 1944. március 15.) 

1944. SZEPTEMBER 7. 

S I N K Ó E R V I N 

Lobban öröm, hegy-völgy ma hadaknak elébe kigyullad, 
Zeng a harang, milljók vert szíve zúg diadalt! 
Győzni be szép! mámorban nyúl ki ezernyi ezer kar, 
Évekig ért türelem, vágynak az óra ma év. 
Csillag, ötágú, üdv! Volt tömlöc-vágy, ma vihar vagy, 
Or urakon, sújtó fény, lehet lánc-letörő! 
Vélnéd, vad csata dúl, tör térbe a szívbeli lárma, 
Puska ropog, bombák! Szűk az örömnek a föld. 
Árva fi, tiprott, évekig állta a birkot a szörnnyel, 
S száz csoda! nem mese! győz s nyer fölséges arát. 
Győz az igazság! s ujjong újra a gyermek a népben, 
Nagy szavak, áldott méz, édes az íze megint. 
Még nem volt álom soha szebb, mint szép a való ma, 
Térden a hóhér, s áll, tart pallost az elítélt. 
Hát te, te, szívem, öreg kuvasz, ős búd lánca kötötten, 
Fájdulsz, húz súly, állsz elfacsarodva.. . Miért? 
Írva vagyon Lázárról: . . . „S felkele s jár a." Ma én is, 
Holtjaiból ki felállt, néppel együtt vagyok egy, 



Egy — s -mégis külön. Ó, fény, fény, szabad élet, arany nap, 
Sajgóbban, mint én, volt-e, ki fájt, epedett? 
„S felkel s j á ra . . . " de Lázár én, állok s halálba 
Hátratekint a szemem. Már oda nem hat e fény! 
Mint a sötét földet beborítja a zöld, ha tavasz van, 
Mártír csontoktól sírva fehér az az éj. 
Csillag, ötágú, üdv! De irigye vagyok ma magamnak, 
Hátratekint a szemem. Moccanj, nagy temető! 
Nem moccan soha már, s én élek. Jaj, ti halottak! 
Milljók nem tudják meg soha: múlt a pokol. 
Én élek, de azok . . . ma s örökre őrzik a rémet: 
Víg sintér vigyorát. Így tört éjbe szemük. 

(Radatováci-LeSóe, 1944. szept.^dec. 15.) 

MENEKÜLNEK A PATKÁNYOK 

C S É P É I M R E 

Éléskamráinkban fészket vertek, 
s telt hassal hevertek bizalmunk gyapotán; 
mi meg a szecskáikat ettük, 
mely őrlődött bosszújuk titkos agyarán. 

Belerágták maguk a lelkünkbe, 
s álmunkat is uralták makacsul; 
örömünkbe ők keverték ürmöt, 
s fosztogattak bennünket cudarul. 

De ma őket is utolérte sorsuk: 
fejüket kapkodva vonulnak kifelé. 
Köröskörül tisztító csóvák gyúlnak, 
s derült ég dől a nádviskók elé. 

(1944) 



BOLMÁN 

D U D Á S F E R E N C 

Vándor! Ha utad itt a domb mellett vezet, 
állj meg felette, pihentesd fáradt lábod. 

Dőlj rá a roskadó korlátra, 
mit a kegyelet a domb tövébe ásott. 

Vagy hasalj végig a hantos háton . . . 
Nézd ott lenn, a fodros Dráva, — Bolmán! 

S míg fogad közt fűszálat rágcsálsz, 
unott szemed megakad egy táblán: 

Rajta csillag, és alatta sorban 
esővert betűk, napszítta, fakó. 

Durván belevésve a kopott deszkába; 
alig vagy nem is olvasható. 

Betűzgesd csak! és lassan megérted: 
sírhant a domb, a tábla fejfa volt. 

Az ezerkilencszáznegyvenötös évben 
temettek ide hét szabadságharcost. 

„Heten fékszenek itt a Petőfi brigádból. 
Elestek március hó 14-én. 

Meghaltak a népek szabadságáért, 
Emlékük örökké él." 

— Bizony Pajtás! Mi fekszünk itt lenn, heten, 
Hét bácskai fenelegény. 

Együtt jöttünk és együtt haltunk meg 
tavaszelő egy ködös reggelén. 

Bácska szívében ringott a bölcsőnk, 
a bugyiijárói híres Topolyán. 

Onnan jöttünk nótásan, vidáman; 
oda várt vissza hét csókos szájú lány. 



Nótásan, vidáman jöttünk idáig, 
szemünkben virtusos láng nevetett. 

Csintalan vágytól vert a lány szíve 
esténként, ha velünk beszélgetett. 

Petőfi hitét hoztuk magunkkal. 
Jöttünk kiverni Hitler rabló hadát. 

S bár rongyosan és tízen egy puskával; 
átverekedtünk egy sor véres csatát. 

Gúnyoltak bennünket, nevettek rajtunk. 
Nevünk lett a „Rongyos brigád". 

Testvér se hitte, mire vagyunk képes — 
Még nem látták a Botolani Csodát. 

Jönnie kellett, a legnagyobb harcnak, 
mikor kigyulladt a Dráva vize. 

Hitler hada, áradat szakadt ránk 
s magunk maradtunk szembe vele. 

Lőcsön pihentünk akkor — udvarolgattunk. 
A lányok már festették a piros tojást . . . 

és riadót recsegett egy kora reggelen, 
az estéli bortól még mámoros trombitás. 

— Fegyverre, előre, rajta! 
A Dráva-parton nagy a veszély. 

Az éjszaka németek törteik át rajta. 
Bolmáriban folyik a proletár vér. 

Puszta kézzel, de visszavettük Bolmánt. 
Utunkon szétszórva sebesült, halott. 

Ilyen Leckét a hírhedt „Jenő herceg" 
mióta áll, aligha kapott. 

Ügy lapultak a rekettyés parton, 
mint a hajtásba került nyulak, 

S ha a túlpartról segélyt nem kapnak, 
reggelre közülük egy sem marad. 



De jöttek a Dráván át sűrű rajokban, 
s mi megfogyva, fáradtan vártuk a reggelt. 

Míg nekik a Dráva ontotta a pótlást, 
hozta a lőszert is, ontotta a fegyvert. 

— Visszavonulni!... s ballagtunk vissza a ködben. 
— Néhány hátvédül maradjon itt a hegyen! 

No, hadd lássuk, most ki a legény!? 
. . . s a menetből kiléptünk mi, bugyiisok, heten. 

Bizony pajtás! mi heten itt maradtunk. 
Ellennünk német ezer és ezer. 

De maradtunk mindenre elszántan, 
a márciusi ködös reggelen. 

Ekkor már volt puskánk, sarcunk is kettő. 
Gábor szerezte tőlük, meg a kártyás Ficék. 

Leállítottuk a dombra és néztük, 
hogy bújnak ki a ködből a szürke köpönyegek. 

Jöttek, imbolyogtak előre a réten. — 
mi meg csak feküdtünk némán, mereven. 

Szinte már a szagukat éreztük, 
mikor a Gábor megbökött: — Tüzelj! 

Recsegve kezdett köpködni a sárác a ködbe; 
ugrált vaslábán, csővén táncolt a l áng . . . 

s előttünk, mint kukoricatarlón a tök, 
hevert egy csomó telitalált „kamerád". 

Bugdácsoltak, tüzeltek, ugráltak össze-vissza. 
Az avaron meg, csak szaporodott a szürke gyümölcs. 

Az idő, úgy látszott, kátyúba rekedt meg, 
a nap egy pillanatra mégis kikönyökölt. 

Ekkorra már tán százan is feküdték, 
mozdulatlanul a nedves földeken — 

és ekkor a napsütötte résen észrevették, 
hogy ellenük, csak mi vagyunk heten. 



Felordítottak gyáva örömmel, — 
száz irányból szállt a halál felénk, 

Aztán csend lett. Nem felelt rá senki. 
A hét közül már egyikünk sem élt. 

Hét szétroncsolt, összelőtt test maradt itt, 
Hét utolsó sóhaj -messze-messze száll t . . . 

át a bácskai rónákon, mégegyszer csókolni 
a fiát váró hét édesanyát. 

Bizony pajtás! így estünk itt el mi, 
ezt mondja el a tábla neked. 

Erről súg itt a tavaszi szellő, 
s a méhek is itt erről döngenek. 

Ha meghallgattad, menj utadra békén . . . 
De ha utad Bácskába visz, mondd el Topolyán: 

hogyan halt meg itten, itt a domb tövében, 
a Petőfi-brigádból, hét rongyos proletár. 

VAJDASÁGI MAGYAROK 

L A T Á K I S T V Á N 

A megszállók épphogy szabadon engedték. 
Vajdaság ködbebujt, bőtermő síkságán 
Riadtan, tudatlan, topognak szerteszét, 
S ügyetlen tárja ki mind a dolgos kezét. 
E nép negyvennyolc óta nem ék szabadon, 
Nehezen kél fásult szívében vigalom. 
Tétova: nem kér, nem vádol és nem tervez. 
Lassan eszmél fel, hogy szabadságot ért és 
Erőtlen kínlódik, miképp a fuldokló, 
Akit villanyoz a mesterséges légzés. 

Mint ki sötét odúból támolygott elő, 
S az éles napfénytől vak módján hunyorog, 
Nem látja, hogy partizánok erős vállán 
Érte is lengnek a bosszuló szuronyok. 



A sötét múlt burka hirtelen fölrepedt, 
Tétován nézi a gyárakat, földeket, 
Pedig a sorsa itt jelölte meg helyét. 
Még nem tudja az árva, hol is kezdi el, 
Mert kemény élet vár reá: de jó, de szép. 

Itt, ahol hosszú vad évszázadokon át 
Kevély császárszolga és rabló uraság 
Tömte meg éhes erszényét jó púposra, 
És jött-ment, pimasz hivatalnok a hasát, 
Itt most vajdaságiaké is Vajdaság, 
S szerethetik most már új Jugoszláviát, 
Mert itt a dolgozó kapott szabad hazát. 
Itt, hol a Tisza a Dunával összefog 
Itt kell talpra állni a testvérnépekkel 
S építeni, jó vajdasági magyarok. 

(1945. január) 

A HÖS NYOMÁBAN 

T H U R Z Ó L A J O S 

Laci öcsémnek és imindazoknaJk a fiatal magyar b6-
söíkndk, aJkok Tito hadseregben a magyar szabadsá
gért haltaik meg. 

Arra jártunk, amerre nemrég 
lőporfüstös felhőket riadt az ég. 
A hegyi árok felett fa, 
rajta most vígan dalol a nap felé 
madár, 
mely tegnap még reszketve bújt 
hűvös erdők fáinak lombtakarta ága elé, 
mert a lankákon át betört ide is 
és aratott nevetve 
halál. 
Hőst kutattunk, fiatalt. 
Szent rögöt tapostunk, mely vértől csepegett 
egykor. 



Kedves tájba fogództunk, szőlős partokba, hol forr a 
bor, 
hősi földjén 
Szerémségnek, 
a Duna ezüstje felett, 
hol vígan szállt a tiszta légben 
partizánok ajkáról sok-sok 
szabadság-ének. 
A hős, kit kutattunk, magyar hős, 
Titóért, értünk jött ide. 
Fénytől csillogott anyás szeme. 
Tizennyolc évvel büszkén ölelte 
fegyverét. 
Bácska gyermeke volt, szerette 
nemzetét. 
Petőfi szelleme vezette és 
Kossuth, 
ki már száz éve megmondta 
szerbnek-magyarnak: „Testvérek, 
egy az ú t . . . ! " 

A Duna mellett nyomult előre 
fiatal szerbekkel, fiatal 
magyar. 
Törékeny teste németnek feszült, ős ellenségnek, 
tudta: 
mit akar. 
Csak előre ment, előre, nem volt előtte 
akadály: 
domb, hegy, árok, 
föld alól sötéten ásító 
halál. 

Szívét nem nyomta gyáva félelem, 
bár vérrel vegyült hegyi patak 
vize. 
Még szájában vök az anyatej 
íze, 
szíve felett vibrálták emlékek, 
képek; 



bár gránát, bomba szakított testet, bokrot, 
fát, 
nem félt, ment, mert védeni, óvni kellett, 
soha még jobban magyarnak is, 
dunai kis népek 
igazát. . . 

Szerémi domb alján esett el, 
kis falu földjén, 
szőlőnyitáskor 
talán. 
Nevét gyűrött, rongyos papír őrzi sírásó 
asztalán. 
Kukorica közt pihen a teste valahol, 
talajban, mely gyűrött és 
fekete, 
hant nem borul 
felette, 
gödre széléről paraszt ekéje kidobta a 
fát. 
Apja sírt szegény, hogy nem láthatta csontjait, 
melyekkel űzné gondjait, 
feledné könnyebben 
f iá t . . . 

Az apa szívét simogattuk, 
szeme gödrét szárítgattuk, 
barázdás arcú öreg sírásó meg 
én, 
aztán a földek szélén útra tértünk megint, 
falunak mentünk hárman 
feketén. 

Fent szabadság napja sütött a 
fejünkre, 
lent fanyar kín-csöppek hulltak a 
szívünkre. 
A hőst, kit 'kerestünk, nem találtuk. 
Szerémség földje eltakarta, mint kedves 
gyermekét. 



Szíve lent porlad, táplálja kukorica 
gyökerét, 
melynek szárán a levelek 
szabadon lengenek most a nyári 
szélben 
s halkan susognak az 
éjben 
annak, ki lent van, 
mesét. 

Tapostunk port és néztük 
a hegyek zöld fején a mindenség kék 
korongját. 
Szemünk az ember szemét is kereste, 
az emberét, ki az életnek áldozta egyetlen 
fiát. 
És az anyát irigyeltük, 
kinek fájdalma most tengernél 
nagyobb; 
ki büszke lehet és ezerszer áldott. 
hogy az országnak, népnek hős gyermeket 
adott. 

A könny, mely arcán lepereg, 
színaránynál többet ér. 
Emberek, élők, szabadok, tiszteljük 
hát 
a nemes gyümölcs fogant 
anyát, 
hajának 
telét, 
mert fia, 
szívének drága darabja, 
szabadságért — értünk — áldozta 
életét.. . 

(Szerémség, Sarengrad, 1945. aug. hó) 



SUTJESKA 

G Á L L Á S Z L Ó 

I. 

Ha egyszer nyári hajnalon 
beszélni kezdenek a fák, 
a hárs, a tölgy, a parti fűzfa, 
ébredj fel és álmodj tovább, 

s míg csönget már a nap az égen, 
és szél paskol a víz fölött, 
öltözködik a szép szivárvány 
a zöldkoszorús hegy mögött. 

A Duna szól egy más folyóról, 
s a fáknak fákról zúg szaviik, 
kik messzi Boszniában élnek, 
kik láttak már, akik tanúk, 

és peng a csengő szél-acél, 
suhogva zúg a nyárfa-háifa, 
a víz csobog, csörög, cseveg, 
s mint napsugár a víz felett, 

ezüst mese hullik a fákról: 
Sutjesfcáról. 

II. 

Hol a regős és hol a lantja, 
és hol a guszlás és hol a guszlája, 
hogy búgva pengjen büszke ének 
és emlékezés Sutjeskára? 

Dübörgő tankok seregéről 
ki dübörög majd éneket, 
s a gyilkos gépek zsivajáról 
a megtépázott hegy felett? 



Ami sötét volt Európában, 
ami szennyes, piszkos és véres, 
s ami csak tűz volt a világon, 
ott gyújtott, izzott, pernyelt, égett. 

Fenevadak, kövér sakálok, 
és barna gőgű ördögök, 
s a keselyűk, kik fent keringtek 
dögéhes, maguk is dögök. 

Ki regél majd a nagy háláiról, 
Sutjeskáról? 

III. 

Sólyommadár a fák fölött, 
szépséges bárányfelhő, 
már fut a kis folyó megint, 
s életre kelt az erdő. 

Zöld erdőben piros virágok, 
hull rájuk nyári jó eső, 
csupa virág, csupa örökzöld 
a sutjeskai temető. 

Boldog álomban, aki meghalt, 
alki a harcban révbe tért; 
meghalt és győzött mégis, mégis, 
a szebbért, jobbért, életért. 

A víz csobog, csörög, cseveg, 
s mint napsugár a víz felett, 
suhogva zúg a nyárfa-hárfa 
egy büszke, sugaras nevet. 

Ezüst mese hullik a fákról, 
a Szabadságról. 



EMLÉKTÁBLA 

U R B Á N J Á N O S 

Sébláz volt, 
gyász, ítélet ez a ház. 
Halálfuvallat. 
Az alig-élők 
ereiből csorgott 
vérszínre váltott 
virradat. 

ARANYFONÁL 

P A P J Ó Z S E F 

Lengyel János emlékének 

Följegyezték hogy higgadt 
És halk szavú ember volt 
És megingathatatlan a hitében 
Amikor varrótűjével az ujja között 
Žeravica mester verseci 
Szabóműhelyáben ő vitte a szót 
Az emberiség fényes jövőjéről 

Így hát meglehet 
Hogy a mai Zrenjaninban 

DA Baglyason 
Ezetfkilencszáznegyvenegyben 
A kivégző osztag előtt 
Az volt az érzése 
Valami otromba varrótű 
Fekete foka mered reá 

S (befűzött önmagát fűzte á tűbe 
Harsány szóval éltetve a Pártot 
A gyengéd és törékeny 



Lengyel János 
Aranyfonalat 
Az örökkévalóságba. 

A JAMA OLVASÁSAKOR 

F E H É R F E R E N C 

I. G. Kova&c emlékének 

Megvakult-bénán, jaj, járom a gödröt, 
Mert elöntött golgotás kamasz-képed. 
Ó, még kést se törölt a hóhér-ördög, 
Csak vad vigyorral szembe-húsba tépett. 
(Előbujt a hold, s mert szomjúhoztatok, 
Lepléből az éj vérfényt csorgatott...) 

Szállt a köd, újra mag hullt. Eke szántott. 
Dantei testvérünk, idézlek Téged, 
Mert hogy önkínunk könnyebb, hogyha látod 
Kalászba szökni szörnyű mag-eséstek. 
(Vezetsz. Előttem mintha árnyad járna. 
Ifjú még, s jaj, nem borul sose lányra.) 
(Szabadka, 1949. febr. 12.) 



A VERSEK MUTATÓJA 

Gál László: Holtaik tavasza 
Laták István: Lázas este 
Fehér Ferenc: Ballada egy régi télről 
Dehreozeni József: Mi történik itt? 
Dehreczeni József: Deportácdó 
Lőrinc Péter: Beszélgetések, egy árnyképpel 
Sinikó Ervin: Partizán ihadikóirház No. 9. 
Sinlkó Ervin: 1944. szeptember 7. 
Csépé lenre: Menekülnek a paukányolk 
Dudás Ferenc: BoLmán 
Laták István: Vajdasági maigyaroík 
TOiurzó Lajos: A hős nyomában 
Gál László: Sutje&a 
Urbán János: EmBéktábia 
Patp József: Aranyfonál 
Fehér Ferenc: A Jiama olvasásakor 



GYÖNGYÖM, VIRÁGOM 
(Regény II.) 

B R A S N Y Ó I S T V Á N 

3. 

Meghökkent vasárnapi anarchistája ennek a világnak! 
Ó, jaj, a te szemed sugarára gondolva végül is, amelybe csak 

keveseknek adatik belepillantani... — 
Szakadatlan küszködés ezekkel vagy ezekhez hasonló gondola

tokkal, még korai vacsorájának elkészítése közben is — igaz, fél 
lába már a cipőben, s a hűvös estét érezvén, felöltője is a vállára 
vetve egy hirtelen elhatározással teendő séta reményében —, mi
alatt a ragacsos lé gyűszűnyi buborékokat vet a túl erős szeszlán
gon, úgyhogy szakadatlanul kavargatni kell, ám a védekezést sem 
hanyagolhatja el a lábán felkapaszkodó macska ellen: szóval, telje
sen reményvesztett küzdelem, miközben sehogyan sem tud időt 
szakítani sem a másik cipője előkeresésére, se a cipőzsinór megkö
tésére; a macska viszont a ház, pontosabban a hivatal mögötti he
lyiség őslakosa, ahol évekkel ezelőtt Krause ideiglenesen tanyát 
ütött, kész fertelmet takarítva ki az elszürkült sarkokból és a sár
foltos padlóról, szinte valós darabjait a valamikori lakó hullájá
nak, egy elaggott és elhülyült földmérnöknek, akinek bécsi oklevele 
még ma is a falon függ eredeti, széles és megbarnult aranyozású 
keretében. Krause vagyona, számba vehető holmija azonban bősé
gesen felszaporodott azóta, amennyiben csakugyan ideiglenesnek 
tekinthetjük ezt a szállást, amihez egyelőre aligha férhet kétség, 
elsősorban, ha anyagi állapotát is szem előtt tartjuk. — Bár — 
emelhetné itt akárki magasra a mutatóujját — sohasem lehet tudni, 
az ilyen úgyis, illetve mindig rendelkezik valami titkos táppal, 
valahogy olyasformán, miként a milliomos koldusok, a felelősségre 
vonás elől megfutamodott sikkasztok, vagy hát egyáltalán honnan 



jött ez az ember? Ki emlékszik pontosan arra a napra, amikor 
ide megérkezett? 

Tehát, mondhatnánk, csupa éjszakai machináció az élete, leske-
lődés, szaglászás, borzongás a nyirkos és homályos falak tövében, 
míg időnként rejtelmes, hosszú utat megtett szekerek várakoznak 
az ajtaja előtt a sötét kitérőn, néki pedig jó sokáig nyoma sincs, a 
kocsis meg úgy bóbiskol a bakon, annyira éberen, hogy egy óvat
lan mozdulatra talán semmivé válna, és a járókelő csupán a szá
ját táthatná meglepetésében, a szemantúk meg nyomban letagadták, 
hogy netán jelen voltaik ott, amikor ez történt. 

Ám most merőben másféle áradása az alkonyatnak, kissé füst
fogta, és annyira zsibogó, akár az avatag, •megfakult rézkarcokon, 
mintha mindent egybemosni készülne a térben, és itt kell most 
megtartaniuk szilárd halmazállapotukat a nagyon is jól látható 
meg az egyáltalán nem észlelhető dolgoknak, tárgyaknak, sőt ma
gának az embernek is, eszményeivel és kibomló látomásaival egye
temben, erre a semmire sem alkalmas borongásban, amelyről majd 
egy pillanatban ki fog tűnni, hogy aligha fog valamit is meghagy
ni a mindenkor tapasztalt vagy régóta elképzelt helyén, hanem 
behatárolhatatlan térségeit nyitja meg annak az eredendő kusza
ságnak és összevisszaságnak, amelytől a célratörő gondolkodás 
mindig is szabadulni szeretett volna. 

Tehát a házak falai ledőlnek, kilobban a tetők zsarátja, a hom
lokon lassanként üszkös fények omlanak el — mindez magasról 
zuhogó, bársonyos paravánja előtt zajlik annak a nyugtalankodás
nak, amely ilyenkor bárkit a hatalmába keríthet, legfőképpen ezt 
a kapkodó különcöt, aki mintha rejtélyes átváltozáshoz készülődne, 
amint az első csillag fénye átszúrja a szemgolyóját: mi más lenne, 
mint Vénusz, bár nem tehet pontosan kivenni, hogy melyik fázisá
ban áll, oly sebes a vibrálás az égaljon, körülbelül 35 fok magas
ságig, szinte szemcsés és mindegyre duzzadó, akár a finom hamu
eső, amint épp hullani vagy csupán szállongani kezd, megtévesz
tésül, esetleg csupán álcázásaként e felszabadult lengésnek, a vala
mivel való egymáshoz koccanásnak, vagy mindössze suholódásnak, 
ahogyan egy lomha, puha és langyos tárgy röppenhetne az ember 
arcába — frissen levetett női harisnya talán, megtöltve még a test 
elektromosságával és a bőr illatával, ám máris megadást sugallva 
—, hogy utána nyomtalanul eltűnjön valahol, nem a levegőben, 
hanem meghatározhatatlan helyen, végtére is mindegy, hogy hol; 
sőt, akitől ez az ötlet származik, az sincs itt jelen, valahol más 



helyen, más gondolatmenetben vagy logikai összefüggésben törté
nik, bonyolódik az esemény, s ehhez kellene most valami módon 
idomulni, kitérve közben a hasonló dolgok elinduló és máris zú
duló záporának útjából, arca elé emelt kézzel kutatva még egy 
ideig a cipő után, miközben a lába előtt alkalmatlankodó macska 
felvetett farkával minduntalan az orrát csiklandozza. 

Világosságot azonban fölösleges gyújtani ehhez a képhez: a 
szeszfőző kéken fel-fellobanó, vörösbe illanó hegyű és szakadat
lanul kialvással fenyegető lángja untig elegendő még a részletek 
megvizsgálásához is, sőt talán még a tűzről leemelt edényből szál
longó gőz visszfénye is megtenné, hogy körülfussa a lassan ködö-
södni kezdő kontúrokat, kiemelje helyükről a lényegesnek mond
ható mozzanatok sorát, egyszóval olyan összefüggéseket tárjon fel, 
amelyek egyszeriben letagadhatatlanok, és bizonyossággal határoz
zák meg a történések menetét. Tehát a magányos vacsora, amely
nek mizériájához semmi kétség sem férhet, úgyszólván elkészült, 
már csupán az egyszemélyes teríték hiányzik az avítt, súlyos és 
az egymást érő zsírpecsétektől helyenként sötétebb színűre vált 
abroszról; ám a kinti, a szivárvány zöldjében elenyésző tartalmas 
lobogás — nem, egyetlen lobbanás, amely sufaanásnyi időre az 
arcok árnyalatát is ennek érzékelésével futja be — váratlanul más 
dinamikával tölti meg a tartamába merített világot: Krause im
már mindkét cipőjével a lábán, szemébe húzott kalapban és felöl
tőjét szabályosan a vállára terítve hivatala küszöbén áll, olyan 
hangulatban, mintha elhagyatott ligetekben most kezdene virágza
ni az akác, és a fehérlő fürtök nemsokára havas gubancként szi
porkáznának fel az egyre feljebb és feljebb emelkedő telihold fé
nyében, ő pedig hivatalát lezárva egy távolabbi utca felé venné 
útját, majd szőke nő ablakán kopogtatna, önmaga előtt sem egé
szen világos szándékkal, nevezetesen, hogy e kocogtatással bebo
csátást kér-e talán a házba, vagy épp fordítva, a hölgyet szándé
kozza-e sétára hívni, de dönteni mégsem tud, a két elképzelés pe
dig akként hurkolódik össze, akár a háló szemei, amelyből semmi
képp sem tud szabadulni, egyszerűen nem fér át rajta. A kocogtatás 
erélyes üveghangja azonban nem hal el, sőt újra és újra megismét
lődik, nem erőszakosan, hanem érthető tagoltsággal, arányban a 
szándékkal, amelytől elsősorban ő maga nem óhajt elállni; muta
tóujja még most is begörbítve, ajka összeszorítva, és minden nesz
nek, zörejnek, amelyet nem ő idéz elő, különleges 'fontosságot tu
lajdonít, ujja az ütemes kocogtatás közben épp ezért rövid szü-



neteket hagy, bár jó ideig semmi másnak a hangja sem üti meg a 
Tülét. 

Még sokáig nem hal el ez a képtelen, távoli, megtépázott érzé
kelés, valami mindig újra és újra felszítja, mintha épp most tör
ténne, pedig nehéz volna róla számot adni, mivel a nyár is — ez 
a megbolygathatatlannak tűnő és a lélektől oly messzire eső — 
fakulni kezd már, öreg és mélabús lesz az este, amikor egyszeri
ben a hangulata sem innen való, mások vágyakozásaiból fordul ki 
vagy merül föl az éjszakai hflvösségből, és csak hatalmasra nyitott 
szemeit meresztgeti a szomszédos tetők felől, ahol egykor talán a 
hold kelt, de ezt sem lehetne most teljes bizonyossággal állítani. . . 
baljóslatúnak bizonyulna most belemerülni korábbi megállapítások 
nyomdokaiba, amelyek minduntalan félre- ós félrevezetnek, illetve 
végül is ide vezetnek, erre az utcai küszöbre, ahonnan lefelé halad
va három—kettő—egy lépcsőfokot, a járdára lelépő máris tisztá
ban van száműzetése súlyával, az annyira szűkösen kimódolt kör
nyezetével, hogy •meglepődne, ha most valaki is felismerné, úgy
hogy kénytelen lesz valamiféle átalakuláson menni keresztül, amely 
testi valóját ugyan nem érinti, de megtöri szeme eddigi állását, és 
szinte eltorzítja arcát: tehát ismeretlen óhajt maradni, vagyis in
kább felismerhetetlen, eddigi megnyilvánulásait elutasítva magától 
igyekszik a tőle telhető eredményességgel bekapcsolódni a távolab
bi és már kivilágított utca egyhangú és zsongó forgatagába, csupán 
azt sajnálva, hogy az ajtó mögüli sarokból a botját nem hozta 
magával. 

De ezzel a valamivel a mellemben, éjszaka, majd ha meg
gondolatlanul felriadok, teszem azt, néptelen helyen, és nem 
lesz, aki után kiálthatnék! 

Ez nem fordul meg a fejünkben, mindig csak. a nap ese
ményeit jegyezzük, azután egy kevés terepismeret meg had-
mértan következik — értelmetlen számítgptások ötlenek az 
eszünkbe, amikor az a bizonyos lövedék ném is tőlünk el
felé, hanem még félálomfym is felénk tart, nem, nem tép széj
jel, mert meg fog ott lelni, hanem valami belénk metsz, 
akár abba a fiúba*, pedig még '>a szakálla is alig serkedt ki; 
majd másról kezdenek beszélni, miközben valaki szüntelenül 

* Feltehetőleg Zrínyi Ádám haláláról van szó, aki Szalánkemén várának ostromakor esett 
el 1619. augusztus 19-én. Más vélemény szerint egy Eszék környéki portyán, pro deo, fide 
et rege. Utóbb Bécsben a Löblök sírboltjába temették. 



fel-felsóhajt, légszomjtól gyötörtén, mindegyre csak levegő 
után kapkodva: ebbe a társaságba ülni most be, utolsóként, 
megszeppenten a pótolhatatlan késés miatt, mintha egy szekér 
borítaná ide az embert, talán már — majd csak sokam be
következő — halála után, s ahogy fokozatosan a föld alá 
merül a kerekek dübörgáse meg a patadobaj, valami másféle 
movajlás támad, amely mégis emberi akarattól származik, $ 
a célja kétségtelenül bizonyos megnevezhetetlen tömegek moz
gatása, vonszolása a földön és a levegőben, egyelőre meg
állapíthatatlan magasságban. 

Az itt üldögélők vagy időtlenül ácsorgók és lézengők sze
mei azonban lassanként megelevenednek, akár az éjszakai ra
gadozóké az áthatolhatatlan sötétségben, némi, talán figye
lemnek is nevezhető érdeklődéssel iparkodnak minél gyor
sabban megtörni, apró fényfoltokat vetve a bőrünkre a halán
tékunk táján, mintha valami alig kivehető anyajegyet vagy 
tetoválást keresnének, bár közben szinte egy pillanatra sem 
marad abba az imént megkezdett beszélgetés: rólunk? v4gy 
csupán ekként ütik el álmatlanul telő idejüket az esti tea 
felszolgálására várva egy tudatunkba már aligha férő aggok 
menhelyén, ha egyáltalán fogyaszthatnak még teát az éjsza
kai ágyba vizelés eshetősége hélkül. Részint talán a félté
kenység bátorítja fel őket ennyire, a sebezhetőség veszélyének 
tudata, hiszen mindannyian .sebeiktől hullottak el!, és itt, a 
szemünk láttára vénültek meg, s az igen gyorsan lejátszódó 
öregedési folyamatoktól még mindig képtelenek szabadulni, 
úgyhogy testük felfakadó áporodottsága szakállként lengi be 
őket, akár valami különleges fényesség. A tea viszont cs)ak 
sokára, a csészealjra lötyögtetve és kihűlve énkezik: a felszol
gálóm térdhajlatán egy kék ér kanyarog felfelé, apró, elmé
leti pióca, amelyik tál messzire merészkedett, vagy nekiva
dult kígyó — sehogyan sem látni a végét, mert ahogy a csé
széket nyújtogatva a lábát hátraveti, hogy ekként tartsa 
meg egyensúlyát, a fehér bőr alatt világosan kivehető, sugár
zó kék vonal mind feljebb és feljebb merészkedik, ujjal ha 
lehetne követni vagy megzavarni, még addig, amíg maga sem 
tud róla. Semmi más mód nem tűnik alkalmasnak, semmi 
mással nem lehetne rá felhívni a figyelmét. 



Ám járás köziben végül is visszarázódva evilági formájába, vagy 
csupán a tulajdon korábbi gondolatmenetét követve indul el a fák 
lombján keresztül ritkán fel-fel villanó fények irányában, előbb az 
iménti hold felé, majd el ettől a holdtól, egyszóval hátat fordítva 
néki, elhagyva valamikori mozdulatait, mintha meghökkent volna 
egy alvó, néptelen várostól, amelyben épp távozásának legbizton
ságosabb útirányát fontolgatja; vagy valaki más torpan meg egy 
pillanatra Krause bőrében, akinek aligha lehetne köze ehhez az 
időhöz, de mivel Krause ekkorra már eltűnt, vagy jóval korábban 
végleg elfeledték, papírjait* szétszórták vagy széjjelrágták az ege
rek — bár most megint csak nem erről a korról van szó, mert más
féle véglet szüli e sötétbe meredő éjszakai pillantást, a kihegyezett, 
biztos, sőt magabiztos tekintetet, amely szinte darabokat metsz le, 
sajátít ki magának a világból, még látszatra így eltévedve is, mint
ha a vonatjára várakozna a két utca kereszteződésében, és egyál
talán nem kételkedne abban, hogy hamarosan be fog futni, s ezen 
az ötleten talán még nevetgélni is képes magában. 

A szellemvonat menetrend szerint érkezik is — vagy csak át
robog itt? —, teljesen sötét fülkékkel, sehol egy szemernyi világí
tás, úgyhogy a három, fokozatosan megdermedő, különben is sötét 
ruhás utas ez alkalommal láthatatlan marad, és Krause helyett is 
ez a fiatalember száll most fel, illetve őt sem lehet látni, hogy 
felszállna, csak annyi bizonyos, hogy leszálló ez alkalommal nem 
volt, mint ahogy sohasem volt még; a fiatalember ezt követően 
elhelyezkedik a sötét fülkében, amelynek a szembeeső sarkát mint
ha valami sötét gereznájú állat foglalná le mocorogva, és elszánt 
bátorság kellene most ahhoz, hogy valami ismerkedési szándékkal 
kitapogassa vagy megsimogassa, mert nem tudni, hogy veszélyes-e, 
nem marna-e az ember kezébe, — némi várakozást követel tehát 
ez a bizonytalan érzés, mintha ehhez a sötétséghez is hozzászokhat-

* Krause halaliról ugyan soha semmi hír sem kelt szárnyra, sem arról, hogy esetleg más
hol telepedett volna meg, de annyi bizonyos, hogy a rengeteg felhalmozott iratból, okmány
ból, levélből végül egyetlen lapnyi sem maradt meg, mintha minderre bárkinek is szüksége 
lett volna; ám azt a lehetőséget sem szabad kizárni, miszerint épp maga Krause rendelkezett 
így, azzal, hogy két súlyos, borjúbórrel bevont és megvasalt, lelakatolt útiláda, a bőrbe pré
selt gót betűs arany iniciálékkal (L. C), még hosszú időn át kallódott a Zsuzsika nevű hiva
talnoknő szüleinél, aki — a felvilágosultabb kisvárosi nők szokása szerint — végleg pártában 
maradva, mivel egyéb dolga nem volt, még sokáig őrizte a két ládát, mintha Krausét várná 
vagy legalábbisO(asztrális) kapcsolatban állana vele, míg egy reggelre az egész csakugyan el 
nem tfint, pedig a ládák már olyan állapotban voltak, amilyenben a tíz év után kihantolt 
koporsók lehetnek. Csak a 87 esztendős Zsuzsika járkált összetörten az udvaron, de a papí
rokból itt sem maradt vissza semmi. Krausét, úgy látszik, még ekkor sem hagyta nyugodni a 
bogara. 



na a szem, vagy az ember növekedhetne eddig a szintig, idomulva 
teljes némaságához, amikor már egy karnyújtásra sincs szükség, 
mert az érzékelés pusztán gondolatban is lehetségessé válik. 

Nem, nem indul semmiféle beszélgetés sem közöttük, hiába fés
űk ki a sötétség megmásíthatatlan anyagából előbb egy halvány 
kéz, majd arc, épp az imént betelepült fiatalember felé fordulva, 
akit csak tévedésből nevezhetnénk Krausénak, illethetnénk ezzel a 
később kiagyalt és felvett álnévvel, mert maga is szívesebben ne
vezte volna magát Crouse-nak, Robinson Crusoe-nak, főként ak
kor, attól az időtől kezdve, amikor a saját nevének semmi fedezete 
sem volt már önnönmaga előtt; egyelőre osak a csönd van körötte, 
s ugyan mikor alkonyodhatott be? 

— Valami fénnyel ha szolgálhatnék — szólal meg végül. . . ám 
nem tudni, kérdezi-e ezt, engedélyt számít-e kérni valami világos
ság gyújtására, vagy csupán a meztelen képe merült fel benne a 
láng lobogásának, és nincs miből csiholnia, csakhogy már nem tud
ja elleplezni a bőrén átfutó szikrázást, s ezért szóvá kell tennie, 
bármennyire is nem áll szándékában a lehetetlen hajszolása. 

Az útitárs azonban néma marad; talán a sötétség gyakorol rá 
ilyén hatást, vagy épp némaságával igyekszik továbbra is ébren 
tartani vagy magára irányítani a fiatalember figyelmét, fölösleges
nek érezve a szavakat. 

(REZOLÜCIÓ) 
Most mégis csupán egy elszürkült testnek lehetne tekinteni 

azt, amit látsz, olyan nap-, sőt évszakban, amikor már fel
hagyott önmaga formálásának folyamataival, és ezentúl bár
mi tehető vele: a vidéki táj őszi képe a vonat ablakából egy 
utazás alkalmával, amelynek nem lehet már határozott idő
pontot szabni, csupán a késlekedve érkező hajnal jelez vala
mit az egészből, az egymástól távolabbra húzódó utasok em
lékeiből — veled szemben valaki, de mostanra már nem mint 
valós test, hanem sokkalta inkább mint fogalom, hosszú szem
pillái az éjszakázástól minduntalan lecsukódni készülnek, míg 
a levegőt valami langyos, átható parfümillat önti el körötte, 
ebben úszik, fürdik a teste a fülledt melegben, talán már mez
telenül a tulajdon képzeletében is, összezárt lábai között va
lami kéjes találkozásra várva, kirobbanó érzékiségre, s ez 
csillog már az ajkain, a szemhéján, még jégszínű, kékes fog
sorát, sőt nyelvét is látni egy pillanatra, pedig nem ásítást 



fojt el — s ezt a női arcot figyelni hosszú-hosszú időn át 
anélkül, hogy bármi célja is volna a megfigyelésnek, vissza
emlékezni rá úgy, hogy soha többé ne tudd felismerni, vagyis 
minduntalan összetéveszd másokéval: fölébe nőni a horizont
nak, ahogy a napkorong, és egyszerre látni mindent, minde
nütt, kirekesztve az emlékezés meg a feledés lehetőségét. 

De egyetlen, még csak nem is bizalmas, hanem gyakorlatias 
mozdulat — ahogy a kabátját felsegíted kiszálláskor — elég 
ahhoz, hogy ne feledkezz meg róla egy percre sem a nap fo
lyamán, embereknek ütődve, sodródva vidd magaddal elkép
zelését vagy perceken át tartó felidézését annak a kipattanó 
szikrának, ahogy ujjad véletlenül a tarkóját érintette; egy 
mély, üzlet- vagy irodaszerű helyiségben, amelynek keskeny, 
üvegezett ajtaja az utcára nyílik, egy pillanatra felismered a 
szétfolyó világosságban, sőt, túlhaladva az alacsony ajtón, né
hány lépésnyiről még vissza is fordulsz, de akkor már senkit 
sem látni odabenn, és a fény is végleg kialudt, az üveget az 
orrod előtt pedig vastagon befutotta a por — egy elhagyott 
raktár vagy gazdátlan műhely előtt ácsorogsz és leskelődsz, 
mint aki régen járhatott utoljába errefelé, és még mindig itt 
keresne valakit: ám legközelebb már az épületet sem találtad 
meg. 

Mindezt magad igyekszel kitalálni, főként mert mindun
talan másról esik szó: egy metszetet szemlélve fejted ki ezt 
az arcot a festék alól — a dúc mély nyomokat hagyott vagy 
szántott annak idején a nyirkos papíron. 

Hirtelen belefáradsz ebbe a reggeli bódulatba, úgy érzed, 
csupán a szabad ég alatt férhetsz meg biztonságosan magad
ban; s aztán úgy fuss át a világon, mintha szélvész hajtana, 
s érezni lehessen messziről, hogyan döng alattad a föld, s 
miként csapnak fel nyomodban a korai fuvallatban támadt 
porfelhők. 

Megnyúlt árnyékod látványa egy rövid időre eltereli fi
gyelmedet mindarról, amit különben fontosnak tartanál: egy 
alkonyati árnyék — állapítod meg —, összeborzolva a na
gyon közeli égalj alól élesen előlengő széltől, valami testetlen 
vetület, amelynek máris hátat kellene fordítanod, de nem tér
ni sehova sem vissza, hosszan elmaradni ebből a képtelen ka
varodásból, amely a távoli gazdasági udvaron indul, mert 
más ötlet vagy elképzelés emel közben magához. 



Egy másik hajnal valami városi házban; az alma meg a 
tejeskávé illata az eltelt kimondhatatlanul hosszú idő alatt 
bevette magát minden rojtba, bojtba, sallangba, fal- és bútor
felületbe, ruhadarabba, mozdulatba — az ablaküveg síkján 
túl hatalmas, kékellő firmamentum, idebenn mégis minden 
homályban áll, szinte ezzel álcázna magát, miközben valaki
nek, ismerős fiatal nőnek az ébredésére vársz türelmesen; tu
lajdonképpen annyira korai még az idő, hogy nem is tudnád 
hol meghúzni magad addig az óráig, amíg az utcai ablakokat 
ki nem tárják a reggeli napok, hogy végre némi mozgoló
dás támadjon alattuk. Félálomban hallod a távoli suttogást, 
ajtókon túlról, de oly kényelmesen ülsz a felkínált székben, 
egyszóval kijelölt helyeden, hogy semmi nyugtalanságot nem 
érzel, sőt amikor az ajtó nyitásának hangját hallod, és kel
lemetlen szögben napsugarak csapódnak arcodba, lehunyt 
szemmel csak ennyit mondasz: 

— Elnézést, látni szerettem volna... 
— Engem? — de a meglepődött, szinte riadt intonáció sem 

ráncigálhat vissza az almaillatú kábulatból, úgyhogy már-
már öntudatlanul teszel kísérletet a válaszadásra: 

— Igen, valami üzenetem van a számára, de az az érzé
sem, mivel óvatlanságomban nem írtam fel, mostanra már 
egészen biztosan elfelejtettem*. 

* Az üzenet lehetséges tartalma: 
1. Most új utat választuk magunknak, akár a kétségbeesetten vándorló hollók. 
2. Bár nagyon is szépen összejött a társaságunk, valaki mégis szakadatlanul magát emle-

gette, hogy csupán vele nem volt hajlandó elmenni, és most arra kéri, hogy felejtsen el 
mindent, és legyen holnap hétkor abban a kis cukrászdában, ahol már többször is találkoz
tak (Mignon). 

3. A kezét jöttem megkérni, mert nincs hol laknom és nincs miból élnem, és ágy ismerem, 
hogy segítőkész, tehát nem is utasíthatja vissza kérésemet; ha ágy kívánja, nem lépünk nemi 
kapcsolatra. 



BRA IST 

Avagy az idill megdicsőülése 

G U L Y Á S J Ó Z S E F 

1. 
Éjjeli vonatokon világosabb a lámpás 
minden 
a téli szántás a folyosóról a 
csontként zörgő vonat 
a sötéten elúszó barázdált színpad 
mélabús ablakaival 
a holdas kupékban azokra gondolunk 
akik hiába igyekeznek 
elnyúlva alvást színlelni a földeken 
s a női térdként világító 
kései vonatokon 
ahol percenként eltemetünk valakit 
s eltemet minket valaki 
könyökünkre támaszkodva 
mi elpusztíthatatlan utazók. 

2. 
Akár a vesztőhely, baljósan susog 
az elhagyott fűszál a szérűn 
kidől egy százados ablakkeret 
egy vállat keres 
mely hosszan állt az esőben 
magokat vitt el 
megérezve a közeli bontott hóesést 
tulajdon szemével látta 
ahogy elcsattan az utolsó villám 



a szérűn 
megörökítve a csendet 
a metsző kiáltást 
valahol számtalan tanú van erre 
sok éles metszet 
mire használja fel 
s felhasználja-e az elkésett járókelő 
ha itt ás 
üres lyukas fiókok mélyén 
s a kilincshez kezet keres 
vagy egy ködös kézhez kilincset 
éjféltől hajnalig 
s hajnaltól örökké. 

3. 
Vidéki diákok kofferok muskátliméz 
hajnalonként felhúzott 
mezítlábra felhúzott dűlőutak 
sokszor egy határkő 
asszonyok felhúzott szemöldök 
hazatért fülek és kezek 
kocsiszám piacra hordott illat 
a zöldségben sok emlék 
s turkáltak benne a hölgyikék 
zöldségzöldjébe tartod arcodat 
virágcsokrok helyett 
a frissen kicsépelt szalmába 
a kivasalt szalmaszálat 
többre becsülted az aranynál 
nem volt ára ó nem 
szürke szemekkel és szigetelt ujjakkal 
találkoztak a te termékeid 
nem volt ára a zöldségnek 
nem volt ó nem volt ára semminek 
amit te igazán szerettél. 

4. 
Így toldva még minden jó lehet 
mert vannak éjszakák* 
összetörik valamennyi másként 



mind másként törik össze 
s lehullik a bejárat elé 
kifényesítve mint a vándorbot. 

5. 
Valaki megszólít a gázfürdőben 
és nemsoká a levegőben 
cirpelni kezd a letarolt távoli verőfény 
pirkad a gázfürdőben 
itt ér véget az alvó másik 
aki sikátoron gyalogolt végig 
most új irányt vesz 
ma korán esteledik a gázfürdőben 
s itt ér véget örökre 
a perzselő távoli verőfény 
megérkezünk ma tán a gázfürdőbe. 

6. 
Szétvágott jelentéktelen mester 
szinte üres 
akár egy hamvas gyári alma 
nem barnul 
bár minden barna már 
a simára vágott 
kék és fehér szarkalábból kötött 
esteledő világban. 

7. 
Bőségesen esős téli kéz 
mely sok mindent képes 
kivilágítani és beárnyékolni 
egy bőség ágazni készül 
s megálmodja hálóit 
de győz a piaci tolongás 

^ a paradicsom-eső 
s a láthatatlan szelindek 
lánccsörgése 
a lecsavart téli napfény 
a kiürült földeken. 



8. 
Szarka kacag és köddé válik 
a falusi lakosság 
kongatni lovára kap az idő 
az idő csontlovasa 
a mélységből tör fel éjjel 
de csapongása nappal is 
betölti az emberi telkeket. 

9. 
Űj élet csukja le tarka esernyőjét 
zugában moha 
a nyirkos fogoly már cirkot cipel 
s a kelésben elhal az óra 
s egyszerre több lesz a tövis a rozsda 
a hajnalok esője 
új élet centiről centire 
jut ideje elmerengni a fejszenyélen 
hol szirmot bont 
vagy fészket rak 
megállítani nem lehet 
az új élet 
majd esernyőt nyit mint a kapor 
s indát ereszt 
s ősz felé szalmát lobogtat 
majd lecsukja tarka napernyőjét 
mint új hidat. 

10. 
Napszámosokkal megrakva 
hazafelé gördül 
széles utcáival 
s törpe házaival a falu 
a kertekben sötét 
a sötétben sűrű tegnap 
melyet maholnap 
valaki lábához helyeznek 
a traktor vontatta 
rögtönzött ravatalra. 



11. 
Nehézkes óhaját a látogató 
mondja a világba 
a billegő asztal mellől 
mindenki sejti 
mi járatban van itt 
az óhajtott látogató 
s a billegő konyhaasztal 
mindenki tudja 
a gyermekek is 
akár a sánta konyhaasztal 
a fénnyel telt sötét. 

12. 
A hazátlanság keserű szirmait 
elhányja a krizantém 
ki lengeti a dolgok esőjét 
a fényen át s a fagy alatt 
ki lengeti 

s ki szórja el fáradt ujjait? 

13. 
Habos ló a galambdúc alatt 
csattogva szárnyra kap 
holt lelkek fiú és virág 
a fényben áll 
szárnya galambok habos ló 
ki remegve áll 
s elszáll a galambdúc alatt. 
14. 
Az asszony a szürke fonál 
fénye mellett 
kemény hangot üt a szobában 
kisujján erdők hava 
akár a harisnyát kötő lámpa 
neszek a kontyában 
és feszesre csavarva 
a lámpafény szálkás ujjain 
a gyöngyökön 
az óraketyegés fénye mellett. 



15. 
Tél koronáján holdsarló 
s az ember fényesen 
piheként sodródik fel 
a sötétség keréknyomából. 

16. 
A nyár besötétedik 
a lombtalan fák alatt 
szél s lámpafény 
rügyező magos elevátor 
kotonyász 
a tojásos holdban 
nincs szél 
se lombtalan elevátor 
csak mély égi erő. 

17. 
A tanítónő átmegy 
megfakult szalonnás ujjaival 
az esős évszakokon 
széna- és kenderillat 
és pókhasú fekete fényképészek 
a földekről hol 
nő széna- és kenderillat 
verve a tört ablakokat 
s a hosszú kopár csoportokat 
a tanítónő átmegy 
a kiürült iskolaudvar 
ünnepein és évszakain 
mögötte fakó csoportkép 
s a képen váratlanul fölnyerít 
a kifakult szénaillat 
a fekete tábla 

s az elpusztult iskolaudvar. 

18. 
A halandóság megáll 
a lefüggönyözött ajtó előtt 
lombsűrű gyümölcsök 



nehezen érthető szavak 
és sohasem évülő vétkek 
a mulandóság áll 
lefüggönyözve a küszöbön 
hol hullámokat ver 
a vad föld 
befelé az üres házba 
emelgeti fejét 
s vaktában leadja lövéseit. 

19. 
A nyári hóesésben 
az őszi ugar lilán füstölög 
nincs út a földben 
a szántásokon és nincsenek 
szomszédok már 
kik nyilaznak a térségeken 
nincs senki 
nincsenek már szomszédok 
a földben a földeken 
nincs út csak üres térségek 
a nyári hóesésben. 

20. 
Városi hold érkező vonat 
senki sem látja 
a mezők fátylas csillárait 
és senki sem érti 
hogy a távoli házak felett 
a fakó fényben 
mint a szánkót 
belepi az idegen árnyakat 
a fehérre meszelt éj. 

21. 
Hirtelen tavaszi napsütés indul 
keresztül a téren 
megkondítja a párás harangokat 
a sáros csizmákat 
a toronyban s a gyalogutakon 



hol sarjad gyöngyházszín 
maszlag és beléndek 
mintha szirmok sodródnának 
s mintha egyre hullna ugyanannak 
a fénynek veszendő virágja. 

22. 
Itt még zölden virágzó sárgarigó 
melyen nyomot hagyott az eke 
az elaludt csoroszlya szele 
a fészekrakás egy hideg május 
a tavalyi kalász az üres szalma 
a véletlen kihajtott örökzöld 
minden emberi forgó és jelenlét. 

23. 
Mi még nagyon jól emlékezünk 
csalogató tengerentúli hirdetésekre 
kávézó újságokra 
kötelességünkre kivándorolt 
sok évvel ezelőtt 
hogy messziről rendelhessen újságot 
mert kivándorolt 
hogy messziről kapjon újságokat 
olvassa a hirdetéseket 
azok messziről érkezzenek 
a kis kávézóba 
hol sokszor kisegítik dohánnyal 
mert tudják honnan jött 
szereti a kávét a dohányt 
messziről érkező 
hazai lapokkal így issza 
mert kivándorolt 
minél messzebbről érkezzenek 
mert itthon nem lehet 
messziről érkező újságokat lapozni 
a kávézóban mert 
kávézó sincs meghitt lapokkal 
szereti ha hajón érkeznek 
mert otthon nem lehet 



tengerentúlról érkező 
jó hazai lapokat kapni remek címre: 
Hotel Árok s fon Dezső. 

24. 
Egy nap vörösben az égaljon 
s a kopott téglajárdán 
és a községi hivatal ablakaiban 
gyermekeinket eladjuk 
családunkat fölbecsüli 
a községi biztosító 
jönnek s azt mondják időnként 
elragadtatással 
csak így tudunk önről beszélni 
mondják a magasból 
mintha mikrofon szólna tölcsér 
vagy likas kalap 
jobbról vagy balról 
akárhogy is nézzük 
maga talpig embernek látszik 
csak az irányt 
az irányt kellene jól forgatni 
vagyis a vályú 
a takarmány felszíne az ég 
a bolt felhői igen 
a belek a szivárvány 
az ujjnyi szalonna 
a máj mit meleg lével öntözünk 
lenyűgöz bennünket 
mint egy jobb tájkép 
történelmi felhőkkel 
későre jár régen 
megcsókoltuk az eladott gyerekeket 
a családot úgy látszik 
igazuk van ezeknek akik 
fölbecsülik a kárt 
az alacsonyan álló égők alatt. 



25. 
Az életed kockán veszthette el 
vándortallér a híd alatt 
előtte verejték idegen rengeteg 
mennyi zavaros gyorsvonat 
muzsikál el meg kék fogózni 
a zongorában rőt fény mint a zászló 
nyíljon meg előtted 
amit tegnap gondoltál 
hirtelen megáll mint az óra 
a hideg kályhán amiben 
nem tud megfogózni a halálraítélt 
a rőt fény s a tűzoltó 
kit annyiszor búcsúra vittek 
a szerelem 
kit annyiszor megrohamoztak 
holnap sem fogod látni 
nem adja már kezedbe mint kulcsot 
a halállal teli tér. 



VÁLTOZATOK 

H O L T I M Á R I A 

I. 

ÖRÖKKÉ DÉLIBÁB 

1. 

A nehéz bátorokat sunyin megülte a finom, vattás fonadékká 
összeálló por, pedig Kulcsárné minden hétfőn pontosan megjelenik 
saját kis Fiatján. Olyankor hosszan, fontoskodva berregteti a mo
tort a kapubejáróban, csak ezután vonul be. Takarítani. Révész 
azt is megfigyelte, hogy ez a Kulcsárné új beszédfordulatokkal bő
vítette kifejezéstárát, és hogy újabban úgy jön, mintha mérhetet
len áldozatába kerülne, ha egyáltalán jön; ki tudja, milyen fontos 
dolgokat szalaszt el azért, hogy a száztíz négyzetméteres lakást 
úgy-ahogy kialmolja. Az új beszédstílus része a hirtelen megnőtt 
érdeklődés egészségi állapota felől; beszéde minden bekezdése végé
re odarakja ezt a különös mondatot: Látom, jól mulatott. Vagy, 
távozóban: Mulasson jól. Még betegsége kezdetén egyszer meg is 
kérdezte az asszonytól: 

— Aztán mondja, Kulcsárné, honnan vette maga ezt a nagy
polgároktól levetett mondatot? 

— Mire tetszik gondolni a művész úrnak? 
— Ezerszer megmondtam már magának, Kulcsárné, hogy ne 

művész urazzon, öreg, beteg ember vagyok. A nevem is tudja. 
Mondja, hogy Révész. Így, egyszerűen. Vagy Péter, ez még egysze
rűbb. Jól tudhatja, hogy nem állunk mi semmiféle feudális függő
ségben egymással. Ezenkívül pedig, nagyra becsülöm a munkáját, 
maga kiváló szakember — ezt színtiszta számításból mondta, re
mélve, hogy ezzel is alaposabb munkára serkentheti —, maga ki
váló szakember. Legyen büszke a munkájára. 



— Kérem.. . — Kulcsárné a vitrin ólomkristályait becsülgeti 
sóvárgó szemmel. 

— De miért nem válaszol, Kulcsárné? Magához beszélek. Mond
ja meg igaz hitére, honnan vette ezt a mulatást vagy micsodát? 

— Ó, csak úgy a számra jön, kérem.. . De ha magát bántja, 
ígérem... 

— Dehogy bánt, Kulcsárné, dehogy, csak éppen. . . — Révész 
eligazítja a térdén a paplan gyűrődéseit. 

— Akkor jó — mondja Kulcsárné olyan hangon, mintha tele
fonba mondaná —, akkor jó. Én a magam részéről, Révész úr, 
mennék is a konyhába, mert így énekes halott se lesz belőlünk. — 
Hirtelen elhallgat, mintha megijedne saját szavaitól: — Bocsánat, 
ez is csak úgy kicsúszott a számon. 

— Ne exkuzálja magát, Kulcsárné, tudja jól, hogy nálam azt 
mond, amit akar. Sőt, azt hiszem, éppen fején találta a szöget. Az 
énekes halott tökéletesen rám illik. De mondja, ismeri maga, Kul
csárné, Az Éj monológját? Tudja, ott a végén, ahol azt mondja, 
hogy — Révész erőlködve felkapaszkodik —, szóval ahol azt 
mondja, hogy 

Sötét és semmi lesznek: én leszek 
Kietlen, csendes, lény nem lakta Éj... 

Kulcsárné összeráncolja a homlokát: 
— Minek a micsodáját tetszett mondani? 
Révész nem hallja, ülve gesztikulál, térdei ránganak a takaró 

alatt: Kietlen, csendes, lény nem lakta Éj... 
— Ejnye, ejnye — mondja Kulcsárné, és megindul a konyha irá

nyába. Már a konyhában van, a gyorsfőzők körül matat, amikor 
Révész hangját hallja: 

— Tudja, Kulcsárné, ez a Csongor és Tündéb&\ volt. 
— Aha. Teát nem tetszik parancsolni? 

Sötét és semmi lesznek: én leszek 
Kietlen, csendes, lény nem lakta Éj... 

Kulcsárné hozzálát a falatozáshoz — ez is benne van a négy 
darab százasban, a falatozás —, és tele szájjal átkiáltja: 

— Ne tessék az ördögöt mindig a falra festeni! — Félhangon 
pedig: — Akkor lássuk az almolást. 

Benyit a teremnek is beillő fürdőszobába. A padlaton áll a víz; 
a kis, rácsos lefolyón bugyog fel. Felsikolt; az alkóvos szoba nagy 



ablakán át a szürkén, kelletlenül hömpölygő Dunát látja: 
— Révész úr, kérem! Ide bevezették a Dunát! Itt fog átfolyni! 
— Mit? 
— Kérem, a Duna be van vezetve a fürdőszobába. 
— Az már várható is volt — mondja Révész, és lejjebb csusz-

szan a takaró alá. — Az várható is volt, tekintettel a külpolitikai 
helyzetre. Mától kezdve itt fog átfolyni nálam, Apatin és Zimony 
között. 

Kulcsárné elhűlve bámulja az öregembert. Hát ez aztán a fleg
maság — suttogja, és kiszalad a folyosóra. Kiabálni kezd, hangja 
bejárja a kukáktól kezdve a hatodik emeleti folyosórészt is, de 
egyetlen lakásból sem jön ki senki. Ezek aztán tudják, mi a fleg
maság — mondja félhangon, és gondosan bezárja az előszobaajtót. 

Révész erőtlenül kiszól: 
— Mit mondott, Kulcsárné? 
— Ó, csak azt, hogy nagyon diszkrét népek lakják ezt a házat. 
Révész a választ nem hallja, gyógyszeres dobozkájából kipoty-

tyant két tablettát, lenyeli, és befelé fordul: — Ránk sötétedik, 
Linda. 

— Mit tetszik mondani? 
— Ránk sötétedik, Linda! 
Kulcsárné az apró, antik metszésű aranyórájára néz: 
— Fél kilenc. 
— Charleynak sötétedett be, Kulcsárné. Na, szóval, amikor be

sötétedik neki, tudja, Az ügynök halálában. 
— Már megint, Révész úr! 
— Kulcsárné lelkem, maga csak mulasson jól. Ha nagyon el

aludnék, rázzon fel dél körül. Tudja, szegény, bolond feleségem 
után kilencvenhét ruha maradt, meg száznegyven pár cipő. Nem 
tréfálok, Kulcsárné, ahogy mondom, kilencvenhét és száznegyven! 
De azért az ablakot is kinyithatja, ha nem esik nehezére. Ha ma
ga idejön, mindig füstmérgezést kapok, azoktól a pocsék cigarettái
tól. 

— Kérem, én a cigarettát előre megmondtam. Hogy dohányzók. 
Különben itt se vagyok. 

— Elpusztítja a virágaimat is a füst — dohog Révész, de Kul
csárné rá se hederít; az óriás, majd fél falat betöltő, folyóra néző 
üvegablakhoz lép, kitárja a szárnyakat. — Na ugye, hogy süt! — 
kiabálja Révész anélkül, hogy megfordulna. — Maga észre se ven
né . . . Forró napon berzenkedőbb a vér ... 



— Mit tetszik mondani? Mi berzenkedik? 
— A vér, Kulcsárné. 
— Kérem, nekem ilyeneket ne tessék mondani, még valaki meg

hallhatná . . . 
— Tudja jól, az öreg stratfordi, mit beszél! 
Kulcsárné, bekapcsolta a porszívót, és közben arra gondolt, 

hogy nincs a földön komiszabb dolog a gégeráknál. 

2. 

Dél körül mégsem keltette fel az asszony. Átaludta a delet. Késő 
délután ébredt; Kulcsárné után már csak a felesége parfümje ma
radt. Ahelyett, hogy elvitte volna — dohogott. — De azért mégis 
rendes asszony ez a Kulcsárné, idekészítette a teát is. Talán csak 
nem kér érte fizetésemelést... 

Szürkült, amikor felkelt. Sorba hívott egy oszlopnyi telefonszá
mot. Felhívta a színházát is: egyetértéséről biztosította az igazga
tót, hogy annál az új darabnál a szerzőt hatóságilag ki kell tiltani 
a próbákról. Hogy ezek a csibészek mit meg nem engednek ma
guknak! 

— Tudod, Ervin — mondta az igazgatónak —, gyanúm szerint 
a stratfordi azért írta maga a darabjait, hogy kiküszöbölje a szer
zői elemeket. Ezek a sintérek azt hiszik, hogy a drámaírás egyenlő 
a rendezéssel. A színházzal! Hát egy frászt. Ha másképp nem si
kerülne elirányítanotok, nyomod, kérlek, az orra alá Craiget. 
Craig aztán világosan megmondta, ki a színház kerékkötője. A 
szerző a maga kis hegemóniájával... 

— Különben jól vagy? 
— Hajaj, akárcsak Ádám a Tragédiában. Apropó, nyugodtan 

felújíthatnátok. — Akadozva szavalni kezd: — Az áldozat, hidd 
el, magam vagyok — 

— Itt nem fenyeget a szerző, igaz? De mondd, nem fárasztalak? 
Révész már a csupasz szájához szorítja a kagylót. Csak a szája 

mozog. A kagylót — szintén hangtalanul — letették a vonal má
sik végén. 

3. 

A hét legellenszenvesebb napjának a keddet tartotta. Hogy ki
fogjon a kedden, magára húzta tréningruháját, és a lovardának is 
beillő nappaliban a fal mellé helyezett bútorok mentén — nyolc-



szor hat méter — futni kezdett. Ez megy — mondta elégedetten, 
és tíz kör után leállt. Melltámasz. Guggolásból egyenes testtartással 
fel — megy. Valami új szerepet is lehetne ezzel az erővel tanulni 
— gondolta. — Vannak színészek, akik éppen ebben a korban 
nyújtják a legteljesebbet. Esetleg szólok Ervinnek, hogy újítsák fel 
a drámai Faustot. Elvégre, amit csak megálmodtam, majdnem min
den szerepet megkaptam. Hát nem voltam Artotrogus a Plautus-
ban? 

A nők is mind imádnak és méltán teszik, 
hisz gyönyörű vagy, tegnap is a köpenyem 
hogy ráncigálták ... 

— Mély lélegzetet vesz, a torkához kap: — Hogy is van ez a 
szöveg ott Pyrgopolinices előtt: A nők is mind imádnak és méltán 
teszik... Hát nem léptem én fel a velencei Fenice-ben? Egyszer 
Párizsban, a Nemzetek Színházában? Tehetek én arról, hogy 
Moszkvával nem sikerült, éppen a Művész Színházzal, de hát nem 
rajtam múlt! ó , hogy imádtam Belinszkijt! Szegény Belinszkij! 
Hogy Dánia börtön? Hát igen, a szlávok börtönkomplexusa, azért 
is ragadták ki leginkább ezt a stratfordiból. Persze, a Fausttal va
lahogy nem jött ki a lépés. Mefisztó lett volna az igazi, Mefisztó. 
A legördögibb Mefisztó, amit a világ valaha látott. 

Hosszan keresgél a nyitott polcokon. Találomra üti fel a köte
tet, a kötet a második rész ötödik felvonásánál nyílik ki. Mefisztó. 
De hogy az ördögbe is lehet, hogy neki, aki olyan jól ismeri 
Goethét, így elkerülte a figyelmét ez a passzus: 

örökké délibáb után szaladt, 
Mert kéj s öröm nem tudta jóllakatni 

A földig érő, barokk keretű velencei tükör felé fordul. Az üveg 
vakfoltjai közt a száját nézi; a nyelve mozog. De mi az? Megsü
ketült? Bal kezében a kötet, jobbjával a köpenyét fogja össze: 

örökké délibáb után szaladt, 
Mert kéj s öröm nem tudta jóllakatni... 
E kongó, rossz, utolsó pillanat 
— Szegény, ezt vágyja megragadni. 
Velem vadul makacskodott, 
Legyőzte az idő, eldőlt, halott. 
Az óra áll — 



4. 

A második emeleti ablak alatt közönyösen hömpölyög az acél
szürke folyó. Ágakat, időnként háztartási gépeket sodor magával. 

Felteszi a lemezjátszóra kedvenc Brahmsát, az opus 77. hegedű
versenyt. Lehet, hogy a szerző ajánlása is befolyásolja? Ezen sokat 
és sokáig gondolkodott, de nem talált rá választ. 

Néhány számot feltárcsáz, a kagylókat felveszik és vissza is 
akasztják. Pedig nem gyerekkora kedvenc játékát űzte, mint ami
kor iskolába menet sorra bezörgetett a komor palánkokon, és el
szaladt. Néha elkapták, meghúzták a fülét, megfenyegették. És 
másnap, harmadnap és hónapokon át ugyanez. Miért? Nem kereste 
a választ. 

Eljött a kutyanyelvek korszaka. Különös örömét találta Kul-
csárné hétfőnkénti ijesztgetésében: „Én a maga helyében a Drávát 
is bevezettetném a fürdőszobába." Vagy: „Szokott maga, Kulcsár-
né, utazgatni?" Vagy: „Mondja, Kulcsárné, maga szüzességi foga
dalmat tett?" Erre az utóbbi mondatára Kulcsárné belerúgott a 
porszívóba. A kis motor pillanatokig kapkodott levegő után, majd 
engedelmesen berregett tovább, kikanyarogva az átjárószoba kó-
kuszszőnyegén. 

Kulcsárné hét közben is fel-felugrott, és úgy-ahogy gondját vi
selte Révésznek. Hogy megnyugtassa az asszonyt, mennyire van 
tudomással emberbaráti könyörületeskedéséről, felfirkantotta egy 
kutyanyelvre: „Maga egész jól eltanyázhatna itt nálam, nem igaz, 
Kulcsárné?" Az asszony tiltakozásképpen két csomag cigarettát 
rakott ki maga elé. Révész úgy tett, mintha nem is gyanítaná a 
készülődő merényletet; elhatározta, inkább bizalmába avatja ezt 
a szívós idegent, semmint hogy ellenségévé tegye: „Tudja, Kulcsár
né, életem álma volt, hogy egyszer színpadra vigyem a Titus And-
ronicust. Az egy olyan rémdráma, amilyet maga még álmában sem 
látott. Szereti maga a rémdrámákat?" 

— Szereti a rosseb — mondta Kulcsárné egyszerűen. — Különb 
színház nem jutott az eszébe, csak a rémek? 

„Dehogynem, Kulcsárné. Például a Faust" 
— Arról hallottam, a Faustról. Az egy olyan gonosz ember, 

ugye? 
„Menjen már, Kulcsárné! Hogy lehetne a világ legszerencsétle

nebb teremtménye gonosz? Volt ott egy ördögszerfi izé, Mefisztó, 



nehogy a doktornak egy percnyi nyugta is legyen. Eddig érti, Kul
csárné?" 

— Értem hát. 
„Ez úgy átlát a szerencsétlen Fauston, mint a szitán, és az azt is 

kimondja róla, amit az magamagának se merne." 
— Mit, például? 
Révész szája szólásra nyílik. Hiába. Ismét felveszi a tollat: 
„Az elképzelhető legnagyobb tragédiát, Kulcsárné. Képzeljen 

csak el valakit, aki 

örökké délibáb után szaladt 
Mert kéj s öröm nem tudta jóllakatni". 

Kulcsárné többször egymás után elolvassa a kutyanyelvet. Ar
cáról mintha észrevétlen leolvadt volna a mindig jelenlevő ciniz
mus. Nagyon őszintének látszik: 

— Még az öröm sem? 
„Már az sem, Kulcsárné." 
— Azt hiszem, így énekes... 
„Hagyja csak, Kulcsárné. A port is. Látja a Dunát is rosszul 

kötötték be, ma fel se jött. Maga meg, ha legközelebb jön, vegyen 
nekem pár írófüzetet. Ne felejtse el." 

5. 

„Kulcsárné, engem a nagyanyám nevelt. Nem is volt az nevelés, 
tudja, inkább destrukció; destruálása mindannak, amit addig anyá
mét belém vertek. Apám hol itt, hol amott képviselte az Ipari és 
Beruházási Bankot, aprópénzért, persze; anyámnak meg negyven
éves kora körül jutott eszébe, hogy jobb sorsot is érdemelne. Kü
lönös, hogy anyámnak nagyanyám szakadár természetéből egy fi
karcnyi se jutott, általában a ruháival és a frizurájával volt elfog
lalva. Ezen mi a nagyanyámmal jókat nevettünk. Tizenöt éves ko
romig iskolába is falun jártam, nagyanyám hatása alatt természe
tesen, aki imádott különbözni a többiektől, jó értelemben, de mégis
csak különbözni. Hogy mit csinált? Például tengerzöldre festette 
a házát, az istállókat is. Ilyenformán értelmezte ő a különbözőséget. 
Nem volt hajlandó gyalog járni; télen sítalpon, nyáron nyeregben 
járt. Amikor hétéves koromban megérkeztem hozzá, első dolga 
volt, hogy Rita nevű lovát kiosztotta nekem. Gondolom azért, 
hogy ketten legyünk a különbözőségben, ezzel is csökkentse a ki
hívás súlyát. 



Hát így nőttem én fel, Kulcsárné. Azt hiszem, nagyanyám volt 
az első színész a családban. Télen, amikor kóbor néprajzosok bol
dogították itt-ott a falut, nagyanyám volt a primadonna: annyi 
mesét, népdalt innen egyetlen házból se vittek el, mint éppen a 
miénkből. Pedig csalt. Mind maga találta ki, hogy szerepelhessen. 
A múltkor is hallom a rádióban..." 

Kulcsárné elolvasta a kutyanyelvet, aztán beindította a porszí
vót. Mióta ebbe a lakásba jár, talán először történt, hogy lemosta 
a sansiveriák leveleit. 

6. 

Aztán a kutyanyelvek is megritkultak. Révész egyre többet 
ácsorgott, fintorgott a tükör előtt; Kulcsárné gyakran kapta rajta, 
hogy mozog a szája. Ilyenkor Kulcsárné megpróbált tapintatosan, 
észrevétlenül a konyhába surranni, vagy az árvíz nyomaira kon
centrált. Gsak akkor lépett be Révész szobájába, ha már-semmi más 
dolga nem akadt. Egyszer Révészt egy könyvhalom közepén talál
ta a földön kuporogva. Izgatott lapozás közben megkérdezte: 

„Mondja, Kulcsárné, nem tudja, hová tettem az O'Neill-kötete-
met?" 

— Azt az éjszakát vagy mit? 
„Azt, azt." 
Kulcsárné találomra leemel egy vékonyka kötetet a polcról. 

Osborne. 
„Ó, az Osborne! Köszönöm magának, Kulcsárné, hogy megta

lálta." 
Valamivel később: 
„Az ég áldja meg, Kulcsárné, ne zavarjon, ha lehet. Azt hiszem, 

mégis megtanulom azt a szerepet. Amiről annyit beszéltem magá
nak. A Mefisztót." 

Kulcsárné egyetlen szó válasz nélkül a kerek dohányzóasztal 
mértani közepére igazította a Zsolnay-porcelánt. 

Másnap is felment, különóráit már régen nem számolta Révész
nél. Furcsa előérzet gyötörte. Révész a tükre előtt ült. Merev volt. 
Görcsbe rándult, karvalyszerű kezében a térdén a Faustot tartotta. 
A könyv valahol az utolsó oldalaknál volt nyitva. Kulcsárné első 
gondolata az volt, hogy talán mégis sikerült Révésznek az éjszaka 
folyamán megtanulni a Mefisztó-szerepet. Legalább az olvasópró
bák szintjén, 



II. 

MŰSORSZÜNET 

Az első órákban úgy hatott Frankára a csend, mint haldoklóra 
a gyógyír, különösen, amikor utolsó imádott gyereke után is be
csapódott az ajtó, mikor az utolsó bőröndöt is kicipelték, és kisé
tált a lakásból az utolsó, teával töltött termosz is. Úgy várta ezt 
a két hetet, mint valami megváltást, noha időnként túlságosan is 
kivette részét a csendből. Például hosszú gyógyszertári, éjszakai 
ügyeletei idején. Néha megesett, hogy reggelig se csengetett be sen
ki egyetlen aszpirinért sem, sem egy doboz halaszthatatlan mentol-
tablettáért, fogfájásra való fájdalomcsillapítóért. Ha mégis felber
regett a jelzőkészülék, örömmel, szolgálatkészen ugrott, a lehető 
leghosszabbra nyújtotta a kiszolgálást, mindenféle tanácsokat adott, 
beszámolt hasonló esetekről; mintha könyörgött volna az alkalmat-
lankodónak, ne menjen még, ne siessen. Az a munkaköpenyes egye
düllét semmiképpen sem hasonlítható össze ezzel az itthonival, 
amikor nem kell néznie az órát és egyelőre a naptárt sem. 

Elvitték a síléceket is, az ajtó becsapódott. Mind a két reteszt 
rátolta az ajtóra. Az első gondolat ebben az új helyzetben, ami 
eszébe jutott, hogy felhívja Vera barátnőjét, és egyszer már isten
igazában kifecsegik magukat azokról a pehelykönnyű semmiségek
ről, melyekről egyesek néha órákig tudnak a kagylóba suttogni 
anélkül, hogy valamit is mondanának, húzva az időt, szaporítva 
az impulzusokat. Tárcsázott, de mert nem volt biztos abban, hogy 
az utalsó szám, amit hívott, hetes-e vagy nyolcas, lecsapta a kagy
lót, még mielőtt a vonal túlsó végén kicsenghetett volna. Kisétált 
a konyhába, kávét főzött. Csak órák múlva vette észre, hogy a ki
főtt kávét elfelejtette meginni. Semmi kedve nem volt újramelegí
teni a folyadékot, a kis füles serpenyő tartalmát a lefolyóba löty-
tyentette. 

Kinn havas eső permetezett. Megállt az ablak előtt, orrát, szá
ját az üvegre nyomta, bámult a kinti szürke kavargásba, és így ma
radt mozdulatlanul egészen addig, amíg a zsibbadás kis szúrós 
hangyái föl nem másztak a homlokába, és rá nem ült az üvegre a 
lehelet vastag párája. 

Ismét a konyhában találta magát, bekapcsolta a kis kávéfőző
gépet, közben az utóbbi időben mindig fájó keresztcsontját nyom
kodta. A hűtőszekrényre könyökölt, amikor eszébe jutott, hogy 



nemsokára születésnapja lesz. A harminckilencedik, vagy negyve
nedik? Hogy is van ez; mindig jó számoló volt, két-háromjegyfi 
számokat szorzott hibátlanul fejben, most nem tudja kiszámítani, 
hány éves. A születés éve, az maga még nem egy év... . 

Kettős csengetés, dörömbölés. Felszólítás az elmaradt könyv
részletek befizetésére, mert ellenkező esetben bírósági úton és a töb
bi; a középső himlőoltásáról szóló papír, aztán Etuska gyöngybe
tűkkel megcímzett levele. Szórakozottan feltépi a borítékot, és 
olvasni kezdi: „Kedves Franka! Előző levelemben — melyre szin
tén nem válaszoltál — elfelejtettem jelezni, hogy a keresztcsont
fájásom valamennyire megemberelte magát, és remélem a követke
ző új esztendő második napjáig nem szerencséltet többet a látoga
tásával. Érkezése ugyanis mindig január másodikára tehető. Ad
digra igyekszem minden dolgomat úgy intézni, hogy lehetőleg 
rendben legyenek, és nyugodtan fogadhassam a megpróbáltatáso
kat. Tudod, nemsokára betöltöm a nyolcvanat, és máris úgy néz
nek rám sokan, mint egy gerontológiai csodára..." A még hát
ralévő négy lapot Franka a földre csúsztatja, néhány másodpercig 
együttérez az eldobott lapokkal, holott a levél hosszú, pedáns és 
gonddal szerkesztett, mindegy, tapos a lapokon, a szabályos betűk 
gyöngyként csikordulnak a talpa alatt. Teleengedi a kádat forró 
vízzel, aztán hosszan keresgél a könyvespolcokon. A rengeteg ta
nulmánykötet, szakkönyv, útleírás, díszantológia, szótár és lexikon 
között döbbent rá arra, hogy egyetlen könyvük sincs — még csak 
egy romantikus regény sem —, amit különösebb erőfeszítés, figye
lem nélkül olvasni lehetne. Szeme az újságkosá^ra tévedt, egy női 
magazin ágaskodott ki belőle. A magazinból kilógott a felvágatlan, 
világoszöld melléklet, amit a kiadó minden számához mellékletként 
csatol. Franka ezeket az oldalakat eddig a konyhai szemét csomago
lására használta, nem éppen kritikaképpen, hiszen soha nem olvas
ta el ezt a mellékletet, inkább afféle ösztönös idegenkedésből a 
filléres dolgok és még olcsóbban mellékelt életek iránt. Megköny-
nyebbülve, hogy hatalmas könyvtáruk mellett mégis talált valami 
olvasnivalót, anélkül, hogy a gyerekek kötelező iskolai olvasmá
nyai között portyázott volna, elszántan beleült a kádba, és a jó-
gázók megfeszített figyelmével olvasni kezdett: „A titokzatos Ma-
ry Brown. Lester Barnum, aki édesapja bölcs törődése és gondos
kodása folytán a szigetország tíz leggazdagabb ja közé került, gri
maszra igazítja megfáradt ajkát. Ennek a grimasznak tulajdonkép
pen mosolynak kellett volna lennie. És ekkor a bőrfotelre mutat: 



— Kérem, Mr. Chalmerse, foglaljon helyet, örvendek, hogy elfo
gadta meghívásomat, és idefáradt északra, oly messze az ön hőn 
szeretett Londonától. — Falk Chalmerse pedig, aki egyben egyike 
a szigetország legkiválóbb és legismertebb magándetektívjeinek, be
lesüpped a puha bőrfotelbe, és rágyújt a felkínált szivarra." Franka 
nyakig húzódik a még mindig forró fürdővízbe, csak két, mellékle
tet tartó karja mered a mennyezet felé. Több bekezdést is átugrik, 
és kaján élvezettel olvas tovább: „— Whiskyt óhajt, Mr. Chalmerse, 
vagy francia konyakot? — Inkább francia konyakot — vála
szol udvariasan Mr. Chalmerse. — A ház ura illő szavakkal mél
tányolja Chalmerse jó ízlését, és megtölt két poharat . . ." Franka 
bugyborékolva felnevet, és mohón folytatja az olvasást: „— Mint 
ön is jól tudja, apám tavaly elhalálozott — tér a tárgyra a ház 
ura, miután helyet foglalt Mr. Chalmerse bőrfoteljával szemben. — 
A családban csak mi hárman maradtunk." A víz még mindig jól 
tartotta a meleget, Franka fintorogva olvassa: „— Azt óhajtja ez
zel mondani, uram, hogy a legszűkebb családi körből már csak 
önök ketten, ön és Mary nevű húga. . .?" Franka hahotázik: „— 
Mi hárman — javítja ki Chalmerse-t a ház ura. — Én, a legidő
sebb fiú, aztán Clark, aki nálam két évvel fiatalabb és a család 
fekete báránya, aki apánk legszigorúbb tilalma ellenére tért az 
apánk számára leggyűlöletesebb útra, és ahogy ön is tudja, Mary, 
nálam tíz, az öcsémnél nyolc évvel fiatalabb." Franka fuldokolva 
nevet, és a fűzött lapok kiesnek a kezéből. A gondolatra valósággal 
megkönnyebbült, hogy ezzel mindörökre befejeztetett a titokzatos 
Mary Brown története, és soha többé nem lesz már alkalma meg
tudni, jó útra tért-e az a mihaszna Clark, és a dekás Chalmerse fe
leségül vette-e a titokzatos Mary Brownt, miután felfedte annak 
minden titkait. És aki, természetesen, automatice megszűnt titok
zatosnak lenni, mi több: a fordulat folytán egészen normálisan 
viselkedett. 

Franka felállt, kilépett a csupasz kőre. A fél falat beborító tü
körből egy aszkéta alakú nő nézett vissza rá kialvatlan tekintettel. 
Félni kezdett. Kétoldalt ügyetlenül lógó karokkal, vézna, lányos 
lábakkal, egymástól messze ülő apró mellekkel. Közelebb lépett a 
tükörhöz, aztán eltávolodott, ezt a műveletet néhányszor megis
mételte, de tekintetét nem bírta levenni a tükörbeli látványról: el
hűlve nézte ezt a betolakodó alakot, ezeket az idegen melleket, ezt 
a rendetlen hajköteget, a forradásos vágást a hasa tájékán. Á lát
vány lenyűgözte valószerytlenségével. Hogy megbizonyosodjon, az 



üveghez kúszott, megtapintani ezt az idegent, és amilyen közel 
testének formái csak engedték, odasimult a tükörképhez, még min
dig a meglepődés kábulatában, arcát a hűvös üvegre nyomta any-
nyira, hogy a zsibbadás kis szúrós hangyái lassan felmásztak az 
agyvelejébe, és az üvegre ráült a lehelet vastag párája. Nagy so
kára vált el a tükörtől, akkor, amikor már kezdte megszokni saját 
teste gondolatát. Testének ez a megérzése merőben különbözött 
minden addigi testérzésétől; egészen új volt és fenyegető, annyira 
fenyegető, hogy egész addigi életét nyomorultnak érezte, melyben 
ugyanúgy nem volt helye a tudatosságnak, ahogy testének sem. 

A felfedezés megbénította, őrjöngéssel határos félelem fogta el 
arra a lehetőségre, hogy önmagával való találkozása esetleg állan
dósul a jövőben, és jóvátehetetlenül felforgatja az életét. Magára 
terítette a fürdőszobaajtó fogasán évek óta ott lógó köpenyét, 
melyet addig elvétve ha használt, hiszen alkalma sem volt hordani. 
Rendszerint kapkodva szedte magára hálóingét vagy utcai ruháját. 
Visszakuporodott a kád szélére, és a kimerültség hidegétől reszket
ve elaludt. Mély álom volt ez, a kis erdei állatok alhatnak ilyen 
öntudatlanul. Álmában az összefüggéstelen képek úgy követték 
egymást, mint egy dokumentumműsor diavetítőből kidobott vágat
lan, érintetlen állóképei; kábulatban fogant képek olvadtak, foly
tak szét álomfoszlányokká és valóságos elemekké. Gyerekeit látta 
pizsamában, aztán kies, sziklás vidék következett, bokortalan, fát
lan, mészköves táj. Elrohanó gyorsvonatból bámulja ezt a tájat; az 
arányokhoz képest gigantikus, ragasztott deszkából lombfűrész
szel kiszelt falak terepszín ruhás, rohamsisakos alakok lődöznek rá, 
a golyó a képzeletbeli szív tájékán hatol a fába; Endre sürgeti, 
hálásan csókolja a nyakát; cserépben gumifa, a régi föld alján ku
kacok hemzsegnek, undorítón tekergőznek egymásba; az elhasznált, 
kukacos földet újságpapírba csomagolja, a papírról rikolt a cím: 
A titokzatos Mary Brown, a fenébe ezzel a melléklettel; fekszik a 
szülészeten, körülötte szakállas nővérek szaladgálnak, a fájdalom 
már percenként jön, ha egyszer ezen túl lesz, soha többé, csak 
kijusson innen, velőt tépő fájdalom, ennél rosszabb már csak a 
pokol lehet. Saját sikoltására ébred. Éjfél elmúlt, még mindig a 
kád szélén kuporog, a kád félig vízzel, enged a dugó, a víz alján 
kásaszerű, szürke pempő, a vízbe hullott Mary Brown maradéka; 
azok a részek, melyeken vastagabb volt a nyomdafesték, mint pél
dául a címen is, jobban ellenálltak a pár órás vízenyészetnek, és 
ezek a részek mintha épen szakadtak volna le; a betűk akkorára 



híztak a víz prizmáján át, akár a nagy napilapok vezércikk-címei: 
A titokzatos Mary Brown. 

Felnyikordul a lépcsőházban a lift. Irigykedve gondol az éjsza
kai csavargóra, akinek teljesen mindegy, jön vagy távozik, valaki
hez megy vagy valakitől jön, de mindenképpen arra a valakire 
kell gondolnia, és aki biztosan elégedett azzal, amit végzett vagy 
végezni fog: kötelékeket erősíteni vagy elvágni, de mindenképpen 
elvégezni valamit, ahelyett, hogy éberen és elszántan ügyelne a 
meglévő kötelékek változatlan megőrzésére. 

Franka másnap késő délelőtt ébredt fel, kialudtan, tökéletesen 
sima arccal; szeme körül nyoma sem volt azoknak a sötét karikák
nak, melyeknek eredetét időben nem is tudja visszavezetni, csak 
azt tudja, hogy már jó ideje ott látta őket, amikor fésülködéskor 
futólag belenézett a tükörbe. 

A napok gyorsabban teltek, és egy keddi napon délelőtt, amikor 
a rendőrségi és pszichiátriai statisztikák szerint az emberiség opti
mizmusa valahol a mélyponton csapkodja törékeny szárnyait, 
Franka azt vette észre, hogy vákuumában a történések felgyorsul
tak; az azelőtt értelmetlennek látszó tárgyak élettel telítődtek, és 
az idő olyanformán kapott szárnyra, hogy kilépett az óra és nap
tár fogalomköréből. Mert tanult kémiát, úgy érezte, feléledtek a 
tárgyakkal együtt testének azok a parányi sejtjei is, melyeknek 
valós vagy kigondolt elhalása már jó ideje nyugtalanította. Gon
dolkodásában Endre szakította meg tömött bőröndjeivel, köszönés 
helyett: 

— Te angolna, te! 



VÁROM A LEVELED 
THOMAS STEARNS ELIOT 

V E S Z T E G F E R E N C 

Kurtz uraságok — nem meghalni. 

tudod te is polyphiloprogenitive 
hányadik zászlós vagy nemzászlós nagygyűlés 
teremtett hamvazószerdáján 
tűnik föl most újra 
az üresek éles 
pontosan kivésett képe 
a repülőtányérokkal villódzó spanyol égen 
s a tudós apparátus egzaltáltan egzakt hebegése 
a lelki pusztulás megannyi 
kozmás helyváltozásáról 
míg én a latin és a baseball 
imagista szimbiózisát lesem a tévében 
az információképesek információképtelenségét 
tehetetlenségét 
vagy akárha élnél 
bioritmusod digitronos amplitúdómodulációját tanulmányozom 
(„fizikailag nulla 
emocionálisan nulla 
intellektuálisan mélypontcsúcson") 

nem mintha zsörtölődnék 

de nyák malíciával 
ösztövérséggel 
„misztikus" életvitellel lépre csalva 
— hogy inadekvát idézzem 



a pepecselő kritika hozzáértő 
és teljhatalmú kritikáját — 
a megszentelt erdőt járom 
egyedül 
a puszta ország hígvelejű földjéről 
fontoskodón előhemzsegő-bizsergő filologizálást 
ami annyira roborál 
hogy szinte handlézom is 
a hamarjában rám kattintott összefüggéseket 
(mi sem könnyebb ennél) 
mert lám 
relata refero 
egy csomó epikai történet végkifejlete körvonalazódik 
észrevétlen áttűnésekkel 
eltörölve ekként művészet és tudomány 
zaj és zűr 
amúgy is laza határmezsgyéit 

a szertartástól a (lemez)lovagmondáig 
csak élni kell 

a hiszékenység nyújtotta lehetőségekkel 

miközben 
a költészet és a kritika kényszeredett léhasága 
kiadószerkesztők tanácstagok etc 
az idő és az időtlenség 
fád kvartettjeit vonogatják 
(vonogathatják sose meg nem unják) 
és ugyanígy lenne más szereplőkkel 
közönséggel 
ha így ha úgy 
befordulhatsz a LEMONDANI mögött 
a BIZONYOS UTALÁSOK ELHALLGATTATÁSOK felé 
a se megállás se mozgás 
a változtatni (nem lehet) szándéka felé 
s amiért jönni jöttél 
egy fitymáló kézlegyintés se 
vert dac csak és sehol 
a sem előtte sem utána metszőpontja 
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melyből dehogyis feslik ki 
bármiféle cél 
függessz fel minden fogalmat véleményt 
időmegjelölést 

fogadd el a csönd süketnéma alkotmányát 
a holt őrjárat kongó frázisát 

a többi nem a te dolgod 

Sibyllák — semmit akarni. 

sötétség a fény 
csönd a tánc 
már semmi sem irritál 
suppantak átokföldje 
kapitális barmok 
bankárok kalmárok nagylelkű műpártolók 
iparbárók kisvállalkozók 
államférfiak fejedelmek 
kiváló köztisztviselők mammutfarmja 
minek kiált (itt?) 
aki kiált 
minden nappal 
egy hellyel lejjebb nyomnak 
a közönyben 
süketség és iszony zúgja be a négy világtájt 
tivornyahősök 
gyilkosok 
gurgulázok 
torpadteszűek éltes hada honol 
csak úgy szikrázik 
rémuralmuktól a puszta 
vasbeton-szemét sivatag 
mit tegyünk mit tegyünk 
lerágott körmeinket elássák 
ráncos csecsű violám 
agyonsáncolt trillám 
időtlenné dermedt másvilág-bénaság 
pá pá koplaló némaság 



pá allusio-rendszerű mitikitipiti mitologizálás 
nincs már ínyünkre se tudós montázs 
se collage 
nem bazsalygunk többé 
himnikus kiszólásokkal szertebolygva 
bele a roppant moslékkáoszba 
szté 
hó 
zurück sekszpihíri kikent-kifent 
oly intelligens 
sugi-mugi és subidubidá 
ra-ta-ta-ta ra-ta-ta-ta-tá 
csihi-csahi CSIHI-CSAHI 
adj 
erezz velem 
irányíts nemtörődöm lyra mundi 
mereven a mélybe hát 
nézzem ürült tartalmát 
jó szelet ólomszemű madár 
rejtekem homályán 
ha majd sápadt viaszkarc 
maszkból a szelíd őrület 
szemhéjaddal letekintek 
nőj nőj veszendő értelem 
barbároknak krampusz krikszkraksz 
legyél 
esemény 
ne csak ürügy 
sótlan megszokás unt fáradtság 
hogy nem is hallod a célzást a sejtést már 
hol a válasz nem enged 
gondolatnak cselekvésnek 

kín marta hallgatásba 
nappalba-éjszakába 
révedj vissza 
a legmélyebb hallható hangba 
a legmagasabb hallható hangba 
hosszú hullámokba 



rövid hullámokba 
ultrarövid hullámokba 
infravörös hullámokba 

színfoltokba 

ibolyántúli hullámokba 
röntgensugarakba 
gamma-sugarakba 

kvazards sugárzásba 

révedj vissza 

p. s. 

mindazonáltal mi végre hordozod mégis 
oly sziklásán magadbán a „tragikus" konfliktust 
miként az érthetetlent 
az irracionálist 
alkalmasint mint valami szégyent 
mint valami lelki betegséget 
elvégre „szellemi" fegyelmed nagyobb 
semhogy a vallomásnak ilyen (dégénérait) formáját 
irodalmi (irodalomtörténeti?) tájékozódásnak álcázzad 

minden erőddel 
nem beszélni igyekszel 
annyira tárgyilagos vagy (rögeszme-híjas) 
annyira jól nevelt 
még véletlenül se láthatsz többet a dolgokban 
mint ami nyilvánvaló bennük 



FEHÉR BÁRÁNY 

M I O D R A G M A T I C K I 

Sokféle szóbeszéd járta a Fehér Bárányról. A falusiak mindig is 
valahogy távolról igyekeztek szemmel tartani. Amikor még kicsi 
volt, kiikergették a kertekből, elzavarták a szőlősputtonytól meg a 
túrósdézsától, botokkal hajigálták meg, néha még kövekkel is. 
Előbb a kondát őrizte, azután a nyájat, végül pedig, mire felnőtt, 
a falu csordáját bízták rá, két veszett bikával együtt. Az egyik 
bika, a testesebbik, szürke volt, csak a szemei feketéllettek meg a 
szarva hegye. A másik inkább olyan zsemle színű — ennek a 
szarvai sárgásak voltak, szeme pedig gesztenyebarna. Napról nap
ra egyre kisebb körökben kerülgette a daruszőrfit, úgy látszik, csak 
a kedvező pillanatot várta. 

Pirkadatakor a Fehér Bárány ostorával nagyokat durrantva sor
ra járta az utcákat, és összegyűjtötte a csordát. Az álmos paraszt
asszonyok egymás után nyitották ki a kapukat, és az utcára csap
ták a teheneket, amelyeken még érzett a meleg istállószag. Ám 
nekik sem sikerült közelebbről szemügyre venniük a Fehér Bárányt. 
Amikor aztán kivilágosodott és felszállt a harmat köde, a parasz
tok tekintetükkel megkeresték a látóhatáron még ott libegő szürke 
sávot, arrafelé, ahol a falu főutcája véget ért, és poros, egyre szű
külő kocsiútban folytatódott, amely nélkül is beleveszett az ég 
boltozatába. Tudták, hogy amit látnak, az a Fehér Bárány csordá
ja után visszamaradt szállongó por. 

Csak akkor hajtotta a csordát a kútra, amikor beköszöntöttek a 
nagy melegek. A gém ott meredezett a falu végén, mindjárt az 
utolsó házak után, túl a patakon, amely elég széles vok ahhoz, 
hogy hidat kelljen rá építeni. Itt aztán bolondozni kezdett, ugrált 
a tehenek hátán, szakadatlanul fel-alá járatva a roskatag gém 
nyikorgó ostorfáit: itatta a delelő teheneket. A gyerekek ilyenkor 



a szemük sarkából méregették a hatalmas hústömegeket, amelyeken 
megfeszült, majd elernyedt a vöröstarka bőr, miközben a fűcsomó
kat másodszor forgatták át tompa és széles fogaik között. Nem 
volt bátorságuk közelebb merészkedni, mert tartottak a két biká
tól, amely fújtatva kerülgette egymást a kérődző csorda körül. A 
Fehér Bárány néha felkapaszkodott az út melletti keresztre, amely
nek ikonjairól már lepergett a festés, s a betűi is megkoptak, majd 
kihúzta magát a téglaoszlop tetején, akár valami eleven emlékmű. 
Ott fenn aztán megcsördítette az ostorát a szarvak erdeje felett, 
és elbődült, akár az igazi bika. A gyerekek bizonyosak voltak ab
ban, hogy a Fehér Bárány olyan hosszúra tudja nyújtani az osto
rát, amennyire akarja, mert odafentről még az elbitangok marhát 
is a földhöz tudta szegezni, vagy egyetlen suhintással is képes volt 
széjjelcsapni tíz bozontos, fekete pulikutyája között, amelyek ilyen
kor, az ostorcsapástól serkentve, egyetértésben rohantak rá a bikák
ra, vicsorogtak és ugattak, kitértek előlük, majd újból leszegett 
szarvukra vetették magukat, miközben a bikák mellső lába térdig 
a földbe süppedt. 

Mindenféle mendemonda kapott róla szárnyra, bár szemtől 
szemben sohasem beszélt vele senki. Azt mesélték róla, hogy csak 
tejet eszik, akár egy agárkölyök, s azt is menet közben szopja ki 
a tehenek tőgyéből; hogy a tehenekkel is szokott, amikor egyedül 
van, amikor a forró délben a csorda leheveredik delelni a gémes
kút köré, ahol a paták örökre kiirtottak minden szál füvet. Eső 
után a kút környéke még sokáig a csorda szagát árasztotta. Ami
kor megjöttek az esők, a zsíros, agyagos föld patáktól feldagasz
tott, nyugtalan sártengerré változott, amelyet <a falusi kocsik mesz-
szire elkerültek. A nyári aszályok során pedig, amikor a gyep kő
keményre aszott, a patanyomok még inkább kivehetőkké váltak. E 
nyomokat nem tudta elsimítani sem az eső, sem a szárazság, csak 
a tehenek patái voltak alkalmasak arra, hogy újból szállongó falusi 
porrá őröljék. Ám amikor újból megeredtek az ég csatornái, min
den elölről kezdődött. 

Ha a falusi kutyák meghallották a kút környékéről a pulik esze
veszett ugatását, azonnal nyugtalankodni kezdtek. Mindenki tudta 
ilyenkor, hogy csak a Fehér Bárány bolondozhat, hogy a magas, 
megrepedt ágasú kútgémen hintázik, vagy valamelyik megbokro
sodott tehenet leckézteti, esetleg a dühöngő bikákat igyekszik szét
választani, amelyeket már körülvett a kutyák gyűrűje, hogy utána 
nyugton csillapíthassa éveinek hevét a tehenek között. 



A Fehér Bárány nevet fehér báránybőr sapkája után kapta, ame
lyet valaki nekiajándékozhatott, s ő azontúl télen-nyáron egyaránt 
viselte. A kucsma mind kevésbé volt fehérnek mondható, idővel 
inkább sötét arcának színét vette fel. Csak a neve emlékeztetett 
már a sapka valamikori szűzi fehérségére. 

A megszállás alatt szinte alig lehetett látni. Mind ritkábban haj
totta delelőre a kúthoz a csordát, esténként pedig csak a falu szé
léig jött a tehenekkel, amelyek aztán egyedül bandukoltak haza. 
Azt sem lehetett tudni, hol tölti az éjszakát, úgyhogy ettől kezdve 
a járandóságát sem adhatták meg neki. 

A megszállás első napján, amikor a Grenzschutz még nem vette 
át a hatalmat, a Fehér Bárány kíváncsiskodva közelítette meg a 
falut, és még az utcákon is végigsettenkedett. Véletlenül egy csapat 
német katonával találkozott, akik felszólították, hogy álljon meg. 
Közöttük volt Kohlbauer is, egy falubeli német, aki már katona
ruhát viselt, és fegyvert is kapott. Csak ő kiáltozott utána, szer
bül szitkozódva: 

— Mind ki kell őket irtani! 
A Fehér Bárány már rég megszokta a szidalmakat, de Kohlbauer 

hangjában valami olyat vett észre, ami nem volt azonos a minden
napi paraszt fenyegetőzésekkel, azzal a káromkodással, amit nagy
jából úgy mondanak ki, mint azt, hogy „Jézus, segélj!". Futásnak 
eredt. Elsőnek Kohlbauer lőtt utána, majd a többi katona is lövöl
dözni kezdett. A lábát célozták, s vihorásztak közben, mialatt fej
vesztve menekült, akár a nyúl, keresztül-kasul az utcán. A golyók 
szinte porba borították a galagonyasövényt, amely mögött a Fehér 
Báránynak, igaz, összekarmolva és véresen, a csodával határos mó
don sikerült eltűnnie a falusi kertek irányában. 

Ezután napokig nem mutatkozott. A csorda céltalanul ődöngött 
az utcákban. Egy reggel aztán a falusiak örömmel tapasztalták, 
hogy a falun túl ismét porfelhő száll az égre. Ez annak a jele volt, 
hogy a Fehér Bárány tovább folytatja csordási mesterségét. A te
henek utána évről évre fogyatkoztak, a legelők meg egyre növe
kedtek. Már a falu szélén megkezdődött a zöldellő ugar, magába 
olvasztotta a parlagföldeket és a felszántatlan mezőket, benyúlt a 
megmetszetlen, kifagyott és felforgatott szőlőskertekbe. A Fehér 
Bárányt, a falusiak olykor cseresznyefán látták gubbasztani, vagy 
a szőlőket és a zöldséges kerteket dézsmálta. Nem futott többé 
előlük, hanem hátrálva távolodott, és zsákmányát sem hajította a 
földre. Ügy tekintett a szemükbe, mintha ezekkel a terményekkel 



a járandóságát akarná kiegyenlíteni. Mivel a felszabadulás is még 
kifizetetlenül érte. 

Októberre járt már az idő, amikor a Fehér Bárány ismét a gé
meskúthoz terelte a csordát. A faluból az esti harangszó helyett 
kínos csönd áradt csupán, olyan különös csendesség, hogy szinte 
csábította az embert. Nem zörögtek a kocsik, a kerekeskút nyikor
gása sem hallatszott. A kutak lánca sem csörrent, úgy maradt 
aihogy volt, mélyen elmerülve a sötét víztükörben. 

A Fehér Bárány a patakot szegélyező fűzfákig lopakodott, szem
ben a falu utolsó házaival. Döbbenten nézett be az üres utcába. 
Miután egy sárga macska átfutott a túloldalra, az utca még üre
sebbé vált. És alkkor a falutól néhány órányi járásra levő Guduri-
ca, vagyis a román határ irányából, egy szakasz katona érkezett, 
lövésre kész fegyverrel. A Fehér Bárány felé haladva szinte hang
talanul mentek a házak tövében a,z utca mindkét oldalán, szaka
datlanul szemmel tartva az ablakok leengedett redőnyét meg a 
falu központjában emelkedő pravoszláv templom tornyának ab
lakait. 

A Fehér Bárány megbabonázva figyelte őket, és csak arra várt, 
hogy mikor nyitnak rá tüzet. Nem volt már ereje menekülni, hogy 
ismét — mint pár évvel azelőtt — nyúlcipőt húzzon. De akkor a 
katonák bal felé vették az irányt, és a városnak tartottak. Akár a 
kísértetek, hangtalanul és lövés nélkül hagyták el a falut, s vitték 
magukkal vörös zászlajukat. A Fehér Bárány zászlójuk és egyen
ruhájuk alapján felfogta, hogy ez egy másik hadsereg. Ez azonban 
még most sem emlékeztette felszabadulásra, arra, amiről a kuny
hókban és a szállásokon meséltek, vagy a .szárnyékokban és egyéb 
helyeken, amelyek távol estek a falutól, s ahová ő időnként el
lopakodott egy darab sajtért, egy szelet húsért vagy egy nyelet pá
linkáért. 

Most ahelyett, hogy rémülten menekülni kezdett volna, a poros 
utcán a templom felé vette az útját. Jártában a szovjet katonákat 
utánozta, úgy tartva a kezében az összetekert ostor nyelét, akár 
a puskát. Ekkor Gudurica irányából egy tömött menetoszlopnyi 
katona érkezett, az élükön egy tiszt járt, fehér lovon. Most már 
biztos volt abban, hogy ez a felszabadulás. Berohant a templomba, 
és a dübörgő falépcsőkön a torony felé vette az irányt. Meg sze
rette volna húzni a harangokat, hogy így jelentse a falunak ezt a 
nagy eseményt, vagyis hogy egyszer ő is közelébe férkőzzön azok
nak a titokzatos köteleknek, amelyéket a lépcsőfordulóból lehe-



tett látni. Az első lépcsőfordulóban azonban egy halom lőszeres
ládára bukkant, odafenn, a harangok alatt pedig német katonák 
lapítottak, akik zsákokkal és ládákkal torlaszolták el magukat, 
miközben lefelé leselkedtek a toronyablakból. Középütt egy hatal
mas gépfegyver terpeszkedett. 

Két bagoly, amely egy falmélyedésben lapult, felrezzent a lép
csők csikorgására, ahogy a mezítlábas Fehér Bárány a harangok 
alá ért. Szétterjesztett szárnyukkal verdesni kezdtek, mire az egyik 
német megfordult. Kohlbauer volt az, fényes váll-lapokkal, és most 
zavart tekintettel meredt rá. Puskájával hirtelen célba vette a 
padló fölé meredő fejét. Lőni akart, de a többi katona megakadá
lyozta, nehogy véletlenül elárulja búvóhelyüket. 

A Fehér Bárány hirtelen lerohant a lépcsőn. Keresztülfutott a 
templomudvaron, átugrotta a vaskerítést, és a katonák felé sza
ladt. A katonák sűrű csatárláncban közeledték, ügyet sem vetve 
mozdulataira, melyekkel arra szerette volna figyelmeztetni őket, 
hogy álljanak meg. Akkor kibontotta az ostorát, és hatalmasakat 
durrantott vele, hogy a tiszt alig tudott megmaradni a megbok
rosodott ló hátán. Erre egy lövés csattant, és a golyó hófehér lyu
kat ütött a Fehér Bárány sapkáján. 

A katonák végre megálltak. Ugyanebben a pillanatban a to
ronyból géppuskasorozatok kezdtek kerepelni, földhöz tapasztva 
a katonákat, mintha egy zöld zászlót terítenének a földre. A Fe
hér Bárány továbbra is magabiztosan állt, és pattogott az osto
rával. A golyók körötte csapódtak a földre, füttyögtek a kövezet
hez ütődve, majd irányt változtatták. Az ostora azonban tovább
ra is ott suhogott a levegőben, úgy öltögette megkopott sudarát, 
akár valami nyelvet. 

A tiszt parancsára a katonák körülvették a templomot. A né
metek abban a hiszemben rejtőztek el a toronyban, hogy a falu 
parancsnoksága csak ideiglenesen vonult vissza a városba. Las
sanként a házak ablakain is megnyíltak a zsalugáterek. A falusiak 
meglátták a Fehér Bárány sapkáját, és kezdtek egyenként feltüne
dezni a kapukban. Egyre felszabadultabban közeledtek a kocsiút 
mellett ásott sekély árokban fekvő vagy a régi kastély fala mel
lett sorakozó gesztenyefák törzse mögé húzódott katonákhoz. Még 
az öles fatörzsekbe fúródó golyók sem tarthatták vissza őket. 

A Fehér Bárányt, bár több ízben is keresztülszaladt a katonákat 
és a templomot elválasztó térségen, hogy minél nagyobb lendületet 



vegyen az ostorával, többé egyetlen golyó sem találta el. Azután 
lassan mindkét oldalon abbamaradt a lövöldözés. Ügy tűnt, hogy 
az ostor útját vágta a kilőtt golyóknak. 

A toronyban rejtőzködő németek nem lőttek többé a Fehér Bá
rányra. Ahhoz túl (közel állt a templomihoz, hogy tisztességesen 
célba vehették volna, az ostora pedig, váltakozva a puskaropogás-
sal, szakadatlanul pattogott, miközben ő maga hajlongott és li
begett, akár a gyertyaláng a szélben. Ha jobban kihajoltak a to
ronyablakon, hogy biztosabban célozhassanak, az orosz katonák 
sortüze riasztotta őket vissza. Egyre kevésbé tudták megkülönböz
tetni a puskaropogást a sudár durranásaitól. Arra már késő volt, 
hogy kitörjenek és visszavonuljanak. A másik oldalon is nagyjából 
ugyanez volt a helyzet. A szovjet katonák nem tudták megközelí
teni a templomot, hiába irányították ágyújukat a toronyablakra, 
mert hasznát ennek sem vehették: a fehér lovon ülő tiszt ugyanis 
megtiltotta a templom lerombolását. 

Ekkor érkeztek meg a tehenek, mivel hallották a Fehér Bárány 
ostorpattogását. A lövöldözéstől megriadva árasztották él a falut, 
egymást utolérve ügyetlenül döfködtek a szarvukkal, miközben a 
pulikutyák minden oldalról tépázták őket. A csordát körbefutva 
fekete lendkerékként sodorták maguk után a teheneket, mire azok 
elözönlötték a templomkertet, és a vaskerítés mellé szorulva bőg
ni ikezdtek, mert innen már nem tudtak továbbjutni. A falusi ku
tyák, megriadva a szilaj pulik acsarkodásától, amely olyan volt, 
mintha valami elevent marcangolnának, mintha életüket kockáztat
nák egy falatért, szintén felugattak. 

S ezzel felverték az egész falut. 
— Már csak a harangszó hiányzik — gondolta magában a Fe

hér Bárány, és sóvárgó pillantást vetett a kitárt toronyablakra. Az 
öregharang szilárd tömbjének árnyéka vonzotta leginkább: ez ha 
megkondult, hengja a legtávolabbi legelőket is bejárta, úgyhogy ez 
volt az egyetlen dolog, ami az utóbbi években őt a faluhoz kö
tötte. 

Három szovjet géppuskás rontott be a tehenek közé. A németek 
hiába lövöldöztek, csak a teheneket tették még nyugtalanabbá. Pár 
pillanat múlva magasra emelt fehér zsebkendővel jelentek meg, s 
úgy merültek fel a sötét templombelsőből, akár körmenetkor. 

A katonák feltápászkodtak, szétzargatták a teheneket, a kapuk
ban pedig megjelentek a kalácsot és bort hozó asszonyok. A temp
lom előtti útkereszteződésben, közvetlenül a templom épülete 



előtt, a Fehér Bárány most olyat kanyarított ostorával a levegő
ben, mint eddig még soha. A sudár csattanása a szélrózsa minden 
irányában bejárta az utcákat. A legszélső házak falán ütött vissz
hangot, ahová még nem jutott el a felszabadulás híre. 

Valakinek a Fehér Bárányt megelőzve sikerült felkapaszkodnia a 
toronyba, s meghúzni a harangokat. A szokásos sorrendet mellőzve 
elsőnek a kisharang szava csendült fel, majd ezt követte a közép
ső, és csak azután a nagyobbik harang. Ez néhányszor még meg
ismétlődött, egyre ütemesebben, mire az öregharang hangja is fel
zúgott, és ekkor a falu népe gyülekezni kezdett az útkeresztező
désben. Hatalmas ünnepély kerekedett, volt körtánc, örömtűz, 
minden. 

A Fehér Bárány ezen az estén a faluban -maradt. Fekete puli
jai a füzek alá húzódtak, egy ideig még vissza-visszatekintve ugat
tak, majd elnyelte őket a falu határánalk sötétje. A tehenek lassan
ként hazaszéledtek. Megálltak a kapuk előtt, el-elbődültek, s arra 
vártak, hogy valaki a házbeliék közül az udvarba bocsássa őket. 
Amikor tejtől duzzadó tőggyel beléptek a kitárt kapukon, a sza
badság is velük együtt érkezett minden háziba. 

A Fehér Bárány életében először kapcsolódott be a táncba. A 
szovjet katonák a vállát veregették, ittak az egészségére, és a fa
lusiak első ízben láthatták szemtől szembe. Többé már nem úgy 
festett, mint valami báránybőrkucsmás fekete csodabogár. Sorra 
kezet fogtak vele, és ezt ismételgették: 

— Legény a talpán! 
Nem is vették figyelembe, hogy a golyóütötte lyuk a sapkáján 

egyre inkább vörös csillagot formáz. 

BRASNYÓ István fordítása 



KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK 

Vis. Zord kőtömb, egyben pedig gyönyörű obeliszk messze-messze, az 
Adriai-tenger kellős közepén. Sziklás, meredélyes, kivéve a hegyet övező, 
aránylag sík területet. A szigetnek ez a része volt akkoriban a fő élet
forrása a lakosságnak, amely keményen dolgozott, keveset termelt és 
keresett, úgyszólván tengődött. Nehéz sors volt ez. Főleg szőlőt, némi 
gyümölcsöt termeltek, no meg az emberek mindennapi életéhez feltétlenül 
szükséges dolgokat, s juhokat is tartottak. 

Visre 1944 júniusának elején érkeztünk, azután, hogy a németek légi-
deszantot hajtottak végre a Drvarban székelő Legfelsőbb Parancsnokság 
ellen. 1 Itt tartózkodott a Legfelsőbb Parancsnokság, a Jugoszláv Kom
munista Párt Központi Bizottsága, az AVNOJ és a Jugoszláv Nemzeti 
Felszabadító Bizottság, 2 valamint még néhány, többé-kevésbé központi 
jellegű állami szerv és társadalmi-politikai szervezet: a Jugoszláv Kom
munista Ifjúsági Szövetség — JKISZ (SKOJ), a Jugoszláv Egyesült 
Antifasiszta Ifjúsági Szövetség — JEAISZ (USAOJ), az Antifasiszta 
Nők Frontja — ANF (AF2), a Tanjug stb., amely szoros kapcsolatban 
állt a Jugoszláv Kommunista Szövetség Központi Bizottságával és az 

1 Drvart 1944. május 25-én támadták meg. A deszant célja a Jugoszláv Népfelszabadító 
Hadsereg Legfelsőbb Parancsnokságának a megsemmisítése volt. 

! A Jugoszláv Népfelszabadító Antifasiszta Tanács (AVNOJ) az 1942. november 26-án és 
27-én Bihaéban tartott első ülésén a jugoszláv népfelszabadító harc össznépi és általános poli
tikai testülete lett. Végrehajtó szerveként megalakult: az AVNÓJ Végrehajtó Bizottsága. 

1943. november 29-én és 30-án, Jajcéban, az AVNOJ második ülésén megszületett a döntés, 
hogy az AVNOJ „Jugoszlávia legfelsőbb törvényhozó és végrehajtó képviseleti testületévé 
alakuljon, a jugoszláv államnak mint egésznek és Jugoszlávia népei szuverenitásának legfelsőbb 
képviselőjévé". Ugyanakkor megalakították és megválasztották a Jugoszláv Nemzeti Felszaba
dító Bizottságot mint a népkormány valamennyi ismérvével bíró szervet, amely útján az 
AVNOJ végrehajtó funkcióit gyakorolta. A Nemzeti Bizottság ezt a funkcióját 1945. már
cius 7-éig végezte, amikor is a Tito—SubaSié-egyezmény alapján megalakult a Demokratikus 
Szövetségi Jugoszlávia egységes ideiglenes kormánya. 

Az AVNOJ harmadik ülését 1945. augusztus 7-étől 12-éig tartották Belgrádban. Ezen az 
ülésszakon az AVNOJ a Demokratikus Szövetségi Jugoszlávia ideiglenes nemzetgyűlésévé ala
kult át. 

VIS SZIGETÉN 

E D V A R D K A R D E L J 



AVNOJ-jal, illetve a Jugoszláv Népfelszabadító Fronttal*. Nyilvánvaló, 
hogy a Vis szigetén egybesereglett tengernyi had, valamint a Legfelsőbb 
Parancsnokság beleegyezésével a szigetre érkezett angol dandár4, nem 
függhetett pusztán attól, amit a sziget lakossága termelt és a partizá
noknak adhatott, jóllehet megtett minden tőle telhetőt. 

Vis a népfelszabadító harc legelején is partizánellenőrzés alatt állt, hi
szen már a háború első napjaiban partizánegységek jelentek meg a szi
geten, így hát a szigetlakók teljes támogatását élveztük, amikor is 1944-
ben Visen tartózkodtunk. 

Szétszóródtunk a szigeten, a legtöbben Visben és Komiiában helyez
kedtek el. 

Akkoriban két tisztséget töltöttem be. A Jugoszláv Kommunista Párt 
Központi Bizottsága Politikai Irodájának tagja voltam, s ebben a minő
ségben leginkább Titónak segítettem idevágó mindennapi munkájának 
végzésében. Valójában ez volt a fő elfoglaltságom. Ezenkívül a Jugo
szláv Nemzeti Felszabadító Bizottság alelnöke voltam, s többnyire Titót 
helyettesítettem, segédkeztem e szerv teendőinek ellátásában. Meg kell 
mondanom, hogy akkoriban a Nemzeti Bizottságnak alig akadt dolga, 
így aztán ez a megbízatás nemigen járt nehézséggel. Tudniillik, a helyi 
ügyek a Visi Népfelszabadító Bizottság hatáskörébe tartoztak, a 

3 A Jugoszláv Népfelszabadító Front mint az új Jugoszlávia népi antifasiszta politikai tö
megszervezete 1941—1945 között jött létre, a népfelszabadító háború és szocialista forradalom 
alatt. Megalakulásának és kibontakozásának platformja a JKP-tól eredt, amely a második világ
háború előtt (1936—1940) szervezte meg a Népfrontot, demokratikus és antifasiszta alapon 
gyűjtve egybe a széles néptömegeket a fasiszta agresszióval szembeni harcra. A Jugoszláv Kom
munista Párt a népfrontpolitikát, azaz a széles néptömegeknek és a társadalom összes haladó 
és demokratikus erőinek a mozgósítását a megszállók elleni küzdelemre, a népfelszabadító há
ború egész idején folytatta, éspedig a Jugoszláv Népfelszabadító Front útján és keretében, 
így például a KP kezdeményezésére, Szlovéniában már 1941-ben megszerveződött a Felsza
badít ás i Front (Osvobodilna front a), Jugoszlávia többi, vidékén, mind a felszabadított, mind 
pedig a megszállt területeken, létrejöttek a Népfelszabadító Front helyi bizottságai, hogy aztán 
az AVNOJ második ülésszaka után, 1944 első felében meggyorsuljon a Népfelszabadító Front 
országos főbizottságainak a megalakítása és szervezeti megerősítése. 

Az 1945. augusztus 5-étől 7-éig Belgrádban tartott alakuló kongresszuson az országos szer
vezetek egységes szervezetbe, a Jugoszláv Népfrontba tömörültek. Ez a milliós politikai szer
vezet óriási szerepet játszott az ország háború utáni újjáépítésében és fellendítésében, anyagi 
és társadalmi fejlesztésében. 

Az ország előrehaladása és a szocialista társadalmi viszonyok kiépítése folytán a Népfront 
a szocialista önigazgatási demokrácia tömeges politikai gyülekezőhelyévé és politikai támpont
jává fejlődött. Ezért 1953 februárjában tartott negyedik kongresszusán felvette a Jugoszláv Dol
gozó Nép Szocialista Szövetsége nevet. 

4 A Népfelszabadító Hadsereg egységei 1943. szeptember 12-én szabadították fel Vist, 1944. 
február elején a szigeten mintegy 6000 jugoszláv harcos tartózkodott, éspedig a 26. hadosztály 
és néhány tengerészalakulat. Március elején Olaszországból ide dobták át a harmadik tenge
rentúli brigádot. 

1943 decemberétől 1944. február 26-áig, a Legfelsőbb Parancsnokság beleegyezésével, Visrc 
érkeztek egy angol dandár egységei is, összesen 1600 katona és tiszt. 



Z A V N O H 6 pedig minden egyéb problémával törődött Horvátország te
rületén, amely akkor még formailag nem volt köztársaság, valójában 
azonban ilyen szerepet játszott. A Nemzeti Bizottságra tehát csak az a 
feladat hárult, hogy fenntartsa a kapcsolatot a köztársaságok — ame
lyek, mint mondottam, valójában már köztársaságok voltak — hasonló 
szerveivel. Ez a munka is kevés gonddal járt, mert annak idején igen 
nehéz volt megteremteni és állandósítani az összeköttetést. Ezért csak 
elvétve tartózkodtam visi irodámban. 

Ellenben Tito alig látszott ki a munkából, ránehezedett a hadművele
tek irányítása és a más hasonló ügyek intézése is, amelyek főparancsnoki 
tisztségéhez tartoztak. Ezért segítettem neki a JKP Központi Bizottsága, 
valamint a „köztársasági" központi bizottságok közötti kapcsolatok tar
tásában, továbbá a politikai munkában általában, ideértve a külügyeket 
is, amelyek akkoriban egyre jobban kifejlődtek, s mind jelentősebbek 
lettek. 

Emiatt együtt laktunk az úgynevezett Zenaglaván. 6 Ez egyike azok
nak a domboknak, amelyek körülveszik a visi hegycsúcsot, maga az 
orom pedig szétrepedt fogra emlékeztet. A hasadék mindkét oldalfalába 
a természet üregeket, barlangokat vájt. Aknászaink kimélyítették a bar
langokat, s így aránylag biztonságos óvóhelyeket kaptunk, amelyek vé
delmet nyújtanak a légitámadás ellen. Az egyik barlangot ülésteremmé 
avattuk, s mindenféle összejövetelt tartottunk benne, a másikban pedig 
Tito és én dolgoztunk és aludtunk. Jobbára a barlang előtt tevékeny
kedtünk, ahol elég kellemes, árnyas munkahelyet teremtettünk. Az egész 
területet körülbástyáztuk homokzsákokkal. Ez a fedezék meglehetősen jó 
védelmet nyújtott a gépfegyvertűz és légitámadás elől. Emellett az egész 
Zenaglava géppuskafészkekkel volt megerősítve. így hát Tito hadiszál
lását semmiképpen sem érhette váratlan támadás. A németek egyetlen
egyszer sem intéztek komolyabb ostromot Vis ellen, még repülőgépekről 
sem támadták meg. Akkor már igencsak meggyengült, s igen erős hajó
haddal kellett volna rendelkezniük, hogy akár csak megkíséreljék a part
raszállást Vis szigetén. A szigeten számottevő katonaságunk volt, amely 

4 A Horvát Népfelszabadító Antifasiszta Tanács 1943. július 13-án és 14-én, a Plitvicei-
tavaknál alakult meg mint a néphatalom legfelsőbb törvényhozó és végrehajtó képviseleti szer
ve Horvátországban. 

A népfelszabadító háború folyamán, 1941-tól 1943 novemberének végéig, Jugoszlávia minden 
országában és tartományában, azaz Jugoszlávia minden népénél népfelszabadító főbizottságok 
vagy országos népfelszabadító antifasiszta tanácsok jöttek létre, mint a néphatalom legfelsőbb 
törvényhozó és végrehajtó képviseleti szervei. (Szerbiában — Népfelszabadító Főbizottság, 
Szlovéniában — Szlovén Népfelszabadító Bizottság, a többi országban pedig — országos anti
fasiszta tanácsok.) 

* Zenaglavának nevezik Vis szigete egyik dombját és falvát; itt volt elhelyezve az AVNOJ 
Elnöksége/ valamint a Nemzeti Felszabadító Bizottság néhány tagja. Dr. Josip Smodlaka értel
mezése szerint ez az elnevezés a helyi tájnyelv iejna glava kiejtéséből ered, ennek érteline 
pedig: žedna glava (szomjas fej). 



A. 

a visi sziklaerdőkben állandóan harci készenlétben állt, ezenkívül itt 
állomásozott egy angol dandár is. 

Az angolok rendkívül gyorsan kiirtották a szőlő nagy részét, ezt a 
területet aztán vastag acémálóval fedték be, s máris elkészült a rög
tönzött repülőtér. Ezáltal lényegesen megjavult a Vis és Bari közötti 
légi összeköttetés, így aztán úgyszólván mindennapi kapcsolatunk volt 
Barival, s közvetlenül érintkezhettünk mind az angol parancsnoksággal, 
mind pedig a szintén Bariban székelő szovjet képviselettel. Ez az össze
köttetés rendkívül fontos volt számunkra, nemcsak azért, mert ellát
hattak bennünket fegyverrel, élelemmel és egyéb hadfelszereléssel, ha
nem mert lehetővé vált sebesültjeink elszállítása is; ugyanakkor rend
szeresen kicserélhettük a szükséges információkat a nyugati államok kor
mányaival és a Szovjetunió kormányával. A légi közlekedést Vis és Dél-
Olaszország, illetve Bari között a szövetségi és szovjet gépek bonyolí
tották le. Ha jól emlékszem, ez az együttműködés korrekt volt, sohasem 
támadt komolyabb nézeteltérés sem közöttünk, sem pedig velünk. 

A SZÖVETSÉGESEK POLITIKÁJA 
NÉPFELSZABADÍTÓ HARCUNK IRÁNT 

Amikor Visre érkeztünk, eleinte úgy gondoltuk, hogy nem maradunk 
sokáig a szigeten. Az volt ugyanis a szándékunk, hogy csakhamar vissza
térjünk a szárazföldre. Ez idő tájt ugyancsak felvetődött és igen időszerű
vé vált az új Jugoszlávia jövőjének kérdése, az, hogy az nyugati államok 
mielőbb elismerjék, valamint hogy megszilárduljon a Nemzeti Bizottság 
helyzete. Nyilvánvaló, hogy ennek már korábban is külön figyelmet 
szenteltünk, főleg 1943 után. Most azonban, ez lett számunkra a legfon
tosabb kérdések egyike. 

Régebben a szövetségesekkel tartott kapcsolataink főleg politikai, no 
meg hivatalos jellegűek voltak. így például a szovjet kormány, jóllehet 
nem adott hivatalos nyilatkozatot, hogy elismeri az új Jugoszlávia kor
mányát, azaz a Nemzeti Bizottságot, mégis úgy viselkedett, mintha azt 
megtette volna. 

Másként állt a dolog a szövetségesekkel. Igaz, többé-kevésbé bőségesen 
elláttak bennünket fegyverrel, élelemmel és egyéb hadianyaggal, de csak 
katonai képviselet szintjén tartották velünk a kapcsolatot, azaz össze
kötő tisztjeik és katonai központjaik útján. Mi természetesen nagyon is 
érdekeltek voltunk abban, hogy mielőbb létrejöjjön a hivatalos kapcso
lat is a Nemzeti Bizottság, valamint az angol és amerikai kormány kö
zött. Még Jajcében, az AVNOJ második ülésszaka előtt, arra a gondo
latra jutottunk, hogy hivatalos küldötteinként — persze, egyelőre 
csak a Népfelszabadító Hadsereg képviseletében — Londonba menesz-
szük Lola Ribart és Vlatko Velebitet, Formálisan tehát csak hadseregün-



ket képviselték volna, az angol kormány azonban úgy találta, hogy ez 
lenne az első lépés a hivatalos kapcsolatok felvételére, illetve a két kor
mány közötti hivatalos érintkezésre. Az angol kormány azonban az 
ilyen együttműködést már akkor, többé-kevésbé világosan, ahhoz a fel
tételhez kötötte, hogy az új Jugoszlávia kormánya, valamint a király és 
a londoni királyi kormány 7 között függőségi viszony jöjjön létre, azaz 
a Nemzeti Bizottság rendelje alá magát a királynak és a királyi kor
mánynak. Ez a követelés valójában egyik átmeneti fázisa volt az angol 
politika kifejlődésének egyrészt irántunk, másrészt a Londonban tartóz
kodó király és kormánya iránt. Egyébként igen érdekes története van an
nak, hogyan alakult ki a nyugati kormányok politikája és magatartá
sa irántunk, azaz a jugoszláv népfelszabadító mozgalom iránt, vala
mint a király, a londoni királyi kormány és a csetnikek iránt. 
Churchillnek és az angol kormánynak 1941-ben az volt a fő álláspontja, 
s elsősorban azt követelte a csetnikektől, hogy Jugoszláviában semmisít
sék meg, illetve fegyverezzék le a partizánegységeket, s vessék alá őket 
Draža Mihailović parancsnokságának, azaz akadályozzák meg azt, hogy 
a népfelszabadító mozgalom a Jugoszláv Kommunista Párt vezetésével te
rebélyesedjen, s ezáltal biztosítsák a csetnikek és csatlósaik uralmát az 
egész országban. Azok az angol tisztek, akik többé-kevésbé véletlenül 
léptek kapcsolatba velünk — annál az egyszerű oknál fogva, hogy par
tizánegységeink úgyszólván egész Jugoszláviában fellelhetők voltak, a 
csetnikekhez pedig nehezen lehetett hozzájutni —, segítséget ígértek, de 
csak azzal a kikötéssel, hogy mindenben vessük alá magunkat Draža Mi
hailovié főparancsnokságának és egységeinket olvasszuk be az ő alaku
lataiba. 

Rendkívül összetett és nehéz problémát jelentett ez számunkra, mert 
másfelől Sztálin gyakorolt nyomást ránk, minduntalan követelve, hogy 
mindenáron egyezzünk meg a csetnikekkel és teremtsünk közös hadsere
get — Draža Mihailović parancsnoksága alatt. Sztálin semmit sem vál
toztatott álláspontján, habár konkrét adatokkal alátámasztott jelenté
seket küldtünk arról, hogy a csetnikek nemcsak fegyveresen támadnak 
bennünket, hanem együttműködnek a németekkel is. Nyilvánvaló volt, 
hogy Sztálin, akárcsak más dolgokban, ezúttal sem hitt szavunknak. 
Kétségtelen, hogy állásfoglalásában fontosabb okok játszottak közre. Úgy 
vélem, hogy Sztálin politikai kompromisszumot akart kötni a nyugati 
hatalmakkal a Balkán háború utáni sorsának eldöntésére, akár a mi 
forradalmunk rovására is. Nyilván emiatt követelte tőlünk még 1945-ben 
is, hogy ismerjük el II. Péter királyt. 

Általánosságban azonban a nyugati államokkal és politikájukkal kap-

7 A külföldre menekült jugoszláv királyi kormányról van szó, amely Jugoszlávia 1941. 
évi megszállása után előbb Kairóban székelt, majd pedig Londonba költözött. Az idevágó do
kumentumokban ás irodalomban a következó elnevezések is megtalálhatók: „külföldi jugoszláv 
kormány"; „menekült királyi kormány", „londoni királyi kormány", „londoni kormány" stb. 



csolatos véleményünk úgyszólván azonos volt a szovjet nézetekkel. Tisz
tában voltunk azzal is, hogy ezeknek az államoknak a kormányai kom
munistaellenes politikát folytatnak a Balkánon, s megkísérlik azt is, hogy 
bármi módon letaszítsanak bennünket a politikai porondról. Úgyszintén 
tudatában voltunk annak, hogy Sztálin Jugoszlávia kérdését nem vá
laszthatta külön a problémák összességétől, hanem annak részeként ke
zelte, főleg a Hitler-ellenes koalíción belül uralkodó viszonyokkal össz
hangban. Ezért készek voltunk arra, hogy megértsük és követelődzését 
holmi taktikai manőverezésnek tekintsük, olyan húzásnak, amit ő sem 
vesz komolyan. Ezért erre a követelésére egyáltalán nem reagáltunk, s 
továbbra is úgy folytattuk politikánkat, ahogyan azt az események ala
kulása kívánta Jugoszláviában. A kétszeres nyomás arra késztetett ben
nünket, hogy lehetőségeinkhez mérten mindent elkövessünk, ami tőlünk 
telik, s eleget tegyünk a nyugati államok és Sztálin követeléseinek egy
aránt. Más szóval, a csetnikeknek felajánlottuk, hogy együtt harcoljunk, 
ám nem álltunk rá arra, hogy a csetnikek parancsnoksága alá kerüljünk, 
hanem csak arra, hogy egymással szót értve állandóan együttműködjünk. 
Elmentünk a végső határig, megkockáztattuk azt is, hogy Tito elmenjen 
Draža Mihailović főhadiszállására, noha semmilyen kézzelfogható biz
tosíték sem volt arra, hogy egyáltalán visszakerül onnan. 8 Továbbá kö
teleztük magunkat arra, hogy jelentős mennyiségű fegyvert adtunk a 
csetnikeknek, éspedig több ezer puskát az užicei fegyvergyárunkból. ígé
retünket azonnal teljesítettük is. Ez az együttműködés azonban gyenge 
eredménnyel járt, rövid ideig tartott. Draža Mihailovié csak látszatra 
kötött megállapodást Titóval, pár nap múlva ugyanis megszegte az 
egyezséget. Röviddel azután, hogy Tito visszajött Draža Mihailović fő
hadiszállásáról, a csetnikek Uzice egész területén és környékén váratlan 
támadást intéztek ellenünk, s megkísérelték, hogy lefegyverezzenek és 
megsemmisítsenek bennünket. A partizánok erre nem készültek fel, nem 

8 Tito és Draža Mihailović 1941. szeptember 19-én találkozott először, Nyugat-Szerbiában, 
a Valjevo melletti Mionica kisváros közelében levő Struganik faluban. Ez alkalommal D. Mi
hailović hitet tett a kölcsönös megértés mellett, ellenben visszautasította azt a javaslatot, hogy 
a csetnik alakulatok harcoljanak a megszállók ellen, azt bizonygatva, hogy nincsenek meg a 
szükséges feltételek, s egységei majd csak akkor szállnak szembe a megszállókkal, amikor 
„megérik a helyzet". 

Tito és Draža Mihailovié második találkozójára 1941. október 27-én került sor a Suvobor 
hegységben fekvő Ravna Gora melletti Braići faluban. Tito ezúttal 12 pontból álló egyezmény 
megkötését javasolta. D . Mihailović azonban elvetette mindazokat a pontokat, amelyek elő
irányozták a nép egybeforrását a felszabadító harccal, illetve a közös hadműveleteket az ellen
ség ellen, a közös parancsnokságot, fegyverellátást és élelmezést, a kényszerű mozgósítás meg
tiltását, valamint a népfelszabadító bizottságok azon jogának elismerését, hogy ideiglenes ha
tóságként működjenek. 

Egyébként a valjevói partizánosztagok képviselői, valamint a Szerb Népfelszabadító és Par
tizánosztagok Főparancsnokságának küldöttei voltak az elsők, akik 1941 júniusában, illetve 
augusztusában beszélgetéseket folytattak a csetnikekkel, méghozzá főparancsnokságuk megbízott
jaival a megszállók elleni közös harcról. 



is sejtették, hogy mit forralnak ellenük. A hadiszerencse azonban nem a 
csetniikeknek kedvezett. Hadseregük többségében szervezetlen alakula
tokból állt, ingadozó és nem éppen a végsőkig elszánt parasztokból, akik 
nem voltak hajlandók csak úgy odadobni az életüket a régi jugoszláv 
hadsereg lejáratott tisztjeiért. Ezzel széniben a Népfelszabadító Hadsere
get öntudatos munkások, haladó szellemű értelmiségiek és felvilágosodott 
parasztok alkották. A partizánok egy nap alatt visszaverték a támadást, 
s szétzavarták a csetnikeket, úgyhogy soha többé nem tudtak annyian 
összeverődni, mint Ufcicénél. így hát a csetnikek első nagy támadása a 
partizánok ellen — teljes vereségükkel végződött. Ettől kezdve a cset
nikek és a németek nyílt szövetségre léptek. Azelőtt sem bántották egy
mást, most azonban megállapodásra jutottak. 

A csetnikek uíicei veresége nyilván kínosan érintette a nyugati álla
mok kormányait, amelyek jól tudták, hogy a csetnikek együttműködnek 
a németekkel, hiszen erre megbízható és konkrét adataik voltak, mégis 
missziókat, összekötő tiszteket küldtek a csetnik parancsnokságokhoz, és 
sehogyan sem változtattak politikájukon. Akkoriban a nyugati államok 
kormányai bizonyára úgy gondolták, hogy a csetnikek együttműködése 
a megszállókkal nem veszélyezteti balkáni érdekeiket, illetve ebből ke
vesebb baj származhat, mint abból, hogy a népfelszabadító mozgalom a 
Jugoszláv Kommunista Párt irányítása alatt terebélyesedjen. Úgy látszik, 
hogy a németek és az olaszok is hasonló módon gondolkodtak. Érdekes, 
hogy Sztálin továbbra is szorgalmazta az együttműködést a csetnikek
kel, jóllehet mind Londonban és Washingtonban, mind pedig Moszkvá
ban nyilvánvaló lett, hogy a csetnikek megtámadták a partizánokat. 

1941-ben és 1942 nagy részében a nyugati kormányok kitartóan kö
vetelték a csetnikektől, mint jugoszláviai szövetségeseiktől, hogy legfon
tosabb feladatuk legyen a Népfelszabadító Hadsereg szétzúzása, illetve 
annak megakadályozása, hogy a népfelszabadító mozgalom a Jugoszláv 
Kommunista Párt irányítása alatt bontakozzon ki. Mivel ez a cél le
begett a szemük előtt, a nyugati kormányok a háború kezdetén nem 
„szörnyülködtek" azon, hogy a csetnikek összeszűrik a levet a németek
kel. Ellenkezőleg, ebben az időszakban a világsajtó, főleg a nyugati la
pok a Népfelszabadító Hadseregnek a németekkel, olaszokkal és más 
megszállókkal vívott minden csatáját, a felettük aratott győzelmeket a 
csetnikeknek tulajdonította, az ő diadaluknak nyilvánította. Elvétve, s 
főleg csak 1942-ben jutottak egyesek hiteles információkhoz, s szereztek 
tudomást arról, hogy a németek ellen nem a csetnikek küzdenek, hanem 
a partizánok. A legreakciósabb nyugati körök éppen ilyen módon igye
keztek széles körű politikai támogatást kapni Jugoszláviával szembeni 
elvakult, kommunistaellenes politikájuknak, amely szöges ellentétben állt 
a nyugati kormányok igazi háborús érdekeivel. 

1942 második felében azonban megmutatkozott, hogy ennek a kom
munistaellenes törekvésnek, azaz a jugoszláv népfelszabadító mozgalom 



megsemmisítésének nincs reális alapja. Egyre inkább csökkent a csetnikek 
politikai hatása és katonai ereje, ugyanakkor pedig rohamosan növeke
dett a partizánok politikai befolyása és fegyveres ereje. Jugoszlávia nagy 
része felszabadult, és a néphatósági szervek irányítása alatt állt, miköz
ben a csetnikek táboraikban üldögéltek, a németek és az olaszok oltal
mába ajánlva magukat. Emellett világszerte mind többen megbízható, 
hiteles hírforrásokból értesültek arról, hogy Jugoszláviában valójában ki 
is harcol a németek ellen, s ki paktál velük. 

Következésképpen kialakult egy politikai álláspont, amelyet a semle
gesség, illetve a 'látszólagos semlegesség politikájának nevezhetnék. A nyu
gati államok kormányai igyekeztek érintkezésbe lépni a partizánokkal, 
noha magától értetődően nem szakították meg kapcsolataikat a csetni
kekkel9. Csírája volt ez már a későbbi elgondolásnak, amelynek lényege, 
hogy a háború befejező szakaszában a partizánokat arra kényszerítsék, 
hogy a háború előtti Jugoszlávia régi burzsoá politikusaival olyan komp
romisszumot kössenek, amely ha nem is adna teljhatalmat a régi uralko
dó osztálynak, de legalább döntő befolyást biztosítana számára az új 
kormányban, lehetővé téve a kommunisták háttérbe szorítását. Ennek a 
politikának a megvalósítása érdekében Ohurchillnek kapcsolatot kellett 
teremtenie a népfelszabadító mozgalom vezetőségével, legelőbb is nyilván 
Titóval. Mindez azzal kezdődött, hogy Churchill a Népfelszabadító 
Hadsereg Legfelsőbb Parancsnokságához, valamint a „köztársasági" fő
parancsnokságokhoz hivatalos katonai küldöttségeket, azaz összekötő ka
tonai missziókat menesztett, sőt elküldte fiát is 1 0 . Persze, ezeknek a misz-
szióknak nem volt semmilyen politikai felhatalmazásuk, nem beszélhettek 
kormányuk nevében, hanem csak katonai parancsnokságaikat, elsősorban 
a kairói parancsnokságot képviselték. Ellenben élénk érdeklődést tanú
sítottak politikai .céljaink és szándékaink iránt, de tájékoztatást igye
keztek szerezni afelől is, hogy általában milyenek az erőviszonyok és 
behatások az országban. 

A nyugati országok kormányainak a jugoszláv népfelszabadító moz
galomhoz való viszonyulásának harmadik szakasza akkor kezdődött, 
amikor Churchill, mondhatnám, ráeszmélt, hogy a partizánok döntő 
fölényben vannak, és a népfelszabadító mozgalom vezetőségének nem le
het csak úgy parancsolgatni, hanem értekezni, tárgyalni kell vele. Dea-
kin 1 1 később elbeszélte, hogy Churchill egy szép napon II. Péter király-

• 1943 elején a Szövetséges Hatalmak kairói parancsnoksága határozatot hozott, hogy 
ezentúl csak a szerbiai csetnik alakulatokhoz küldenek katonai missziókat, ugyanakkor pedig 
Jugoszlávia nyugati részébe, legelőbb is Horvátországba és Szlovéniába külön missziókat me
nesztenek azzal a megbízatással, hogy „próbaképpen" lépjenek kapcsolatba a partizánokkal. 

M Randolph Churchill, az angol miniszterelnök fia, Fitzroy Maclean missziójának tagjaként, 
1944 januárjában érkezett a Jugoszláv Népfelszabadító Hadsereg és Partizánosztagok Legfelsőbb 
Parancsnokságához. 

1 1 F. V. Deakin őrnagy, Stuart kapitány halála után, vezetője lett a Jugoszláv Népfel
szabadító Hadsereg és Partizánosztagok Legfelsőbb Parancsnokságához küldött első angol ka-



hoz küldte, hogy nyíltan mondja meg neki: semmilyen más lehetősége 
sincs a Jugoszláviába való visszatérésre, mint az AVNOJ 1943. évi 
második ülése Határozatának idevágó kitétele értelmében, miszerint a 
királyság sorsát, azaz a királyság vagy köztársaság kérdését -maga a nép 
dönti majd el demokratikus módon, a háború után. Arra, hogy II. Péter 
hazamehessen, pusztán egy, de csak egy elméleti lehetőség van, éspedig 
az, hogy szorgalmazza a megegyezést, illetve közös kormány létesítését: 
a londoni királyi kormány, valamint a Jugoszláv Nemzeti Felszabadító 
Bizottság tagjaiból. 

Churchill valószínűleg már akkor tudatában volt annak, hogy az 
AVNOJ második ülése Határozatának szóban forgó kitétele a jugoszláv 
királyság végleges eltörlését jelenti, de azért egészen a háború végéig 
nyomást gyakorolt ránk, hogy találjunk valamilyen megoldást, s jussunk 
megállapodásra Péter királlyal. Valószínűleg felbátorította Sztálin maga
tartása is, aki szintén rá akart venni bennünket, hogy kössünk valami
lyen, ha mindjárt ideiglenes egyezséget is Péter királlyal s a londoni 
menekült kormánnyal. Ki tudja, hogy Sztálin szántszándékkal szoron
gatott-e bennünket, vagy csupán a látszat kedvéért, hogy engedményeket 
tegyen nyugati szövetségeseinek a Hitler-ellenes koalícióban. Meggyőző
désem, hogy azt a megoldást forgatta fejében, amely Románia esetében 
lehetségesnek látszott. Nem fogta fel, hogy Jugoszláviában merőben más 
volt a helyzet, mint Romániában. 1 2 

Nyilván nekünk is érdekünkben állt, hogy valamilyen kompromisz-
szumra jussunk, amely ha a lényegét nézve nem is, legalább külsőleg ki
elégítené a nyugati államok követeléseit. Az volt a benyomásunk, hogy 
maga Churchill is így képzelte el a dolgot, mint azt Deakinnal folyta
tott beszélgetése is sejtette. 

Úgy hiszem, hogy akkoriban alakult ki a partizánokhoz, azaz a ju
goszláv népfelszabadító mozgalomhoz való viszonyulás harmadik válto
zata, amely az alábbiakból állt: 

— először, módot találni arra, hogy a londoni királyi kormány és 

tonai missziónak, amely 1943. május 27-érői 28-ára virradó éjszaka a Durmicoron, 2abljaknál 
ejtőernyővel a felszabadult területen leereszkedett. Deakin hivatalosan a Közel-keleti Angol Fő
parancsnokság összekötő tisztjeként érkezett a Legfelsőbb Parancsnoksághoz. Deakin őrnaggyal 
együtt a küldöttségben volt még F. V. Stuart kapitány, két rádiótávírász és Ivan (John) 
Starcevié, jugoszláv származású kanadai állampolgár. Stuart kapitány pár nap múltán elesett 
az ötödik offenzívában. 

1 1 1944 nyarán a Vörös Hadsereg behatolt Romániába. Megdöntötték Antonescu fasiszta 
kormányát, s augusztus 23-án Mihály király átvette a hatalmat az országban. Románia augusz
tus 25-én hadat üzent Németországnak, szeptember 12-én pedig Moszkvában fegyverszünetet 
kötött a Szovjetunióval. 1945 márciusáig két kormány váltotta egymást, majd pedig megalakult 
a népi demokratikus front kormánya. Az 1946 novemberében tartott általános választásokon 
döntő többséget kapott a demokratikus front, amelyet a kommunisták és a szocialisták alkot
tak. 1947 végén (december 30-án) Mihály király lemondott a trónról, s kikiáltották a Román 
Népköztársaságot. (Lásd: A Lexikográfiái Intézet Enciklopédiája, Zágráb, 1962, 6. kötet, 534. 
oldal.) 



Jugoszláv Nemzeti Felszabadító Bizottság, akár Tito vezetése alatt is, 
egyesüljön; 

— másodszor, a partizánoknak Péter királyt mindaddig el kell ismer
niük uralkodónak, amíg a nép demokratikus úton el nem dönti, hogy 
Jugoszlávia köztársaság lesz-e, vagy pedig királyság; 

— harmadszor, a nyugati hatalmaknak stratégiájukat Olaszországból 
ki kell terjeszteniük északra, az úgynevezett ljubljanai kapun, 1 8 azaz 
Szlovénián át Ausztriára és Magyarország egy részére. 

Churchillnek csak két ütőkártyája volt, hogy megvalósítsa ezt az el
képzelését: először is, Sztálint támogatta a londoni menekült kormány 
és a király tekintetében, de nem abban is, hogy áthaladjon a ljubljanai 
kapun. Nyilvánvaló, hogy a Szovjetunió katonai és politikai-stratégiai 
szükségletei és érdekei miatt, Sztálin ezt az átjárót semmiképpen sem 
akarta átengedni a nyugati hatalmaknak. Ez pedig megfelelt a mi érde
keinknek is. Ghurchill második adutja az volt, hogy Sztálint nemigen 
foglalkoztatta Ausztria kérdése. Ezért fenntartás nélkül beleegyezett ab
ba, hogy a nyugati hatalmak seregei Trbiion és Karintián át Ausztriába 
vonuljanak. Nehéz megmagyarázni, hogy Sztálint, illetve a Szovjetuniót 
miért nem érdekelte Ausztria háború utáni sorsa. Szerintem a legvaló
színűbb az, hogy akkoriban Sztálin politikája és stratégiája Kelet-Né
metország, s nyilván Lengyelország, Csehszlovákia és Magyarország felé 
fordult. Ezért Ausztriát átengedte a nyugati szövetségeseknek, nehogy 
„túlfeszítse a húrt". Az az álláspont, amelyet Sztálin később Karintiával 
(Szlovén KoruSkával) kapcsolatosan elfoglalt, ékesen bizonyítja, hogy 
Sztálin Ausztriát sohasem tekintette a szovjet érdekszféra részének. Meg
lelhet, hogy Jugoszlávia a párizsi miniszteri megbeszéléseken és békeérte
kezleten éppen emiatt számíthatott legkevésbé a Szovjetunió támogatásá
ra, amikor Karintiáról volt szó. A ljubljanai kapu kérdésének felvetésére 
még egy kísérlet történt, amikor Alexander 1 4 tábornagy, hadseregünk 
főparancsnokával, Titóval együtt meglátogatta frontunkat. Formálisan a 
fő beszédtéma Tito és Alexander között a jugoszláv csapatoknak fegy
verrel és egyéb szükséges hadfelszereléssel való ellátása volt, azaz a szö
vetségi kormányok segítsége hadseregünknek, amely akkor már a Ma
gyarországtól az Adriai-tengerig húzódó arcvonalon harcolt. Tito hatá-

u A ljubljanai kapu geostratégiai fogalom, amely a Trieszt és Ljubljana között elterülő 
térséget jelöli. A postojnai fennsíkon és a Krím—Logatec—Dolomit hegyvonulaton Trieszttől 
Ljubljanáig húzódó átjárónak a birtoklása utat nyit a ljubljanai völgykatlan felé, amely aztán 
kiindulási pont a következő irányokban: Ljubljana—Novo Mesto—Zágráb; Ljubljana—Trojane— 
Celje-r Ausztria; Ljubljana—Trojane—Maribor—Magyarország; Ljubl jana—Kran j—L jubel j—Auszt
ria. 

1 4 Harold Alexander (1891—1969) angol tábornagy és hadügyminiszter. 1944-ben a Földközi
tenger térségében harcoló szövetséges erők parancsnokává nevezték ki. 1945 februárjában Belg
rádba látogatott, hogy megtárgyalja a Jugoszláv Népfelszabadító Hadsereg és Partizánosztagok, 
valamint a szövetséges erők észak-olaszországi együttműködését. Ez alkalommal Tito főparancs
nokkal végigjárta a szerémségi frontot. 



rozott „nem!"-je azonban lerombolta azokat az illúziókat, hogy katonai 
segítséggel hatalomra lehetne hozni Jugoszláviában a régi reakciós poli
tikai és katonai erőket. Ennek a kérdésnek erőszakos megoldása abban 
az időben rendkívül feszült viszonyt teremtett volna a Hitler-ellenes 
koalíció nagyhatalmai között, ezt pedig Churchill semmiképpen sem en
gedhette meg magának. Politikáján azonban lényegében semmit sem vál
toztatott. Meggyőződésem, hogy Sztálin csupán látszatra támogatta 
Churchillt, arra számított ugyanis, hogy Jugoszláviában tovább fejlődik 
a forradalmi mozgalom, manőverezése pedig az adott pillanatban nem 
lesz kárunkra a forradalmi kormányunk és a londoni király közötti egyez
kedés további alakulásában. Sztálin egyébként azért is játszott Churchill 
kezére, mert 1944 októberében, Moszkvában megállapodott vele, hogy 
Jugoszláviában az érdekterületet „fifty-fifty" arányban osztják meg, s 
az egyezséget 1945 elején a jaltai konferencián is megerősítették. 

Valójában akkor már olyannyira a kezünkben tartottuk a politikai 
hatalmat Jugoszláviában, hogy az ilyen és hasonló alkudozás eleve ne
vetséges volt. Ezért, amikor 1944 végén Moszkvában Sztálinnal tárgyal
tam, nem nagyon tiltakoztam a szóban forgó megegyezés ellen. El sem 
képzelhettem — s ezt a szovjet kommunista párt központi bizottságával 
való régebbi ismételt összeütközések alapján —, hogy térben és időben 
megtörténhet, hogy a forradalmi Jugoszlávia egy jottányit is enged. Az 
idő tájt mi már teljesen független forradalmi erő voltunk, s ha időről 
időre egyik-másik politikai kérdésben el is fogadtuk a Szovjetunió Kom
munista Pártja Központi Bizottságának vagy a szovjet kormánynak a 
javaslatát, ez nem az alárendeltség jele volt, hanem annak kifejezése, 
hogy meghatározott kérdésekben azonos vagy hasonló véleményen va
gyunk, ugyanakkor tudatában voltunk annak is, hogy az elkövetkező 
békeértekezleten Jugoszlávia sokban függni fog a Szovjetunió támogatá
sától. Ha volt is közöttünk félreértés és nézeteltérés — ilyesmi előfordult 
a háború előtt is meg alatt is —, ez főleg az egymás közötti kapcsola
tokra, valamint a szomszéd országokhoz való viszonyulásra vonatkozott. 

Elvitathatatlan azonban, hogy abban az időben a Szovjetunió nagy
mértékben hozzájárult az új Jugoszlávia helyzetének megszilárdításához 
Európában, valamint ahhoz is, hogy a Hitler-ellenes koalíció szövetséges 
államai elismerjék hazánkat, s e nélkül a támogatás nélkül összehason
líthatatlanul kevesebbet értünk volna el a békeértekezleten. Gyakorlatilag 
a Jugoszlávia nemzetközi elismeréséért és a méltányos békeszerződésért 
folytatott küzdelmünkben egyedüli szövetségesünk a Szovjetunió volt, s 
persze, a többi szocialista állam. Nyilván adódott kivétel is. 

Mondhatni, hogy ezekben a keretekben mozgott Churchill, illetve a 
szövetségesek általános politikája és magatartása a jugoszláv népfelsza
badító mozgalom iránt 1941-től kezdve egészen a háború végéig. 

VUKOVICS Géza fordítása 



TITO MÜVEI ÉS A MAGYAR OLVASÓKÖZÖNSÉG 

C S Á K Y S. P I R O S K A 

A Híd 1980. májusi számában közölt bibliográfia alapján figyelemmel 
kísérhetjük, hogyan ismerkedett meg, a művek közvetítésével, a vajdasági 
magyar olvasó Tito eszméivel és politikai nézeteivel. Újságban megjelen
tetett cikkből 1 és külföldön kiadott művéből 2 már a második világháború 
előtt is ismerhették nevét, műveinek rendszeres kiadására azonban csak 
a felszabadulás után kerülhetett sor. 

Még véget sem ért a háború, a fegyverek még el sem csendesedtek, 
a felszabadult vidékeken máris megjelentek Tito művei. Ezek a kiadvá
nyok legtöbbször rögtönzött nyomdákban vagy sokszorosítva készültek. 
Vajdaságiban Újvidéken, Szabadkán, Zrenjaninban és Versecen adták ki 
először Tito valamelyik beszédét vagy cikkét, közvetlenül az említett 
városok felszabadulása után. 8 Az első szerbhorvát nyelven megjelent 
füzeteket rövid idő múlva lefordították a Vajdaságban élő nemzetiségek 
nyelvére, köztük magyarra is.> Ezek a kiadványok, bár meglehetősen 
nagy példányszámban készültek, ma már szinte hozzáférhetetlenek. 

Felszabadulás utáni könyvkiadásunk nem indulhatott azonnal in
tézményes formában. Az alig felszabadult vidéken még nem működhet
tek állandó könyvkiadók, kialakított kiadói politikával. Erre csak a ké
sőbbi években kerülhetett sor. Az első magyar nyelven megjelent Tito-
füzetet sem valamelyik könyvkiadó adta ki, hanem a Dunántúli felsza
badított területen a hadsereg propagandaosztálya. A szerző nevét szo
katlan módon tüntették fel — így később egyetlenegy kiadványon sem: 
BRÖZ JÓZSEF TITO 

* Kiáltás a bőrtönből címmel a Szabadkán megjelenő Szervezett Munkás (a Független Szak
szervezetek lapja) tette közzé Josip Broz levelét 1928. szeptember 2-án. A levél szövege 
megjelent Josip Broz Tito összegyűjtött művei 2. kötetében (3 1.). 

1 A leigázott Jugoszlávia népeinek harca / Josip Broz Tito. — Moszkva : Idegennyelvű 
Irodalmi Kiadó, 1944 (Moskva : Tipografija „Iskra revoljucii", 6. VI 1944). — 46 1. ; 14 cm 
Jugoszlávia marsallja, Josip Broz Tito, ezt a cikket a „Free World" című angol folyóirat 
számára írta. A szerkesztőség (Ez a megjegyzés a füzet olvasóit tájékoztatta a szerzőről és a 
cikk első megjelenési helyéről.) 

1 Durdevka Ljubibratié: Titova dela izdana u Vojvodini : Bibliografija : 1944—1971. — 
Novi Sad : Bibliotéka Matice srpske, 1973. 



A leigázott jugoszláv népek szabadságharca / Broz József Tito. — 
H. n. : Kiadja a N .O.VJ. III. hadseregének propagandaosztálya (Oj 
Dunántúl : a Kommunista Párt nyomdája), [1945]. — 16 1. ; 23 cm. 

(A címleírás az újvidéki Matica srpska Könyvtárában őrzött példány 
alapján készült.) 

A füzet megjelenési évét nem tüntették fel, de feltehetően 1945 elején 
hagyta el a sajtót. Ugyanez a mű 1945-ben a Szabad Vajdaság kiadásá
ban ismét megjelent: Népek harca a leigázott Jugoszláviában címmel. 4 

(A két fordítás szövege nem azonos, pedig minden bizonnyal egyazon 
forrás alapján készültek.) Ebben az évben még két kiadványon szerepel 
Tito neve. Egyiken társszerző, míg a Tito beszél I. c. második füzeten 
feltüntetett szám arra enged következtetni, hogy Tito beszédeinek fo
lyamatos kiadását a felszabadulás éveiben azonnal szükségesnek tartot
ták. (Szerbhorvát nyelven két füzet jelent meg a tervezett sorozatból, 
magyarul csak egy.) A Tito beszél I. adataiból láthatjuk, hogy a kiad
vány egyidejűleg készült szerbhorvát nyélven (cirill- és latin betűvel) 
és magyarul. A magyar nyelvű könyv kisebb példányszámban, mint a 
szerbhorvát kiadás. (Az előbbi 3000, az utóbbi 8000 cirill- és 2500 latin 
betűs példányiban.) A példányszám viszonylag magas, különösen, ha te
kintetbe vesszük a Vajdaságban élő magyarok számát és azt a tényt is, 
hogy a felszabadított Vajdaságban először olvasóközönséget kellett ne
velni. 

1947-ben Ti tónak egy önálló füzete került az olvasó asztalára, és 
egyik beszéde jelent meg A JSZNK ötéves terve c. kiadványban (a tör
vényjavaslat benyújtásakor tartott beszéde a JSZNK Szkupstinájában). 

1948-ban Jugoszlávia felszabadító harca címen jelent meg az első na
gyobb terjedelmű válogatás Tito beszédeiből a Testvériség-Egység kiadá
sában (248 oldal terjedelemben, 8000 példány fűzve és néhány példány 
bőrkötésben). Ezenkívül a belgrádi Tájékoztatási Hivatal is kibocsátott 
ebben az évben két füzetet: Jugoszlávia rágalmazásának igazi okai és 
Jugoszlávia Kommunista Pártja Központi Bizottságának politikai beszá
molója a JKP V. kongresszusán. Ez utóbbi kollektív munka eredménye. 

A legtöbb Tito-mű 1949-ben jelent meg. Összesen nyolc. Ezek közül 
háromról csak a dokumentáció alapján tudjuk, hogy megjelent. Mind
három a belgrádi Jugoslovenska knjiga kiadásában. Az öt ismert mű 
közül legjelentősebb Az új Jugoszlávia építése című háromkötetes beszed
és cikkgyűjtemény két kötete a Testvériség-Egység kiadásában. (A soro
zat címe: Josip Broz Tito müvei 1—3.) A gyűjteményes kiadás első kö
tete 1948-ban jelent meg Jugoszlávia felszabadító harca címen, míg az 
utolsó kötete 1952-ben látott napvilágot. 1949-ben indítja meg a Testvé
riség-Egység Könyvkiadó a Politikai kiskönyvtár sorozatot is. A sorozat 
első füzete Tito beszámolója Jugoszlávia Népfrontjának III. kongresszu-

4 Ugyanaz az alapszöveg A leigázott Jugoszlávia népeinek harca c. brosúra, i. m. fent. 



sán. Ugyanebben a sorozatban a 11. füzet 1950-ben jelent meg Támasz
kodjunk saját erőnkre címen, a Titovo Uzice-i választási nagygyűlésen 
tartott beszéd. 

1951-.ben A Jugoszláv Hadsereg megteremtése és fejlődése címen még 
egy terjedelmes Tito-kötetet adtak ki (368 1.). A könyv fedőlapján az 
1952-es év áll, ezért néhány bibliográfiában az 52-es kiadványok között 
találjuk a mű leírását. 

1952-ben ismét három jelentős kötettel és egy kisebb terjedelmű fü
zettel gazdagodott politikai irodalmunk. Az előző években megindított 
Az új Jugoszlávia építése c. mű III. kötete, majd ünnepi beszámolója tíz
éves néphadseregünkről, valamint Tito válaszai hazai és külföldi sajtó
tudósítók kérdéseire. Az ismertetett kiadványok közül kettő a Testvéri
ség-Egység Könyvkiadó gondozásában jelent meg, egyet pedig a Magyar 
Szó adott ki. A Magyar Szó nem foglalkozott könyvkiadással, néhány 
füzeten mégis kiadóként jegyzik. 

1953-ban egy gyűjteményes kötetben találunk Tito-beszédet: a JKP 
VI. kongresszusán Jugoszlávia kommunistáinak harca a szocialista de
mokráciáért címen, mintegy 110 lap terjedelemben. 

1956-ban az Időszerű könyvek egyik kötete Titónak az indiai parla
mentben és a moszkvai Dinamó sportpályán, valamint a belgrádi pálya
udvaron elhangzott beszédét adja közre A koegzisztencia címmel; egy 
másik füzet pedig a szocializmus időszerű kérdéseiről és a nemzetközi 
helyzetről szóló nyilatkozatát tartalmazza. 

Ugyancsak a Magyar Szó Időszerű könyvek sorozatában olvashatjuk 
1958-ban Tito A Jugoszláv Kommunista Szövetség feladatai c. művét, 
1959-ben pedig A Jugoszláv Kommunista Párt 40 évi forradalmi harca 
címűt. Ez utóbbin kiadóként már a Forum neve szerepel. 

19604>an a Jugoszláv Dolgozó Nép Szocialista Szövetsége V. kong
resszusán A szocializmus építése és a Jugoszláv Dolgozó Nép Szocia
lista Szövetségének szerepe és feladatai címen tartott beszéde jelent meg 
a kongresszus dokumentumai között (80 1.). 

Jelentős fordulat könyvkiadásunk történetében a Forum Könyvkiadó 
megalakulása. Tito műveinek teljesebb igényű kiadása már a Forum ne
véhez fűződik. 1961-ben, a felszabadító háború és szocialista forradal
munk 20. évfordulóján a Forum sorozatot indít Tito beszédeiből és cik
keiből, azzal a céllal, hogy a magyar olvasók a forradalom éveitől kez
dődően teljes és hiteles képet kapjanak társadalmi fejlődésünkről. A ki
adó így fogalmazta meg, miért fontos visszatekinteni harcos múltunkra, 
a történelmi eseményekre: „A múltban egyes beszédeket nem mindig 
magyaráztak úgy, ahogy igazi értelmük megkövetelte, holott indokoltak 
és nyilvánvalóak voltak létrejöttük pillanatában, a bonyolult történelmi 
események idején." Maga Tito is megállapítja a Forum kiadóhoz inté
zett levelében, hogy nem könnyű feladat ez a vállalkozás, amely egyben 
azt is bizonyítja, hogy a magyar ajkú olvasók körében is megvan az 



érdeklődés napjaink időszerű kérdései és hazánk forradalmi fejlődése 
iránt. 

Tito összegyűjtött művei Beszédek és cikkek címen jelennek meg, vá
szon- és bőrkötésben. Ez ideig (1961-től) 16 kötet hagyta el a sajtót. 
A 16. 1977-ben jelent meg. Az összegyűjtött művekből évente átlag 
egy-két kötet készült el, kivéve az 1962. esztendőt, amikor három jelent 
meg. 

1961 után a Beszédek és cikkek sorozat mellett Tito művei főleg gyűj
teményes kiadványokban jelennek meg, mint pl. 1962-ben 'az Időszerű 
társadalmi és gazdasági kérdések, intézkedések c. kötetben a JKSZ tag
jaihoz és vezetőihez intézett, valamint a spliti nagygyűlésen elhangzott, 
emlékezetes beszéde. 

A társadalmi igazgatás Jugoszláviában c. cikkgyűjteményben (1963) 
több tanulmány is Tito tollából származik: A gazdasági vállalatok mun
kásigazgatásáról (9—40. 1.), A szocialista gazdasági viszonyok fejlődése, 
a munkás- és társadalmi önigazgatás jelentősége (434—446. 1.), A mun
kás és társadalmi önigazgatásról (384—394. 1.) stb. 

1966nban az Időszerű könyvek c. sorozatban A Kommunista Szövetség 
időszerű problémái a reform végrehajtásáért vívott harcban címen meg
jelent kötetben Tito tételeit találjuk Dolgozóink elvárják tőlünk, hogy 
végrehajtsuk azt, amiről beszélünk (8—50. 1.) címen. 

A Jugoszláv Kommunista Szövetség kilencedik kongresszusa c. Forum
kiadványban (1969) jelenik meg Josip Broz Tito A jugoszláv kommunis
ták forradalmi harcának ötven esztendeje című beszéde, majd néhány 
évvel később a tizedik kongresszus anyagai között is megjelent Tito elnök 
beszámolója, két kötetben is. Az egyik a teljes szöveget közli (1974-ben 
jelent meg), a másik a beszámoló rövidített változatát a határozatokkal 
együtt 1975-ben. 

A városunkban tett egyik látogatását magyarul és szerbhorvátul 
is megjelent füzet örökíti meg, Tito elnök Újvidéken címen (1976). En
nek a kis füzetnek helytörténeti jelentősége is van. Ugyanez évben adta 
ki a Forum Könyvkiadó külön füzetben Dara Janekovic újságírónővel 
folytatott nagy jelentőségű interjúját, amely eredetileg a zágrábi Vjesnik 
számára készült. 

Az 1977-es év a kettős Tito-jubileum éve. 5 A Beszédek és cikkek 16. 
kötete mellett Tito a Jugoszláv Kommunista Szövetség forradalmi útjá
ról és A JKSZ a szocialista önigazgatás fejlődésének új szakaszában cí
men két füzettel gyarapodott a magyar nyelvű kiadványok száma. 
Ezeket a füzeteket főleg a fiataloknak szánták a Tartományi Politikai 
Tanulmányi és Marxista Központ kiadásában. A JKSZ tizenegyedik 
kongresszusa dokumentumai között jelent meg Titónak A JKSZ a szo-

* A kettős Tito-jubileum: Tito 40 éve került a Kommunista ?&t% élére és 85. születésnapjá
nak éve, 



cialista önigazgatási* és el nem kötelezett Jugoszlávia továbbfejleszté
séért folytatott harcban (16—92. 1.) című beszéde. 

1979-ben a vajdasági magyar nyelvű könyvkiadás újabb jelentős vál
lalkozását jegyezhetjük fel: megindul Tito összegyűjtött műveinek szö
vetségi szintű kiadása. A magyar nyelvű kötetek fordítását, szöveggon
dozását és kiadását egészében a Forum Könyvkiadó vállalta. A több kö
tetre tervezett életmű-kiadás létrehozására a JKSZ elnöksége különbi
zottságot alakított a Legújabbkori Történettudományi Intézetben, „amely 
a közvetlen tudományos előkészítést kapta feladatul".6 Az összegyűjtött 
művekben (1926-tól keltezve) helyet kaptak Tito háború előtti és a há
ború alatt létrejött írásai, mindazok a cikkek, levelek, jelentések, ame
lyek a kutatások során előkerültek, sőt olyan kollektív munkák is, ame
lyek az ő vázlatai és utasításai alapján készültek. A háború utáni művek, 
írások kiadásakor más kritériumokat alkalmaztak. Már az első kötet elő
szavából kiderült, hogy az eredetileg negyven kötetre tervezett életmű
sorozat jóval több kötetben jelenhet csak meg. 7 

Az összegyűjtött művek ikritikai kiadásáról még 1972 májusában szü
letett határozat. A több mint öt évtized során íródott munkák „első íz
ben így összegyűjtve és időrendi sorrendben, kötetekben rendszerezve, 
még közvetlenebbül világítják meg Josip Broz szerepét Jugoszlávia népei 
és nemzetiségei történelmének egyik legjelentősebb és sorsdöntő forduló
pontján, amelyre az ő forradalmi műve és alkotó szelleme kitörölhe
tetlenül rányomta bélyegét. Tudományos elvek szerint rendszerezve 
ezek a művek a legújabbkori történelem megismerésének és tanulmányo
zásának kiapadhatatlan forrásai lesznek".6 

A gyűjteményes munka jegyzetelését és szöveggondozását részben maga 
Tito elvtárs végezte. A régebben írt eredeti szövegeket nem írta át, hi
szen ahogy ő is kiemelte a kötethez írt bevezetőjében: „Ezek a munkák 
történelmi tanúbizonyságok is a felismerésekről és a tevékenység lehető
ségeiről forradalmi harcunk minden szakaszában. Képet festenek a saját 
fejlődésünkről és arról, hogy mit tettünk és hogyan tettük, olykor egy
oldalúságokkal, sőt tévedésekkel is a felméréseinkben és értékeléseinkben, 
Én azonban úgy tartottam, hogy ezeken a munkákon mint kordokumen
tumokon nincs jogom bármit is változtatni — csak azért, hogy egyes 
dolgok ina esetleg másmilyennek látsszanak. Meggyőződésem, hogy semmi 
ilyenfajta javításra nincs szükségünk. A történelem és a jövendő nemze
dékek ítéljenek felőlünk aszerint, amilyenek voltunk, ahogyan fejlőd
tünk és amilyen irányban haladtunk." 

A magyar olvasóközönség Tito életművéről az összegyűjtött művek 

• Josip Broz Tito összegyűjtött művei / A magyar kiadás fő- és felelős szerkesztője Fehér 
Kálmán. Készült a belgrádi Legújabbkori Történettudományi Intézet gondozásában. — Újvidék : 
Forum Könyvkiadó, 1979. — 5 kötet ül . 22 cm. Előszó: XXXII I . 1. 

7 u. o. XXXII I . 1. 

• u. o. XV. 1. 



alapján meríthet legteljesebb képet. Magát a kiadványt — jelentőségét 
és kivitelezését tekintve — méltán tarthatjuk a Forum egyik legjelentő
sebb könyvészeti vállalkozásának. Számos dokumentumértékű fénykép és 
hasonmás illusztrálja a köteteket. Ez ideig tíz kötet hagyta el a sajtót. 

A háborút követő első hónapoktól kezdve napjainkig a magyar olva
sóközönségnek lehetősége volt szinte teljességében megismerni Tito elv
társ munkásságát, az első néhány lapos füzettől számítva az összegyűj
tött művek impozáns köteteiig. A változatos kiadványok az életmű gon
dolatvilágának elsajátításával együtt lehetőséget adnak legújabbkori tör
ténelmünk, társadalmi valóságunk, a testvériség-egység, a szocialista ön
igazgatás, az el nem kötelezettség politikai elveinek legközvetlenebb meg
ismerésére és társadalmi életünkben való alkalmazására, továbbgondo
lására. 



A FORRADALOM TÁRSADALMI-GAZDASÁGI 
ALAPJAI 

R A N K O K O N C Á R 

A jugoszláv népfelszabadító harc kezdettől fogva társadalmi változá
sokkal járt, amelyek 1944 végéig elsősorban a forradalmi hatalomválto
zásban nyilvánultak meg. Jóval lassabban és jóval kisebb mértékben ju
tottak azonban kifejezésre a társadalmi-gazdasági viszonyokban. 

E téren forradalmunk sajátos fejlődése miatt nem történhettek jelen
tősebb változások. Forradalmunk szocialista jegyeit ugyanis elsősorban 
a népfelszabadító harc erősödése határozta meg. A mozgalom vezetősége 
úgy értékelte, hogy a szocialista-gazdasági kérdések túl korai feszegetése 
a tömegbázis csökkenésével járt volna, márpedig csakis a népfelszabadító 
harc teremthetett alapokat a Jugoszláv Királyság egész társadalmi rend
jének megdöntéséhez. A mozgalom vezetősége ezért a népfelszabadító 
harc első éveiben nem szorgalmazott radikális társadalmi-gazdasági vál
toztatásokat, — az iparban, a kereskedelemben és a mezőgazdaságban 
egyaránt a magántulajdon sérthetetlenségéért és a magánkezdeményezés 
szabadságáért szállt síkra. A népfelszabadítási szervezetek intézkedései a 
háború idején főleg a megszállók támogatóinak megbüntetésére korláto
zódtak, és nem osztályszempontokból indultak ki. A megszállók illetve 
a népfelszabadító harc iránti viszonyulás volt a polgári erőkkel szem
beni szociális-gazdasági intézkedések fő mércéje. 

A háború és a forradalom egyes éveiben igen eltérő kiterjedésűek 
voltak a burzsoá vagyon elkobzásával kieszközölt társadalmi-gazdasági 
változások, de annál inkább bővültek és mélyültek, minél inkább ki
éleződött a politikai polarizáció a megszállók iránti viszony kérdésében. 
A mozgalom vezetősége ugyan nem hirdette meg a társadalmi-gazdasági 
viszonyok jövendőbeli jellegét és az esetleges változásokat, de kezdettől 
fogva azt az álláspontot képviselte, hogy nem térhetnek vissza a régi 
viszonyok, és hogy a népfelszabadító háború nem ér véget csupán az 
ország felszabadításával és a politikai hatalom megszerzésével. Úgy ér
tékelte, hogy kérdésessé válna a forradalom továbbfejlődése és az addig 
megszerzett politikai hatalom is? ha fennmaradnának a régi viszonyok, 



és ha a népfelszabadító mozgalom kizárólag katonai és politikai pozí
ciókra támaszkodna. A háború befejező szakaszában ezért a népfelsza
badító mozgalomnak mindenképpen a társadalmi-gazdasági viszonyok 
mélyére kellett hatolnia. 

A szociális-gazdasági kérdések előtérbe helyezése időben megegyezik az 
ország keleti részeinek végleges felszabadításával, és a belgrádi Tito— 
Suba&c-megállapodás megkötésével. Mindezen körülményeket szem előtt 
tartva a JKP arra törekedett, hogy még az ország teljes felszabadítása 
előtt erőfölényt szerezzen a társadalmi-gazdasági viszonyok területén, és 
hogy megteremtse a forradalmi hatalom anyagi alapjait. Ebben az idő
szakban már kialakultak az ehhez szükséges feltételek. A népfelszabadító 
hadsereg illetve a Jugoszláv hadsereg már döntő katonai tényező volt a 
jugoszláv hadszintéren, az ország nagy részén megszilárdult a forradal
mi hatalom; a Népfront keretében a JKP vezetésével megvalósult a 
munkásosztály és a parasztság szilárd szövetsége. 

A szocialista forradalom jellegéből eredő társadalmi-gazdasági válto
zások vagyonelkobzás, vagyonzárlat, földreform és államosítás útján va
lósultak meg. Sokkal kisebb mértékben ugyan, de sajátos módon sújtották 
a tőkésosztályt a háborús haszon és a megengedett határokon felüli 
pénzösszegek elkobzására vonatkozó intézkedések is. A jugoszláv tő
késosztály vagyonának kisajátítását a Jugoszláv Népfelszabadító Anti
fasiszta Tanács elnökségének 1944. november 21-én hozott határozata 
irányozta elő. E szerint Jugoszlávia területén le kell foglalni a harmadik 
birodalom vagyonát, a harmadik birodalom polgárainak vagyonát; a 
német nemzetiségi csoport vagyonát, kivéve azokét, akik a népfelsza
badító hadseregben harcoltak; a háborús bűnösök és támogatóik vagyo
nát, valamint azokét, akiket a polgári vagy a katonai bíróságok va
gyonelkobzásra ítéltek, tekintet nélkül állampolgárságukra, jugoszláv 
állampolgárok esetében pedig tekintet nélkül arra, hogy az országban 
vagy külföldön tartózkodnak-e. Ugyanakkor államigazgatás alá helye
zik azoknak a vagyonát is, akiket a megszállók elhurcoltak és azokét 
is, akik megszöktek az országból. A kisajátítás egyaránt kiterjedt az 
ingóságokra és az ingatlan vagyonra. A vagyonelkobzás ugyan csak 
részleges, nem átfogó intézkedés volt, de a tőkésosztályt jórészt meg
fosztotta gazdasági hatalmától. 1945 végéig pedig a Jugoszláv Szövet
ségi Népköztársaságban már államosították a gyáripar 55°/o-át, a bá
nyák 70%-át, a nehézfémköhászat 90%-át, a kőolaj-kitermelés 100%-át, 
és a könnyűipar 60°/o-át. 

A Jugoszláv Népfelszabadító Antifasiszta Tanács határozatai értel
mében kisajátították a német nemzetiségi csoport tulajdonában levő 
618 761 hektárnyi földterületet, összesen 119 451 birtokot: Vajdaságban 
92 039-et, Horvátországban 18 612-t, Szlovéniában 5277-et, Boszniá
ban pedig 3523-at. 

Ebben az időszakban a gazdasági élet egyes területein, így például a 



kereskedelemben és az építőiparban még fennmaradt ugyan a magán
tulajdon, de a tőkésosztálynak már nem volt nagy hatása a gazdasági 
viszonyokra. Az említett intézkedések megvalósítása során a JKP szem
bekerült a jugoszláv gazdaságba befektetett külföldi tőke jelentős erejé
vel is. Ezt a tőkét a küszöbönálló béketárgyalásokkal kapcsolatos nem
zetközi szempontok miatt nem kobozhatták el. A külföldi tőke 49,51%-
kal vett részt az egész jugoszláv iparban, egyes iparágakban pedig jó
val nagyobb arányban is: a fémkohászatban 90,9%-kal, a fémfeldolgo
zásban 55,8°/o-kal, a vegyiparban 73,6%-kal, a textiliparban 61,4%-kal, 
a faiparban pedig 51,4%-kal. 

Az ilyen nagyarányú külföldi befektetés veszélyeztette az ország gaz
dasági függetlenségét. Mivel a tőkésosztály vagyonának a Jugoszláv 
Antifasiszta Népi Tanács határozata alapján végzett elkobzása után sem 
alakult ki teljességgel az állam gazdasági monopóliuma, a külföldi tő
két zárolták, — a végleges bírósági döntésig államigazgatás alá helyez
ték. 

Ahhoz, hogy maradéktalanul megvalósulhasson az állam gazdasági 
monopóliuma és hogy tervgazdálkodást lehessen folytatni, végleges meg
oldást kellett találni a zárolt vagyon problémájára. A JKP Központi 
Bizottságának Politikai Bizottsága 1946. szeptember 22-én tárgyalt en
nek a vagyonnak a teljes államosításáról, a nemzetgyűlés pedig már 
ebben az évben, december 5-én elfogadta az államosításról szóló tör
vényt. Az államosítást, amellyel törvényesítették a már fennálló helyze
tet, 1946 végén hajtották végre, és ezzel formálisan is felszámolták a 
magántulajdont. Az államosítás valójában a birtokviszonyok változásá
nak megkésett aktusa volt, de nem csupán technikai, hanem rendkívül 
fontos politikai jellegű intézkedésnek tartották. Az államosításról szóló 
törvény kiterjedt a 42 gazdasági ágazat állami és köztársasági jelentősé
gű vállalataira. Felölelt minden iparágat és a bányászatot; az építőipart, 
a bankrendszert és a biztosítási rendszert; a gyógyfürdőket és a gyógy
vizeket; a nagykereskedelmet, a közlekedést stb. Teljesen felszámolták a 
magánszektort a szövetségi és köztársasági jelentőségű gyáriparban, a 
bankrendszerben, a közlekedésben és a nagykereskedelemben. A helyi 
jelentőségű ipar 70%-a is állami tulajdonba került. 

Ezt a törvényt 1948. április 28-án újabbal egészítették ki, amely még 
inkább kiterjesztette az államosítást. Csak a kisipari üzletek és a kisebb 
kézműipari vállalatok maradtak magántulajdonban, de a tervgazdálko
dás keretében ezek is állami ellenőrzés alatt álltak. 

Az ország társadalmi-gazdasági struktúrájában történt általános vál
tozásokkal együtt jártak az agrár birtokviszonyok forradalmi változá
sai is. Ezek már a felkelés kezdete óta kibontakoztak az ország minden 
vidékén, de a népfelszabadító harc és a történelmi körülmények sajátos
ságai folytán különféle módon valósultak meg: a bérviszonyok és a ko-
lónusi rendszer megszüntetésétői, az ellenség vagyonának zárolásától és 



elkobzásától kezdve a földreform bizonyos intézkedéseiig. A háború be
fejező szakaszában azonban felgyorsulnak ezek a folyamatok, amelyek 
a népfelszabadító háború során a parasztkérdéssel kapcsolatban kialakult 
széles körű pártkoncepció részét alkotják. A JKP már a háború befe
jezése előtt ismertette a parasztkérdés átfogó megoldására vonatkozó el
képzelését. Már 1944 áprilisában a Jugoszláv Nemzeti Felszabadító Bi
zottság gazdasági újjáépítési bizottságának a néphatósági szervek újjá
építési tevékenységére vonatkozó utasítása felmérte a birtokviszonyokkal 
és a belső kolonizációval kapcsolatos kédések megoldásának valamint az 
elhagyott birtokok jugoszláv állampolgárokkal való betelepítésének szük
ségességét. A DFJ ideiglenes kormányának 1945. március 9-i nyilatko
zata már pontosabban meghatározta, hogy a parasztkérdést földreform 
és kolonizáció útján kell megoldani. A nyilatkozat már kilátásba he
lyezte a falu társadalmi-gazdasági viszonyainak megváltoztatását, és 
körvonalazta a parasztkérdés megoldásának platformját. A pártnak a 
parasztkérdés megoldásával kapcsolatos álláspontja megfelelt a paraszt
ság alapvető szociális és politikai érdekeinek, habár a kérdés elvi meg
közelítése összhangban volt az általános marxista elmélettel. A JKP az 
ilyen politika kialakításában szem előtt tartotta a parasztságnak a nép
felszabadító mozgalomban való tömeges részvételét, történelmi földhöz 
kötöttségét valamint a mezőgazdaság és a falusi termelés gyorsabb gaz
dasági felújításának szükségességét. A DFJ ideiglenes nemzetgyűlése már 
1945. augusztus 23-án meghozta a földreformról és a kolonizációról 
szóló törvényt, amelynek alapelve az, hogy a föld azoké, akik megmun
kálják. A földreformról szóló törvény alapján kisajátították a nagybir
tokokat, és felszámolták a birtokviszonyok feudális maradványait. A 
földbirtok nagyságát 45 hektárra korlátozták, illetve 20—35 hektárra, 
ha a tulajdonos bérelt munkaerővel műveltette meg. A törvény a meg
határozott földmaximum növelésének semmilyen formáját sem engedé
lyezte. Elvették a három hektárnál nagyobb földterületeket mindazok
tól, akik nem földműveléssel foglalkoztak. Kisajátították a vallási kö
zösségek, a bankok és részvénytársaságok földjeit is. Az ilyen intézkedé
sek 1 566 000 hektáros alapot biztosítottak a földreform végrehajtásá
hoz. A legnagyobb agráralapja Vajdaságnak, Horvátországnak és Szlo
véniának volt. Az alap több mint felét (797 000 hektárt) a parasztok 
között osztották szét. A fennmaradt részből 288 000 hektár jutott az 
állami birtokoknak, 20 357 hektár az állami intézményeknek, 40 000 
hektár az állami vállalatoknak, 40 700 hektár a mezőgazdasági szövet
kezeteknek. A földreform korlátozta a kapitalista társadalmi-gazdasági 
viszonyok továbbfejlődésének lehetőségeit a mezőgazdaságban, és kiala
kította a falu behatóbb társadalmasításának feltételeit. Hozzájárult a 
falusi magántulajdon fejlődéséhez és megszilárdulásához, de szociális 
hatásaival valójában túlhaladta a burzsoá földreformokat. A nagy álla
mi birtokok megalakítása egyúttal a falun is feltételeket teremtett a 



szocialista termelés és a szocialista társadalmi viszonyok fejlődéséhez. A 
jugoszláv forradalom sajátosságait tükröző többféle tulajdonjog (állami, 
szövetkezeti és magántulajdon) utat nyitott az agrárpolitika fejlődésé
nek új irányai előtt. A birtokviszonyok ilyen felépítése a falun valójá
ban a régi társadalmi erők politikai vereségét eredményezte. 

Az agrár-birtokviszonyok változásának szociális és osztályjellege erős 
ellenkezést váltott ki a polgári erők, különösen a római katolikus és 
a görögkeleti egyház köreiben. Az ideiglenes nemzetgyűlésben a polgári 
ellenzék politikai indítékokból nem szavazott nyíltan a földreformról 
szóló törvény ellen. Úgy értékelte, hogy ily módon szembekerülne a 
parasztsággal, és ettől okkal óvakodott. Ilyen megfontolások alapján 
csak a reform gazdasági helyénvalóságát kérdőjelezte meg, és csak vég
rehajtásának gyorsaságát ellenezte. Ügy vélte, hogy nem kellene felap
rózni a nagybirtokokat, amelyeken már bejáródott a termelés, és a nagy
üzemi földművelés megtartását tekintette az agrárviszonyok központi 
kérdésének. 

Sokkal hevesebben támadta a földreformot a római katolikus és a 
görögkeleti egyház, amely úgy vélte, hogy a reform veszélyezteti az 
egyház anyagi fennmaradását és szellemi tevékenységét, és hogy ez a 
törvény valójában sérti a szociális igazságot. Habár az ellenállás szerve
zett és időnként igen erős volt, a JKP az állami szervek és a tömeg
szervezetek útján következetesen megvalósította a földreformról szóló 
törvényt. 

A parasztkérdés megoldásához tartozott a kolonizáció is. 1945 őszén 
kezdődött, és a forradalmi hatalom rendkívül fontos szociálpolitikai in
tézkedése volt. Így oldották meg a terméketlen és a háborúban letarolt 
területek lakosságának szociális-gazdasági helyzetét. Megoldották ezen
kívül a munkaerőhiányt és a föld megművelésének problémáját is Vajda
ságban, amelyet a német nemzetiségi csoport túlnyomó többsége elha
gyott. A fő kolonizációs terület Vajdaság volt, ahol mintegy 500 000 
katasztrális holdat szántak az ország más vidékein élő lakosság és a 
harcosok telepítésére. 1946 végéig Bosznia-Hercegovinából 11 963-at, 
Horvátországból 9412-t, Crna Gorából 6742-t, Szerbiából 5129-et, 
Szlovéniából 691-et és Macedóniából 1552-t családot telepítettek. 

A néphatósági szervek anyagi támogatást nyújtottak a telepeseknek, 
háztartási eszközöket, szerszámokat, termelési kölcsönt stb. adtak nekik. 
A kolonizáció szövetségi és belső felépítésre oszlott. A szövetségi kolo
nizációs alapot a német nemzetiségi csoporttól elvett földek és az állami 
földterületek, a belső alapot pedig az ellenségtől kisajátított és a föld
reform által kapott földek képezték. 

1944 végén és 1945-^ben a társadalmi-gazdasági viszonyok változása 
nyomán megerősödött a forradalmi hatalom alapja. A változtatások 
után az új társadalmi erők javára billent a nemzeti jövedelem felosztása. 



Az államnak és a munkásosztálynak a nemzeti jövedelemből való része
sedése ilyképpen az 1937. évi 16°/o-ról 1947-ben 36°/o-ra emelkedett, 
míg a tőkéseké ugyanebben az időszakban 46-ról 15%-ra csökkent. 

SANDOROV Péter fordítása 



AZ ALLÚZIÓ FUNKCIÓJA 
A SZÉPIRODALMI SZÖVEGEKBEN 

Z S I L K A T I B O R 

Az allúzió mind ez ideig nincs egyértelműen meghatározva. A klasz-
szikus retorika és stilisztika általában stílusalakzatnak vagy szóképnek 
minősítette, ám az utóbbi időben történtek kísérletek, hogy értelme ki
terjedjen a tematikai szintre is, hogy a témát is magába foglalja és fel
ölelje. Az allúziót azonban bárhogyan is definiáljuk, a közvetett infor
mációátadás marad továbbra is legalapvetőbb tulajdonsága. 

Az allúzió (latin, ,utaláV) már a klasszikus meghatározás szerint is 
rejtett célzás valamely eseményre, fogalomra, személyre, tárgyra, ame
lyet az író bizonyos okokból nem nevez meg. S az is igaz, hogy a más
ként való megnevezés mindig is fokozza a kifejezés hatáserejét, mert 
hiszen szokatlanságával erős stílushatást gyakorol az olvasóra. Az eddig 
ismert meghatározások elsősorban a tartalmi mozzanat elhallgatását 
hangsúlyozzák, s erre alapozzák kommunikációs szerepét is. 

Az allúzió fentebb vázolt meghatározásával és jellemzésével ugyan 
egyetérthetünk, mégis úgy gondoljuk, hogy jelenleg már aligha eléged
hetünk meg vele. Főképp azért nem, mert mind az irodalmi, mind a 
nem irodalmi szövegekben oly gyakori s oly sokrétű az előfordulása, 
hogy kommunikatív szerepét szükséges pontosabban leírni és körülha
tárolni. Az allúziónak a szövegben kommunikációs vagy metakommu
nikációs jellege és funkciója lehet, amelyet két körülmény biztosít: 1. az 
író és az olvasók közös jelenkori élményei; 2. az író és az olvasók kö
zös történelmi múltja és közös irodalmi hagyományai. 1 

Az egyik vagy a másik szempontnak a túlsúlya azon múlik, hogy a 
kommunikációs séma egyes elemei közül (szerző—szöveg—olvasó—való
ság—hagyomány) a szerző mire támaszkodik. Előtérbe helyezheti a köz
vetlen társadalmi valóságot: ebből születnek a politikai allúziók, ame
lyek az adott korszakhoz erősen kötődnek, mindazonáltal gyorsan el is 
évülhetnek. Az allúzió másik típusa az irodalmi hagyományokra épül, 

1 Vö. Fónagy Iván: Célzás. In. : Világirodalmi Lexikon. I I . Budapest, 1972, p . 129—131. 



ám ezek a hagyományok nem mindig korlátozódnak kizárólag a nem
zeti irodalomra, hanem nagyobb és átfogóbb kultúrköröket is felölelhet
nek: a közép-európai, az európai, a keresztény, a zsidó, az iszlám stb. 
kultúrkört. 

Az eddig megjelent tanulmányok mindegyike az allúziónak vagy az 
egyik, vagy a másik típusát részesítette előnyben. Míg Mérei Ferenc az 
első megközelítési szempontot választotta kiindulópontul,2 addig Konrád 
Górski és Ziva Ben-Porat elsősorban a hagyományokban gyökerező allú
ziót tárgyalták részletesen.3 

Mérei Ferenc az allúziót többé-kevésbé lélektani alapon definiálja; ab
ból indul ki, hogy az utalás jelenségének alapformája az együttesen át
élt közös élmény, amelyet egy rétegcsoportnak, egy korosztálynak, egy 
nemzetiségi vagy eszmei szubkultúrának a tagjai helyzetük, neveltetésük, 
értékrendjük révén egyformán éltek át. Ilyen esetben az író és az olvasó 
élményapparátusa egybehangolt, s így olyan implikációk válnak közvet
lenül érthetővé, amelyekhez egy másik rétegcsoportnak, nemzedéknek 
lábjegyzetre volna szüksége, s még így is csak a jelentés diszkurzív tar
talmához juthatna el. Példának Voltaire Candide c. regényét hozza fel, 
mert ez szerinte másodjelentéses rétegekből épült irodalmi mű. A Vol-
taire-regény tömérdek társadalmi vonatkozású utalást tartalmaz, ame
lyekben közvetlenül kifejeződik az ancien régime és a leibnizi filozófia 
kritikája, sőt egyéb jelentésrétegek is. Mindezek a rétegek számos konno-
tációt sugároztak ki a regény keletkezésének idején, ám az utalások 
emocionális többletét 200 év távlatából nehéz megragadni. Nehéz pl. fel
idézni azokat a konnotációkat, amelyeket a kortársakban az Eldorádó-
epizód kiválthatott, mert hiányzik hozzá az akkori társadalmi kontextus. 

Konrád Górski és Ziva Ben-Porat elsősorban az irodalmi hagyomány 
felől közelítik meg az allúzió lényegét, ennek következtében élesen meg 
is különböztetik az irodalmi és a nem irodalmi allúziót. A szövegek kö
zötti kapcsolatok és kapcsolódások kérdését elsőként K. Górski vetette 
fel, aki egy bizonyos szöveg (szövegrész) utalását egy másik szövegre 
(szövegrészre) nevezi allúziónak. Szerinte az allúzió létrejötte és műkö
dése az irodalmi hagyományokban gyökerezik, ennélfogva inkább a 
magas stílusban alkotó írók műveiben találkozhatunk vele. K. Górski az 
allúziót felosztja közvetlen és közvetett allúzióra: a közvetlen allúzió
ban az utalás nem rejtett, míg a közvetett allúzióban az utalás rejtett, 
nem egyértelműen nyilvánvaló. Az utóbbiba sorolja többek között az 
irodalmi plágiumot is, ami nem egészen helyénvaló, mert hiszen a má-

! Lásd Mérei Ferenc: Az utalás — az élményközösség szemiotikai többlete. In : Jel és kö
zösség. Budapest 1975, p . 145—170. 

1 Lásd Górski, Konrád: Literárna alúzia. In: Popovii, Anton (editor): Slovo, vyznam, 
tvar. Bratislava 1972, p . 188—224. 
Ben-Porat, Ziva: The Poetics of Literary AUusion. PTL (A Journal for Descriptíve Poetics 

of Ltterature), 1976, 1. sz., p . 105—128. 
and Theory 



sodlagos szövegek, vagyis metaszövegek között, mint amilyen az esszé, 
kritika, digest, recenzió, előszó, utószó, füljegyzet stb., az irodalmi plá
gium önálló műfajnak számit. 4 Viszont nagy érdeme ennek a tanul
mánynak, hogy a szerző az allúzió fogalmát kiterjesztette a témára is. 

Külön is érdemes kitérni Ziva Ben-Porat tanulmányára, aki újabb 
szempontokkal gazdagította a kutatást. Már a bevezetésiben hangsúlyoz
za, hogy tanulmányában csak az irodalmi allúziót szándékozik tárgyalni, 
s ennek lényegét az általános allúzióval (Allusion in General) való 
szembeállítás kapcsán határozza meg. Az allúzió percipiálásának négy 
fokát különbözteti meg, ám ez a négy fok csak az irodalmi allúzióra 
vonatkozik, a nem irodalmiak „beérik" három fokkal: 

1. az egy másik műre vagy részletre utaló szegmentum felismerése a 
szövegben; 

2. az evokált szöveg (protoszöveg) identifikálása, pontos felidézése; 
3. a szegmentum előző, azaz kezdeti interpretációjának modifikálása 

az evokált szövegből kapott információk alapján, ami gazdagítja az 
információt; 

4. az intertextuális folyamat aktivizálódása, ami általában a szeg
mentum többértelműségét eredményezi, mert az evokált szöveg (proto
szöveg) mint egész aktivizálódik. 

Ha mármost össze akarjuk foglalni a három szerző hozzájárulását az 
allúzió meghatározásához és jelentésének kiterjesztéséhez, azt állíthatjuk, 
hogy mindenképpen előbbre vitték a kutatást, mert hiszen az ő fejte
getéseikből ismerjük a célzás lélektani vonatkozásait, társadalmi-szocio
lógiai hatáserejét, pontosan meg tudjuk különböztetni az irodalmi allú
ziót a nem irodalmi allúziótól, és így tovább. Ami mégis hiányzik, s 
amivel mind a három szerző adós maradt, az főképp a szövegelmélet és 
az irodalmi kommunikáció következetesebb alkalmazása és figyelembe
vétele. A szöveg- és kommunikációelmélet alapján ugyanis nyilvánvaló, 
hogy az allúziónak három megjelenési formája van: 

1. Az allúzió utalhat a szövegen kívüli valóságra, tehát vonatkozhat 
a társadalmi életre, jelenségekre; ide tartoznak a politikai célzások, va
lamint az olyan műalkotások, amelyek valamilyen történelmi téma se
gítségével vetnek fel időszerű társadalmi problémákat. 

2. Az egyik szöveg utalása egy másik szövegre, vagyis a protoszöveg 
és a metaszöveg közötti viszony, kapcsolat. 

3. A szövegen belüli célzás, vagyis az az eset, amikor egy-egy iro
dalmi alkotásban egy szövegrész (szegmentum) visszautal valamely előbb 
kifejtett, leírt eseményre. 

4 Vö. Popovií, Anton: Estetická metakomunikácia. In: Miko, Frantüek—Popovií, Anton: 
Tvorba a rccepcia. Bratislava, 1978, p . 267—268. 



Az allúzió egyes megjelenési formáit ábrán lehet érzékeltetni: 

T ö V . ^ , 4 TáV 

PSz MSz SzRt 

SzRj 

Magyarázat: 
PSz=protoszöveg 
MSz=metaszöveg 
TöV=történei mi valóság 

TáV=társadalmi valóság 
SzRi=szövegrész 
SzR 2=szövegrész 

A TöV és TáV tulajdonképpen a szövegen kívüli valóságot öleli fel, ami 
természetesen az irodalmi alkotásban ölt formát. A szövegek közötti 
allúziót a PSz és a MSz közötti kapcsolat foglalja magában. A SzRí és 
SzR 2 viszont az egy szövegen belül előforduló utalásokat jelképezi. Va
lójában azonban még ez a felosztás sem elegendő ahhoz, hogy teljes 
egészében felfedjük a célzások stilisztikai funkcióját, hiszen a három tí
puson belül is alkategóriákat különböztethetünk meg. Elsősorban a mik
ro- és makrostilisztikai szempontokat vesszük alapul; ez nem más, mint 
a hagyományos nyelvstilisztikai és tematikai ellentét alkalmazása az osz
tályozásban Mikrostilisztikai allúziónak számítanak azok a célzások, 
amelyek csak a szöveg(ek) bizonyok részét, azaz a szövegrészt érintik. 
A makrostilisztikai allúzió a tematikai-tartalmi szintre vonatkozik, ál
talában az egész műre kiterjed értelme. Tulajdonképpen a műalkotás és 
a valóság összefüggésére épül, vagyis a szöveg és szövegen kívüliség sze
mantikai vonatkozásait öleli fel. Minthogy az allúziónak ez a típusa ke
vésbé ismert, először ezzel foglalkozunk, majd a proto- és metaszöveg 
közötti összefüggéseket tárgyaljuk. A végén kitérünk az egy szövegen 
belüli allúzióra is. 

1. A szövegen kívüli valóságra utalások gyakoriak az irodalomban; 
általában a társadalmi-politikai célzások tartoznak ide. Az allúziónak 
ez a típusa rendszerint szorosan kötődik az adott kor társadalmi va
lóságához. Az időszerűség növelheti a célzás hatásosságát, ám művészeti 
szempontból ez nem mindig időálló; ennélfogva esztétikai értéke sok
szor másodlagos, fontosabb a publicisztikára jellemző közvetlen hatás 
benne. S ha van művészi értéke, idővel csökkenhet vagy átalakulhat 
jelentése, esetleg irodalomtörténeti ismeretek szükségesek megértéséhez. 
Erre számtalan példát lehetne idézni Dante Isteni Színjátékából vagy 



akár Shakespeare színműveiből. Lényege az, hogy nem a művön belül 
funkcionál, hanem a társadalmi vallóságra, élő személyekre, ellenállást 
kiváltó intézkedésekre vonatkozik. Sokszor azonos szinten tárgyalja a 
szakirodalom a protoszövegre utaló allúzióval, holott, kommunikatív 
alapon vizsgálva a kérdést, mind a kettőnek más-más funkciója van. A 
szövegen kívüli válóságra utaló allúziót is két csoportra lehet felosztani: 
a) Egy bizonyos szövegrész (szegmentum) allúzióként illeszkedhet be a 
műalkotásba, vagyis ilyenkor a célzás csak parányi része a struktúrának, 
a teljes műalkotásnak, b) Az egész műalkotás allúzió, mert az író egy 
régebbi kor ábrázolásával utalhat a társadalmi valóságra. Az allúzió 
alapja ilyen esetben a metaforikus szerkesztési elv, míg az előbbi célzás 
szinekdochéként tölti be sajátos funkcióját, azaz csak részeleme az egész
nek, nem lényegi része. 

a) A valóságra utaló szinekdoohikus allúzió ennélfogva csak szeg
mentumként épül be a műalkotásba, vagyis így parányi szövegrész tö
mérdek képzetet idézhet fel az olvasó emlékezetében. Az ilyen allúzió 
korlátozódhat a történelemre is mint forrásra, ám a jelen társadalmi ese
ményei éppúgy alapul szolgálhatnak megteremtésére. De a túlhajtott 
operativitás sok esetben a közvetlen, nem eléggé képszerű célzásokat idő
vel szemantikailag avulttá teheti, ezek könnyebben elévülhetnek, még ha 
egy bizonyos korban hatásosak is voltak. Példaként Győry Dezső Vízió 
c. költeményéből idézhetünk egy strófát: 

A vak tekintély látszat-magosában 
egy őrült ideg megmered veszejtőn: 
s leölt barátok hulla-sorfalában 
a nagy-nagy Führer megindul a lejtőn 

(Vízió) 
A költemény 1934-ben született, ami lehetővé teszi, hogy értelmez

hessük az utolsó két verssort. Ebben az évben végeztette ki Adolf 
Hitler volt barátait, az SA-főparancsnok Ernst Röhmöt, Gregor Stras-
sert és másokat. A célzás megértéséhez így történelmi ismeretek szük
ségesek, ám ha meg is fejtjük a sorok jelentését, nem művészi értékük
kel hatnak ránk, inkább dokumentumjellegük kelti fel figyelmünket. 

Ennek ellenkezőjére is találunk példát: előfordul, hogy az allúzió 
eléggé képszerű, művészi, ami megfelelő esztétikai értéket biztosít neki. 
Sőt az esztétikai érték idővel fokozódhat, bár az eredeti célzásokat az 
utókor vagy a fiatalabb nemzedék nem tudja benne maradéktalanul 
identifikálni. Gondoljunk az olyan esetekre, mint amilyen Benjámin 
László Vérző zászlók alatt c. költeményében fordul elő: 

Hol a próbált szív, aki hitt, aki lázadt? 
A Forradalom hol csavarog? 
Éljen szeretett . . . a szavakban alázat, 



A XIV. Lajostól származó szállóige itt idézetként ékelődik be a szö
vegbe, ami egy konkrét történelmi korszak teljhatalmú uralkodójára 
utaló célzás is egyúttal, akinek nevét már a harmadik verssorban levő 
elhallgatás is sejteti. Tegyük fel, hogy nem mindenki képes következ
tetni arra, hogy a célzás konkrétan kire utal. A versnek ez a része 
akkor is hatásos lehet, mert általános igazságot fejez ki költői eszkö
zökkel: azt, hogy az egyén a hatalomtól megrészegülhet, sőt saját 
elveit is feladhatja. Nyilván Rákosi Mátyásra gondol a költő, de a 
mondanivalónak mélyebb értelme van. 

S ha ezt az olvasó megérti, nem feltétlenül fontos felismerni és 
megállapítani neki, hogy a költő az 1962-ben írott versében kire cél
zott voltaképpen. A mondanivaló a versben nem kötődik időhöz. 

Előfordul tehát az is, hogy az allúzió eléggé képszerű, művészi, ami 
megfelelő esztétikai értéket biztosít neki. Sőt az esztétikai érték idővel 
fokozódhat, bár az eredeti célzásokat az utókor már nem tudja benne 
felfedezni. W. A. Mozart Varázsfuvola c. operájában pl. konkrét uta
lások vannak a szabadkőművességre, valamint a királynő alakjában a 
kortársak Mária Terézia nem egy tulajdonságát is fel tudták fedezni. 
Am a mai operalátogató az egykori allúziókat már semmiképpen sem 
értelmezi eredeti jelentésükben, csak az opera meseszerűsége és mon
danivalója hat rá. 

b) A valóságra utaló metaforikus allúzió többnyire érinti az egész 
műalkotást. Általában egy egész történelmi korszak szolgál alapul ar
ra, hogy a társadalmi valóság időszerű kérdéseire figyelmeztessen, s 
hogy képletesen utaljon a jelenre, illetve egy későbbi korra. Az allúzió 
alapja a történelmi párhuzam (paralelizmus): 

A történelmi téma így közvetett módon ábrázolja az egy későbbi 
korra jellemző társadalmi valóságot, de figyelmeztetheti is általa az 
író kortársak, hogy milyen veszélyeket rejt magában a fejlődés (Eöt
vös József: Magyarország 1514-ben). A történelmi párhuzam az alap
ja pl. Lion Feuchtwanger Rókák a szólóben c. történelmi regényének. 
Igaz, az olvasó nemigen tudatosítja az írói szándékot a mű olvasása 
közben, hiszen a regény a XVII. század végi Franciaországot eleveníti 
fel az olvasó előtt, azt a kort, amikor a franciák akarva-akaratlan tá
mogatták az amerikaiak függetlenségi háborúját. A történelmi párhu-

Ketrecben az elvek, az indulatok. 
Mit az élv? mit a szív? csak a látszat! 
„Az állam én vagyok!" 

TöV Sz •TáV 



zamot maga az író „leplezi" le az utószóban, mégpedig teljesen világo
san, egyértelműen: „Évtizedek óta foglalkoztatott az a különös jelenség, 
hogy annyi, egymástól merőben különböző ember, mint Beaumarchais, 
Franklin Benjámin, Lafayette, Voltaire, XVI. Lajos és Mária-Antoi-
nette, mindegyik más és más okból, együttesen azon voltak kénytele
nek munkálkodni, hogy győzelemre juttassák az amerikai forradalmat, 
s általa a francia forradalmat is. Amikor Roosevelt Amerikája beavat
kozott az európai fasizmus ellen vívott háborúba, s megsegítette a 
Szovjetuniót Hitler elleni harcában, egyszerre kitisztultak előttem a 
tizennyolcadik századvég franciaországi eseményei, s megvilágították 
saját korom történelmét. Ezen felbátorodva, hozzáfogtam a Rókák a 
szólóben című regényem megírásához. Azt kívánom kiformálni és bizo
nyítani, mi késztetett annyi különböző embert és csoportot arra, hogy 
saját jószántukból, vagy szándéktalanul, sőt néha akaratuk ellenére is, 
a haladás ügyét és irányát szolgálják." (L. Feuchtwanger: Rókák a 
szólóben II. — Bp. 1974, 478—479; ford. Déry Tibor). 

A regény tehát célzás arra, hogy az Egyesült Államok nem jószán
tából, hanem történelmi szükségszerűségből volt kénytelen a Szovjet
uniót támogatni a II. világháború idején. Az allúziónak ez a típusa 
így foglalható képletbe: Mi — Sz — M 2 (korábbi múlt — szöveg — 
későbbi múlt). 

A szöveg azonban közvetlenül is utalhat a jelenre, amit képlettel 
így lehet kifejezni: M — Sz — J (múlt — szöveg — jelen). Ugyancsak 
L. Feuchtwanger egyik regényét hozhatjuk fel erre is példaként. Az író 
A hamis Néró c. regényét 1936-ban adta ki, s bár témája az i. u. I. 
századra nyúlik vissza, mégis tulajdonképpen a hitleri Németországot 
ábrázolja benne. A regény a fasizmus leleplezése és paródiája is egy
úttal. Hasonló allúzió rejlik Voltaire Candide művének Leibniz-ellenes 
mondanivalójában is. A leibnizi elméletből főleg azt teszi nevetségessé, 
hogy az isteni gondviselés ezen a világon mindent a legjobban elrende
zett, s ez a világ a lehető legjobb az összes világok közül. Az irónia és 
a szarkazmus tulajdonképpen kontroverz utalás ennek a filozófiának 
az abszurditására, mert hiszen a történet rácáfol Pangloss (Leibniz 
megtestesítője a regényben) véleményére a világról. A műben leírt tör
ténetek a lehető legnagyobb szenvedésekről, gaztettekről, természeti ka
tasztrófákról szólnak: földrengés, gyilkosságok, akasztások váltogatják 
egymást. A regény az elejétől a végéig gúnyos célzás a leibnizi filo
zófia esztelenségére, helytelenségére, elfogadhatatlanságára. Már a kez
det is sejteti, hogy Pangloss ad absurdum módon bizonygatja a világ 
harmóniáját. Amikor első ízben találkozunk vele, már akkor is oktató
nevelő hangnemben magyarázza Candide-nak e világ helyes elrendezé
sét, mégpedig ekképpen: 



„Bizonyos — mondta —, s kimutatható, hogy nem is lehetnek más
képp a dolgok, mert ha már mindennek célja van, minden ugyebár 
szükségképpen a legeslegjobb célért is van. Orrunk például azért van, 
hogy legyen min hordani a szemüveget. Lábunk láthatólag arra való, 
hogy nadrágot húzzunk rá, ezért is van nadrágunk. A kövek arra ter
mettek, hogy szépen megfaragják őket; ezért is van őméltóságának 
ilyen gyönyörű kastélya; a tartomány legnagyobb ura illő, hogy a le-
geslegszebb házban lakjék; és mivel a hízó disznók arra valók, hogy 
megegyék őket, azért eszünk mi disznóhúst egész áldott esztendőben. 
Következőleg, akik azt állítják, hogy minden jól van ezen a földön, 
ostobaságot állítnak; azt kellene mondaniok, hogy minden a legjob
ban van." 

(Voltaire: Candide. Budapest 1951, 8. o., ford. Gyergyai Albert) 
Az egész idézet ironikus utalás a leibnizi filozófiára, ám megérté

séhez ma már bizonyos irodalomtörténeti ismeretek szükségesek. Viszont 
a regény megjelenésekor az akkoriban elismert filozófiát ostorozta. 

S van még egy harmadik típusa is a társadalmi valóságra utaló allú
ziónak, mégpedig az a típus, amikor a múlt nemcsak a jelenre, hanem a 
közeli jövőre is utal. Több-kevesebb megkötéssel ide sorolható Eötvös 
József Magyarország 1514-ben c. történelmi regénye, amelyben az író 
figyelmezteti a nemességet, hogy ugyanaz bekövetkezhet, ami 1514-ben 
történt. Az író a parasztlázadás részletes leírását tehát figyelmeztetés
nek szánta, ami önmagában is allúzió, hiszen mindez a regényben át
tételesen fogalmazódott meg, mégpedig történelmi párhuzam segítségé
vel. Az „előszöveg" (prototextus) tanulságlevonásra és okulásra a tör
ténelemnek egy véres korszakát öleli fel, ám közismert, hogy Cicero 
mondása, „História est magistra vitae", merő írói ábránd maradt. Ami
től Eötvös félt, bekövetkezett. Viszont a további események még in
kább megerősítették és nyilvánvalóvá tették a regényben rejlő allúziót. 

2. A szövegek közötti allúzió alapja az, hogy egy előbb keletkezett 
szöveg témáját az író újra feldolgozza, természetesen új mondanivaló 
szolgálatába állítva. Ám előfordul, hogy a szövegen belül is találunk 
utalást egy másik műre, szövegre, irodalmi alkotásra. Az alapul szolgáló 
szöveget protoszövegnek, s az átalakított, régebbi mű alapján létrejön 
szöveget metaszövegnek nevezzük. így mindenképpen két csoportra 
szükséges felosztani a szövegek között létrejövő allúziót: a) A tematikai 
allúzió a két vagy több alkotás közötti szoros tartalmi összefüggést 
foglalja magában; b) A nyelvi-stilisztikai allúzió gondolatalakzatként 
ékelődik be a struktúrába, vagyis a szöveg részeleme utal vissza egy 
másik irodalmi alkotásra. 

a) A tematikai allúziónak is tulajdonképpen két fajtája van: az 
egyikre a pars pro toto {rész az egész helyett) viszony jellemző, a má
sikra ennek ellenkezője a totum pro parte (az egész a rész helyett). 



Mindkét fajtát a protoszöveg—metaszöveg közötti kapcsolat teszi allú
zióvá. Tulajdonképpen egy példa is elegendő arra, hogy tisztázódjék 
a kettő közötti különbség. A József-legenda kétséget kizáróan bibliai 
téma, hiszen az ószövetség tartalmazza protoszövegként a keresztény 
kultúrkörhöz tartozók számára. Számtalan feldolgozását ismerjük, ám 
nem mindegyik mutat azonos felépítést. Mármost kérdés, mikor pars 
pro totó a felépítés, s mikor totum pro parte. 

A József-legendának csak az egyik részét dolgozta fel Weöres Sán
dor Józsefet eladják testvérei c. elbeszélő költeményében, amire a cím 
is utal, hiszen már azzal is József eladására tereli az olvasó figyelmét. 
Az eladást a szerző lakonikusan írja le, ám fontosabb, hogy a testvérek 
gyűlölete azon nyomban alábbhagy, sőt még oktatni is igyekeznek 
eladott testvérüket. Majd következik a tétel-mondat (thema proban-
dum): 

így lett előrehulló árnya annak, 
kit majdan megcsókolnak és eladnak 

Itt aktualizálódik kézzelfoghatóan a bibliai téma, s vált ki politikai
társadalmi asszociációkat. A költemény — a bibliai szöveggel szemben 
— még csak említést sem tesz Putifárról, vagy arról, hogy az úr meg
segíti Józsefet, s Egyiptomban előkelő emberré, elöljáróvá válik. Egy
szerűen csak elnyeli őt „a poros sík végtelen1'. Ez tehát a pars pro 
toto típusú szerkezet. 

A jelenhez, a XX. századi társadalomhoz másképpen kapcsolódik 
ugyanez a téma Thomas Mann-nál. Közismert, hogy Thomas Mann a 
József-legendát regényben dolgozta fel, ám nem elégedett meg a bibliai 
történettel, hanem művébe beleolvasztotta az akkát, egyiptomi, perzsa 
költészet és a középkori legendák e témával kapcsolatos történeteit is. 
A bibliai témát így nemcsak egyszerűen regénnyé formálta, hanem ki is 
bővítette, a teljesség igényével alkotta újjá. S a protoszöveg—metaszö-
veg viszonylatában ez az írói alkotásmód egyértelműen totum pro parte 
viszonynak minősíthető. A bibliai ábrázolásmódtól pl. eltér abban is, 
hogy itt már nemcsak nemi vonzalomról vagy szeplőtelen fogantatásról 
esik szó, hanem beteljesüléséről. Amikor pl. Jákob megkapja Leát Rákhel 
helyett, s abban a tévhitben öleli őt a nászéjszakán, hogy Rákhel, mind
ezt így írja le az író: „És Lábán gyermeke pompás társnője volt ezen 
az egész szélfúvásos éjszakán keresztül Jákobnak, nagy a gyönyörben 
és erős a nemzésben, *és újra és megint ölére fogadta férjét, úgyhogy már 
nem is számolták, a pásztorok azonban azt mondották egymásnak, ki
lenc íziben történt." (Th. Mann: József és testvérei. Bp. 1963, 227; ford. 
Sárközi György és Káldor György) 

A tematikai (irodalmi) allúzióra természetesen számtalan példát lehet 
említeni. Felsorolunk néhányat: 



Protoszöveg: M etaszöveg: 

J. B. Molière: Tartuffe 
A. Rimbaud: A magánhangzók 

A. Rimbaud: Tartuffe bűnhődése 
V. Nezval: ABC 

szonettje 
W. Shakespeare: Hamlet 

Kálnoky László: Hamlett elkalló
dott monológja 

W. Shakespeare: Rómeó és Júlia A. Rimbaud: Ofélia 
Ján Otíenásek: Rómeó, Júlia 

és a sötétség 

A példákat persze 'lehetne szaporítani, hiszen voltaképpen minden pa
ródia ide sorolható, tehát Karinthy Frigyes így írtok ti c. műve is. A 
kérdést azonban itt nem érdemes feszegetni, mert többé-kevésbé már 
megoldottnak tekinthető. 

b) A stilisztikai allúzió gondolatalakzatnak minősíthető; az az eset, 
amikor a műalkotás valamely szövegrésze (mondata, rövid szakasza) egy 
másik műre utal vissza. Megértéséhez bizonyos műveltségi szint szükséges, 
s akkor sem mindig magától értetődő, hogy fölfogjuk jelentését, teljes 
egészében befogadjuk. Előfordulhat a költészetben, a prózában egyaránt; 
s általában különös jelentés hordozója lehet. Sajátos funkciót tölt be pl. 
Ladislav Novomesk^ Bölcsesség c. versében, ahol az utolsó rész (strófa) 
allúziója H. K. Andersen: A császár új ruhája c. meséjét idézi fel: 

Érdekes allúziót találunk Moldova György A szent-Imre induló c. 
regényében. Itt az allúzió a Musa Dagh negyven napja c. regényből vett 
idézetként kerül a metaszövegbe, ami által az író a magyarországi zsi
dók szenvedését párhuzamba állítja a Werfel-műben leírt szenvedésekkel, 
népirtással: 

Otthon Miklós elővette a Musa Dagjh negyven napját, melyet az öregtől ka
pott kölcsön, mindenről megfeledkezve olvasott. A könyv annyira tetszett neki, 
hogy egy-egy mondatot félhangosan mormolt maga elé: 

„Nekünk csak ez az egyetlen éjszaka marad még, Bafcradian effendi. Nem 
kellene kihasználnunk ennek az éjszakának rövid nyolc óráját?" (60. o.) 

Az idézet valóban csak részeleme a mű egészének, ám aki olvasta 
F. Werfel regényét, azon nyomban megérti a párhuzamot. A célzás az 
örmény és a zsidó nép megpróbáltatásainak, üldözésének hasonlóságára 
utal. Az idézet ennek következtében totalitást tükröz, hiszen egy egész 
eseménysort idéz fel emlékezetünkben. Stílusértéke az elhallgatásban és 
visszautalásban rejlik. 

De bölcsnél bölcsebb a gyermek, a bátor 
fiúcska, az a mesebeli balga, 
ki harsányan elkiáltotta a királyról, 
hogy nincs is semmi, nincs is semmi rajta. 

(Ford. Rónay György) 



3. Utoljára maradt az egy szövegen belüli allúzió rövid ismertetése, 
bemutatása. Ennek előfordulása, hatóereje egy irodalmi szövegre korlá
tozódik. A célzásnak az a típusa tartozik ide, amikor a mű cselekményé
ben egy későbbi esemény egy előbb végbement eseményre utal vissza. A 
visszautalásnak itt is több változata és válfaja lehetséges. Legtisztább 
formában W. Shakespeare Hamletjében találkozunk az egy szövegen 
belüli visszautalással. Az első felvonásban Hamlet atyjának szelleme 
saját maga mondja el meggyilkolásának történetét, amikor fiához, Ham
lethez így szól: 

Figyelj hát. 
Kertemben alvám — így adják elő — 
S megmart a kígyó: ily koholt mesével 
Dugák be csúfra Dánország fülét 
Vesztem felől; de tudd meg, lelkes ifjú, 
Amely kígyó atyád halálra marta, 
Most koronáját viseli. 

Ez a történet később a műbe beépített darab (színjáték) témája lesz; 
s a darabot Hamlet rendezésében adják elő a király és a királyné előtt. 
Tulajdonképpen ez nem más, mint egy beékelt „játék" a mű struktúrájá
ba. Ebben a király öccse Lucianus, aki megöli bátyját — a királyt. Lu-
cianus a gyilkosságot azért követi el, mert saját maga pályázik a tró
nusra. Ebből következik, hogy ez a jelenet allúzió a Hamlet atyjának 
szellemétől hallott történetre (gyilkosságra). Az eljátszott gyilkosság 
előtt Lucianus a reneszánsz színház szellemében hangosan mondja el al
jas szándékának indítóokait, mégpedig ekképpen: 

Szándok sötét, kéz kész, biztos szerem, 
Idő szolgál, s egy lélek sincs jelen. 
Te, szörny-itallá főtt éjféli gyom, 
Melyet Hekate hármas átka nyom, 
Varázserdő, ádáz tulajdonos 
Ez ép élten most kell bitorlanod. 

Ezután következik a szándék megvalósítása, amire e más betűtípussal 
szedett mondat világosan utal a verbális szövegben is: „Mérgét az alvó 
fülébe önti." Természetesen a király (Claudius) azon nyomban megérti, 
hogy a gyilkosság mire céloz, ezért Polonius elrendeli a játék megszakí
tását. Claudius már az allúzióra reagál, amely a művön belüli össze
függésekre épül. A Hamlet c. darabban nem ez az egyedüli allúzió. Már 
a játék bemutatása előtt is Hamlet több ironikus megjegyzést intéz a 
királyhoz, amikor a színdarab tartalmáról beszél a király társaságában: 
,?Gonosz egy darab, az igaz; de hát aztán? Felséged lelkiismerete tiszta, 



a miénk is; minket hát nem érdekel: Kinek nem inge, ne vegye magára." 
Hasonló jelenséggel azonban nemcsak a „fennkölt" irodalomban talál

kozhatunk, hanem olyan alkotásokban is, amelyek a társadalmi élet vagy 
valamely szociális réteg parodizálásán alapulnak. Ilyen esetben az allú
zió elveszti exkluzivitását, s épp az ellenkező stíluskategória hordozó
jává válik. Igaz, nem mindig az ún. irodalmi allúzióval van dolgunk, 
hanem sokszor nagyon is egyszerű, a mindennapi kommunikációban is 
előforduló allúzió lesz a humor alapja. Gyakran a politikával függnek 
össze ezek az allúziók, ezért elsősorban a viccek tartalmazzák őket. To
vábbi forrásuk az erotika és a szex. Erre jó példával szolgál Jaroslav 
Hasek Svejk, a derék katona c. szatirikus műve. Arra a részre gondo
lunk, amikor Katy, a komlónagykereskedő felesége beköltözik Lukas 
főhadnagyhoz, s a főhadnagy ráparancsol Svejkre, hogy „teljesítenie kell 
a nagyságos asszony minden kívánságát, amit csak kiolvas a szeméből". 
Ezt a parancsot Svejk kétszer is elismétli: egyszer Katy előtt, másodszor 
a nemi aktus után, amikor jelentést tesz Lukas* főhadnagynak a hölgy pa
rancsainak teljesítéséről. Katy kívánságainak teljesítéséről Svejk már 
múlt időben beszél, de a mondat visszautal kettőjük nemi érintkezésére. 
S ugyanakkor az is fontos, hogy az allúzió a fejezet zárórésze, csatta
nója: 

— Köszönöm, Svejk — mondta a 'főhadnagy —, és sok kívánsága vok a 
nagyságos asszonyinak? 

— Volt vagy hat — felelte Svejk —, most alszik, mint akit fejbe vertek, 
úgy kimerült az úton. Mindem megcsináltam neki, amit csak kiolvastam a sze
méből. 

A szövegen belüli allúzió gyakori az olyan irodalmi alkotásokban, 
amelyekben a szarkazmus és az irónia vagy a szatirikus hangnem van 
túlsúlyban. Előfordulásának valószínűsége akkor fokozódik, hogyha a 
fikció és az irrealitás hatja át a műalkotást. Jelentős funkciót tölt be 
például Mihail Bulgakov A mester és Margarita c. művében. A regény 
Goethe Faustjára utal vissza, amit szövegközi allúziónak minősíthetünk, 
ámde a cselekmény struktúrájába szövegen belüli allúziókat is bekódolt 
az író. Végső fokon így lehetne elemezni a mű másodlagos tematikai sík
ját is, amelyet a cselekmény másodlagos szintjén Pontius Pilátus és Jézus 
képviselnek elsősorban. Ezen a szinten tömérdek utalás fedezhető fel, 
amelyek a cselekmény elsődleges szintjére vonatkoznak. Ezek az allúziók 
mind tematikai, mind szerkezeti szinten fellelhetők, ám mégis mindig a 
szövegközi allúzióból szükséges kiindulni, hogyha meg akarjuk Őket 
fejteni. 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Az allúzió az irodalmi alkotásokban különbözőképpen tölthet be esz
tétikai funkciót. Az irodalmi kommunikációelmélet figyelembevételével 
három megjelenési formája ismeretes: utalhat a szövegen kívüli valóság
ra, egy előbb létrejött szövegre, sőt egy mű struktúrájában egy előbb 



lezajlott eseményre is visszautalhat. Fontos tanulság az is, hogy külön is 
beszélhetünk tematikai, azaz irodalmi és nyelvi-stilisztikai allúzióról. 
Csak az utóbbi minősíthető gondolatalakzatnak. Ez egyúttal arra is fi
gyelmeztet, hogy a poétikai-stilisztikai fogalmak (metafora, metonimia, 
szinekdoché stb.) nem korlátozhatók kizárólag csak a nyelvi jelenségek
re, hanem a tematikai-tartalmi, azaz makrostilisztikai szinten is gya
korta funkcionálnak. így funkcionál az allúzió is, mindazonáltal több 
szinten is előfordulhat. 



KRITIKAI SZEMLE 

A FORRADALOM NEMZETI FELSZABADULÁS IS 

Josip Broz Tito: A nemzeti kérdés és a forradalom, Forum Könyvkiadó, 
1981 

Minden forradalomnak kétszer is meg kell oldania a nemzeti kérdést. 
Először meg kell oldania ahhoz, hogy diadalmaskodjon, másodszor pe
dig ahhoz, hogy fennmaradjon, ne alakuljon át önmaga ellentétévé, az 
elnyomás új formájává. Mert a forradalom diadalához elsősorban is a 
forradalmat győzelemre vivő tömegeket kell megnyerni és mozgósítani. 
Ez már önmagában is elképzelhetetlen a nemzeti kérdések felvetése nél
kül, több nemzetiségű országban pedig a különféle nemzetek összefogása 
nélkül. Ez az utóbbi azonban csak akkor lehetséges, ha a nemzetek 
közötti viszonyt eleve az egyenjogúság elvére alapozzák és elejét veszik, 
hogy a társadalom erői a különféle nemzetek egymás közötti ellentétében 
forgácsolódjanak szét, illetve, hogy a visszahúzó osztályok ezzel kössék 
le. A győzelem után pedig a forradalom megőrzése, továbbfejlesztése és 
az elnyomás új rendszere kialakulásának megakadályozása elképzelhe
tetlen a nemzetek közötti viszony rendezése nélkül. 

Ez az igazság fokozottabban érvényes Jugoszláviában, amely nemcsak 
soknemzetiségű ország, hanem olyan állam is, amelyben a messzi múlt
ban a nemzetek eltérő történelmi utat tettek meg, a közelmúltban pedig 
a népellenes rendszer, majd a fasiszta megszállás próbálta önmagát fenn
tartani, a nemzeteket egymás ellen uszítva. És mivel a nemzeti kérdés 
Jugoszláviában kezdettől fogva a forradalom számára a lenni vagy nem 
lenni problémája volt, Tito viszont ennek a forradalomnak vezére, ideo
lógusa és stratégája volt, magától értetődik, hogy eszmei és gyakorlati 
tevékenységében, politikájában és a mindennapos eseményekhez fűződő 
fellépéseiben fontos helyet kapott a nemzeti kérdés is. Most, amikor a 
Forum Könyvkiadó magyar nyelven is megjelentette A nemzeti kérdés és 
a forradalom című gyűjteményt, nemcsak Tito emlékének adózott, ha
nem ennek a sokrétű tevékenységnek a megismeréséhez és megértéséhez, 
a magyar olvasóhoz való közelebb hozásához is hozzájárult. A gyűjte
mény ugyanis szerbhorvát nyelven már Tito életében megjelent, a köz-



ben bekövetkezett tragikus esemény után a magyar kiadás azonban új 
dimenziót kap. Mert az most már nemcsak a nemzeti kérdés jugoszláviai 
történelmének tanulmányozásához, néhány ma is időszerű és Jugoszlá
vián kívül is sokat emlegetett probléma megvilágításához járul hozzá, 
hanem a titói hagyatékot is tömör megfogalmazásban adja át a ma és a 
holnap politikai aktivistáinak, marxizmust tanulmányozó ideológusainak 
és a marxizmussal most barátkozó fiataloknak. 

Mint mondtuk, a gyűjtemény elsősorban a nemzeti kérdés jugoszláviai 
történelméhez nyújt segédanyagot és forrásmunkát. A kérdés előtörténe
tét — a JKP ingadozását és útkeresését a frakcióharcok korszakában, 
Titónak a Párt élére kerülése előtt — Tito ismerteti és értékeli, például 
a JKP V. kongresszusa elé terjesztett beszámolójában. A későbbi kor
szakban pedig Tito műveiben nyomon követhetjük a jugoszláv forrada
lom által erre a sorsdöntő kérdésre adott válaszokat. A régi Jugoszlávia 
népgyűlölő rendszere elleni harcban és a fasizmus elleni küzdelem elő
készítése során fogalmazta meg Tito: „Nincsen demokrácia nemzeti sza
badság nélkül . . . és nincsen nemzeti szabadság demokrácia nélkül". Ez 
tette lehetővé nemcsak hogy a JKP helyes álláspontot foglaljon el a 
nemzeti kérdésben, hanem hogy a nemzeti kérdés a forradalmi mozgalom 
kibontakozásának egyik hajtóereje is legyen. 

A népfelszabadító háborúban kezdettől fogva egyesítette a társadal
mi felszabadításért és a nemzeti szabadságért vívott küzdelmet, már 
azért is, mert a reakció a nemzeti uszítás eszközét is felhasználta a tö
megek forradalmasodásának megakadályozására. Mint Tito 1942 decem
berében megfogalmazta: „]Ez a szó: népfelszabadító harc, nem lenne más, 
mint frázis, sőt ámítás, ha az általános jugoszláv értelmezésen kívül 
nem volna külön minden nép számára nemzeti értelmezése is, vagyis ha 
nem jelentené Jugoszlávia felszabadítása mellett egyidejűleg a horvátok, 
szlovénok, szerbek, macedónok, albánok, muzulmánok stb. felszabadítá
sát is, ha a népfelszabadító harcnak nem volna meg az a tartalma, hogy 
Jugoszlávia minden népének szabadságot, egyenjogúságot és testvériséget 
hoz." 

A felszabadulás után a nemzeti kérdés helyes megoldása az országépí
tő munka és a társadalmi átalakulás hajtóereje lett. „Testvériség és egy
ség nélkül nincs erős Jugoszlávia" — adta ki a jelszót Tito elvtárs 1945 
júliusában, és így épültek bele a népfelszabadító háború tapasztalatai az 
új Jugoszlávia építésébe. Később pedig a nemzeti kérdés megoldása az 
önigazgatás fejlesztésével olvadt egybe. Mint Tito hangsúlyozta a JKP 
X. kongresszusán: „A szocialista önigazgatás körülményei között a nem
zetén belül uralkodó osztállyá vált munkásosztály érdekei egyúttal a 
nemzet érdekeivé válnak, a nemzet érdekei pedig a munkásosztály ér
dekeivé." 

És tegyük még hozzá, hogy a nemzeti kérdés helyes megoldása bele
épült az elnemkötelezettség jugoszláv külpolitikájába is. A forradalom 



győzelme és továbbvitele során szerzett tapasztalatok első nemzetközi 
kivetítése még az érdekövezetek politikája elleni harc és a Tájékoztató 
Irodával való összecsapás napjaiban annak az elvnek a megfogalmazá
sába olvadt, hogy minden népnek a maga útját kell járnia a szocializ
mus építésében és a szocialista országok közötti viszonyt is az egyen
jogúság és a be nem avatkozás elvére kell alapozni. Később pedig az 
egész el nem kötelezett mozgalom alappillére lett a harc minden nép és 
ország egyenjogúságáért, a világpolitika demokratizálásáért, valamint a 
népek és a mozgalmak önálló, saját útjáért, amiből az utóbbi még a 
kommunista és a munkáspártok közötti új viszony megteremtéséért ví
vott küzdelembe is beleépült. 

Ennek a történelmi útnak a nyomon követése elválaszthatatlan részét 
képezi a jugoszláv forradalom tanulmányozásának, de mindig élő ta
nulságai levonásának is. Helyszűkében csak utalnánk arra, hogy Titónak 
ebben a gyűjteményében közölt munkái választ adnak az eurokommuniz-
mus mostani nagy dilemmáira is, tudniillik arra a kérdésre, hogyan le
het megteremteni a társadalmi átalakuláshoz szükséges többséget anélkül, 
hogy a pártcsúcspkkal való kompromisszum kompromittálná a pártot. 
Titónak ugyanis már a háború előtti Jugoszláviában megvolt erre a vá
lasza, mely szerint a többi párttal való szövetkezés útján is „a bázis
ban, a tömegek között való tevékenység fellendítése" és mindenütt konk
rét akciók szervezése. 

Végül, szintén csak röviden, hadd idézzük Tito egyik legszentebb 
hagyatékát: őrizzük népeink egységét és testvériségét, mert ez jövőnk 
záloga. Ebben az örökségben nemcsak az országalapító törődése a népek 
sorsával, hanem a marxista és a forradalmár mély meggyőződése is meg
mutatkozik: „A társadalmi gyakorlat megmutatta, hogy a nemzeti kér
dés következetes megoldása szerves része annak a harcnak, amelyet a 
munkásosztály a társadalom forradalmi átalakításáért vív. A munkás
osztály csak akkor töltheti be szerepét sikerrel, ha teljes mértékben tisz
teletben tartja a nemzeti sajátosságokat és következetesen síkraszáll a 
gyakorlatban a nemzeti egyenjogúságért." És: „A társadalmi fejlődés 
egyik legfontosabb kérdése, amelyből a haladó erőknek vizsgázniuk kell, 
a nemzeti kérdés. Az emberiség jelenkori fejlődése is bizonyítja, mekkora 
a jelentősége az összes társadalmi viszonyok fejlődése szempontjából. 
A több nemzetiségű közösségekben — s ugyanígy az államközi viszo
nyokban — ma már lehetetlen a tényleges társadalmi és gazdasági fej
lődés a nemzeti sajátosságok tiszteletben tartása és érvényesítése, vala
mint minden nemzet és nemzetiség egyenjogúsága nélkül." 

BÁLINT István 



T Ű N Ő D É S L E Ó R Ó L 

Fülöp Gábor: Leó tűnődéseiből. Forum Könyvkiadó, Üjvidék, 1980 

Nem tartozom a megrögzött versolvasók közé, azonban a legtöbb ver
seskötetet szorgalmasan átböngészem. Beszélni, írni vagy netán vitázni 
róluk ritkán szoktam, és így nem is érzem magam hivatottnak ítéletet 
mondani a költészetről. Azonban mint minden olvasó embernek, nekem 
is megvan a magam kis különvéleményem. 

Sajnos e vélemény sok esetben egybecseng az Élet és Irodalom kritiku
sának gondolataival, aki az országhatároktól függetlenített magyar 
nyelvű költészetről való eszmefuttatása során az értékvesztés, az álköl-
tészet és a tiszteletreméltó semmitmondás csődjének fogalmaihoz jutott 
el. (Lásd: Szentmihályi Szabó Péter: „Ne csak a papír szenvedjen". ÉS. 
1981. január 31.) 

Az említett cikk írója néhány újabb (de nem legújabb) jugoszláviai 
magyar verseskönyvvel perlekedik, megkérdőjelezi kiadásuk szükséges
ségét, kétségbe vonja értékeiket, és könyvkiadásunk pozitívumai közül 
csupán azt a tényt emeli ki, hogy lehetőséget nyújt a papírpusztításra. 
Nincs szándékomban vitába bocsátkozni a szerzővel, sem kiállni mel
lette, hiszen már említettem, hogy erre nem érzem magam illetékesnek, 
másrészt pedig, mert a szóban forgó kötetek ismertetései, kritikái már 
rég megjelentek, idézni őket, hivatkozni rájuk puszta ismétlés és talán 
hiábavalóság is lenne. 

Hogy most mégis egy verseskönyvről szeretnék néhány gondolatot kö
zölni, részben indokolja Szentmihályi Szabó Péter cikke is. Ugyanis leg
utóbb egy olyan verseskönyv került a kezembe, ami cáfolja a cikkíró 
gondolatait, s vele együtt a különvéleményemet is; (Tolnai Ot tó Világ-
pora és Csorba Béla Stratégia')* után) az lepett meg ilyen kellemesen, hogy 
Fülöp Gábor kötetbe gyűjtötte Leó-verseit. A szerző nyolc éve megje
lentetett kötetében (Az erdő én vagyok, 1973) már felfigyelhettünk a 
groteszk humorú költeményekre, noha ott ez a hang nem volt kizáróla
gos. A Leó-versek gyűjteménye azonban már csupán derűs hangú, izgal
mas gondolatbukfenceket helyez előtérbe, ami felnőttet, gyereket egy
aránt megkacagtat. 

Mert hát tulajdonképpen gyermekversekről van szó. Nem csupán ab
ban az értelemben, hogy gyermekek számára íródtak, hanem sokkal in
kább úgy, hogy a gyermeki lét egy pszichológiai fázisának gondolko
dásmódját tárják fel előttünk. (A Gyermeklélektant forgatva bizonyára 
megfelelőbb terminus technikusokat találnánk, amelyek közelebbről és 
pontosabban határoznák meg ezt a gondolkodásmódot.) 

Leó monológusai egy abszurd gondolati világról árulkodnak, ahol fel
bomlik a rend és a rendszer, a valós keveredik a valótlannal, az álmok 
és vágyak vegyülnek a valósággal. Nemegyszer ismerhetjük fel a gyer-



meki logika — ami gyakran ésszerűbb a félnőttek gondolkodásmódjánál, 
s mindig következetes — játékát, ami a szó szerinti értelmezés és a va
lóság szembesülésének gondolati/kommunikációs csődjét eredményezi. Pél
dáiul Leó esete a gyufával: Leónak számtalanszor megtiltották már, 
hogy a tűzzel játsszon, ő elismeri a tilalom helyénvalóságát, és ezért 
csupán a gyufával játszik; tehát eleget is tesz a kívánalmaknak, meg 
persze magát sem fosztja meg izgalmas játékától. Fülöp Gábor, azaz Leó 
ügyesen bánik a szavakkal (ahogy ezt maga mondaná — ez különböz
teti meg a kakadutól), olyannyira ügyesen, hogy egész gondolat- és vers
világát a szavak trükkjére építi. Megvillant néhol egy-egy rímet, de nem 
bonyolódik ilyen — hozzá nem illő —• nyelvi furfang és játék alkalma
zásába, sokkal inkább foglalkoztatja a gondolat. 

Talán furcsának tűnik, de Leó ugyanakkor a gyermekek látószögéből 
és intellektusának magaslatáról tekint témáira, és egy kicsit ránk is, az 
olvasóra. Ez a felülnézeti szemszög és a mindenlébenkanálság határozza 
meg a kötet hangját. Hiszen Leó megfigyelései és megállapításai helyt
állóak — a tanító asztalcsapkodására (ami egyedüli cselekedete) senki 
se figyel, noha az külalakra megtévesztésig hasonlít Drakulára (Leó mint 
tanító), s az idei naptár is pont olyan a valóságban is, mint a tavalyi, 
csupán a csütörtök most péntekre esik (Leó és a naptár), de mégis iz
galmasak számunkra ezek a megállapítások, ugyanis nyelvi megfogalma
zásuk a dolgok felfedezését/újrafelfedezését idézi elénk. A felfedezés 
örömének a többletét nyújtja számunkra Fülöp Gábor Leó-könyve, s e 
többlet miatt olvassuk verseit örömmel. 

Pontosabb megfigyeléssel felfedezhetjük, hogy milyen gondolati (gon
dolattársítás!) alapra épülnek a Leó-versek. Fülöp Gábor ugyanis tudja, 
hogy a gyermekek szeretnek csodákat felfedezni, s ezért a legapróbb 
részlet felé is érzékeik és intellektusuk teljes megnyitásával fordulnak. 
Szemük, fülük olyan jelenségeket és részleteket is regisztrál, amelyek fe
lett a mi érzékeink elsiklanak, akár tompultságuk folytán, akár csak 
azért, mert a százszor látott dolgot már nem eredeti valójában érzékel
jük, hanem annak csupán tudatunkba rögződött benyomását éljük át. 
Hasonló jelenség játszódik le érzékeinkben, ha egy emlékképet össze
hasonlítunk egy fényképpel. Például, ha akármilyen szokatlan szögiből 
szemlélünk egy létrát, azt mindig létrának látjuk. Am, ha ugyanezt a 
létrát ugyanabból a szögből lefényképezzük, a fénykép már regisztrálja 
a térbeli torzulásokat, amelyeket a szemünk a látvány megszokása foly
tán korrigál. Két különböző látványban lesz így részünk, noha a fény
képezőgép lencséje nem tesz mást, mint a dolgokat részleteiben és pon
tosan reprodukálja. 

Ha a megfigyelést részletesen végezzük, igazolódik Füst Milán gondo
lata, miszerint: „ . . . a repülőgép nem nagyobb csoda, mint a tehén, s a 
rádió korántsem nagyobb, mint az, hogy a nap reggel féljön az 
égen . . ." , azaz sok minden múlik a megfigyelés eredetiségén. 



Fülöp Gábor művészete megfigyeléseinek frisseségénél kezdődik, s 
folytatódik a megfigyelés és a képzelet játékával, a logikátlanság és a 
képtelenség valósággá való emelésével, a szélsőségesen különálló elemek 
egymáshoz közelítésével, azaz a játékos fantáziával, s a groteszk gondol
kodásmódban lel kifejezést. 

A gyermeki lélek kívánságai közé soroltuk a csodák felfedezését a 
mindennapi dolgokban, a részletek megfigyelését és összefüggéseik fel
tárását. Ezek a Leó-versek versszervező erői is egyben. Nem feledkez
hetünk meg azonban Svetozar Tomié nagyszerű szövegrajzairól sem, aki 
pontos érzékkel választotta a gyermekeknek oly kedves képregény for
mát illusztrációihoz. Ezek a rajzok mindenképpen javára válnak a kötet
nek, hiszen kifejezőek, csupán a legfontosabb rajz-elemekkel mondják el 
némely vers tartalmát, ugyanolyan szellemesen, mint maguk a versek. 

FEKETE J. József 

COGITO, ERGO SUM, AVAGY A KETTŐSSÉGEK 
GYERMEKKÖLTÉSZETE 

Fülöp Gábor: Leó tűnődéseiből. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1980 

A költészet alapproblematikájához tartozik a bonyolítás és az egy
szerűsítés kérdése is: meddig lehet valamit bonyolítani, illetve egyszerű
síteni úgy, hogy az még követhető maradjon, de túlságosan sekélyes se 
legyen. És ez a kérdés még határozottabban és jogosabban vetődik fel, 
mint általában, ha gyermekköltészetről van szó. Hiszen az elsődleges 
címzettek a gyermekek, nekik íródtak a versek; elsősorban ők azok, 
akikkel a költőnek meg kell értetnie a közlendőket. Így a gyermekeknek 
szánt költemények nyelve, ismeretanyaga szükségszerűen különbözni fog 
a felnőtteknek szánt versekétől. A költő dolga pedig az, hogy ha jó 
gyermekverset kíván írni, hogy felfedje, megtalálja azt a különbözőt, 
már-már különbséget, amely a kicsinyek és nagyok világát elválasztja. 

Nem kétséges, ha Fülöp Gábor a Leó-verseket így írta volna meg, 
standard gyermekversek születnek, amelyek alig különböztek volna az 
eddigi, mások által megírott versektől, és észrevétlenül szaporította vol
na könyveink lajstromát. Csakhogy ő nem elégedett meg azzal, hogy 
megtalálta a kicsinyek és nagyok világát elválasztó különbséget, hanem 
magát a „különbözőt" kívánta felfedni, ezért a „szabványtól" eltérő for
dulatot alkalmazott. Nemcsak azt írta le, ami a két világot elválasztja, 
hanem azt is, ami a kettőt összekapcsolja. Sőt, a kettő közötti viszonyt 
is (természetesen Leó-perspektívában). 

De miben is áll Fülöp Gábor verseinek a „különbözősége"? 



A költemények főihőse Leó, aki maga is gyermek, és magáról mesél, 
illetve a költő mesél róla ötven zárt egységben, ötven versben, mivel Leó 
abba a korba ért, amikor már nemcsak érzékein keresztül ismerkedik a 
világgal, hanem a tudatán keresztül is. Önmagára eszmél: Cogito, ergo 
sum! 

Fülöp verseiben ezt a fordulatot próbálta megörökíteni, minden ellent
mondásával együtt. Azt, hogy Leó tudatára ébred annak, hogy létezik, 
ám az ismeretei még jóval foghíjasabbak annál, semhogy megszokhatta 
volna a felnőttek világát. És mit tesz ilyenkor a gyermek vagy a dzsun
gel bennszülöttje? Egyszerűen azt, hogy az ismereteiből hiányzó része
ket, hézagokat eddigi ismeretei alapján következtetéssel vagy spekula-
tive pótolja, vagy átível felettük, mintha nem is lennének fontosak. Így 
jön létre a külső, már tág ismeretekkel rendelkező szemlélő számára az 
abszurd. 

De Fülöp gyermekversei nem külső megközelítésű, abszurd leíró köl
temények, hanem belső indíttatású valós versek, mert az, ami a felnőtt 
olvasónak abszurd, az Leónak nagyon is valóságos világ, ö abban él, 
nem is ismer másikat, tehát össze sem hasonlíthatja a kettőt a külső, 
„nagykorú" szemlélő szemével, legfeljebb csak a maga aspektusából — 
és azt meg is teszi —, de így inkább neki abszurd a nagyvilág. 

Ez a kötet az ő domíniuma, vagy birtoka, nevezzük bárhogyan, amely
ben benne él, tevékenykedik a növendékvilág köztes stádiumában, a ma
ga igazságaival. Azzal az igazsággal, amely Leónak a mindennapok 
igazsága, de a felnőtt olvasónak ez már a metafora erejével ható, meg
hökkentő igazság, mert Leó ezzel az önmaga által kiegészített világgal 
(világban) olyasmire is képes, amire az átlagember nem. Nem fél zsong
lőrmutatványokat bemutatni, még akkor sem, ha a feldobott labda ő 
maga, és majd saját magát kell elkapnia, nehogy leessen. A bonyolultat 
és az egyszerűt egy szintre hozva egyidőben. Példázza most ezt egy 
vers: 

A leó, azt mondják, 
oroszlánt jelent — mint lav-lev —, 
de szerintem, 
ha már állatnak kell lennem, 
inkább vagyok én 
leopárd, 
az pöttyös is, meg 
úgy tud fára mászni, 
mint én. 

(Leó mint oroszlán) 

Leó metaforái önnönmagából erednek, saját tudatlanságából. (Való
jában ez az ő — belülről nézve csöppet sem naiv — tudása). Mert Fülöp 
olyan környezetet teremtett — gyermekverset —, amelyben a szavaknak 



a jelentésük már megvan, de súlyuk még nagyon ingadozó. így külön
böző súlyú szavak, kifejezések kerülnek egy csoportba, amelyeket Leó 
— mivel súlyukat azonosnak érzi — felcserél, az alkalomnak és a han
gulatának megfelelően. 

A költő felismerte a szerepvállalás leói lehetőségeit, azt, hogy ő egy-
időben voltaképpen a két dologról is tud beszélni: Leóról is, és a kül
világról is. 

Csodálkozásaink forrásai mi mások lehetnének, mint Leó tűnődései, 
amelyek bizonyára hidegen hagynák a felnőtteket, ha Leó lépten-nyo
mon nem szólna róluk — a felnőtt világról — elmarasztalólag. Pedig 
ezek a leói megállapítások a kis oroszlán szemszögéből nagyon is indo
koltak, mert a „nagykorú világ", ahelyett, hogy hagyná a saját rend
szerében háborítatlanul kifejlődni Leót, állandóan befolyásolni próbálja. 
Megkísérli saját alakjára formálni az összes létezőt, és ez még annak 
sem tetszhet, aki keveset tud, 

Ma ágyúdörgésre ébredtem 
vagyis arra 
hogy pufogtatnak összevissza. 
Azért az ünnepeket is 
lehetne két órával 
később kezdeni. 

(Leó és az ünnep) 

Az eddigi megállapításokat alátámasztani látszik a kötet utolsó ver
sének a címe is: Innen már csak 10 km Leó. De igazából Leótól ez 
messze van. Ez költészet. 

KALAP ATI Ferenc 

A HONFOGLALÓ 

Dettre János: Üj partok felé. Életjel Könyvek 20., Szabadka, 1979 

A Tanácsköztársaság emigránsai gondolkodáskultúrát, szellemet hono
sítottak meg vidékünk akkori, rosszkedvűen ébredező kisvárosaiban. 
Dettre János kétségtelenül az élen járt közöttük, s ebben széles körű 
műveltségén, fejlett íráskészségén kívül az a körülmény is szerepet játsz
hatott, hogy a forradalom napjaiban vezető szerepet töltött be, s a ter
rorra törekvő szélsőségeket egybefogva a demokratikus haladás érdeké
ben munkálkodott. Gyötrődő, felelősségteljes, eredeti személyiség volt — 
ami onnan is látszik, hogy az önfeláldozón reformista Széchenyi vala
mint a jövendő színházához önkéntesen téglát hordó fiatal Lukács 



György egyaránt eszménye, amikor az értelmes társadalmi cselekvés szá
mára már csak a kultúra felemelkedésében lát lehetőséget. 

Dettre János elsőként élte meg a jugoszláviai magyar kultúrának 
azokat a dilemmáit, melyek az új körülménykbe szakadt magyarsá
got azóta is foglalkoztatják. Koncepciója akkor is önálló volt, ameny-
nyiben tevékenységének egészét elválaszthatatlannak tartjuk Gömöri 
Jenő folyóiratától, a Tűztől, amit Bosnyák István fedezett fel irodalmi 
köztudatunk számára. (Vö. Szóakció I., Forum, Űjvidék, 1980) A vdlt 
szegedi főispán közvetve legalább olyan mértékben volt eszmei prog
ramadója, mint lelkes követője a pozsonyi (bécsi) folyóiratnak (hetilap
nak). A lap 1922. július 30-i számában Szózat az utódállamok összes 
magyar íróihoz és újságíróihoz címen kulturális feladatokat megjelölő 
felhívást intéz az idegenbe szakadt magyarság értelmiségijéhez. Dettre 
János korábbi cikkeiben már felbukkan az említett szövegben kifejezett 
alapgondolat. A Bácsmegyei Napló főszerkesztője hozzánk érkezésétől, 
szerepvállalásától kezdve, a körülményekhez alkalmazkodva, de ugyan
akkor szervesen folytatva korábbi magatartását, a többségi nemzethez, 
az államkeretekhez való alkalmazkodás elvét, a békepolitikát, á ma
gyarság lelki és szellemi egyensúlyának megteremtését, etnikai kontinui
tásának megtartását szorgalmazta. Elképzeléseiben a hídfunkció hason
lóképpen nem kaphat nyomatékot, mint Gömöriék Szózatíbzn. Ennek 
oka nyilván abban rejlik, hogy Dettre Jánost legfeljebb az alkata in
díthatta elmélkedésekre, a mélyen átérzett körülmények és lehetőségek 
nem annyira a délszláv kultúrához való közeledésre, mint inkább a ma
gyarság öntudatosodására, békés önművelésére indították. Nem volt 
ugyan nacionalista, de nemzetközpontú igen, s mivel számára a kultúra 
elsősorban az európaisággal volt azonos, a magyar kulturális szupremá-
ciát nemzetféltésében is természetesnek érezhette, ö konkrét szükségle
tekkel szembesülve működött, s nem terhelhette külön feladattal azt, 
akinek az életképességében egyelőre kételkedett. Dettre János számára az 
internacionalizmus humanizmust, alkalmazkodókészséget, szeretetteljes 
megértést jelentett. Embervallást hirdetett, a politikus harcosság idegen 
volt attitűdjétől; bizalommal volt az emberek iránt, hitt az egységes nép
akaratban, egyidőben völt liberális, demokratikus és arisztokratikus. Né
zőpontja pártfelettiségébői következett, hogy a nagy október gondola
tának jövőjében éppen úgy bízott, ahogyan az angol konzervatív párt 
győzelmét nyugtázta. Az erőszak volt a legfőbb rossz számára, ezért 
elsők között adhatott hangot a jobboldal megszilárdulása s ennek vég
következménye, a fasizálódás miatti aggályának. 

Kezdetben annyira erősek a kisebbségi lét fenntartásával kapcsolatos 
szorongásai, hogy a Tűz elveivel ellentétben, az együvé tartozás tuda
tának ápolását az egyetemesebb esztétikai igény fölé helyezi. Ezzel el
vileg arra a szintre ereszkedik, melyet nem egészen egy évtizeddel ké
sőbb a hasonlóképpen megalkuvó Szenteleky Kornél szerkesztői gyakor-



lata képvisel. Mentségére legyen mondva, hogy az ő szemlélete nem kor
látozódott a művészeti alkotásokra, hanem a kultúrának a teljességét 
tartotta szem előtt. Nemzeti közösségi érdekeket védve, az értékek meg
őrzését kezdetben lényegesebbnek vélte az önálló alkotásoknál, az intéz
ményes szervezkedést előnybe helyezte a még homályos gondolatok és 
érzések művészi megfogalmazásával szemben. A dilettantizmusnak ekkor 
még csak az előjelei voltak megfigyelhetők, a következmények még nem 
látszottak. A kultúrpolitikát megfontolt elemzés helyett a szorongás pa
rancsolta kellés irányította. 

Nem véletlenül találhatott a Tűz koncepciójában fontos támaszt és 
önigazolást Dettre János, hiszen maga a folyóirat számolt be róla, hogy 
a mi elmaradott vidékünk mutat a legnagyobb érdeklődést a tervezet 
iránt. Bosnyák István bukkant a cikkre, mélynek értelmében a szabad
kai újságíró-szekció afféle irodalmi vezérséget szánt Dettre Jánosnak. 
Neki többek között megbeszélésre kellett összehívnia az érdeklődőket, a 
7£z-program ismertetése és helyi vonatkozásai kidolgozása céljából. Bos
nyáknak nem Dettre munkássága a témája, ezért Bori Imre irodalom
történetére hivatkozva úgy véli, hogy a „Tűz megbízatása nem mondha
tó a legszerencsésebbnek", mert a Bdcsmegyei Napló főszerkesztője még 
1924-ben is csak egységes magyar irodalomról beszél. A Dér Zoltán vá
logatásában kiadott Dettre-szövegek, ha nem cáfolják is teljes mérték
ben, mégis átértékelik e hiedelmet. Az írások tanúsága szerint ugyanis, 
amilyen mértékben Dettre János közelebb került a vajdasági valósághoz, 
a kisebbségi élet fokozódó nehézségeivel, valamint az ezt tükröző iro
dalom számonkérésével párhuzamosan egyre inkább szigorította a meg
ítélés mércéjét. 1927-ben tehát korántsem tagadta meg önmagát, csu
pán az erőket összefogó vezér fellépését tartotta elkerülhetetlennek. Va
lóban Szenteleky előtt járt, amikor azt harsogja, hogy „Dosztojevszkij 
orosz tudott maradni, akárhol írt, a vajdasági író első kötelessége, hogy 
vajdasági legyen", ám ugyanitt előre szembeszegül a Vajdaság Kazinczy-
jának későbbi, gyöngeségből vállalt különmércéjével: „A tehetségtelenek
nek — akár hivatásosak, akár dilettáns, ,széplelkek' — nem amnesz
tiát kell hirdetni, — hanem — statáriumot." (Amnesztia vagy statá
riuma) E Szenteleky előtt taposott úton azonban majd csak Szirmai 
Károly jár. 

Azt hihetnénk, hogy az egyetemes nemzeti mércén tartalmi-tematikai 
szempontból helyet kapott vajdaságiasság mégiscsak újdonság a kritikusi 
koncepcióban. Pedig nem így van. Bosnyák István Bori Imre irodalom
történetére hivatkozva Dettréről, mint „a Tűz által kiosztott v a j d a 
sági Kazinczy«-szerep első, méltatlan — képviselőjééről beszél, akinek 
helyzetfelmérő képességét kérdőjelezi meg, minthogy a Napló főszerkesz
tője „csak 1927-ben veti föl az irodalmi vezéregyéniség hiányának kér
dését". Ha azonban figyelmesen olvasunk, akkor kiderül, hogy A jugo
szláviai magyar irodalomtörténet is idézi annak bizonyítékát, miszerint 



Dettre János 1924-ben leírt véleményének értelmében „Az utódállamok
ban felpezsdülő magyar irodalom mindenütt kritika és tekintély után 
sóvárog." Bori a kuiltúraszervezőnek e felismerését nem a későbbi dátum
hoz köti. Nem is teheti, hiszen ha a volt szegedi főispán személy sze
rint nem érzett is elhivatottságot a vezéri szerepre, az irodalom irányí
tásának szükségességét egyáltalán nem tagadta, csakhogy a szervezést, 
értékelést közösségi formáiban, egy Irodalmi Társaság feladataként akarta 
megoldani. „Ha a tagság nem jelent elismerést, ha a választás nem kri
tika, s a Társaság nem tekintély, akkor az Irodalmi Társaság egyik 
legfőbb irodalompolitikai kötelességét hárítja el magától" — olvashatjuk 
Haszontalan beszélgetés hasznos dolgokról című cikkének harmadik ré
szében. 

Dettre János kultúrpolitikai szerepét akkor érthetjük meg, amennyi
ben indulásában, a határváltozást (az ő részéről pedig határátlépést) 
követő zűrzavarban a Kalangyát szerkesztő, dilettánsokra szoruló Szen-
teleky helyzetének előképét látjuk, míg az esztétikai értékvédelem rövid 
időn belül kialakult pozíciójában Szirmai Károlynak Szenteleky halálát 
követő, provincializmus elleni hadakozására kell ismernünk. A lényeg 
szerint tehát Dettre János kezdettől fogva a vajdasági magyar irodalom 
mellett állt; következőleg: a fejlődés nála csupán hangsúlyeltolódás, ezért 
a paradoxonai — igaza van Dér Zoltán utószavának — nem annyira 
az ember önellentmondásaként, elvtelenségeként, mint inkább az újabb 
feladatok és lehetőségek megoldásaként illetve kihasználásaként foghatók 
fel. Az árnyalatok azonban nem változtatják meg az alapszínt: mikor 
tehát Dettre János Milko Izidorhoz vagy Kázmér Ernőhöz hasonlóan a 
tehetség titkában kibontatlanul hagyta a valósághoz és az esztétikum
hoz való tudatos viszony kérdését, véletlenül sem a pesti kultúrigénye-
ket igyekezett kiszolgálni, hanem pusztán az ellen tiltakozott, hogy a 
tematikai lehatároltság, a mikroközösség erkölcse ne vezessen önámí-
táshoz, hamis látszatokhoz, ne legyen önmagában értékmérő. Ezért nem 
lehet igaza Bosnyáknak, aki egyoldalúan „történelmietlennek" látja az 
időtlent a korszerűvel egyeztetni igyekvő szerkesztő ragaszkodását az egy
séges magyar irodalomhoz. Dettre János valójában olyképpen ragaszko
dott az „egységes magyar irodalom" fogalmához, hogy éppen a külön 
életre kényszerült magyarság helyi színeiből ihletődő alkotásokkal igye
kezett gazdagabbnak látni azt. Első „Kazinczynk" tájékozódási ösztöne 
szerintünk mind a mai napig felülmúlhatatlan. Annyira nem forrott össze 
az irodalommal, hogy rendszeres és jó kritikus is legyen, de elméletben 
felismerte: feltétlenül dilettantizmushoz vezet, amennyiben az esztétikai 
ítélet a kisebbségi élet (ál)érdekeihez alkalmazkodik, írócskák légiójának 
léte nyer igazolást a „fennmaradás" érdekének szolgálatában. 

Az elmélkedési hajlamot a tudatos vagy öntudatlan hazátlanság élteti. 
A külső kényszerből emigránsként hozzánk érkezett főszerkesztő a maga 
műfaján belül ugyancsak író, így hát a kategóriák mérlegelése által a 



saját szerepét is tisztázni szeretné. Egyéni sorsa örök igazságok megfo
galmazására készteti: „Aki magyarul ír s maradandót alkot, az a magyar 
irodalom munkása, akár Budpesten, akár Kolozsváron, akár Suboticán 
született vagy él. Bessenyeiék bécsi írók voltak? Mikes Kelemen rodostói 
író volt? Az irodalomtörténet ismerhet csoportokat és — a könnyebbség 
kedvéért — egy geográfiai helyzethez fűzött osztályozásokat." {Haszon
talan beszélgetés hasznos dolgokról). Dettrének Irodalompolitika című első 
kisebbségi irodalmi témájú cikkélhez képest csupán a szigora nőtt meg. 
Ebben az írásában sem az írástudatlanok felmagasztalását helyeselte, ha
nem csupán azt, hogy „nem az Arany Jánosokra kell várni, hanem a 
zsengék mellé kell állni bátorítóul és karóul". Az ilyen támogatás nem 
zárja ki a hibák tapintatos, de következetes tudatosítását, mert nem el
nézés a lényege. Szenteleky később csupán elméletileg volt elődjével, Dett-
rével azonos állásponton; az emberekkel és műveikkel való foglalkozás 
éppen úgy leszállította a.mércéjét, ahogyan néhány ismertetőjében Dettre 
sem az egyetemes magyar irodalom kortárs standardjához viszonyítva 
ítélkezik. Az Irodalompolitikában a nagy és kíméletlen kritikus fellépé
sének sürgetését a majdani remekművek születési idejére halasztja. Ettől 
az állásponttól jutott el az 1927-es „statárium" meghirdetéséig. A kisebb
ség érdekteremtési lehetőségeivel kapcsolatos nézetei már kiegyensúlyozot
tabbak, s a nemzetiség íróira is vonatkoztathatók. 1924-ben írta, amikor 
már neki is meggyűlt a baja a dilettánsokkal: „A kisebbségi magyar 
hangja egészen új hangot, egészen friss mentalitást és új lendületet fog 
hozni a magyar irodalomnak. A kisebbségi magyarság betöltetlen kíván
ságain, orvosolatlan sérelmein, új, szokatlan, sokszor fájdalmas elhelyez
kedésében megsokasodott mondanivalók új tartalmat jelentenek majd a 
magyar irodalomban. Ez az új hang, az új tartalom meg fogja találni 
a kifejezés új formáit is, mint ahogy igazi, elhallgathatatlan, végzetes 
kikívánkozó mondanivaló még soha nem jelentkezett elnyűtt formában." 
(A kisebbségi magyar irodalom) 

Nem a tartalom, hanem a forma nemzeti; a jugoszláviai magyarság 
kifejezéskultúrájának alapanyagában kötődik az anyaországhoz. Az et
nikailag idegen nemzettel való közösségben élés az életélménynek a hatá
rait tágítja ki, frissíti fel, az időtlen nemzeti princípium, melynek vita
litása éppen ebben rejlik, homogenizálni fogja ezt a négyfelé húzó he
terogenitást. 

VAJDA Gábor 



NYELVROKONAINK NÉPKÖLTÉSZETÉBŐL 

Leszállt a medve az égből. Vogul népköltészet. Európa Könyvkiadó. Bu
dapest, 1980 

A vogudok a finnugor nyelvcsalád ugor ágának tagjai, és így az oszt-
jákokkal együtt legközelebbi nyelvrokonaink. A vogul nyelvet ma mint
egy ötezren beszélik anyanyelvként Nyugat-Szibériában, Magyarországnál 
nagyobb területen szétszórva. Az északiak halászattal, vadászattal, rén
szarvastenyésztéssel foglalkoznak, a délebbiek földműveléssel is. Terü
letükön nincs sem út, sem vasút, így ma is a fő közlekedési eszköz télen 
a rénszarvas- vagy lóvontatta szán, nyáron pedig a csónak. Többé-ke
vésbé ősi életformájukban élnek, amelynek nemcsak hagyománya, hanem 
napról napra sarjadó eleven hajtása a népköltészet. 

A vogul népköltészet anyagának gyűjtésével a magyar Reguly Antal 
foglalkozott 1843—44-ben, majd Munkácsi Bernát 1881—89-ben; kettő
jük gyűjtése (Vogul népköltési gyűjtemény, 1892—96) négy kötetben 
jelent meg. Kálmán Béla Leningrádban vogul anyanyelvű főiskolai diá
koktól és oktatóktól gyűjtött 1957—58-ban és 1966-ban. Kötete, mely 
1976-ban jelent meg, az első olyan szöveggyűjtés, melyben az énekek a 
dallammal együtt jelentek meg. 

Nyelvrokonaink népköltészetének egyik fő jellemzője, hogy az euró
pai folklór számos prózai műfaja majdnem teljesen hiányzik belőle. 
Ilyen a mese, amely alig található a voguloknál. Ugyancsak ritka az 
általános emberi érzéseket tükröző lírai dal, a népdal. A motívumok 
itt rendszerint szigorúan egy bizonyos személyhez kötődnek, és első 
személyben szólnak a hallgatóhoz. Még az isten, a szellem, a medve, a 
bálvány is első személyben beszél önmagáról. 

A Leszállt a medve az égből című gyűjtemény műfaji csoportosítás
ban közli az énekeket. Elsőként a Teremtési mondáknil megismerkedünk 
Az ég és a föld elöntetésének énekével és A világ teremtésével. Arany 
Kaltes — az Ég atya lánya — az élet anyja, kinek ,yhajfonatából bom
lik ki a nap, / hajfonatából merül fel a hold". Emberszabású nő, de 
természetfölötti erővel rendelkezik, a holt csikót életre kelti: „ . . . Arany 
Kaltes kezébe kapta, / egyik oldalát tóvízzel mosta, / másik oldalát Ob-
vízzel mosta: / új életre hozta", azaz táltos lett a csikóból: „egyik fél 
orrlikából / tüzes szikra tódul, / másik fél orrlikából / perzselő füst tó
dul. / Kezénél kétfelől szárnya nőtt." A vogul néphit szerint a föld 
kezdetben oly sebesen forgott, hogy ember nem élhetett meg rajta, ezért 
az Ég atya az Ural hegységgel övezte át, erősítette meg, hogy benépe
sítse. 

A Hősi énekekben egy-egy isten, félisten, hős vagy fejedelem beszéli 
el háborús kalandjait, asszonyszerző hadjáratát (A Lompúszi öreg hőslő 
éneke). Gyakran történelmi tény az ének cselekménye (A keresztelés 



éneke), de féltékenységből eredő testvérgyilkossággal (Féltékenység) is 
találkozunk. A hősénekek hallatlan gazdagságával, csodálatos költői ké
pekben elmondott cselekményeivel ismerkedhetünk meg ebben a részben. 

De nem szegényebbek az Istenidéző igék és imák sem. A vogul mito
lógiának a fő istenei (Ég atya, Föld anya, Világügyelő Férfi) mellett 
tömérdek kisebb-nagyobb istensége, bálványa van. Ha a vogul bajba jut, 
vagy családjából valaki megbetegszik, vagy halászni-vadászni indul, a 
sámánnal megidézteti a kívánt istenséget, és előadja neki kérését, pana
szát. £ műfajban hosszú, dicsérő himnuszok és imák éppúgy előfordul
nak, mint rövid, alkalmi fohászok, ráolvasások vagy varázsénekek. Ron
tás ellen például az istenidéző férfi (sámán), amikor a bálvány heve 
rájön, így szól a bálványhoz: „Ezt a férfit az a másik férfi megrontotta: 
/ héthajú hajas fejét / éles élű vágó karddal / éles kardnak hét élével / 
réteges föld színe alá, / hetedik kör alja alá / csapd le, s az én lelke
met gyógyítsd meg!" 

„A medvét az obi-ugorok szent állatnak tartják. Csak körülíró, be
céző nevekkel szabad megnevezni. Minden cselekvésének, testrészének 
más az elnevezése, mint az emberé vagy más állaté. A medve égi szár
mazású. Az égi atya gyermeke, akit apja a gyermek kívánságára ezüst
láncra függesztett bölcsőben bocsát le a földre. Itt az a feladata, hogy 
a hamisan esküvőt megbüntesse. De a tisztelet megfér a vadászattal. 
A medvevadász házában öt-hat napig tart a medvetor. Hősi és medve
énekeket énekelnek, és lakmároznak a medve húsából. Színjátékokkal, 
bohózatokkal szórakoztatják a medvét. Végül kikísérik a házból (szé
nával kitömött bundáját), s a medve ilyenkor, hitük szerint, visszatér égi 
atyjához, és beszámol róla, vajon elég jól tartották-e. . ." — írja Kál
mán Béla a medveénekekről, melyek fontosságát és kultuszát igazolják 
a medveünnepi színjátékok is. Az obi-ugor színjáték a medveünnepből 
fejlődött ki. A női szereplőket is férfiak alakítják, álarcban játszanak, 
és a díszletek helyett mozdulatokkal és tánccal fejezik ki a helyszínt 
és a cselekményt. Mivel az álarc, a kifordított ruha eltitkolja a színész 
kilétét, elég sok köztük a merész, szabad szájú darab is. (A csodadoktor, 
Az Ob mellől jött vándor, Ángya sógorával stb.). 

A Sorsénekek egyéni alkalmi énekek, általában személyhez kötöttek 
(Dárja éneke, öreg Pael lánya, Petosja éneke). Vannak köztük életrajzi 
jellegűek; elmondják, hogy korán árvaságra jutottak és szolgának szegőd
tek, de megszöktek, és azóta boldogan élnek (Magára maradt férfi éne
ke). A pártában maradt lány búsul sivár sorsán, vagy a csúnya fiú ke
sereg, hogy nem akad leány, aki feleségül menne hozzá (A csúnya fiú 
kesergése), de hallunk szerencsés és szerencsétlen házasságokról is. A leg
főbb motívumok az élet fontos állomásai: születés, szerelem, házasság, 
halál. 

A vogul siratóénekek, eltérően az európai népekétől, egészen rövidek, 
néhány sorosak is vannak köztük, mint például a csodálatos szépségű 



Lozvai siratóének: „Gyér vessző tövébe, gyér fű gyökerébe / tőlem el
távoztál. / Jaj, hogy éljek eztán? / Uram után maradt, én legárvább 
árva, /élek holtomiglan érted való gyászba." 

A vaskos gyűjteményt gyermekversek, rögtönzések zárják, melyek kö
zül különösen kedves a vogul „süss fel, nap", melyet a gyerekek úszás 
után mondanak: „Hej, forgószél, hej, forgószél, / üljél el, szűnjél meg, 
/ hőség, hőség, éledj föl, / minket melegítsél!" 

A több ezer évvel ezelőtt elhagyott nyelvrokonok népköltészetét nem 
kisebb költők és műfordítók, mint Weöres Sándor, Ágh István, Tandori 
Dezső, Rab Zuzsa, Bede Anna, Képes Géza fordították. A kötet értékét 
emelik a fejezetek előtti vogul népművészeti képek és az egyes énekek 
kotta jegyzékei. Az utószót és az énekekkel kapcsolatos jegyzeteket Kál
mán Béla készítette. 

VAJDA Zsuzsa 

S Z Í N H Á Z 

BEMUTATÓK 

SZENT ISTVÁN-NAPI BÚCSÚ 

„Ami nem látható, az nincs is" — jelenti ki egy birkózóreklám ma
gabiztosságával Herkules Ankának, amikor a különben csöppet sem 
ijedős nő — „a csúnya prostituált típusa" — előtt felsejlik a vásári pa
noptikumban látott vízió: „Ott olyan, mint egy hullaházban! Azok a 
szemek, szemek — azok a szörnyű szemek! Annak a halott királynak a 
vörös szakálla!" — „Hülyeség" — nyomatékosítja még egyszer határo
zott véleményét az efféle képzelődésekről a Szent István-napi búcsú 
Herkulese, aki számára csak az létezik, ami látható. 

Miroslav Krleia másfél oldalnyi utasítással vezeti be a Szent István
napi búcsút: „ . . . amikor a függöny felmegy, a színek, vonalak, for
mák és hangok ritmusa olyan erős, intenzív, hogy semmit sem lehet ki
venni b e l ő l e . . . határozatlan alakok káosza burjánzik. A színorgia su
garakban ömlik, a hang-vízesés egyre erősödik, és megtörik a lármán, 
elementáris életcsoda tánca az egész sz ínpad . . . Csak később . . . lehet 
észrevenni a töméntelen ponyvasátrakat. . . a pecsenyesütők füstös láng
ját, az augusztusi hulló vörös csillagokat, a kivörösödött arcok bujasá
gát, a kígyózó gesztusokat, hallani a kiáltásokat, látni a rakétákat, a 
bengálitüzet. . . Mindez a „szent István-napi őrjöngés" hihetetlen, tom
boló dimenziókat ér el, és mindössze egyetlen lépéssel a glóbuszon túl, 



a kék és ismeretien Semmiben, fantomokká és démoni látomássá duz
zad . . . Az emberek a gyertyákkal, a párolgó hússal, a kenyérrel és já
tékszereikkel rohannak, és belevesznek a vásár forgatagos sötétjébe. Meg
vert tömeg őrjöng a színen, emelkedetten, véresen. . ." 

Így fest a háttér, a „kaotikus vásári őrjöngés", az „orgia", a „pokol", 
hogy további részletes leírások idézése helyett csak a legtömörebben jel
lemző szavakat ragadjam ki a forgatókönyvvé is önállósítható szerzői 
utasítások tömkelegéből, a megannyi szimultán történést, egymás mellet
ti, egyszerre történő epizódot összekötő hangulattükröző leírásfolyamiból. 
Az epizódok közül Krleia rövid időre premier plánba hoz néhányat, 
anélkül, hogy ezeket függetlenítené az „Abszolút Élet Tébolyáétól, 
ahogy az élet — milyen élet?! — körhintájaként elénk forgatott bú
csút — az Életet!! — jellemzi a maga expresszionista-szimbolista módján. 

És mert Krleza végtelenül aprólékosan, rengeteg részletre ügyelve írja 
le a Szent István-napi búcsút, aki színpadra próbálja rendezni a való 
életnek ezt a mását, annak — a rendezés általános gyakorlatától elté
rően — ezúttal nem értelmeznie kell a darabot — darab nincs is! —, 
hanem minél hitelesebben, atmoszférájában minél igazabbul kell életre 
keltenie. (Ez a kritikai közhely itt valóban találó!) Bármennyire is ma
radinak hangzik, ki kell mondani, hogy a Szent István-napi búcsú ese
tében nem az értelmezés, hanem a megjelenítés eszközeinek megválasz
tása jelenti az igazi — és egyetlen — rendezői feladatot. 

Pontosan ezt érezte Szabó István is, amikor árnyjáték-ötletének meg
valósítása mellett elöntött. Csakhogy nem a legalkalmasabb ötlet mellett 
határozott. 

A szabadkai előadásban példásan működik a technika, villódzik a 
fény — csak az élettel azonosítható búcsú hiányzik. Mert azzal, hogy 
a ponyvasátor-körfüggönyre rávetítik a búcsúsok árnyképeit, s az így 
határolt játéktéren bélül az egész helyett mindössze néhány epizódot 
játszat el, a rendezés hibák sorozatát követi el. A búcsú forgatagából 
kiragadott párbeszédek szavai üres tériben koppannak, sterilekké válnak, 
mert ezek a kis történetek önmagukban jelentéktelenebbek, semhogy 
drámákká vagy akárcsak dramolettekké lehetne őket előléptetni — csak 
azért mert eltűnik körülük a mindent meghatározó, összemosó, elárasz
tó, beborító hangulat. Bura alá szorított búcsú ez. Csak búcsúkivonat. 
A vászon — bárhogy sorakoznak is rajta a különféle méretű, sokszoro
sított, szénezett árnyak — csak háttér lehet, közeg nem, egydimenziósra 
vékonyított árnyékvalóság, a hús-vér valóság helyett. Művészieskedő 
árnyjáték — egy ízben például egy otrombán vásári táncjelenet rokokó 
árnyalakok tánclejtésévé szelídült —, csak mímelése, nem pedig igaz 
képe a krlezai búcsúnak. 

A rendezés esztergályozott esztétizmusának megfelelően az előadás 
egésze, a vizuális megoldásoktól a színészi játékig, nélkülözi a búcsú 
hitelességét, hangulat nélküli. Megzabolázott, megmosdatott, kikozme-



tikázott búcsú ez, melyben a helyszínhez és a szereplőkhöz nem illő szép 
ruhák vagy műtoprongy járul, mint például a vízi hulla patyolattiszta 
rózsaszín inge. Herkules is inkább oroszlánbőgésével emlékeztet cirku-
Izi-vásári csodabogárra, semmint külsejével. Anka is inkább a romanti
kából áthozott Esmeralda-szerű cigánylány csábos, szép típusa, mint 
űfánya prostituált. Általában hiányzik az ordináréság, szagtalanított bú
csú a Szent István-napi búcsú a szabadkai színpadon. 

A színészek teljesítményeit is láthatóan befolyásolta, elhalványította 
a hiteles közeg hiánya. Árok Ferenc az akasztott gyászhuszár, Janez 
szerepében sehogyan sem tudott rátalálni igazi hangjára, hol indoko
latlanul drámázik, már-már tragédiát játszik, hol melodrámázik, érzel-
gősködik. Egy-egy replikán belül vált olykor néhány hangszínt, jelezve 
így is, hogy bizonytalankodik. Szél Péter Herkulesként csak hangját 
ereszti meg, de ezzel még éppúgy nem éri el a kellő groteszkséget, mint 
ahogy Bada Irén a közönséges helyett csábosra fogott Ankája sem a 
krlezai figura. Szélhez hasonlóan Karna Margit is csak egyetlen eszköz
zel, rikácsoló hanggal, próbálta megformálni a bordélyházi főnökasz-
szonyt, s ez nem bizonyult elegendőnek. A nagyon népes szereplőgár
dából mindössze két arc villan elénk emlékezetesebben. Korica Miklós 
vízi hullája, mert kellően tragikomikus, és a „lányok" kórusából Póka 
Éva Stellája, mert egyénítetten próbálja élni epizódnyi életét. 

Ha a téves ötletre épített előadás a szöveghez képest halvány, vér
szegény, akkor a rendezői ráadásként megrendezett zárójelenet — a 
körfüggönyszerűen kiképzett ponyvasátor lehullik, s mögötte, emelvé
nyen állva, ott sorakoznak az árny játékban közreműködő színészek, ki 
civilben, ki jelmezben — egyenesen érthetetlen. Mit leplez le a lehulló 
vászon? Afféle beleit mutogató teátrális színházi gesztusként kell meg
mutatnia, hogy nem bűvészet volt amit láttunk, csak egyszerű színházi 
ügyeskedés? Azt kell jeleznie, hogy csak játék volt, amit láttunk? Le
hetne így is értelmezni, ha egyátalán bűvészkedésről vagy játékról szó 
eshetnék. Mert ezúttal a bűvészet is, a játék is hiányzott. 

A búcsúról ne is beszéljünk. Mivel, ahogy Herkules mondta: „Ami 
nem látható, az nincs is". 

A rendező — olvashattuk a Magyar Szó-beli interjúban — Heddában 
azt a nőt látja, „aki képtelen teljes tüdővel lélegezni, képtelen, mert a 
körülmények gátolják ebben". 

A címszerepet alakító színésznő — olvasható a színlapon — ekkép
pen látja Heddát: „ . . .leülök kedvenc karosszékembe, hallgatom Keith 
Jarrett-et. Írtam. Naplót, két hétig. Festettem. Lovakat rajzoltam, aztán 
pirossal festettem ki, meg ezüstszürke vei. Kitaláltam egy új Smörgas-

HEDDA GABLER 



bord-tálat . . . Szeretem a kertet. Tesman kitétetett két fehér fonott szé
ket, meg hozzá való asztalt. Sohasem ülünk k i . . . Egyszer majd bere
pülök Oslóba, onnét Párizsba. Szeretném látni Budapestet. Mauritiusra 
mennék fürödni, máshol piszkos a víz, mostanában mindenki Mauri-J 
tiusra u t a z i k . . . Azt hiszem, egyedül fogok e lutazni . . . láttam egy foi 
lyóiratban haiti woodoo-táncosokat, olyanok voltak, mint Julle néni 
tűpárnája. Vehetnénk egy Steinway-pianínót. Meg egy teleszkópot. Miért 
ne?" 

Bármennyire is különös, mindkét nyilatkozat ugyanannak az előadás
nak kapcsán született. A rendező, Dimitrije Jovanovié, a körülmények 
gátló hatalmát említi, amikor Hedda és a ráerőszakolt muszáj-világ 
konfliktusát próbálja meghatározni, a rossz közérzet okát kutatja. Ez
zel szemben a színésznő, Daróczi Zuzsa, a körülmények helyett kizáró
lag Heddában, önmagában keresi a dráma főhősét meghatározó fogód
zókat. A rossz közérzet helyett holmi unalomszerű állapotot említ, nem 
az őt övező körülményekkel, hanem önmagával mit kezdeni nem tudó 
nő rajzolódik elénk a színésznő Hedda-képéből. 

Ha a két nyilatkozattal szembesítjük az Újvidéki Színház előadását, 
a köztük levő különbségek miatt, ki kell derülnie, hogy csak az egyik 
lehet helytálló. A színésznőé. Ö valóban azt próbálja eljátszani, amit 
nyilatkozik. Az unatkozó, a helyét nem lelő Heddát, a csak lézengő 
„kis Hedda asszonyt", ahogy Julle néni mondja. 

Amikor elkezdődik az előadás, Hedda a hatalmas, bútorgyártásunk 
szempontjából egyértelműen szupermodern bőrfotelben ül, fülhallgatókba 
temetkezve zenét hallgat, s köztben tudomást sem vesz környezetéről, 
jönnek-mennek, virágot hoznak, kertajtót nyitnak, szólnak hozzá — ő 
nem reagál. Később: Hedda ismét a bőrfotelben ül. Kezében egy alma, 
lassan hámozni kezdi. Láthatóan csak az érdekli, hogy sikerüljön sza
lagként lefejteni a jonatánalma piros héját. Mikor már körülbelül há-
romnegyednyi almát meghámozott, a lecsüngő szalaghéjat a csuklójára 
tekeri. Remek karkötő — állapíthatja meg elégedetten, mint aki jól vé
gezte dolgát. Hamarosan befejezi az alma hámozását, majd a késsel 
egy szeletet vág le belőle, s ezt a késhegyre szúrva egér módjára gyor
san körülrágcsálja, harsog az alma a foga alatt. Következik az újabb 
falat. Majd ismét egy d a r a b . . . Heddát teljesen leköti, kielégíti ez a 
semmi kis művelet. 

Ez a két legjellegzetesebb jelenete az előadásnak, bennük a színésznő 
megfogalmazta unatkozó Heddát látjuk. Ám az unatkozás okát nem 
tudhatjuk meg, erre az egész előadásnak kellene magyarázattal szolgál
nia. Azért unatkozik-e Hedda az Újvidéki Színház színpadán, mert gyű
löli, megveti, lenézi, idegennek é r z i . . . a többieket? Mert mások, mint 
ő? Ez szépen hangzik, de nem maradhat kérdés nélkül: miben külön
böznek a többiek Heddától? Az Ibsen-irodalom szerint abban, hogy ők 
középszerűek, ő viszont a szépség igézetében akar élni. Ebből az előadás-



ból sem az egyik, sem a másik sajátság nem derül ki. Esetleg abban kü
lönböznek, hogy elégedettek önmagukkal, Hedda viszont nem? Ez sem 
derül ki. Vagy Hedda lényegében a nyárspolgár-feleség típusa, s ezért 
nem tud összerázódni Tesmannal, a művészettörténetben bogarászó férj
jel, Lövborggal, a labilis állóképességű zsenivel, Elvstednével, a másokért 
rajongani tudó kis verébbel, Brackkal, a kéjenc bíróval, Julle nénivel, 
az anyáskodó vénkisasszony nagynénivel? Pedig válogathatna közöttük, 
így is eljátszható a Hedda Gabler. De az újvidéki előadás ezt a koncep
ciót sem sugallja. 

Milyen akkor Daróczi Zsuzsa Hedda Gablerje? 
Nem is századvégi módon „északfok, titok, idegenség", nem is korsze

rűen önállósult, emancipált nő. Legszívesebben meghatározatlannak mi
nősíteném. Csakhogy egyetlen jellemzője mégis kidomborodik: kegyetlen. 

Amikor Julle néni vadonatúj kalapját a szobalány tökfödőjénék nézi, 
és legorombítja a kedveskedő nénikét. 

Amikor Lövborgot olyan helyzetbe hozza, hogy hosszú szünet után 
ismét pohár után nyúl. 

Amikor Elvstednét látszólag véletlenül elárulja, s ezzel Lövborg bi
zalmát megingatja. 

Amikor Bertét, a szobalányt behívja, s azután percekig állni hagyja, 
anélkül, hogy bármilyen parancsát közölné vele. 

Amikor Tesmant levegőként vagy bábként kezeli. 
Másokat pusztító — Brackot nem, ők hasonlóak! —, másokkal szóra

kozó, a többieket játékszernek tekintő kegyetlenség ez — benne van a 
szerepben, de Daróczi Zsuzsa hangsúlyozza is —, amely végül önpusz-
tításhoz vezet. Ám ez így mégis túl egyszerű lenne, s nélkülözné a szük
séges magyarázatot, hogy miért is lesz Hedda öngyilkos. Mert felesle
gesnek érzi magát, amikor Elvstedné és Tesman összeborulnak a halott 
Lövborg jegyzetei felett, Lövborg nincs, és Bracknak ő csak azért kell, 
hogy legyen kit körülrajongania és vetkőztetnie a szemével? Kihullik 
abból a világból, ahová lényegében sohasem akart tartozni? Miért sza
kad rá a magány? Valóban nem akart beletartozni környezetébe, vagy 
csak megjátszotta ezt? Ügy érzi, egyedül maradt? De egyedül is volt. 
Ráébredt kívülállóságára? De ez csalóka kívülállás volt, hiszen a körü
lötte levők valamiképpen mind függtek tőle. Rádöbbent, hogy senki 
sem figyel rá többé? Elveszti központi helyét, s az ezzel járó figyelmet? 

Bármelyik változatot el lehet fogadni, ha az előadás sugallja, ha az 
előadás Heddája bármelyik változatot érvényesíteni próbálja. Daróczi 
Zsuzsa alakításában inkább csak a szándékot s nem ennek töretlen, mo
tivált, részleteiben célzatosan építkező színpadi megvalósítását érzem. 
Egy-egy jelenet, gesztus, mondathangsúly sejteti, milyen irányba szerette 
volna Heddáját formálni, de ugyanakkor érződik a színészi eszközök 
mögötti motiválatlanság is, megoldásai nem állnaj^ össze egy szerep 



rendszerévi. Érezni, tervei vannak a körülötte levőkkel, de hogy pon
tosan mit akar, s miért, az nem derül ki folyamatosan. 

S itt kell visszakapcsolni a bevezetőben idézett rendezői nyilatkozat
hoz: azok a bizonyos körülmények, amelyek Hedda önmegvalósítását 
gátolják, ebben az előadásban nem léteznek. 

Van modern bútor, de ez csak keret, önmagában kevés ahhoz, hogy 
az előadás jelen idejű legyen, főleg, ha a korszerű szobabelsőben múlt-
századian hangzó replikákat hallunk. A külső korszerűsítéshez nyelvi 
modernizálásra is szükség lett volna. „Ó, igen". De zavaróbb, hogy 
hiányzik a modern enteriőrben mozgó, élő emberek egyéni meghatáro
zottsága is. Az előadásból nem derül ki, milyen Tesman, milyen Löv-
borg. Egyedül azt tudjuk, milyen Brack, mert Fejes György eljátssza a 
szerep múltját és szándékait, mert egyértelműen a szép és titokzatos nők 
körül keringő, állhatatos udvarlót mutatja meg a bírósági ülnökben. 
Dimenziói vannak, látjuk, érezzük időben és térben. És azt is tudjuk, 
milyen Elvstedné, mert Ábrahám Irén, a szerepben és a szituációban 
élve, szeme pillantásával, tekintetével, szaggatott, ideges gesztusaival 
építi fel a magának szerelmet kereső, Lövborgért félő, repdeső veréb alak
ját. Bicskei István Tesmanjáról nem derül ki, hogy középszerű tudós 
vagy nagyreményű kutató-e. Holott ez lényeges éppen Heddának hozzá 
való viszonya szempontjából. Miért nem kell a nőnek, mert fanatikusan 
csak a szakmájának él, vagy mert megjátssza a fanatikus tudóst, hol
ott lényegében szánalmas kis műkedvelő? Emellett Bicskei ezúttal úgy 
mondja föl replikáit, mint aki épp akkor tanulta meg, s igyekszik csak 
folyamatosan elmondani, anélkül, hogy értelmezésükre is vállalkozna. 
Teljesen meghatározatlan, színtelen. Sajátos eset Venczel Valentin Löv-
borgja. Látszólag pontosan megformált alakja az előadásnak, csakhogy 
Lövborgról mégse sokat tudunk meg, főleg a lényeges dolgokat nem. 
Venczel eljátssza, hogy Lövborg rajong Heddáért, hogy amikor önérze
tében megsértik, tiltakozásul, meggondolatlanul ismét az alkoholt vá
lasztja, pedig ez a veszte lesz, s azt, hogy teljesen összeomlik. (Az ki
deríthetetlen, hogy visszatérő alkoholizmusát miért kell még tüdővésszel 
is tetézni.) De hogy ki volt, értékes vagy értéktelen ember-e, azt Ven
czel nem játssza el. Pedig összeomlásán csak akkor tudunk szomorkodni 
vagy ujjongani, ha azt is tudjuk, milyen ember volt, mit ért, nagy tudós 
lehetett volna belőle vagy csak alkalmi zseni volt. Nemcsak Lövborg 
jellemzésére, hanem Heddának a hozzá való viszonyára is fényt deríthet 
a szerep lehetőségeit teljesebben megmutató színészi játék. Nagygellértné 
Kiss Júlia Julle nénije nemcsak a szükségesnél kevésbé mondható néni
nek, fiatalosabb, csinosabb a darabbeli tantinái, elsősorban ruhája teszi 
ilyenné, hanem sokkal inkább zavaró az a csak hangjátékszerű egydimen
ziósság, ami — a többiek mellett — rá a legjellemzőbb. Berte Ádám Ol
ga volt, 

GEROID László 



KRÓNIKA 

JEGYZŐKÖNYV 

az 1980. évi Híd Irodalmi Díj odaítéléséről 

A HÍD IRODALMI DIJAT odaítélő bizottság (Böndör Pál, 
Gulyás József, Petkovics Kálmán, Sinkovics Péter és Szeli István 
— elnök) 1981. május 5-én hozott döntésével az 1980. évi HÍD 
IRODALMI DIJAT Tolnai Ottó Világpor és Tóth Ferenc Cson-
tomiglan-csontodiglan című versköteteinek megosztottan ítéli oda. 
A Bizottság 35 megjelent művet bírált el, s kettőről megállapította, 
hogy nem féld meg a pályázati feltételeknek. 

A Bizottság Tolnai Ottó könyvében a jugoszláviai magyar líra 
igen eredményes megújítására tett erőfeszítéseit és sikeres megvaló
sulását értékelte, Tóth Ferenc kötetében pedig a magyar költői 
hagyományokat és a mai ember érzésvilágát összekapcsoló szinté
zist. 

Űjvidék, 1981. május 5. 
A bíráló bizottság: 

Böndör Pál 5. k. 
Gulyás József s. k. 
Petkovics Kálmán s. k. 
Sinkovits Péter s. k. 
Szeli István s. k. 



AZ ÉV LEGOLVASOTTABB 
KÖNYVE. A múlt év legolvasottabb 
könyve dr. Sasa Bozovié Tebi, moja 
Dolores (Neked, Doloresem) című 
emlékirata. Így döntött a Szerb Nem
zeti Könyvtár által lebonyolított vé
leménykutatás, amelyben 109 könyv
tár vett íreszt. A Neked, Doloresem 
ezenkívül az utóbbi három év leg
olvasottabb hazai könyve is egyúttal. 
Immár az ötödük kiadást érte meg, 
és összesen 68 000 példányban hagyta 
el a sajtót. Olvasottság tekintetében 
— sorrendben — Pavle Ugrinov 2a-
dat iivoty Momo Kapor Od sedam 
do tri, Dobrilo Nenadic Dorotej és 
Kisa című műve következik utána. 

ROMÁN SZÍNHÁZI NAPOK. Be-
fejeződlött a Vajdasági Román Szín
házi Napok hagyományos szemlélje, 
amelyen 125 műkedvelő vett részt. A 
legjobbnak a Ver sec környéki KuS-
tilj amatőrjei bizonyultak az Errúnes-
cu és Veronika című darabbal, Geor
ge Leahu temesvári vendégrendező 
színrevételében. 

A szemle keretében tanácskozás 
volt a színházi lamatőrizmus fejlesz
tésének, valamint a vajdasági nemze
tek és nemzetiségek egyenjogúságának 
időszerű eszmei-politikai kérdéseiről. 
A (tanácskozás munkájában részt vett 
VukaSin Loníar, a Tartományi Párt
bizottság elnökségi tagja és Dusán Bé
lié, a Vajdasági Művelődési Érdek
közösség titkára. 

STERIJA JEGYÉBEN. A Verseci 
Színház társulata úgy óhajt hozzájá
rulni Jovan SterLja Popovic születése 
175. évfordulójának megjelöléséhez, 
hogy minden előadása előtt, függet
lenül attól, melyik darabot játsszák, 
rövid előjátékot ad elő Stenija számos 
darabja valamelyikéből. 

A verseoi színtársulat, ezenkívül, a 
következő hónapokra egész sorozat 
vendégszereplést (tervez. A gyárakban 

és más nagyobb munkaszervezetekben 
lép majd fel Zdravko Ostojic Ocove-
cenje vremena című színpadi alkotá
sával, amely Tito életével és művével 
foglalkozik. A Verseci Színház ezzel 
járul hozzá a felkelés és szocialista 
forradalom jubileumi ünnepségeihez. 

ISMÉT SCHLOMOWITZ GYŰJ
TEMÉNYÉRŐL. Erich Schlomowitz 
műkkicsgyűjtetnénye ismét visszake
rült a bank széfjébe. Mint már meg
írtuk Erich Schlomowkz jugoszláv ál
lampolgár, aki a másjod'ik világhábo
rúban a fasizmus áldozata lett, értékes 
festményekből és más műkincsekből 
álló gyűjteményét négy évtizeddel 
ezelőtt egy párizsi bankban helyezte 
el megőrzésre. Az ősszel ez a hagya
ték napvilgára került, s a múlt hónap
ban a bank el akarta árvereztetm. 
Ezt azonban, a jugoszláv hatóságok 
közbelépésére, a párizsi kerületi bíró
ság az utolsó pillanatban megakadá
lyozta. 

Ezzel a döntéssel a gyűjtemény .to
vábbra is a bankban marad letétben 
mindaddig, amíg el nem dől, kik az 
esetleges örökösök. A párizsi jugo
szláv főkonzuli (követelésére a bíróság 
ideiglenes hagyatéki gondnokot jelölt 
ki, aki az örökösök érdekeit képvi
seli. Érdekes, hogy ezenkívül még társ-
gondnokot is kineveztek. Ennek költ
ségeit és a további fekbér* bizonyos 
madame Jonas fogja fedezni, aki azt 
állítja, hogy a hagyaték egyes darab
jai Ambroise Vollard egykori tárlat-
rendező tulajdonát képezik, ennek vi
szont, ő madame Jonas az örököse. 
Eszerint az igények és ellenigények 
bejelentése már megindult. 

A nemzetközi konzuláris egyezmé
nyek és a két ország konzuláris 
egyezménye szerint is Erich Sdhlo-
mowitz örökhagyó utolsó tartózkodási 
helyén, illetékes bíróság állapítja meg. 
Ez pedig a belgrádi községi bíróság, 



amely már meg is indította a hagya
téki eljárást. 

JUGOSZLÁV FESTONÓ SIKERE. 
Evigen-ija Demnáevszka jugoszláv fes
tonó elnyerte a Francia Művelődési 
Akadémia elismerő oklevelét, arnely-
lyel a ,ynemzetíközii tekintélyinek ör
vendő tehetségeket" tüntetik ki. Ezt 

minden érben kiadják, de ezúttal elő
ször kapta jugoszláv művész. 

Evgenája Demnáevszika, Belgrádiban 
végzett posztgraduális tanulmányai 
után, a -tokiói szépművészeti akadé
mián is ma^isztráik. Eddig tucatnyi 
önálló tárlatot rendezett Jugoszláviá
ban, Oszaikábm, New Yorkban, 
Genfben és Párizsban. 
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