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GAL LASZL б  

(1902. december 29.-1975. július 13.)  

Az elmúlt hónap végén töltötte volna be Gál Lászl б  költő , prб-
zaírб  és publicista életének nyolcvanadik évét. Az emlékezés nap-
jai a mostaniak, amikor .z alkalom — az irodalmi élet szép szo-
kásaként — a versek újraolvasását, az ember, a magatartás,  a vi 
lágnézet felidézését hagyományosan lehet ővé teszi. Pedig éppen a  
szokások, a „hagyanány" volt Gál Lászlбnak leginkább ellenére.  
Legalábbis életének utolsó évtizedéig. Az öregkori versek hangsze-
relésében a múlt, a napról napra (smár) elimúltn аk hitt élet és vele  
együtt az eltűnt ,  anár csak felidézhető  családi, gyerekkori, if jwkori  
örökség állandóan visszatérő  motívum, a hitet, de már nem a reményt  
éltető  költői/zenei 'téma. Ilyenkor az igazi költ őnek, aki minden  
imondhatáért a ikimandhatatlannal viaskodott, ,már minden mozdu-
lata, minden tollvonása egyértelm űen költői, az oly sokszor elfelej-
tett igazán lírai felújítása, :még akkor is (vagy éppen ezért?), ha  a 
verssorok nem túl feszesek már, ha régi költ ői témák újra és újra  
feltűnnek, ismétlđdrnek, ha (látszólag) túl gyorsan .követi+k egymlást  
az tíj versek. A gazdagság jelei. A költészetnek szentelt, az Életnek  
feláldozott „életrajz" végs ő  tanulságai és kérdései, amelyek éppen  
ezért oly egyszerűek, látszólag szintelemek, a dünnyögésre, az  
„öregember" bölcs tűnőclésére és zsörtölődésére hangszereltњk, de  
ebből, az írásjeleket kerülő, a ritmikus gondolatokat félretevő ,  a 
váratlan szófűzéseket és ,meglepő  jelent+éskapcsоlásokatmegmosolygó  
egyszerűségből az emberi és költői tapasztalatok oly gazdagsága  
lép elő, amilyenre sem évfordulókban, sem nagy 'költ ői életművek-
ben nem bővelkedő  ,költészetüiъkben alig van példa. Itt következ ő  
hátrahagyott verseinek egy válogatásával és önéletrajzi töredék+ével  

áll eil&ttünk és szólal meg közöttüп+k Gál László istnét az ő  lelas-
sult, de el nem halkult (költői) beszédmódján és hangján.  
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HÁTRAHAGYOTT VERSEK  

GAL LASZL б  

(BÉKÉBEN MENNÉK ...)  

békében mennék  
nem lehet  

lenyilaztak az erdőlakók  
s a hegytetőkről köveket görgetnek  
s bunkót emelnek az emberek  
a társaim a testvéreim a papjaim  

itt a tél  
elsárgult napjaim  

egyre fázósabbak s a kálpha nem  
meleget  

megölelném de ellök magától  
mint szűz leány aki fiatal csókot akar  
s nem a vénember szikkadt karjait  

elmandamám még  
de a hangom sem régi  

csak a mondanivalбm és csak az út  
amelyen járok még de hajlottan de  

bottal  
és pusztulnék már az elmúlt szebb napokkal  

mert olyan szomorú meghalni elégedetlenül  

1969. XI. 12.  

(NOS SÁNTIKÁLJUNK CSUPA ZSÁKUTCA ...)  

nos sántikáljunk csupa zsákutca  
ez a város messze nem érünk  
neked a lábad nekem a szívem  
messze nem érünk de sántikáljunk  
neked a bot nekem a mankó  
s fejjel a falnak  
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mert csupa zsákutca ez a 'váras  

de menni menni menni kell  
mert nagyon messze van még a messze  
amit ígértünk s amit nekünk ígértek  
s ha odaértünk más lesz nem az  

nos sántikáljunk csupa zsákutca  
hej építenek a kđművesek pedig  
jó volt a terv gyönyörű  fekete tussal  
széles sugárutakat rajzolta tervez đ  
dobd cl a botot én is a mankót  

fürödjünk meg a fekete tusban  
az letörölhetetlen  

1970. jan. 10.  

MESE A MESÉRŐL  

mi kenyeret ettünk rántott levest  

meséld el elvtárs milyen az angol reggeli  
a sonka vaj tojás tea  
(hallottam a zöld teáról mondják kit űnđ)  
én szeretem a száraz kenyeret  
de csak meséld el elvtárs  

a ,tiindérmeséket is mindig szerettem  
nagyanyámnak csak egy foga volt de szépen anesélt  

hol volt hol nem volt mi lesz holnap elvtárs  
szerettem a holnapi meséket is  

hogy egyet lépünk hogy megérkezünk  

(sok a dolgod bocsáss meg jól tudom  
az erdőben vannak a jбl nevelt vadalj  
s a kristálypohárban pezseg már az ital  
de én csak a láncaimat veszíthetem el  

van időm meséket hallgatni hinni szeretni)  
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a jál аkatt kövér papokrбl mesélj elvtárs  
és a ,mсnnyországról anelyet nekünk ígértek  
az ,éhesekinek meséld hogy meghalunk elvtárs  

nem félek tőle tudom hogy feltámadunk  
mesélj a pokolról elvtárs s az ördögökró1  

láma ruhád  
ez a legújabb divat elvtárs?  

1970. jan. 10.  

(NEM BESZÉLÜNK MAR CSAK DÜNNYоGÜNK  . 

nem beszélünk már csak dünnyögünk  
csak vánszorgunk araár nem megyünk  
fáradt ,tiidönk még így is csak zihál  
kihagy a szívünk rés fája fejfiúnk  
mi vagyunk akit senki se kövessen  
mi vagyunk kitől senki ne tanuljon  
mi akik voltunk elfeledtük  
és még magunkat sem szeretjiúk  

de követ ránksenki ,ne vessen  
hisz' szikla évek nyomják a vállunk  
semmi előttünk minden utánunk  
csak féljük most smár és meg nem értjük  

s minek a reggel este van  
és paplan álmokba takaródzunk  

(MERT MOST MAR EGYMÁS UTÁN...)  

mert most már egymás után  
mert most araár egyre többen  
mert most már egyre kevesebben  
s mert mélyülnek most már az árkok  

és mert nem hódítottuk meg a világot  
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gyerekkoromban iés a messzi •ligetben  
egy sikkövön csak ennyi volt:  
volt  

és semmi  

1972. VI. 27.  

(KСSNYVEK KUZOTT DE MAR NEM OLVASOK)  

könyvek iközött de már nem olvasok  

csak nézem đket régi szeretđket  
és hallgatnak a ceruzáim is  

(1972)  

(TE SZÉN TE TŰZ TE TÉLI KALYHA  . . .)  

te szén tie átűz te téli kályha  
vén csalódottak jó barátja  
piros emlékek féltetője  
duruzsolj .nekünk meleget  

fázunk fázunk de mindhiába  
hazug meséket monda kályha  
nem volt nyarunk se tavaszunk  
nem éltünk araég iés meghalunk  

csak vártunk mindig s .még mindig várunk  
csak néztük mindig rés sose láttunk  

ködös embékbe burkolódzunk  
imádkozunk és átikozódunk  

és duruzsol az öreg kályha  
biztatna nrég de mindhiába  
elégett .aprбf a hitünk  
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s ha összed đlsz mert összedđlsz nnajd  
te vén kályha és minekünk  
mesét se mondasz mert mese volt csak  

minden amit csak duruzsoltál  
mit doromboltál mineküivk  

(1974)  

A CSAL0DASOK KСNYVÉBÓL  

Az én Biri Imrémnek szeretettel  

az embert  
aki száz megatonnás  
és isten már  
rés .mégis ember  

csak ne kellene megtagadni  
a tegnapi szép hitét  
és holnap a mait  

énekleném  

mint aki elvesztett  
drága szép önmagából  
s hiába szeretné  
vallani mindig  
tegnap ma holnap  

én vagyok én vagyok  

1973. IX. 24.  

A verset egy kis formátumú jegyzđfüzetében találtuk meg 1961. XI.  
9-i dátumozással és az alábbi három sorral,mint utolsó szakasz-
szal, bđvebben, valamint B. L-nek szóló ajánlás nélkül. Eszerint  

úgy tekinthetjük, hagy a vers végleges szövege 1973. IX. 24-én  

készült el. Az elhagyott három sor:  

ne fuss tegnapi szép hited után  
mert jaj! holnap megtalálod  

s hiába törted össze tükrödet  
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(ÉS EGYRE MENNEK ...)  

és egyre mennek s egyre kevesebben  

és egyre több az új idegen  
és mennek és egyre mennek  

ki búcsúztatja a búcsúzkodót  
s mit mond s miért mikor már  

úgysem halljuk  
s rniért a könny  

vagy önmagát siratja tán  

és mennek egymás után  

(1973)  

(MOST MAR EGYRE HALNAK ...)  

most már egyre halnap  
egymás után halinak  
s akik ,még maradnak  
magukra maradnak  
jб  éjszakát élők  

rkollin Jóska meghalt  
jó barátom volt  
meghalok én majdan  
ki tudja hogy voltam  

(1973)  

(Az utolisó négy sor  thúzva — Р . Ј .)  

(MINT AKI MENNE MÉG ...)  

mint aki menne még  
de nincsen hová  

mint aki várna aYrég  
de nincsen kire  

az irбasztal mellett üldögélek  
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néznek a falról  
a rбgi képek  

színesek voltak  
szürkbk lettek  

s a porcelánok  
és a figurák  

s a szürke tettek  
az irбasztal mellett üldögélek  

nem látok rnár  
csupán nézek  

hajnalodik  
s a hajnal is sötét  

ki tudja hal jár  
s mikor a vég  

az íróasztal araellett üldögélek  

múlnak a percek  
az életeznbSl  

nem számolоm  
hogy uraeddig élek  

száraz a szemem  
semmit se mézek  

az íróasztal 'mellett üldögélek  

1973. X. 15.  

(„S HA NEM TUDSZ MAST MINT ELDALOLNI"...)  

„s ha nem tudsz mást mint eldalolni”  
s nem tudok arást mint eldalolni  
valami törtiént  

tudtam én mást is csakis azt tudtaara  
ide jutottam araegfutottam  
hová vittek a j бllakatt évek  
s neon látok araár csak nézek nézelk  
valamitörtént  
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kihullt szemenvből a nap világ 
talán a szemüveg  
talán a bot  
nincsen már tegnap nem látok holnapot  

valami történt  

vagyok még mindig s nem én vagyok  
élek .még unindig de nem én vagyok  
valami történt  

és nem tudok mást minrt еldalalni  
saját fájdaдimam ∎kínjaim  

1973. okt. 24.  

Jegyzet a Hátrahagyott versekhez  

Gál László ћalálánаk első  ,évfordu'lóján, 1976-ben közöghettük a köl-
tő  utolsó füzetébe írt verseit (Az utolsó füzet versei, Híd, 1967/7-8.,)  
Pap József eligazítб  jegyzeteivel. Pap József az бta is gondozza Gál  
László költ& hagyatбkát. A ikёtetekrbe nem került, valammnt a csak kéz-
iratos farmában fennmaradt versékb81 állította össze Gál László „untalsó  
hajójának" versrákоmányát. A könyv várhatóan hamarosan meg is je-
lenik. Ennek a könyvnek az ,anyagából, nagyszánnú kéziratos vers közül  
válogatva emlékezünk most Gál Lászlóra, születése (1902. december 29.)  
nyolcvanaduk évfardul бja másnapján.  

A versdket Pap József jegyzeteivel közöljük. Pap Józse гf alapos é kö-
rültekintő  munkáva'1, a hagyavékból el őkerült jegyzetfüzetekben kutatva,  
a 'költő  kézírása alapján a versek szövegth ű  másolatát állaphovta meg,  
de ezzel egyidőben, ahol csak lehetséges volt, a verseik kel сtkezésének  
pontos vagy nъegközеl%tő  pontosságú időpontját is. A verseket msgirásuk  
időrendjében .közöljük. (A szerk.)  
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С'NÉLETRA JzI Т'CSREDÉK  

GAL LASZ б  

1902. december 29-én születettem Gornji Koviljon. Apám —  

Lajos — az akkor világhírű  (késđbb tönkrement) gabonacég, a  
Strasser és König tisztviselđje volt. Anyám — Deutsch Szeréna —
a :magyarországi, Fehér megyei Hercegfalváról került Bácskába.  

Apám kétéves koromban meghalt, ott temett бk cl Koviljon, ma is  
meg van a sírja. Testvérbátyámat (József) apai nagyapámhoz vit-
ték, Bački Monoštorra, engem pedig édesanyám apjához, Herceg-
falvára. Anyám Pestre ment, ott volt testvérnénje, és ott próbált  új 
egzisztenciát teremteni magának. Volt könyvügynök, meglehet đsen  
sikertelenül, aztán egy nagy budapesti cukrászda fióküzletét vezette  
a Damjanich utcában.  

Mire az elsđ  elemi iskolába Ikerültém, anyám ,magóhoz vett — a  
bátyám akkor még Monostoron volt, ott is járta a négy elemeit. A  
Peterdy utcában laktunk, egy szabónk volt. Ez az utca tipikusan  
praletárnegyed, munkások, kistisztvisel ők laikják ,  szürke, csúf bér-
kaszárnyákban. A környezet Persze jelentett valamit nálam is:  
előbb ismertem meg a szegény emberek életét, akik közé magunk  
is tartoztunk s a gazdagokét csak sokkal késffibben.  

Jб  •tanuló voltam. Negyedik elemista gkoromban ínár els ő  gimna-
zista tanítványom is volt. Ez aránylag .könnyen ment, ment bótyám,  
aki — akkor már Pesten — három évvel el đttem tanult, igen szor-
galmas, „magolás" diók volt, és mert egyetlen szabónk volt, az đ  
leckéit sokszor hamarabb tudtam, mint a maga дΡnбit.  

A kis fiókcukrószda igen rosszul ment, gyer еkkoramb6l nem is  
igen vannak szép ermmlákeim. Volték ugyan gazdagabb, s őt gazdag  
rokonaink is , de ezek inkább egymás .között tartatták a rakоnságat.  
Anyám bátyjának példáulmáig sem tudtaura megbocsátani, hogy  
amikor nбha Pestre jött — ő  József főherceg egykori uradalmának  
volt igazgatója — a gazdag unokahúgamn аk ,ércékes ajándékokat  
hozott, nekünk pedig — ,éppen olyan rokonai voltunk —, ha j б1  
emlékszem- egy-egy ikоranát adott „ajándékba".  

Az elemi iskola után a VI. kér. Állami F őreáliskolába !kerültem.  
Anyám azért küldött ebbe az állíкólag .gyakorlatibb iskolába (mint  
a gimnózium ugyanis), mert attól tartott, hogy a szabadabb szelle-
mű  gimnáziumban én, akirđl az a hír járta, hogy édesapám köny- 
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nyelmű  bohém természetét örököltem, valбban valami „babám"  
pályára kerülök ... Ezen aztán a reáliskola sem segített végül . . . 

'mi a reáliskola III. osztályában kezdtem a „nyilvánosság" szá-
mnára. Persze, ez csak gyermeknyilvánosság volt — gyermeklapok-
ba és napilapok gyermekrovatába írogattam. Már els ő  .próbálkozá-
sommal két pályadíjat is nyertem a gyerekeik között: versben is,  

prózában is. Ezek az írások, persze, hazafias kis ,idétlernségek vol-
tak mai szemmel. Az egyikre még emlékszeme valahogy, azt saj-
náltam benne, hogy nem lehetlek 'még katona és neme mehetek ki  a 
frontra ... Ez az első  világháború ,második évébоn volt.  

Közben édesanyám férjhez ment egy kés őbb híres, sőt hírhedt  
budapesti újságíróhoz, Sajó Sándorhoz, aki Tisza István gróf poli-
tikai napilapjának volt munkatársa („Az újság"), kés őbb az ugyan-
csak kormánypárti „Pesti Napl б" politikai sz вΡrkesztője. Anyáan és  
mostohaapám nem jól éltek, sokat veszekedtek, verekedtek is. Ez  
alighanem hozzájárult ahhoz, hogy kés őbb ién fi a kormánypárton  
keressem az élet igazságait. Velünk nemigen tör ődött mostohaapánk,  
külön szobában, az ún. „cselédszobában” laktunk és étkeztünk, s  
bár később tett néhány szívesség вΡt nekem, valójában egész szi'vem-
niel ,gyűlöltem mindig. (Itt említem meg, hogy nagyon korán elke-
rültünk hazulról. Bátyám 1917-ben bevonult, én pedig néhány  
hónappal később elköltöztem hazulról.)  

POLITIKAI FEJLŐDÉSEM  

Ha most visszagondolok elmúlt életemre és arra, hogy mint  

„útitárs" hogyan keri.iltom a mozgalom felé, régi tanáraimra kell  

emlékeznem. Elsősorban a legelső  és igen nagy hatással volt rám  
Dr. Boyér (a keresztnevére nem emlékszem), ajki az akkor létezett  

anarchista-párt alelnöke volt. Hangsúlyozlпam kell, hogy nagyon jó  
tanulб  voltam, tanáraim felfigyeltek rám, és az óráikon túl is fog-
lalkoztak velem. Dr. Boyér például gyakran hívott a lakására,  
orosz anarchisták kёnyveit olvastatta velem, Kropotkint és Baku-
nint előbb ismertem meg, mint Marxot, és azt hiszem ebib ől sem  
gyбgyultam ki egészen soha.  

Két 'másik itanáromn észrevette, hogy Boyér doktor rossz h аatássad  
van rám. Ezek: dr. Bolgár Mózes (a magyar proletárdiktatúra ké-
scSbni követe) iés Fáber Oszkár, történelerntanáram, aki a proletár-
diktatúra alatt népbizltos lett, rrvégpedig ún. „vallásügyi likvidátor".  
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Ránt különösen nagy hatással volt Fáber Oszkár, szuggesztív,  

erős egyéniség, nagyszerű  szónak, akiben volt bátorság, hogy a há-
ború alatt, •örtiéneleanórákon is, élesen, dühvel és gúnyolódva be-
szélt a Habsburgokról. Kés őbbmegtudtam, hagy +kiugrott pap, rés  

tagja a szociáldemokrata pártnak.  

Volt Budapesten akkor egy radikális forradalmi ifjúsági egyesü-
let, a Galilei-kör. Ennek — egyetemista fokon — tagja volt Sinkó  

Ervin is. A középiskolások számára külön él őadásokat szerveztek,  
ezekre jártam magam is, akkori barátaLmmál: Kovács Andorral,  

Hartmann Józseffel, Berda Józseffél. Közülük csak Berda é1 még,  

ismert költő, néhány évi hallgatás után ismét dolgozik Budapesten, 
de kimondottan politikai, Rákosit 'diosőítő  írást araég nem olvastam 
tőle. 

Akkor már, 1917 végén és 1918 elején, a Galilei-kör vezet ői, de 
tagjai is körülb оliil tudták, hogy a háborút Néanetország és vele 
Magyarország is elvesztették. A Galilei-kör szoros kapcsolatban 
állt a Károlyi- rés a Jászi-mоzgalmákkal. Jászi Oszkár — aki kü-
lönben az első  világháború után járt Jugoszláviában, most Ameri-
kában egyetemi tanár — a neanzetiségek egyenjogúságának lelkes  

harcosa volt (Magyarországon, a régin, 500/o volt a nemzetiség,  
minden kulturális és politikai jog nélkül), Károlyi Mihályról pedig  

mindenki tudta, hogy békepárti, sőt: entente-párti, amit 6 maga  

sem tagadott soha.  
Ezek voltak a szellemi vezet ői a Galilei-?körnek, amelyet külön-

ben 1917 végén vagy 1918 elején betiltottak.  

Abban az id&ben persze araár én sem frtaan „hazafias" verseket. 
Ady Endre volt költ ői esZményképenn, aki bár már akkor súlyos 
betegen, de elkeseredett ellensége vólt a háborúnalk, iés a forradalom 
legnagyobb magyar nyélvű  „vLharimadara" volt. Kívülr ől tudtam 
és tudok ima is több mint ötven Ady-verset, sokáig olyan hatással 
volt költői munkáunra, hogy akaratlanul is „Ady-s" sorok csúsz-
tak verseimbe. 

A háború a befejezéséhez közeledett. Budapesten óriási volt az 
elégedetlenség, a nyomor. Mindenki gyászólRt, minden becsületes 
ember éhezett. Csak a háborús szállítók, csak a gyárasok, arisztork-
raták, nagykeresked ők, nagypapiak éltek még j б1 — mi példáwl  
órákhosszat ácsorogtunk, éjszakánként is, az elárusító-üzemek el đ t  
kenyérért, zsírért — annak ellenére, hogy mostohaapán, aki nem 
étkezett otthon, a ;kormánypárti klubban igen j бl élt.  

Ez a imoatohaapám, ;még a háború vége felé is, neon tudom, han- 
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fan, de kitűnően el volt látva cigaretitákkal, szivarokíkal, még kül-
földi gyármnányokkal is. Számtalan esetben éppen engem küldött  
kis csomagokkal fel a klubbhelyiségbe. Igy vittem szivart rés ciga-
rettát még Tisza István grófnak is, aki úgy látszik ,röstellte, hogy  
saját maga szerezze meg önmagának. Apponyi Albert grófnak és  
Klebelsberg Kunб  grófnak is vitten csomagokat. Ezek — kés őbb  
— Tisza halála után, mostohaapám pártfogói voltak, ők tették  
szerkesztővé.  

Magam is igy, ezekbő l a (készletekből kezdtem dohányozni, és így  
örültem is a megbízatásoknak.  

Az ún. „őszirózsás" forradalmat, aKárolyi-forradalmat persze  
lelkesen üdvözöltülk. A Galilei-kör azonnal megnyit, és én szorgal-
masan jártam a külön ~böző  szemináriumokra. Csakhamar éreztük  
azonban, hogy itt van ugyan a forradalom, de ezzel még nem ol-
dódott meg minden probléma: az emberek éhesek és rongyosak,  a 
frontokról özönlenek a katonák, akikre munkanélküliség vár, a  
nyomorákokka~l, rokkantakkal nem törődik jóformán senki — nagy  
szavak és kevés tett; a falvak .földéhes parasztjai földet nem kap-
nak. Itt meg kell jegyeznem, hogy egy ,,,magán"-földosztás azért  
történt: Károlyi Mihály szétoszto-tt а  parasztjai .közt óriási h űbéri  
birtokait, már nem amLékszem pontosan, de körülbelül, 100 000  
holdnyi földet.  

A tömegek balra tolódtak.  
A magam életére visszaganddlva, sehogy sem tudoik vissz аеmlé-

kezni, hogy ki volt az az elvtárs, aki elvitt a Komanunista Pártba.  
Emlékszem arcára, tudom, hogy az Üllői úton lakott, tudom, hogy  
az ellenforradalom győzвlme után, Horthy börtönében halt meg —  
csak a nevére nem tudok visszaemlékezni. Nem volt jelent ős sze-
mélyiség a pártban, de lelkes kommunista volt, a IX. kerületi,  
Bakács téri pártszervezet egyik vezet őségi tagja. A Galilei-körben  
ismertük meg egymást, felvitt a pártba, s amikor araár j б  néhány-
szor elvitt és sok-sok előadást hallgattam végig, megfkérdez сtt: vol-
na-e kedvem belépni?  

Volt hozzá kedvem is, hitem is.  
Akkor az egyik elvtárs kihallgatott, és így Ikerült szóba kedves  

tanáram, Fábоr Oszkár neve is. Az elvtárs meglkérdezte, hogy  a 
baloldali szociáldeanokra,ta hímben áll б  Fábert rá tudom-e venni  
arra, hogy előadást tartson a papi birtokokrбl, koarnmuasta ren-
dezésben. Azt feleltem, hogy anegpróbálom.  
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Beszéltem Fáber Oszkárral az egyik szünetben, és 6 az első  szó-
ra ráállt. Ezt a Pártban az én sikeremnek tudtak be.  

Részt vettem röpirat-osztogatásban, kisebb agitáci бkiban, végig-
csináltarn a „házbérfizetés-elleni" kampányt, részt vettem kisebb és  
nagyobb gyűléseken, és beszerveztem a Pártba barátaimat is, a már  
említett Kovács Andort és Hartmann Józsefet. Megismerkedtem az  
akkor ugyancsak fiatal Tamási Aladárral, akikből író lett, és ma  
az „Ath вΡneum"-könyvkiadó igazgatója, ha ugyan az még, mert né-
hány éve nem hallok róla. Megismerkedtem későbbi legjobb bará-
tommal, Pásztor-Propper Istvánnal, akikb ől a Magyar—Szovjet  
Olajtársaság vezérigazgató-helyettese lett, 1947-ben Moszkvából írt,  

1948-bon letartóztatták, és azóta nem tudok róla mást, mint hogy  

valamelyik bányában dolgozik, ha él még. (Anyám néhány napja  
azt írta Ausztráliából, hogy úgy hallja, mostanában kiszabadult.)  

Elvégeztem az alsбfokú pártiskolát, amelyet akkor agitátorkép-
zőnek neveztek. Főleg Bucharin „kommunista kiskátéját" (mi így  

neveztük, mert kérdés-feleletben tanított) tanultuk, ezt majdnem  

azó szerint. Tanultuk Persze Lenint is, Marxot, a kisebbek közül  

Radekot, Zinovjevet. Már itt le akarom szögezni, hogy én akkor  

Sztálinnak inég csak a nevét sem hallottain. Trocskijr бl viszont  
többet.  

Az agitátorképzőben, tanáraim közül leginkább Rudas Lászlóra  
és az 6 valóban nagy tudására erribékszem. Tanított ínég Varga Béla  
is (most Moszkvában van) és Lukács György, akit .kb. másfél éve  
félreállítottak Budapesten. Kun Bélát néhányszor hallottam, nem az  
iskolában, hanem az ún. „Gólyavár"љan, amely egy zárt park  a 

Nemzeti Múzeum mögött. Itt voltak az els ő  kommunista nagygyű-
lések, de ebben a „Gólyavár"- 4ban volta reafkciбs-fasiszta „É,bredő  
Magyarok" dlső  és második nagygyűlése is. A :másodikon megpe-
l~entünk mi is, kommunista tengerészek és if j шmun .káso(k, vörös lo-
bogóval, letéptük amagyar háramszinű  zászlót, és kitűztük a mi  
Vörös Lobogónkat. Nagy verekedés volt, de kiszorítattuk az „éb-
redő"-eket, és kidobáltuk a park magas kőfalán fkeresztјЯ  őket.  
Magam is könnyebben regsebesiiltem.  

Ez 1918 vége felé történt.  
A Károlyi-kormány puhasága és határozatlansága egyre szembe-

tűnőbbé vált. Ha most visszagondolok a régi dolgokra, legnagyabb  
hibának tartom, hogy 1) nem tartottak választásékit, nem fordul-
tak a néphez, nem nyúltak ehhez a kimeríthetetlen er őtartalékhoz.  
ĆSik azzal védekeztek, hogy Magyarország egy része ,megszállás"  
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alatt van, és ha ők csupán a birtokukban lévő  területen tartanának  
választásokat, ennek az volna a látszatja, hogy hallgatólagosan be-
lenyugodtak a ,megszállás"-ba. Gyenge védekezés volt már akkor  
is, lényegében a reakci бt erősítette. 2) Nem volt földreform. Ma-
gyarországon mintegy hárommilliónyi föld nélküli zsellér élt, akik  
évszázados hittel várták, hogy övéké lesz a föld, amelyen ők dol-
goznak. A Károlyi-kormány (és később Kun Béla is) elmulasztot-
ták, hogy földet adjanak a parasztnak, pedig ennek még akkor is  
jб  hatása lett volna, ha a forradalom még igy is elbukott volna. 3)  
Nem oldották meg és nem is foglalkoztak komolyan a nemzetiségi  
kérdéssel. Bár volt „nemzetiségügyi minisztérium", de ez nem csi-
nált semmit, és a nemzetiségeik lényegében éppen úgy jog nélkül  
maradtak, mint azelőtt.  

Nos, ehhez még hozzájárult, hogy aKárolyi-kormány nem tu-
dott mit kezdeni a frontokr бl hazajött munkanélküliekkel, és az  
is, hogy végtelenül puha volta reakci бhoz. Ők, „büszkék" voltak  
arra, hogy ez egy „vértelen forradalom" (azért is volta jelvénye  
a fehér ősairózsa), és, Tisza István grбfot kivéve, akit máig is is-
meretlenek megöltek, nem is volt „áldozata" ennek a forradalom-
nak. Persze, a bátorságra kapott reakció egyre er ősödött, s ezeket  
még külföldről is támogatták a reakciós-imperialista kormámyok,  
leginkább a francia, amelynek égisze alatt alakult meg Szegeden,  
nem sakkal később az elsđ  Horthy-kormány.  

Hogy visszatérjek magamra, nagyon lelkes voltam, és itwl :ságosan  
is elfoglalt az iskolával is, az apr б  agitáciбval is. Akkortájt meg-
jelent már egy-egy versem, kisebb irásam a „Vörös Újság"-bon,  
Kun Béla lapjában; közben irodalmi egyesületet is szerveztünk,  
persze, csak olyan diák-irodalmit, aPark-kávéház, kés őbb a Club-
kávéház különhelyiségeiben. Itt, az el őbb emlitettek+en ikívül, sok-
szor szerepelt még Keleti László is, aki Ina ismert színész Budapes-
ten. A többiek nagyobbrészt elt űntek, elpusztultak vagy visszaanen-
tek kispolgárnak. Én nem tudok rбluk.  

Volt közönségünk, előbb a szűkebb családtagok, később híre ment  
előadásainknak, és volt úgy, hogy 6-800 ember is szorongott  a 
teremben.  

Közben az iskolában isdolgoztam: én voltam az Сnképzdkör  
elndke.  

Egyre élesebbé válta harca szociáldemokraták és a kommunis-
ták között. Napirenden voltak a véres verekedések is. A" szociál-
demokraták között voltaik egészen kispolgárok, mint például Ga- 
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romi Ernő  és Wel'tner Jakab — mindketten vezet ő  szerepben úgy  
a Károlyi-kormányban, mint a Szociáldemokrata Párában. Voltak  
aztán haladбbbak is. Bőhm Vilmos, Garbai Sárodor, Kunfi Zsig-
mond, Rбnai Zoltán — úgyhogy a bomlás csakhamar .meg+kezd ő-
dött magában a szociáldemókrata pártban +is, a Komvmunista Párt  
viszont — szemre legalább — egyre er ősödött.  

1919 februárjában megtámadtuk (én is ott voltam) a szociál-
demakrata párt házát, a Conti utcai „Népszava"љázat. Sok szá-
zan voltunk, az élen a Komunwnista Párt tengerészkülönftm nye  
haladt, ezeknek a parancsnoka volt Cserny J бzsef, későibb a „Le-
ni .n-fiúk" — Kun Béla testőrgárdájának parancsnoka. A „Néptisza-
va"-ház előtt rendőгikordan várt bennünket, formális csata .fejl ő-
d: tt ki, amelynek halottjai i 's voltak ,és sok sebesül ~tje. Más-nap  a 
Károlyi-kormány letart бztat ta a Kommunista Párt vezetőit, rés Kun  
Bélát rettenetesen összeverték a feldühftett rend őrök.  

Kitört az elkeseredés Budapesten. Egyik sztrájk a másikat kö-
vette. A Párt néhány vezetőjének sikerült elanenekülmrie — s az az  
elvtársain, aki engem is bevitt a Pártba s akinek mevére nem tudok  
visszaemlékezni, elhozta hozzám egy este Csarmy Jбzsсfat, hagy  
néhány napig inegbújhartna-e nálwnk. Anyám eavgedélyével (anas-
tohaapám nem itudott rбla, 5 nem járt akkortájt gyakran +haza és  
ha Igen, akkor sem a cselédszobába) Cserny két-három napom át  
nálwnik volt, s ezt a barátságot (bár ő  І6-8 évvel idősebb volt,  
mint én) a proletárdiktatúra alatt is fenntartottuk.  

Közben lehetetlenné vált aKárolyi-kormány és a szoс iáldemok-
rata párt helyzete. Közrejátszott ebben Magyarország és f őleg Bu-
dapest népének óriási elikeseredése, de persze voltak ennek külpoli-
tikai okai is (például a Vyк-jegyzék), de erre avast nem térek ki.  

A szociáldemokrata párt baloldali frakciója iélesen elvábt a töb-
bitől, és már rgyálásokaEt kezdett a gyűjtőfoghátiban lévő  Kun  
Béláékikal. Én ezekről a tárgyalásokról —már nem tudom, kitő l  
— de tudtam.  

1919. március 21-én +nagygyűlés volt a régi k ~épviselő+házbam. Ezen  
a gyűlésen, estefelé, ha j бl ernlбkszemm, Pogány Jбzsef, a ,későbbi  
hadügyi népbiztos, (bejelentette, hogy aKárolyi-kormány 'leanon-
dott, a Kommunista Párt és a szociáldemokrata párt egyasültek, a  
munkásság kezébe vette a hatalmat +és megalakult a „népbiztosok.  
tanácsa", amelynek elnöke a szocdem Garbai Sándоr lett, külügyi  
népbiztosa, de egyben a lF оrmány 'vezetője: Kun Béla. (Itt +megjegy-
zem, hogy Rákosi Mátyás mint a .kereskedelemügyi népbiztos he- 
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lyettese került a kormányba. Őt ismertem látásból, egy-két el őadást  
tartott az agitátorképz őben 6 is.)  

Persze, óriási volt az öröm. Én akkor azt hittem, hogy most már  
minden rendbejön, most már megyünk egyenesen a szocializmus  
felé. El .kell mondanom, hogy minket úgy tanítottak, hogy a szov-
jet vörös hadsereg már olyan erős, hogy tud segíteni bennünk оt és  
rövidesen átkel a Kárpátokon és megérkeziik. Mi ez+t hittük is ak-
kor, és .az óriási örömben én fellármáztam az egész Mester utca  
környékét (akkor ott laktunk), és fáklyákkal vonultunk végig az  
éjszakai utcákon.  

EMLÉKEIM A PROLETARDIKTATÚRABOL  

1L proletárdiktatúra kikiáltásával, .különösen Budapest külvárosai-
ban, megkezdődtek a fosztogatásak. Ma már tudom azt az igaz-
ságot, hogy amennyiben nagy a szél, mindig a Por kerül legfelülre  
— akkor .még neon tudtam, de közvetlen tapasztalatokból hamar  
megtanultam.  

A Ferencvárosban lak'tun ~k akkor, ez ,már félig külváros, és a  
ferencvárosi pályaudvar, valamint az attól nem messze lév ő  ún.  
, ykiserdő" kedvenc terepe volt a különböz ő  fosztogatóknak, akik-
nek nagy része a frontokról visszatért — ,munkanélküli — felfegy-
verzett katona volt.  

Már az első  napokban különböz ő  őrségek alakultak ki, igy az  
ún. „Diákőrség" is, amelynek egyik csoportját én vezettem. Kap-
tunk egy-egy régi típusú „Werndl"-puskát, egy „Frommer"-pisztolyt  
és két ,kézi gránátot, azonban senki sem közölte velünk, hogy mit  
és hogyan kell használni. Emlékszem, egyszer kivezényeltek ben-
nünket a ferencvárosi pályaudvarhoz, ahol javában fosztogatták  a 
vagonokat. Mintegy kétszáz méternyire az állomástól, az útiburko-
láshoz használt kövek mögé hasaltattam csapatomat, és úgy „ve-
zényeltem" hogy: „aki pedig tud, az l őjjön!" Persze, ez nem na-
gyon ijesztette meg a fosztogatókat, akik szépen elvégezték a dolgu-
kat, és csak azután távoztak a pályaudvarról.  

Egy másik emlékean, amikor automobil-rekvirálásra küldtek ki  
Budára. Itt, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank egyik igazgatójá-
nál, megtaláltuk a garázst, de az igazgató azt mondta, hogy a so-
főre elvitte a (kulcsot, 6 nem tudja kinyitni. Erre бn lekapcsoltam  
övemről az egyik kézigránátot, és azt mondtam neki: „Nézze, én  
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nem tudom, hogy ez merre fog rabboni, de hogy nekidobom az aj-
tбnak, az biztos ..." Ügy látszik, ő  sem tudta, hogy merre robban,  
mert rögtön megtalálta a kulcsot, és val бban volt egy autó a ga-
rázsban. Akkor derült ki, hogy sof őrt nem hoztunk anagurikkal.  
Őrséget hagytam hátra, és csak ,másnap vittem el az automobilt.  

Mindezt csak azért említem meg, hagy ezzel is dokumentáljaan,  
hogy mennyire készületlenül fogtunk hozzá az új életihez. Ez a ké-
születlenség — Persze magasabb vonalon — egyik oka lehetett,  
hogy a proletárdiktatúra nem tudta, :még a minimális mértiékben  

sem, azt nyújtani, amit a magyar munkásság és a parasztság várt  
tőle.  

Én lényegében még gyerek voltam, tizenhat éves, rövid nadrág-
ban jártam (civil ruhában persze), és bár akkor igen büszke vol-
tam rá, meglehetősen furcsa látvány lehettem a pesti utcákon a vég-
telenül hosszú Werndl-puskával, hatalmas revolverrel és kézigrá-
nátotkkatl.  

Nem sokáig voltam a diákőrség parancsnoka, .különben is rövi-
desen megalakult a „Vörös őrség", és én más Teladatot kaptam.  

Az iskolákban megalakultak az öttagú diáktanácsok, ezek egy-
egy delegátust küldtek a kerületi diáktanácsokba, ezek megint egy-
egy delegátust a fővárosi, onnan pedig az országos diáktanácsba,  
amely aztán együtt dolgozott az „Ifjúmwn,kás direktóriummal". (Ez  
megfelelne a SZKOJ Központi Bizottságának.) Én tagja lettem az  
országos direktóriumnak, közben elvégeztem az agitátorképz ő  kö-
zépső  tanfolyamát is, és úgyszólván állandóan úton voltaara, több-
nyire Kovács Andor elvtársаmrmal. Az ő  feladata az elméleti az  
enyбm a propagandisztikus, lelkesít ő  előadás volt. Az első  hetek-
ben 'koanoy sikerekkel dolgoztunk, akkor még a lebkesed бs is na-
gyobb volt, különösen a .munkásifjúság körбben.  

Elгandok itt két jellemző  dolgot, amelyek talán nem vetnek j б  
fényt az én akkori komolyságomra, de egyben megmutatják a  
proletárdiktatúr,a egyes hibáit is. (Nálam enyhít ő  körülmény, hogy  
akkor valóban nagyon fiatal voltam.)  

Április hónapban egy kislánnyal (Vértes Blanka) sétálgattam a  
Duna-parton, a korzó alatti kikövezett részen. Nem vettük észre,  
hogy a Szovjetház (Ritz-palota) környékén járunk, és így belebot-
lottunk az őrségbe, amelynek egyik tagja igen durván utasított  
rendre. Én — a kislány előtt — meg akartain mutatni, hogy gén is  
vagyok valaki, és követeltem, hogy vezessenek a parancsnok elé.  

Persze, tudtam, hogy a Szovjetház parancsnoka az a Cserny József,  
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akit — említettem ,már — igen j б1 ismertem. Meglehetősen fenye-
getđ  magatartással bevezettek bennünket a Szovjetház el őcsarno-
kába, a lépcsőn éppen maga Cserny jött lefelé, akinek azonnal pa-
naszkodni kezdtem a durva bánásmódra. Cserny ott, el őttünk, po-
fon ütötte az őrt, ás minket mintegy elégtételként meghívott uzson-
nára. Nos, ott a Szovjetházban ettem a négy hónap legjobb uzson-
náját (akkor araár Budapesten igen nagy volta nyomor, a falu sza-
botálta a szállítást, a határokon kiélez ődőt* a helyzet), mondhatoan,  
„főwri" uzsonna volt, kaviárral, pecs вΡnyék ►kel, italokkal  .. . 

Egy másik jellermz ő  esetem Csurgón történt (Somogy megye). 
Oda küldtek ki agitálásra, és ott, nagy meglepetésemre, azt hal-
lottam, hogy vasárnap délel őtt, a katolikus templomban lesz a gy ű-
lés. (Az akkori, kezdetleges és gyalkorlat nélküli „vallásellenes pro-
paganda" egyik félrehajtása volt ez.) A helyi Vörös őrség behaj-
tatta a templomba az embereket — középkorú és :még id ősebb, 
nagy bajszú somogyi magyar parasztokat -- és én az én rövid nad-
rágamban, diákos külsőmmel, a parasztság ügyeivel szemben meg-
lehetősen idegen gondolkodásommal, úgy éreztem, hogy ezt a gy ű-
lést itta templomban nem lehet megtartani. A helyi vezet őket nem  
tudtam meggyőzni, mire megtagadtam az engedelmességet. Ott, 
Csurgón, letartóztattak, kísérettel vittek vissza Budapestre, a IX.  

kerületi Vörösőrségre (itt voltam én azel őtt diákőr-parancsnok),  
ahol három napig volam őrizet alatt. Sikerült értesítenem barátai-
mat, elsősorban Fáber Oszkárt, aki akkor már vallásügyi népbiztos  

volt, ,és Cserny Józsefet, és Fáber személyesen jött el érte+m, és ki-
szabadított. A IX. ker. Pártszervezet fegyelmi bizottsága elé kerül-
tein, amely előbb kizárt a Pártból, de a Központi Bizottság, mint-
egy három héttel később dorgálásra enyhítette az ítéletet. (A Köz-
ponti Bizottságban Garbai Sándor, Rudas László személyesen is is-
mertek engem.)  

Ezek, persze, csak részletügyek, de én .már csak koromnál fogva  

sem folyhattam bele az országos ügyekbe. Ezek is mutatják azon-
ban, hogy a proletárforradalom megszervezése körül komoly hibák  

voltak — kissé váratlanul, kissé készületlenül érte a Pártot a gy ő-
zelem.  

Az 1919 Május Elsejei nagy és gyönyörű  felvonulásban én ve-
zettem a főváros diákjait. Itt megint egy — énrám — jelle гzđ  
dologra emlékszem. Az Andrássy úton (ez Bwdapest legszebb ut-
cája) vezettem a sok ezer diákot, amikor megláttam az ácsorgók  

között saját nagybátyámat, a leggazdagabbat, aki azel őtt a buda- 
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pesti Pékipartestület alelnöke volt. Mi az Internacionálét énekeltük  

éppen, és én közvetlen közelről rákiáltottaun a nagybátyámra:  
„Burzsuj, le a kalappal!" Persze, évellen át nem állt többé szóba  

velem.  
Május 1-én iknilönben jegy szerencsétlenség is történt, ami engem  

személyesen is érintett. Az egyik diadalív еldőlt, és agyonütötte  
Paris Pál elvtársat, aki lapszerkeszt ő  volt, és akinél els ő  írásaim  
megjelentek.  

Május első  .napjaiban érkeztek meg az ellenforradalmi monitorok  
Pest alá. Mi teljes fegyverzettel kivonultumik eléjük — akkor már  

tudtam lőni —, és a tűziharcbaп  részt vettem ott is és a Margit-
hídon is, ahol a budai ellenforradalmárokkal volt összecsapásunk.  

Amikor elsđsorban a csehszlovák és román imperialista hadsere-
gek megindultak a forradalmi Magyarország felé, magam is jelent-
keztem a Vörös Hadseregbe, de a parancsnokság, illetve vezet őim  
véleménye az volt, hogy agitációban jobban fel tudnak használni.  

Budapest és az ország ellátása egyre romlott, a anu&kásság sorai-
ban egyre nagyobb lett az elégedetlenség — részben a szociálde-
mokrata agitáció miatt is —, a vidéken egyre s űrűbben jelentkeztek  
az ellenforradalmi csoportok, Szegeden ;már megalakult (román és  

francia segítssggel) az ellenforradalmi Horthy-kormány, és magá-
ban aPártban is felütötte a fejét a széthúzás. Ehhez az is hozzá-
járult, hogy egyre inkább világossá vált, hogy a szovjet Vörös  

Hadsereg nem tud támogatni bennünket, magunkra vagyunk hagyva  

és bizony gyengék vagyunk. Ez azonban már történelem, nem sze-
mélyes emlék, legalább is neon olyan, amiben magam is részt vet-
tem volna. Károlyi Mihály, B őhm Vilmos (a Vörös Hadsereg volt  
főparancsnoka), Garami Ernő, Weltner Jakab, Buchinger Manó és  
persze, a nagyszámú fasiszta сmlékiratban inkább ki lehet hámoz-
ni az egyes személyeken túlmen ő  történelmi hibákat és igazságokat.  

A PROLETARDIKTATÚRA BUKASA  

A román hadsereg már átkelt a Tiszán, amikor Kun Béla beje-
lentette, hogy a proletárak diktatúrája megbukott. Megalakult  a 
háromnapos szociáldemokrata kormány, Garami Ernővel, Peyerrel  
stb.  

Bennünket, fiatalokat rettenetesen ért ez a hír. Amire emlék-
szem, az inkább az elkeseredés és a dac érzése volt, hagy „most,  
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Gál László  
(Németh Mátyás felv.)  
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amikor minden elbukott, most kell megmutatni, hogy ki az igazi  
kommunista ..."  

Egy nagyobb csoport fiatallal felvonultunk -- vörös zászlók alatt  

— a Károlyi & Múzeum körúton, бs ,megtámadtuk az akkor ;már  
lepecsételt volt helyiségünket, a Ráday utcában lév ő  „Szent Imre 
kollegiumot". (Itt székelt az ifjúsági direktórium.) Sikerült betör-
nünk a házba, és felgyújtottuk az egész irattárt. Az a véleményem 
még ma is, hogy igen sok akkori elvtárs ennek köszönheti, hogy 
nem k°rült a fehér terror karmaiba. 

A népbiztosok akkor már nagyrészt Bécsben voltak, és magunk 
is szökésre gondoltunk. 

rTtlevelünk, persze nem volt. Ellenben voltak tengerész ismer б-
seink, még a Cserny tengerész зkülönítгény'ből. Ezek egy része még  
dolgozott a dunai haj бkan (ők maguk is szökésre gondoltak külön-
ben), .és hármunkat, Kovács Andort, Kovács Gábort és engem fel-
csempésztek a Dunag őzhaj бzási Társaság „ Z " g "" " sófia faherce 	nev ~o 	u  
hajójára. Közben mi azt a hírt kaptuk, hogy a határon er ős az 
ellenőrzés, megállítják a hajбt, és ezért elhatároztuk, hogy még 
előbb leszállunk róla. A hajó az akkor ellenséges csehszlovák kikö-
tőkben nem állt meg ugyan, de például Pozsonynál (Bratislava) 
egészen közelsimulta hajóhídhoz, ha jól emlékszem, valami pas-
tazacskókat dobáltak le róla. Mi, Kovács Andor és én, elég valk-
merő  ugrással átugrottuk a hajó korlátját, valamint a kiköt őhíd 
korlátját is, és — a csehszlovák kiköt ői rendőrség .karjában talál-
tuk magunkat. Elég szépen fogadtak, vacsorát, cigarettát kaptunk, 
és másnap feltettek bennünket a bratislava—bécsi vidlamasra, és 
szépen áttettek benniiket az osztrák határom.  

BÉCS, A BÉCSI EMIGRACIб  

Pénzünk persze nem volt valami sok. Nekem ötszáz koronám  
volt, amiből kb. két hétig lehetett akkor élni, nagyon szerény вn. 
Kovács Andornak volt egy rokona Bécsben, ő  odament, én meg  
megszálltam a „Hotel Gobdenes Lamim"-ben. Ez egy fiélig polgári,  

félig garni, olcsó szállodácska volt, ahová szerelmes párak is el-
jártak néhány órácskára. 

Már másnap, persze, elindultunk ismer ősöket keresni. 
A legelsđ, ami nagyon megdöbbentett, már sikkor, az els ő  na-

pokban, az volt, hogy nem találtam és nem találhattam egy egy- 
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céges kommunista emigrációra. Az emigráció tömérdek fraikc i бra  
bomlott.  

Egyik legelsđ  találkozásom Sugár Mikl бssal volt, aki a Galilei-
körnek volt elnöke. (Kés őbb Olaszországban is találkoztam vele.)  
Kun Béla neon volt Bécsben, Bécs mellett lakott egy villában ,  ame-
lyet nem volt szabad elhagynia.  

Az emigráció legerősebb csoportja azért a Kun Béla-csoport ma-
radt. Ehhez tartoztam .én is. Kunfi Zsigmond (volt népbiztos) meg-
alakította az ún. „Független Szocialista" csoportot, ide is eljártunk,  

előadásaikat meghallgatni. Garami Ern đ  „Szociáldemokraata-csopor-
tat" szervezett, B őhm Vilmos egy ún. ,baloldali szoc. dem. cso-
portot", di külön csoportja volta polgári radikális emigrációnak  

(Károlyi—Jászi) és még az olyan jobboldali polgári áldemokra-
tának is, mint például Vázsonyi Vilmos.  

Azt hiszem, a Kun Béla-csoport volt anyagilag is legjobban el-
látva, hamarosan komoly munkához is kezdett, és az igen nagy  
számú emigráció anyagi tárnogatását is csakhamar megtkezdte. É.n  

magam is az egyik menzán étkeztem, és néha pénzsegélyt is kap-
tam. Nemsokara megindulta Kommunista emnigráciб  elsđ  lapja,  a 
„Proletár", ebben megjelent néhány prózai ír ásom és azt hiszem  
három versem. Pár hónappal kés őbb napilapuavk is volt, a „Bécsi  
Magyar Újság". Ez ugyan hivatalosan nem volt a Kam+mu,nista  

Párt itulajdanábaп, de igen közel állt hozzá. F őmunkatársa, Gábor  
Andor, nemrégiben halt meg Budapesten, mint a „Ludas Matyi"  

c. újság főszвrkesztője. Vele igen jó viszonyban voltaara a bécsi  

emigráció idején, és magam is elég gyakran írtarm újságjába. (Ez  

az újság fizetett is a cikkekért — ezt azért iram, mert igen sok  

emigrációs újság nem tudott fizetni.) A Bécsi Magyar Üjság éles  

harcokban állta többi emigráns frakcióval, különösen a jobboldali  

szociáldemokratákkal. Ezekinek legharciasabb lapja a Göndör Fe-
renc által szerkesztett „Az Ember" volt, amely r ќg ma is araegje-
leni,k, de New Yorkban, ahová Göndör néhány évvel kés őbb ke-
rült. (Itt jegyzem meg, hogy ez a New York-i „Ember" igen gyak-
ran közli manapság írásalmot, di sohasem kért ezért engedélyt,  

persze, nem is fizet érte. Különösen a szovjet- és Rákosi-ellenes fi-
saimat hozza.)  

Az eanigráció hangulata igen rossz volt.  
Ezrével és tízezrével érkeztek Bécsbe munkásak, vöröskatonák,  

akik a legnagyabb nyomorban éltek velünk együtt. Lehetetlen volt  

jobban gondoskodni erről a nagyszámú emigrációról, pedig — ez  
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dicséretükre szolgál — az osztrák elvtársaik és még az osztrák szo-
ciáldemokraták egy része is (akkor Adlerék kanmányon voltak)  
meglehetősen támogatott bennünket, .különösen emigráns mun ~kás-
menzák .és szállóhelyek felállításával. Jellemz ő, hogy például egy  
szociáldemakraita „vezér" Weltner Jakab és kisebb csoportja „fe-
kete" üzletekkel foglalkozott, és meglehet ősen keresett is.  

Magyarországon pedig dühöngött a fehérterror, tömérd оk jó elv-
társ halt meg a börtönökben, а  Іогthу-kёІёntnќnуІk pincéiben.  
Bécsben talá:koztam például Hamburger J бzsefnéval (népbiztos fe-
lesége, maga is elvtársn ő), akit rettenetesen megkínoztak Horthy  
tisztjei, .és csak a külföldi képviseletek erélyes közbelépésére en-
gedték szabadon. Megkínoztatásáról aztán egy könyv is jelent meg  
Bécsben. (Meg kell itt említenem, hogy Hamburgerné és férje is  

— mindketten a Kun Béla-csoport vezet ő  tagjai Moszkvában  
pusztultak cl, az egyik nagy „csisztka" folyamán.)  

Bécsben is voltak szemináriuunak, ahol már akkor megpróbálták  
feldolgoznia proletárdiktatúra bukásának történetét és dkait.  A 
tanárak közül Rudas Lászlóra, Varga Bélára és Bolgár Mózesre  
emlékszem. (Utбbbi, ahogy említettem, a középiskólában is taná-
ram volt, késđbb a proletárdiktatúra bécsi követe.) Még itt sem ta-
nultunk . Sztálinr6l, mi úgy tudtuk, hogy Lenin és Trockij az orosz  
szovjet veset ő i.  

A bécsi emigrációs élttel sehogy sem voltam ,megelág вdve. Sok  
volta veszсkedés, még verekedés is. Amellett egyre züllött az emig-
ráció. Voltak, akik el tudtak helyezkedni Ausztriában, ezek közül  
sokan szakítottak a Párttal. Sokan еlutaztak, a legtöbben közülük  
Franciaországba — itt különösen a magyar bányamunkásokat ke-
rсsték, és Nбmetarszágba, Cseh szlovákiába, sőt Jugoszláviába is so-
kan utaztak. (Mindehhez persze ismeretség és összeköttet бs kellett.) 
Késđbb hallottam, hogy sokan ,kerültek Romániába is, köztük volt  
jó .olvtársaan és barátom, Atlasz Jakab, akivel évek .mú'lva Szubo-
ticán .találkoztaun, s aki a szovjet--német szerz ődés idején hadil-
sápadtan azzal jött társaság тъkba, hogy: „Ez a világtörténeleun  
legnagyobb árulása!" (Deportáci бban pusztult el.)  

Magam is utazásra gondoltam. Neue tudom már, hogy ki vetette  

fel közülünk az olaszországi utazás tervét, de a terv azonnal szim-
patikussá vált, mi csak az olasz romantikát ismertük uYrég akkor, és  
azt is tudtuk, hogy ott a Párt igen er ős.  

Közben kerülő  úton Bécsbe érkezett testvéљátyáun is, aki a pro-
letárdiktatúrában századparan сsnok volt, és harсolt a rommán f ron- -  
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ton. Ő  Magyarországról előbb Jugoszláviába szökött s onnan Auszt-
riába. Valami kevés pénzt is hozott ,magávál, és ő  is hajlandó volt  
Olaszországba jönni.  

Bolgár Mбzes és Hamburger József (volt n'épbiztas) ellátott  

ajánlólevelekkel, amelyek Milán бba szóltak az ottani pántvezet ő-
séghez. ÍJtvköltséget is kaptunk és persze, ugyancsak protekcióval,  

tartózkodási engedélyt is Olaszországba. (Soggiorno degli stranieri  

in Italfia — ez volt az okmány neve.) Olaszul egy szót som tud-
tunk.  

Amikor megérkeztünk Olaszországba, azonnal jelentkeztünk aján-
lóleveleinkkel a pártszervezetben. Egy olasz elvtárs (Paolo Maner-
ba) felajánlotta .lakását, és nála szálltunk meg.  

1920љаn Olaszországban vezet ő  politikai w~nyező  volta Kom-
munista Párt, Milánóban pedig különösen — bár már megalakult  
és működött Mussolini fasiszta pártja is. A ibátyámmal könnyebb  
volta dolog, ő  technológiát végzett, gépész volt, bár igen kevés  
gyakorlattal a háború miatt, őt azonban könnyen elhelyezték. Ve-
lem nemigen tudtak mit csinálni — a várost akkor a kotmznun:isták  
vezették — ,  végü'1 is azt találták ki, hogy felvesznek a városi köz-
tisztasági hivatalhoz, szóval: utcasepr őként, mert ehhez nem kell  
nyelvtudás ... Talán rosszul cselekedtem, de arasglehet ősen meg  
voltam sértődve, és kijelentettem, hogy nem maradok Milánóban.  
Alighanem rosszallták érzékenységemet — arnégis, lehet ővé tettбk,  
hogy újabb ajánlóleveleКkel ellátva, elutazzam Bolognába, ahol  
egy érdekes lnyény várt rám.  

Bolognában volt — és van ma is — az „O. M." (Officina Mecca-
nica) v:ilághfrű , hatalmas gyártelep, amely már akkor is gyártott  
a többi között autókat is. Ide, a gyári munkástanácshoz szólt  
ajánlólevelean.  

Alighogy a gyárterületére érkeztem, becsuk бdtak a gyárkapuk,  
munkaőrség szállta meg az összes ki- és bejáratokat, kívülr ől pedig  
felsorakoztak az olasz csendőrök, a carabinierik. Megtudtam, hogy  
éppen akkora gyár munkássága birtokába vette a gyárépületet  

(ilyesmi akkor napirenden volt Olaszországban), és most se ki, se  

be... Élelaniszer-tartalék volta gyárban, készültek az esearnények-
re, és én mintegy két hétig voltaara az astroanlatt gy ~arban, amely-
ben volt már néhány külföldi is, például a már említett Sugár is,  

a Galilei kör volt elnöke.  
Két hét után kapitulálta gyári araunkásság. Az egyik feltétel az  

volt a munkásság részéről, hogy a gyárban tаrtózkQdó külföldiek  
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bántatlanul elutazhatnalk Bolognából. Ezek közt voltam magam is,  
és ismét némi pénzzel ellátva, Rбmába utaztam, ahol aztán két  
éven át tart бzkodtam.  

ROMA  

Olaszлrság fővárosában éppen nem látszott, hogy az ország meg-
nyerte a :háborút. Rettenetes volta n уоmor, semmivel som különb, 
mint amit Pesten láthattam, és éppen ilyen nagy volt a különbség 
a hadigazdagak és a munkásság élete közt. A hadigazdagokat 
egyébkánt Olaszországban „pescecanéknak", cápáiknak novezt бk, ők 
töltötték meg a ragyogó bárokat, ők jártak a szaporodó au.t бkon,  
ők habzsolták az бletet ... A araunkásság, a ,kistisztviselők nyomora  
kibírhatatlan volt. Az olasz parasztok életér ől akkor nemn tudtam  
sokat, későbib, :inkább Silone írásaibбl, aneg kellett tudnom, hogy  
az igazi nagy nyomor vidéken van, az olasz falvakban.  

Nбhány hónapon át 'egy menhelyen „laktam", illetve aludtam, és  
zsebből étkeztem, ha ugyan volt mit. Br segélyt — rendszertelenül 
— kaptam Rómában is. 

Később megérkezett a bátyám is, aki kazánkovácsként elhelyez-
kedett egy szállodában. Att бl kezdve valamivel jobban élteml én is.  

(Három névhibát kell elóbb kijavítanom: 1) A Szovjetház a  
„Hungária" szálhadában volt, a Ritz-szálló, amely mellette van,  

inkább a külföldi missziбkat fogadta. 2) Nem Varga B é 1 a, ha-
nem Jenő  és nem 3) Hamlburger J ó z s e f, hanem ugyancsak Jen ő .)  

Romában, különösen az еlső  időkben még éhénk kapcsolatban  
voltaara a bécsi emigrációval. Levelekb ől tudtaara, hogy a bomlási  
folyamat tovább tartott és .már magában a Pántboai is felütötte a  
fejét. Új lap is indult, a „Vörös Újság" és ez harcot kezdett  a 
„Proletár" anögött áhló elvtársakkal. A „Vörös Újság" anögött Ru-
das László, Landler Jenő, Lengyel Gyula és Hamburger Jenő  volt  
népbiztosok álltak, amíg a „Proletár" mögött Kun Béla, Pogány  
József, Vágó Béla volt népbiztosok és egy Rudas Zoltán nev ű  új-
ságíró. Mondanom sem kell, hogy az állandósult veszekedések mi-
lyen rossz hatással voltak ránk, kicsi emigránsokra, hiszen állan-
dбaп  lopással, sikkasztással, árulással és r вndđrségi ъesúgásakkаl  
vádolták köhcsönösen egymást, és nekünk semmi módunk nem volt  
megállapíthatni, hogy kinek van igaza. Most araár igazán csak „hin-
ni" lehetett és nem „tudni". Én ezzel a hittel Kun Béláék mellett  
maradtam ugyan, de egyre csökken ő  lсlkоsodéssel.  
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Közben megtudtam, hogy a Budapesten maradt rés •résљen ha-
lálra, részben hosszú fogságokra ítlélt többi pártvezet őket a Szov-
jetunió hadifogoly magyar tisztekért kicserélte, és Moszkvába vitet-
te őket. Odakerült Kun Béla, és csoportja is, de a +másik csoportból  
is igen sokan, pl. Rudas, Landler .és Hamiburger is. A két utóbbi —  

Hamburger a feleségével együtt —aztán elpusztult Oroszország-
ban, Rudas Laszló úgy látszik jobban helyezkedett, mnert Rákosi,  

val együtt visszajött 1945 .ben, és Budapesten halt aneg három év с .  
Kun Bélát ugyancsak elsodorta a „csisztka", és a Rákosi-frakció  

került hatalomra.  
Mi Rбunában igen nagy nyomorban éltünk, de azután lassan ja-

vulni kezdett anyagi helyzetünk, .bár igazán j б  sohasem volt. Kü-
lönben pedig igen kis számú és nem is értékes emigráció élt csak  

Rámában. A lagérvékesebb egyéniség Bíró Lajos vált, a Káro`lyi-
forradalo ~m államtitkára, híres írб , 'késóњъ  Londonban ismert film-
producer, nemrégiben hált meg ott.  

Egyébként pedig, alig nyolc-tízen, fiatal gyerekek képviseltük  

a magyar emigrációt, közülünk 'nбhányan a festőművészeti akadé-
miára kerültek (Lukács Imre és Kazár Imre), egyikük (Varga  

László) parkett-dmcos lett, én вmagam az ún. „Export-Akadómiá-
ra" kerültem, mert csak ott kaphattam nem állandó jelleg ű  anyagi  
támogatást (havi 300 lírát), ugyanis meghatározott számiban kül-
földi hallgatók is kaphattak & kaptak ilyen anyagi támogatást —
de a tdbbi egyetemeken smár minden hely be volt töltve akkor.  
Engem az egyik tanár, Pietro Marja Accini protezsált, különben  ő  
is párttag volt.  

Ezt a főiskolát nem végeztem el, csak négy szemesztert hall-
gattam.  

Római tartózakodásam száamamra legjelentősebb eseménye az volt,  
hogy egyik Budapestre küldött versese után az „Egyenl őség" című  
lap szerkesztője felkért, hogy lépjek .érintkezésibe a már említett  

Bíró Lajossal és kérjek írás kat tőle a lap számára. Felkerestem  
tehát Bírб  Lajost, aki igen jó anyagi körülmények közt élt egy vil-
lában (a színanűveit Olaszországban i's ját'szatták), és igen j б  vi-
szanуba .kerülteun vele. Ő  aztán lehetővé tette, hogy a „Világ" cí-
mű  radikális-polgári újság rámai tudósítója legye'k, bár igen kis fi-
zeгоéssel (ez is 300 líra volt, kb. bék ёьeli 900 dinárnak felel meg),  
de ez mégis 'lehetővé tette a gondtalanabb életet.  

Közben egyremesszebb kerültem a Párttól, amellyel — a magyax  

Pártra gondolok — már nem is igen lehetett kapcsolatom, hiszen  
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a vezetők valamennyien Oroszországba kerülteik, Garbait kivéve,  

aki Csehszlovákiában, Brаtislavában hеlyezkedett el, és Pogány. 36-
zsefet kivéve, aki Amerikába kerübt. Az olasz Párban nem végez-
tem semmilyen munkát, bár a gy űléseken többnyire anegjelentem,  
később azonban egyre ritkábban. Viszont anyám és részben a mos-
tohaapám tőunogatásával egyre jobb kapcsolataim lettek budapesti  

sajtókörökkel.  
Egy könyvkereskedés el őtt ,megismerkedtem egy olasz pappal  

(Don Ferinando Nassi), a „Firenzei Szent János" templom pléb ő-
nasával. Beszélgetni kezdtünk, és amikor megtudta, hogy nem va-
gyok ,ereszvény, alighanem térítési ösztön п  kből, aneghívott ma-
gukhoz állandó vendégnek. Én, bár természetesen egy csöppet sem  

voltam val`Lásos, de ki tudtam számítani, hogy  

JEGYZET  

G.a' l László !hagyatékából !került elő  egy nagy formátumú géppapírra  
írt, 18 lap terjedelmű  önéletrajz első  részének — a kézirata 18. lap vé-
gén, a mondat közepén szakad meg — javítatlan másodpéldánya. Az el-
ső , nyillván a szerző  által átnézett és javított példány ez ideig lappang  
valahol. Az írás kсletkсzése éppen ezért csak megközel б  pontossággal  
állapítható meg. Valószínűleg az ötvenes évek elején írta Gál László, fel-
tehetően pártmegbízásból, ezért esik az írás hangsúlya a ?kiölt ő  ideológiai  
és politikai feJlddésére. A töredékiben sorra el őkerülndk a kö1roŠ írásokban, de  
leginkább élőszóval еlmondatt emlékező  szavai. A „megszakított" önélet-
rajzilyen alakjának közlését az indokalja, hogy Gál László életrajza ke-
vésbé ismert időszakáról közöl :költészete far.rásainak anegismeréséhez  

nélkülözhetetlen tényeket, adatokat. (A szerk.)  



GAL LASZLб  (1902-1975) 	 29  

AZ ELLENTMONDÁSOK FELOLDÁSFORMÁI  
GÁL LÁSZLO KCSLTÉSZETÉBEN  

VAJDA GÁBOR  

A harmincas évek Európa- és világszerte az ordas eszmék térhódításá-
nak, a pártok versengéséndk, a hatalom egyre rnohább akarásánaik kora.  

Az erđ  egyre fokozódó kultuszát az intéznќnyesen is támogatott árra-
cionalizmus éltette; az egyéni érzelmeknek nem volt dérjogosultsága az  
állam- iilletve világhata зΡlamért folyó versengésben rnesterségesen gerjesz-
tett nemzeti illetve oszitályhevii!letben. Magánélete súlyát inkább csak az  

érezhette, ajki származása, osztály-hovatartozása miatt alulmaradt: az  
ilyen aztán váltig siránkozhatott; hivatkozhatott emberi normákra, tár-
sadalmi veszedelemre és világpusztúlásra, — a z űrzavarban legfeljebb  
аéhány sorstársig hallatszott el a szava. Akik az uralkodó ideológiá kból  
csupán a hideget érzékelték, azoknak képzeletét is az ,élet kiméletilen lát-  

ványából kiolvasható törvény bénítatta. A m űfajvlag tiszta, egyetemes  
igényű  abkotásdk számára sem a küls ő, sem pedig a belső  feltételek nem  
kedveztek, hiszen a polgáriegzisztencia és öntudat ,is veszélyeztetett volt  
ekkor, — hát még a helyét nem lel đ  világcsavargóé vagy a roörténetietlen  
gondolkodással is terhelt kispalgáré! Az írók, amennyiben nem a nagy  
csoportmozgalmak szócsövei s helyzetük a kiegyensúlyozottabb gondol-
kodás fölényét sem engedi meg, saját бletыkbe szorulnak bele: félelmiket  
már nem merik villággá kiál~tani. Mártíramságukat leghatásosabban a  

nyik által doanborithatják ki: az életrajzok konjunktúrájában a körül-
mények is arra ІkбsztetiК  őket, hogy sorsuk óvatos fellmuta,tásával, sebeik  
feltárásával hívják fed magukra a figyelmet.  

Gál László ebkor Кibontakozб  köbtőisége egyidőben anakronisztikus  
önkifejezés ks korszerű  stiІыsiг nyzаthоz való alkalmazkodás. Vajon nem  
jelent irodalomtörténeti érz» бketlenséget, önkéntesen Ady árnyékába vo-
nulva, a szemбlyеs sérelmek önismétl đ  felsorolásába bocsátkozni? S  
ugyanakkor nem a szellemtörténettel felújított biográfiai .igényeli kielé-
gítése-e az életrajz, mely az akkor irt versek mozai ~kkodkáiból álbt össze?  
Gál kritikusai pontosan állapítatták meg: ha a ködtő  a legintimebb keser-
veit párja is elő, akkor sem hiroeltelenül privatizáló, mert — s tulajdon-
képpen ezt is a mintaképét đl vette át — fájdalmas Теménytelenségének  
hangja a kor emberinek leglelikбből szakad fel. Az ember problémája  
ugyanis akkor a kisember keserveivel volta legteljesebben azonos, hiszen  

az osztályharcos szerepébe i'ljleszked őt gyakran eltakarták az azóta sok-
ban felszínesnek, naivnak bizonyult pillanatnyi ideal б.giai cбlkiіtűzések  
és szociológiai ndakok. Helyettük, s бlwk is beszél tehát Gál László, ami- 
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kor laikonikusan felteszi és megválaszálja .a lényegbevágó kérdést, s a 
belőle adódó következtetést is levonja:  

Mi mit tanultunk? Félni, félni!  
Mi már nem tudtunk szépen élni. 

(És most megint)  

Gál László a harmincas években olyan költ ő  (vagy — ha úgy tetszik  
— csak „fró") volt, aki a megszenvedett, megélt életet annak szavaival  

igyekezett kifejezni. Naturalista eszközdkkél drámai, katartikus hatást  

igyekezetit kiváltani, ámde, mai értelemben vett közösség hiányában,  

jobbára csak saját lellkén könnyíthetett, legalábbis kezdetben, amikor még  

nem támogatta remény a hitét, hagy a .legsúlyosabban megkárosftattak-
nák, mint szerveződđ  asztálynaek, szülkségük van egymás szavára, s hogy 
az írás nem az wtбkar, egy majdani igazságszalgáltlatás vádiratszer ű  do-
kumentuma, hanem eleven hatóer ő, a konkrétan, történelmileg realizál-
ható fejelodésnek a (kovásza. Mivel azonban mind az egywttérzésnek,  

mind pedig a cselekv ő  együttműködésnek ismeret és tagasztalit az el ő-
feltétele, sok vers nem több az érzékenyebb olvasó fülét sért ő , szánck'ko-
san k&пő ietlen élemnozzannt-láncolatnád: Gál László nyílit аn tüntet az  
esztétika felem б , tehát elszigetelt élménnyel ámiltó, lényegében nanko-
tikus hatású formai megoldásai ellen. Az ő  ars poeticája, az akkor Neue 
Sachlichikeitnak nevezett törekvés szellemében, az emberi dokumentumra, 
az embélkre és a láitványra (korlátozódik. A verset ilyen ér,telembe.n nem  

a szépsége, hanem a közösségi érdek ű  élményfedezete teszi hitélessé. Az 
elveszettsбgérzés mélypantjain. az igazságnak nincsenek elméleti alapjai, 
hiányzik a jövák,épzet, mely kritérium оkat kölcsönözhetne; vagy ha hírt 
ad is magáról olykar: a vigasz még nem tehermentesítés. A félfelem  ál а -. 
patában kizárólag a •tapasztalat meggy őző, úgy kelii hát Ikiem,élni a tudait-
ból, ahogyan elraktároz бdatt benne. Nem egy :ekekar született Gáil-verset 
a kielégftetlen emberi igény hiánylistája tesz hatásossá s most, fél szá-
zaddal késdob is, megrázóvá. De ugyanez a magyarázata annak is: miért 
alаkul át a vers prózává, s miért kapnak helyet benne arás nyelvbál köll-
csönzött kifejezések, pongyolasággal határas módon.  

Gál László valószínűleg már ebben az idáben ismerhette József Attila 
költiészaetét, Tévén, hagy nem egy versében figyelhetünk fel a Tiszta szív-
vel poétájának kényszer űségből vállalt hetyekélkedő  pózára. Gál is ki-
árusítja az éveit és a testrészeit, ámbár kisebb gondolati keménységgel, 
korántsem egyértelm ű  anegátallkadottsággal. Noha 6 is a végs đ  kéroségbe-
esés, az öngyilikasság határán állt, vádirata inkább csak szelíd szemre-
hányás, rezignált panasz: rnát. ekkor a humor és az ir бnia az đ  mentsvára. 
A fiatal Gál László végső  elkeseredésében úgy igyelkszik magán segíteni, 
hogy nem veszi egészen komolyan sem a világot, sem pedig önmagát. 
„Ennyit talán megórek?" — kérdezte .fájdalmas mosollyal Eladok 34  
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évet című  verse utolsó sorában. Ugyanezt az önvéd đ  lelkiállapato+t tiik-
rözi az a költemény is (Adják vissza a tandíjamat), moly említett min-
taképére emlékeztetve egylko+ri taníaójával száll perbe:  

Un Varga úr, mit bellém ültetett,  
azt á1tá1 z-ig .megcáfal:ták mások.  
A tandíjamat adja vissza  
+és örüljön, hogy botrányt nem asináldk.  

Az uralkodó normálklkal való feleselés a bohóckodás örömét rejti magá-
ban: e nihilizmus — vajon +mi .mást tehetne az adott korviszonyok ikö-
zepette? — önmagát élvezi.  

Bányai János szögezi le egyik kritikájában, hogy Gál László nyelve-
zete, miként a legtöbb k+ölt đnk+é, szegényes, nem hasznáilja ki teljes mér-
tékben a magyar nyelv árnyalatgazdagságát. Ez az állítás paradoxád.isnalk  
tűnhet: e ►költészet varázsa ugyanis letagadhatatlan. Az вΡllentmоndást  a 
költői magatartás ►különössége oldja fel: alig van ugyanis aly.an ikсrüLt  
verse a költđnek, amelyet ne a felszínesebb vagy almélyültebb szelíemes-
ségndk valamelyik formája öltetne. Ennek lényege (rés olykor megnyilvá-
nulása módja) az el őbb már &intott fölülnézet, mely aktkor jelentkezik, ha  
a 'költő  ►képes fёlülam вΡlikedni az élettények okozta fájdalmon, az önmeg-
vаlósulás lсhetemlensége miatti önsajnálaton. Egyáltalán nem vélevlen  te 
hát, ha nem is egy Gál-versben szerepel a szerzđnek a neve. A gúny és  
öngúmy néhol már a cimben megmutatkozik (Ez egy nagyon szép vers:  

magamnak írtam):  

Egy praxi írja és itöprengve néz:  
csupa adósság, szörnyű  sok hitel;  
ezt a Gál Lászlót ellepi a csőd,  
csak tartozik, semmit se követ 1.  

A ball olldal már csunyán tele van,  
a számla réges-mágen Qtimeriilt.  
(Ez a Gál László olyan egyedül van,  
é anégis rossz +társaságba Ikerült.)  

A magatartás tudatos, a kafikai álam távól van az öncélыgtál. Érték-
lehetőséget kizárólag a családi környezethez fűződő  gyermekkori emlé-
kek đriznelk, фehá,t csak a ttávalmúlt, a , ;régi gyermek-izgik" élők, a múlt  
és a jelen halavt, s a hallgatására csupán dac lehet +a válasz. Igy a kö-
verkezđ  két sor emberi helyzetet és költ ői magatartást egyaránt definiál:  

Bohócpofám mögül a régi nevet ő  arcot  
már nem keresem, mert tudom, nem találom.  

(Ma is hiszik)  
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Amennyiben a távoli emlékek melegét đQ fű tött „bohóc" megfeledkezik  
a szerepéről és moralista hévvel a bűntik előszámlálásába feledkezik —  
ha tehát túl lamalyan vesz ő  önnön jóságát — ,  akikor a kisember jere-
miádja (olyan ritka kivétol mellett, mint a Subotica) költői erő  nélkül  
marad: minthogy önsajnál ~a~t és poézis nehezen férnek össze egymással.  

(Egészen más eset a Radnótié: nála az objektív körilmények egyrészt  

sdkikal súlyosabbak voltak, másrészt pedig — hozzájuk viszonyítva — a  

tárgyilagosság jóval nagyobb töltést ad az utolsó versellenek az egyébként  

sohasem helyénvail бbb panasznál. A személyes sérelmdk el őszámlálása  
nem költői érték, — jól tudta ezt Radnóti, akinek még a Töredék című  
versében is személy feletti a prófétáló póz. A hagyományos paetioai nor-
mákat tagadó s .nemritk.án saját serényér ől, a humorról ,magfeledkező  köl-
tő  legfeljebb élettényeinek elamentariitásával hathat; amennyiben retoriká-
ba csap át, a аilettantizmusnak adja meg .magát.) Mi гtagadás, Gál  
László, a kés5bbn kiváló ,kdbt ő, aöbb egészen gyenge verset is írt a har-
mincas években.  

Az Utasi Csaba által behatóan elemzett 'költ ői alkat tehát egy etikai  
általánosságban találja meg célját és önigazolását. E kivételes men őség a  
jósággal azonos. Mivel ennek küls ő  okok miatt nélkülöznie kell tár-
gyát, a hiányérzet áloinizmussal kompenzálja önmagát. A költ ői alap-
& lósnak e jellélegzetessége különösen a Boldog új évet kívánok cvmű  köl-
teményben domborodik ki; nem alaptalanul, hiszen az emberte+len világ-
állapotot leltározó strófákat, groteszk módon, a ci ~mm'e1 azonos refrén  
zárja. Az iinnepi jókívánsá.gat természetesen eleve érvénytelenné teszi a 
megelőző  sortikból ,knrajzalódó negatív teljesség; azaz: a költ đ  végső  el-
kesereаésében a humor bástyája mögül néz szem-be a megsemmisít ő  té-
nyeklkel. Mivel azonbandramatikusalkat üzenetét olvassuk, nem lephet  
meg .bennünket a muszáj-Herkules gesztusával hitbe kapaszkodó befe-
jezés:  

És én mégis hiszem, hogy valami jóság,  
valami mégis megváltja a világot.  
És hiába vérzik újra a föld, én mégis  
:bélkés és boldog új évet kívánok!  

Ugyanebben az .élеtérzé9ben ,gyökereznek Gálnak az ironikus, ső t szarikasz-
tikus hangnemben Lrбdоtt költeményei is. Ezek szellemessége mögött ter-
mészetesen népnevel ő  szándék is rejtđziik; még akkor is, ha a világ  
őrületébe már-araár bdleszédült ember reménytelen nevetése visszhangzok  
az ilyen sorokban. Az Iz zó szépség a háború című  versben a futuristák  
eszményest olykбppen gúnyolja ki, hogy .a háborút, mint a vezet đ  hlva-
talnokok gonoszan naiv életeszményét, annak már tudott eredményével  
vetíti azonos si~kra:  
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Be szép a nép, ha egy ütemre  
egyszerre lép, akár a gép.  
S be szép a gép, ha fent az ég  
szivárvány színekbe szédül.  
Be szép az elrévült halott.  

Gál László világiképébe ritkán 4op бzik reménysugár ezekben az években,  
s mivel feloldhatatlan ellentéteik Iközepevte adatott élne, viszonylag rit-
kán sikerül retarükai bravúrral, csattanóval, a hitt mindenekkel szembeni  
vállalását dacosan hirdet ő  verset írnia. A képlet egyszer űnek látszik: a  
szép szükségletét és realitásának tudatát olyan mélyre ültette benne a  
gyermekkor, hogy folyaanatosan tri ~ltatkoznia kell a tarsadalom azzal el-
lentétes normarendszere ellen. Ám Gá,l László nem egyszer űen a saját er-
kölcsi és esztétiikai lényének védelanében száll perbe a világgal. Kölnésze-
tének színvonala tudniillik azokban az években lesz magasabb és egyben  
kiegyensúlyozattabb, amikor +már testi veszélyeztetettség, anyagi kény-
szer, tehát közvetlen érdekeltség .nélküli tanúja mások — sokszor még  
mindiga létmi.n .imumért folyó harcának, s amikor a társadalmi ellent-
mondások gyakran — a naiv szemdélét számára érzékelhetetlen — lélek-
tani mélységekbe merültek. 0 tehát :lényegében (a hatvanas évekt ől kezd-
ve, persze) azokat az ellen пmondásakat élezi ki, mely& a köztudaгt sze-
rint megszűntek vagy legalábbis megsz űnőben vannak. Eszerint Gál  
László Olyan .idealistatermészet ű  költő , ajki humanista eszménye_.t —  
lovagias gesztussal rés megszállott .módjára — méri hozzá a valósághoz,  
illetve ahhoz, ami a Іkёzёѕsёg által is vállalt ideákból realitássá lett.  
Végső  soron tehát a j б  szб  (nem a költői kifejezés!) hatékanyságána$k, le-
hetőségeinэk vallatásával, kutatásával azonosithat б  Gál László költői  
v~іlágának egésze.  

A háborút követő  újjáépítés láza a költ ő  és a ,társadalom szavaikban,  
de még inkább tettekben való azonosságának illúziójával kecsegtetett, s  
így a költő  is saját 'legbensejében őrzött gyermekkorát érezte febtámadni.  
A jб  és a szép egységének ideje volt ez, melynek dokumentumai ma esu-
pán azért Imosolyogtatnak meg bennünket, mert sakkal távolabb tudjuk  
magunkat az emberiségnek akkor megtestesülni látszó álmait бl. Gál  
László akkori költői úidonságai mindenesetre a legsikerültebbek közé  
tartoznak, s ha manapság nem hangozna gyanúsan, akkor az „őszinte  
örömkönny" kifejezéssel jellemezhetnénk legtöbbjüket. A költ ő  tudniillik  
individuális veszélyeztetettségében is „az embert" féltette a vérengzések  
idején, úgyhogy bármit is írjon le a felszabadulást +követ ően, az majd-
nem mindig több a kisajátítók kisajátítói jelszavas elve'nek szaj ~kózásá-
nátl. Gál László akkor másodszor és utoljára teljességként élte meg az  
deret: hangja diadalmasan visszhangzott, s ugyanakkor a többség érde-
keinek adott hangot szavaival.  

A valóságélményről természetesen rövid idő  múlva kiderült, hogy csak  
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álom volt: az egyre fdkozбdб  magány és elszigeted5dés hosszú évei kö-
vetkeznek. Az ámnеnsti szakaszat fanyar dalok jelzik, a költi fél (és  
késfibb is féil:ni fog) attól az Amál, amit súlyos dileтnmáktál ,terhelten  
meg kell tennie. 1960-bon a Vajdasági ég alatt című  antolб~giában még  
azt vallja, hogy „ma — még inkább ma is — gaz absztraíkci б  egy kicsit  
a megfutamodás, egy kicsit a félreállás, egy kicsit emigráció és a maga  
egészében gyávaság is". Fdkozatasan, de meg-megújuló b űnttudattal an-
nak a relativizmusnak az érzése ker iti hatalmába, meny az akkor málunk  
is divatossá lett kínai filoz бfiátál sem függetlenül a tézisekre rögtön an-
titézist talál. Lassan odajut, hogy a növekv ő  belsб  ellenáldásokkal egy-
időben, a hit utolsó sz maszá ~lát lényegében sohasem dobva el, az em-
bernek mint mindig önmagát mh6 álértelmes lénynek az abszurdvitását  
éli meg. Nincs szikség !különösebb benmfenaességre annak fflisaneréséhez,  
hogy a köverkező  és a hozzá hasondб  strófákban a Beakett által is fel-
dolgozott életérzés munkál:  

az ember — én — hol ezt keresi hol  
azt amazt és jaj ha anegta.lálja  
az ember — én — mindig mást  
a másikat várja azt aki nem jön  

(A ho'napot várva)  

A gondolatiság elburjánzására a névm ásaknak és a határozószóknak a  
túltengése utal: az idézetben csupán egyetlen (megismételt) f бnevet talá-
lunk. Gál László valamikori epikai hitel ű  konkrétsága tehát önnön ellen-
tétébe fordult: a ktilsđ  lényegtelenné, esetlegessé, foranálissá lett, — az  
бletélményt pedig a léttapasztalat szorította háttérbe. Megn đtt a szavak-
kal való játék szenvedélye, hiszen „olyan 'közel van minden messze".  

Egészen különös ez a boldog boldogtalanság ánlaporoa. A ködt ő  ugyanis  
boldogtalan: a valóság és saját maga is egészen más, mint ahogy azt a  

háború elбtt és alatt .külsб  okok miatt meg-megroggyanó hittel, vanamint  

a falszabadulást követen naiv lelkesedéssel gondolta. De boldog is: az  
újfajta, rejtett emberi viszonyok .megnevez ,ésénelk .képessége és bátorsága, a  
szavak (a költői szavak!) hatalmánаk felismerése a poéta méltó bosszúja  
az ember vereségéért. Gál László számos ekdiori versének humora tulaj-
daraképpen hamleti önvédelem. Az ilyen lél еká,llapatta Јl magyarázható több  
kölxeménynek — fđlleg a befejezésben fordulatként, csattanGk ~ént  kinyilvá 
nított — látszólagos egoizmusa: amikor például az Önarcképben ikrissé  
Adyra emlбkeztetб  nyomatékkal, valójában önironіkusan kijelenti, hogy  
„ ... 

 

kaptam, vettem és nem adok, / ez én vagyok, ez én vagyok.", vagy  

amikor a szó sorsára vonarkozбan állapítja meg: „ ... ha szíve van, hát  

megölöm."  
Gál László költészeténeke poeticai és világszemléileti átminđsülését leg-

összetemebben az Ispiláng című  költemény fejezi ki, nem függetlenül attól  
a körülménytől, hogy a játбknév gaz 1961-es versskötet fed őlapjára került.  
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Az akkor országszerte érvényre jutott esztétikai elvekkel egyvonalban  a 
homo ludens fickándozásának ad szabad teret a költ đ ; ámde — sakaktбl  
eltérően — hedonizmusa nem lеhвt problémátlan, s xulajdonképpen az  
örömbe szüremlđ  fájdalomban, az elveszített hit kísértésében nyilvánul  
meg Gál László .költđiségének kritikusok által emlegetett állon ósága.  E 
kettősséget szem előtt tartva tehát e költészetnek „nincs »fejl đdése« s nin-
csenek a költői életművekre jellemzđ  fázisai ..." (Biri I.mre). Az egyes  
kifejezések szimbólumértéke a méilyben még mindig folyó emberi drámá-
nak a függvénye. Viszont csak az érzékelheti a „kifordultam befordultam"  
dátsz6lag könnyed, felszínes kifejezések mélyebben fekv ő  tartalmát, aki-
nek van betakirLtése Gál felszabadulás el đtti és utáni helyzetébe. A kёltđ  
akarná a jároákot, de az embernek nincs lelkiereje hozzá. Ezért mondja ke-
serű  paradoxon formájában, hogy „nem játék ez ispi-láng" — ti. mivel  
nem lelt „szép országra / bdldog népre"; a „szép leány" egy bként a játék  
valószínűsítésének, a ikamo вlysággal való egyensúlytartásnak a kelléke.  A 
vers egyetlen jelen idej ű  tárgyi reaLtása a költ đ  tartózkodásának helye: a  
,kínai nagy víz". Nem más ez, mint az ellenpontozásnak az a végtelen-
sége, melynek nyomai mára harmincas évekb сn írt versekben is kimu-
tathatбk. Ami tehát a szocializmus leglelkesebb híveinek ocsúdásakor di-
vatként jelentkezett, az Gál László esetében alkatnak a .kérdése. Sakkal  

természаtesebbeai ír ugyanis paradoxonokat az örökösen dilemmákkal ,  meg-
élt, egymásnak ellentmondó rész'gazságoklkal vívódónál, aki számára csak  

agytornaiként, ritmusösztön ,kielégítésére vagy filozófiai tétel bizonyítására  

szolgálaikínai metafizika nihilizmusa. Mert: ha a Híd munkatársa még  
csak sejtette a helyes megoldást, de nem vak folyamatoslelkiereje annak  

erđfeszitéselhez; amennyiben a szoc'a'lista realizmus példamutatója már  

diadalittasan hirdeti az azonos, mindenki számára n уitont úton járást, —  
akkor a magánéletbe visszahulló nosztalgiától és leliki.ixmeret-furdalástól  

terhelten már csak a szellemes elentmandások halmozására képes. Igy for-
málбdhat circwlus vit:osusdk sorozatává e kdltészet; például a köveokez ő-
képpen: „bizony csalás csalódni önmagunkban / vagy hinni" (Hiábavaló  
vers).  

A hiteltelenség, a feleslegesség panaszai születnek a rn бrcenélküliség álla-
potában, a minden mindegy kísértései közepette. Gál költ ői és emberi be-
csületére legyen mondva, hogy amkor gombaként szaporodott él a cini-
kus magatartás — noha đ  is számat vetett ezzel a szélsőséggel, mivel az  
elme kételyeit úgyszólván indulásától kezdve ismerte —, lényegében nem  
ájult az új hedonista dekadencia karjaiba: nem vállalhatta töretlenül ko-
rábbi eszményeit, melyek frázisokhoz, anakronizmushoz vezettek volna,  
de zavartalanul mosolyogni sem tudott a korább értékek pusztulásán.  A 
nyárspolgáriságnak az újabb kori gy őzelmét tehát nem a dogmatikus fan-
taszta, hanem a tdljesség igényéről legbelül még mindig le nem mondott  
ember a rá jellemz ő  puritán eszközökkel mégis költ đi teljesitгény лként  
fejezte ki:  
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elmondanám de minek is  
ha kezdeném elölről  
az egyetlen nagy igazat  
a borról és a nőrő l  
ha ;kezdeném elölről  

(Ha kezdeném)  

Gúny és öngúny .került a főmativuan szerepébe ezekben az években.  
A folyamatos ambivalenciát alkatб  fogalompác azonban nem állandó,  
hanem mindig cserél ődik: a Gál-vers játékossága tudnüllvk az egymással  
ellentétes érzéseik és gondolatok összekapcsolásának lehet ősége, az  ellen 
tétek kiegyenlítésénekmódja, ezért az öncélúság és a beszwki ~tés a elehető  
legtávolabb van tőle. A játék — elvisеlhetőség. Az évek során a gyer-
mekkorra való fájdalmas-gyönyörteljes emlékezés is lehetetlenné lett, já-
tékká alakult:  

elbújtak és keresem őket  
a hunyó vagyok én és keresem  
most már csak egyre keresem a pajtás  
emlékeimet és nem találom  
bah furcsa játék  

(HиПyócska)  

A konformizanus rossz lelkiismerete a groteszk kifejezésformát is meg-
szaporítja Gál László költői világában. Ennek бletérzésében a nagyfokú  
kényelem .nagyfokú kényelmetlenséget asszociál. A túlzott erkölcsi érzé-
kenység, a legtávolabbi összefüggések felismerésének képessége vezet tra-
gikus sejtelmű  sátáni mosolyhoz:  

pirosra sütöm a csirkét a sütőben  
hetven szerzetes pirosra sül  

(Hetvenen készek a halálra)  

A szorongás válam ~ nt a nevetés abban a tudatban egyenlítődik ki, hogy  
„az ember: ennyi víz és araég sok minden". Amennyiben a teremtés ko-
ronájának etkölcísi lénye felbomlik, akkor természetszervileg a test vegyi  
összetételére irányul a figyelem. A tiszta színek idejét a csillámló árnya-
latok és a piszkosszürke faltak kora váltatta fel, s aköbtő ,  legbelü'1 még  
mindig egykori énjéhez .ragaszkodva, képtelen cinikusan beletör ődni a  
viszonybogosság eluralkodásába. Az élet egyre gyorsuló folyása — sokak  
számára láthatatlanul — alámossa a mozgalmiság aranykarának harcos  
elveit. Fájdalmasan észleli Gál László, hogy a forradalom nem viszony-
lag önzetlen tettekhez, elb űvölő , magával ragadó eredményekhez vezető  
cselekvés többé, és a lényege csupán a legelvorntabban, Felmélyült antro- 
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palógiai figyelemmel fogalmazható meg: a konkrbtumakra irányul б  jsl-
szavakkiürültek. Emiatt a forradalom  

dal ame4yet tovább énekelnek  
hang mely nem hal e1 soha  
lépés mely után lépni kell egyet  
cél amely elfut és megint  

(Dala f orrada.'omról)  

Létezik tapasztalat, létezik igazság, ám mindez a legtöbb vanarokazás-
ban a fonáikja a korábbi meggyđzđdésnek, bizonyosságnak. Gál k:ö tésze-
tiében most is többször felbukkan a publicisztikai konkrétság igbnye, ám-
de a valóság rejsđzködđ , csak a bölcsebbek és a cinikusabbak el&t .nyil-
vánvaló lényegéndk kifejezése céljából. A kalv đ  most nem a remény rб-
zsaszinű  fénytörésében, hanem a .meglesett életmozzanat vaskos natura-
lizmusában festi meg az Épít ők látványát. A Vers rJjvidékr ől lehangolt  
fáradtsággal kénytelen leszögezni :  

a tegnap mégis utálért benne élünk  
tejünk az vérünk gyöikerünk  
a jövđ  gazdag a jövđ  szép lesz  
de csak anwltunk az örбkünk  

A tegnap, a determinizmus három sort kap, a jöv đ  csak egyet, az is  a 
letűnt idđk elhamarkodott hurrá-optimizmusával cseng egybe. Rezignált-
ságában maró e gunyorosság, különösen, ha a mazochizmus felé hajló  
becsületességet is kibrezzüik bel đle:  

pocsolya a mi szép hazánk  
hátunk és életünk varangyos  
legyet falunk és brekegünk  
s nagyot alszunk ha jóllakunk  

(Béka vers)  

Az dhhez hasonló versekben az ellentanondásakélet és halál !kérdéseire  
egyszerűsödtek: az ellenrétek többnyire felsorakoznak, ritikábban terem-
tenek izzást. A formai bravwr játékága kevésbé kell a megnyugváshoz,  
az elégikus hangulatokat a semmi, a nirvána harmóniája gyógyítja.  A 
költđ  háborgása békekötés n:blkül csitult el, a parazsat azonban szarka-
mus — vagy mondjuk inkább így —, etikus cinizmus hamuja ,takarja.  
fine, ilyen a költészet világformáló lehet đsége:  

fel akarta gyújtania világot  
egy kültđ  egyszer  
hallat fogott és fehér papírra  



hulltak-hullottak a nagy бg8 szavaik  
csóvás piros szavak a fehér papírra  
forrб  lávaszavak  

gyufával könnyebb lett volna  
(Kö_' tб)  

Ennek tudatában a monoton panasza dacot, a szembenállást, a szellemi  

fölényt is gyakran elmossa: Gál László költészete ekkor araár nemritkán  

öregkari zsбmbeskedés, noha nem öncélúan individualizáló, mert — ese-
tenként — társadalom- és nsmzet'ség-lir гtika is akad benne.  

Az újabb ІdЯ t&і  nemzedék etika szempontjábó1 az el&bbi idézetet ir-
hatpa fel mottбként; a szб  és az ember &ja távolodóban van egymástбl.  



PÉLDÁUL ROBELAIS, SzEMBETTNŐ  HELYEN  

KONCZ ISTVÁN  

Spán polgár kiérdemelte a „polgár" attributumot: elégedett volt  

a világgal is és önmagával is, mint ahogyan az egy jó polgárhoz  
illik , anélkül azonban, hogy egy percre is megsz űnt volna harcolni  
önmagában rés kifelé is, a még jobbért, sz бval anélkül, hogy egy  
percre is megszűnt volna forradalmár lenni. Meggy őző  érvekkеl  
tudta bizonyítani, hogy hosszú, nehéz és kiiizdelanes élete során min-
dig a leghelyesebben cselekedett. Kit űnő  testi és értelemi erőnlétét,  
társadalmi teki,ntélygt csakúgy, mint anyagi j бlétét helyes élete leg-
természetesebb következ пъényének érezte. Ak ár egészségét,  szelleani 
frisseségét, akár társadalmi érdemeit, vagy éppen anyagi biztonsá-
gát dicsérvéé, ,határozott és megalapozott fölémnyel, de mégsean  

fennhéjazóan mondogatta: „Mindennek ára van, barátaim, én sem  
kaptaara ingyen semmit!" Aztán attól függ ően, hogy éppen a fogai-
rбl, emésztéséről, valamelyik kitüntetésér ől, esetleg járadékai ösz-
szegének magasságáról, vagy egyébr ől volt szб, elkezdte felsorolni,  
hogy mit nem csinált élevében, — (ezek az ártalmas, helytelen dol-
gok), iás hogy mit hogyan csinált, — (ezek a hasznos, helyes dol-
gok). Spáп  Bolgár élete is nehéz, küzdelmes élet volt, mint legtöbb  
más polgáré, csak ő  éppen mindig és mindenhol a leghelyesebben  
cselekedett.  

Mint mindenkinek, Spán polgárnak is vdltak ellenségei, ennek  
azonban, ez idő  szerint senki, ő  maga sem tulajdonított jelentSsé-
get, bár helyes élete szabályai értel гmében nem mulasztotta el ébe-
ren figyelni ágkálбdásaikat. „A teranészetben is aninden nemnek,  
fajnak, lénynek megvan a maga temбsszetes ellensége. Ellenségre az  
egyensúly, a békés fejl ődés miatt van szwkség. Az ellenségre, hogy  
ú.gy fejezzem ki magam, létszükséglete van a természetnek. Ha nem  
Tenne ellenség, tenyészteni kellene" — magyarázta Spán polg ~ar,  
amikor valaki aggбdva figyelmeztette valamelyik ellensége áskálб- 
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dósaira. Ellenségére pedig olyan körültekintően tudott lesújtani, hagy  
az teljesen el ne pusztulhasson, vagy legalábbis a helyére kett ő  tép-
j en.  

Spán polgár, barátai lelkes helyeslése közepette, elhatározta, hogy  
megfesteti saját képmását. Ne értsük fiélre ezt az elhatározást: Spán  

polgár egy cseppet sem volt hiú ember. „Sokat éltem, életem nehéz  

és küzdelmes volt, mint legtöbb más polgáré, csak én épp еn, min-
dig és mindenhol a leghelyesebben cselekedtem, és így meg ő riz-
tem testi és értelmi er őnlétemet,társadalmi tekintélyt ,és anyagi jб-
létet vívtam ki, teremtettem magamnak, kötelességemnek érzem,  

hogy ezt valamilyen hasznos m бdon megosszam a közбsséggél" —  
mondta, majd így folytatta: „Áldozni akarok a m űvészetért és a  
művészekért, de azt helyesen akarom tenni." Aztán röviden, de  
a rá jellemző  meggyőző  erővel elmagyarázta, hogy álképzelése sze-
rint csaik az értelmes és hasznos allkotás lehet igazi m űvészet: „Ezért  
feladatul adom képmásom elkészítését, amelynek .tükröznie Ј  е  l ne- . 
héz és küzdelmes, de ugyanakkor egészében töretlenül helyes életem  
eredтméпyét; kitűnő  testi és értelmi erőnlétemet, társadaluni tckinté-
lyemet és anyagi jólétemet."  

Spán polgár tisztelte a m űvészetet és a művészeket. Persze csak  
az értelmes, hasznos alkotásokat és alkotókat. Sok könyve és képe  

is volt Spán polgárnafk, olvasni azonban nemigen volt ideje iskálái  

elvégzése бta. Azt is tudta Spán polgár, hogy könyvei +közt akad-
nak komolytalanok is, de ezekkel is úgy tett, mint ellenségeivel:  

az egyensúly érdekében nem pusztítatta el őket. Például Rabelais-t,  
akit már iskolás +korában is komolytalan szerzőn~ék tartott, nos Ra-
belais-t ,épp a legszсrmbetűnőbb helyen tartotta díszes könyvszekré-
nyben.  

A festő  — festő  lbtére — elég rendezett külsej ű  fiatalember volt,  
és ez tetszett Spán polgárnak. „Nagyon helyes" — mondogatta,  
amikor a piktor portré-albumát nézegetve egy-egy ismer őse arc-
képére bukkant: „Kinek milyen az élete, olyan az ardképe is, az  
ember a külsején viseli, hogy úgy fejezzem ki magam, a külsejével  
ábrázolja, sőt manifesztálja egész életét." Miután átnézte a vaskos  
albumot, a festőhöz fordult: „Nos, fiatalember, ennyi hibás élet  
után itt az ideje, hogy végre megfesse, megalkossa a helyes élet  

képét, amiből majd tanulhat, okulhat és er őt meríthet a kor és a  
jövő  egyaránt."  

Az elvi kérdések megbeszélése — adataink szerint — ~hбnapo-
kat, vagy talán ¢veket vett igénybe. E15ször is e1 kellett  dnteni, 
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hogy tetőtől talpig vagy csak derékig, esetleg vád,lmagaságon felül  
ábrázolja-e a kép Spanpalgárt: (Teljes alakban állapodtak meg vé  

gül is.) Aztán meg kellett beszélni a Јvép méreteit. A kép mérté-
nek elhatározása előtt azonban tudni kellett, hogy milyen környe-
zetben készüljön Spán polgár életnagyságú képmása és hogy ott  

milyen tárgyak é.s lényeik vegyék őt kerül. Figyelembe kellett venni  
persze a lehet őségeket is. — (a Montblanc csúcsára azért mégsem  
lehet felállítani Spán paLgárt!). V бgül is a festő  az állatkert mellett  
döntött. Az állatkert a xermészetet, a teljes természetet jelképezi,  

és Spán polgár helyes életéhez mi sem állt közelebb, mint a teljes  

ter~rnбszet.  
Spán polgár, mint ahogy smár elmondtuk, táj бkozott volta mű-

vészettörténetiben: tudta, hogy az antik kor a mezítelen emberi test  

ábrázolásával törekedett az erő  és szellem harmóniáját bemutatni,  
míg később a renaissance, majd a barokk az erő  jelképбt nem első-
sorban a pompás felépíités ű  emberi testben, hanem a gazdagságot,  

hatalmat tükröző  pazar ruházatokban fedezi fel. Mivel az antik  

kor mércéi világosabbnak, egyértelműbbnek tűntek Spán polgár  
előtt, ráállta piktor javaslatára, hogy végül is бletnagyságú mezí-
telen kбpét festesse meg.  

Legvégül az esetleges félreérthet őségek kiiktatását beszélték meg  
finom részletességgel. Spán polgárt például nyugtalanította vagy  

legalábbis zavarta egy bárgyú vallásos képecsike ernl бke, amelyet  
valami népszerűnek szánt kiadványban látott még gyer гmekkará-
ban. Ez a kép a bibliai Adtámat és Évát ábrázolta a buján tenyész ő  
Paradicsomban az őket körülvevő  békés vadállatok közt. „Semmi-
lyen misztikus vonást, hangulatot nem akarok a képen, felvilágo-
sult kárban élünk, felvilágosult emberek vagyunk! Paradicsomi  
idillről wgyszintén szó sem lehet. A természetben minden nennnelk,  

fajnak, 'lénynek megvan a maga természetes ellensége. Ellenségre az  

egyensúly, a békés fejlődés miatt van szükség. Az ellenségre, hogy  

úgy fejezzem ki magam, létszükséglete van a terunészetnek. Ha  

nem lenne ellenség, tenyészteni kellene." A ,fest ő  jбl megértette Spán  
polgárt, és vállálta, hagy a képen az oroszlán véres szájjal fog vi-
csorftani, a tigris ölni fog, a kesely ű  és sаkálak zebratetemen'lakmá-
roznak majd, a majmok háborúznak, ,еgyszбval mindenik a helyes  
élet szabályai szerint tölti be hivatását.  

Vбgre elkezdődött a munka. Spán polgár p бzolt, a festő  tanul-
má ~nyokat készített és festett, a °bar ~,tak — (a helyes él tat m&lt,-  
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nyolб  nagy többség) — érdeklődéssel várakoztak, az ellenség áská-
lódĐM.  

Spán polgár jellemnбhez és így történetünkhöz is hozzá tartozik  
az a nagyvonalúság, amely a fest ővel kötött .megállapadáshban ju-
tott kifejezésre. Anélkül azonban, hogy alábecsülnénk e kötés fon-
tosságást, a kép közéleti jelent ősége mellett ez a lényegében anagán-
ügynek számító részlet .mégiscsak ,mellékes, és így utoljára hagytuk  

ismertetését. A képet egy pártatlan bizottságnak kell elfogadnia —
(természetesen Spáп  polgár javaslata alapján) —, rés amennyiben a  
bizottság elfogadja a képet, a festőnek lakás és napi három étke-
zés jár, egészen a következd megbízatása eredményes aeljesítéséig.  
A 'bizottság — (természetesen Spán polgár javaslatára) — külön  
jutalmat is adományozhat a festőnek.  

A munka szépen haladt. Spáп  polgár pбzolt. A festő  tanulmá-
nyokat készíteM és festett. A barátok — (a helyes életet méltá-
nyolб  nagy többség) — érdeklődés .sel várakoztak. Az el :lenség áská-
lódott.  

Spáп  polgár és a festő  .közti megállapodás nagyon médtányas  
volta festő  számára. Minden eseteleges részrehajlást kizárand б ,  a 
bizottság kedvezdtlen döntése esetén, a piktor még fellebbezhet is,  
és a fellebbezésről már népszavazás kell, hogy döntsön. A inép pe-
dig, mint ahogy azt Spán polgár is (barátaival és ellenségeivel  
együtt) és a festő  is tudták: megvesztegethetetlen és igazságos.  

A festő  egy kellemes kora nyári napon áll гΡtotta ki az elkétszült  
képet. A roppant vászon tieljesen betöltötte a eközség legnagyobb ki-
terjedésű  és egyben legnagyobb alapterületű  csarnok~a.t. Magát a  
képet könnyű, fehér riil :lfüggöny lepiezite. Spán polgár és a bizott-
ság tagjai az elsd sorokban foglaltak helyet. Magatartásuk izgal-
mat, de ugyanakkor ünnepélyes mбltóságot is tükrözött. A festő  a  
képet lсplezđ  feihér гtüll~függöny jobb szelénél állt és igencsak fáradt,  
az egyik rendező  jellemzése szerint, melankolikus ember .benyomá-
sát keltette. Meg kell vallani, a fest őnek seannli tehetsége neon volt  
a nyilvános szerepléshez. Spán polgár, miután tudomásul vette,  
hogy a piktoron sem ruha, sem rendez ő, sem szesz nem seggit, tár-
gyilagosan megállapította: „Aki nem tud szerepelni, azon nem le-
hit segíteni, a szereplést nem lehet egyik napról a .másikra megta-
nhani. A tehetség .k гfejlсsztését már kora gyernnekkoreban el kell  
kezdeni." Spán polgár most gondolt eldször arra, hogy a nevel ő  
intézmбnyek nem fordítanak kellő  gondot a szereplés tanítására. El  
is határozta, hogy mihelyt ideje engedi, tanulunányozni fogja köze- 
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lebbrđl is ezt az igazán fontos, társadalmi szempontbбl fontos kér-
dést.  

A hatalmas csarnok teljesen megtelt érdeklődőkkel. Mindenki  
kíváncsian várta, hogy a könnyű, fehér tüllfüggöny lassú, kecses  
méltósággal, az eltakart kép jobb szélétől a bal széléig kússzon  és 
leleplezze az alkotást, amiből majd tanulhat, okulhat és erőt me-
ríthet a kor és a jövő  egyaránt. A sok száz szempár feszülten m уe-
redt a képről letekintő  férfiúra, Spán gálgár nehéz és küzdelmes,  
de ugyanakkor egészében töretlenül helyes életét, kit űnő  testi és ér-
telmi erőnlétét, társadalmi tekintélyét és anyagi jelétét tükröz ő  kép-
mására, s körülötte a teljes természetet — (amelyhez Spán polgár  
helyes élete oly közel állt) — jelképez ő, véres szájjal vicsorító  
oroszlánra és a többi ilényre, amelyeknek szüksiégszerűen mind meg-
van a maguk természetes ellensége.  

A bizottság elnöke már megkérdezni készült Spán p оlgárt, hogy  
vállalja-e a rбla festett képet és javasolja-e a bizattságnak elfoga-
dásra, amikor a közönség soraiban valaki, mintegy meditálva, de  a 
kitűnő  akkuszltika folytán a csarnok minden pontján j бl hal:l+hatóan,  
megjegyezte: „Hiszen ennek nincs farka." A kritikus, ('hivartásos  
volt-e, vagy műkedvelő , barát, vagy ellenség bérence, nem :tud бdott  
ki, mert kilétét sohasem tették közzé), nos, a kritikus nem a gerinc-
oszlop folytatásaként jelentkez ő  nyúlványra gondolt, amely any-
nyira jellemző  egyes gerinces fajokra, hanem az akt nemzőszer-
vére, amelyet valószínűleg a nagy nyilvánosság miatt, az illendő-
ség kedvéért nevezett , Jfarak"-nak.  

Pillanatok alatt élénk hangzavar uralkodott el' a teremben a lár-
mázó vitatkoz 'ástбl. A rosszul látók, vagy azok, akik nem megfe-
lelő  szögből láthatták a képet, tülekedni kezdtek, hogy megbizo-
nyosodhassanak a közibesz бló bírálat ,helytáll бságárбl. Spán polgár  
képmásának azonban valбban nem volt farka, se kiesi, se .nagy, s  
erről a rosszul látók is csakhamar meggyőződhettek.  

Mindenki zavarba jött: Spán polgár és a bizottság tagjai az elsó  
sorokban csakúgy, mint az érdekl ődők tömege, akik, mint ,már cl-
mondtuk, teljesen megtöltötték a hatalmas csarnokot, és a bizott-
ság tagjai számára (valamint természetesen 5pán polgár számára)  
fenntartott első  sorok mögötti lelátбп  foglaltak helyet. A festő  to-
vábbra is ott állt a kép jobb szébénél, és igencsak fáradt, az egyik  
rendező  jellemzése szerint melankolikus ember benyomását keltette,  
akiről Spán :polgár már korábban tárgyiiagosan meg is á'llapftotta:  
„Aki nem tud szerepelni, azon nem lehet segíteni, a szereplést  neon 
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lehet egyik naprбl a másikra +megtanítani. A tehetség kifejlesztését  
már kora gyermekkorban el kell kezdeni."  

Spán polgár élete is nehéz és IktizdelJmes élet volt, mint legtöbb  
más polgáré, csak 6 mindig és mindenhol a leghelyesebben cseleke-
dett, aminek aztán a 1egtermészetesebb következményeként meg őriz-
te testi és szellemi erőnlétét, társadalmi teki+nCélyt ás anyagi biztan-
ságot vívott ki, teremtett magának. Spán polgár most is azonnal  
megértette a közönséget is — (barátot, ellenséget, kit- ►kit a teljes  
természet egyensúlyában. betöltött szerepe szerint) — és a helyzetet  
is, és bölcsen, de a helyzethez illő  mérsékelt indulattal kij еlentette,  
hogy nem vállalja iképmásának a fest ő  által kiállított farkatlan  
képet.  

A botrány ajkkar tört ki, amikor a bizottság elnökének a kérdé-
sére, az ugyancsak fáradt és az egyik rendez ő  jellemzése szerint me-
lankalikus ember benyоmását +kеl+tő  festő  kijelentette, hogy 6 a meg-
állapodás szerint járt сl, .a valóságat híven ábrázolta, és „Spám pol-
gárnak azért nem lehet farkat festeni,mert Spán polgárnak egyál-
talánnincs farka". Aztán, nem minden kihívás nélkül, hozzáfűzte,  
hogy a bizottság e kijelentését egyszersmind tekintse fellebbezésnek,  
mert ő  Spáп  polgárt, helyes életével együtt, a valóságnak tmegfele-
lő&n ábrázolta, аmјiьбІ  majd tanulhat, okulhat és er őt meríthet  a 
kor és jövő  e+gyaránt.  

Mi önár csak a +népszavazás eredményét ismerjük. Arról nincs  
semmilyen adatunk, hogy a nép, amelyről Spán polgár is (barátai-
val és ellenségeivel együtt) és a fest ő  is tudták, hogy anegveszte-
gethetatlen és igazságos, +meggy őződött-e és ha igen, hogyan és mikor  
győződött meg a festő  'feldebbezésénsk az igazáról vagy valótlansá-
gáról. Annyit tudunk, hogy Spán polgár, ellenségei provokálása  
ellenére sem mutatta meg, ott a helyszfnan, a val бdi valóságot.  

A népszavazás eredményét csak jóval később tetvék közzé. Eb-
ben nyilván az is ,közrejátszatit, hogy a festőről +közben egy egész  
sor diszn6ságot derítettek ki, mint például: bigáг ia, adócsalás,  ne-
mi era'szak, vesztegetiés, +sikkasztás, hogy csak néliánya+t emlftsürvk  
a terjedelmes bűnlajstrоmrбl. Ezek után, ha érdekalté is, aligha bírt  
jelentőséggel a számára, hogy a népszavazás elutasította felle(lá e-
zését, és egyszersmind kinyilvánítatta, hogy az általa festett far-
katlan akt neon Spán polgárt, tehát nem a valóságat ábrázolja.  

Spán polgár pedig — +a csőládás legkisdbb jeleit sem lehetett raj-
ta: észrevenni — ,  ha lehet, +még edzettebben élte tovább helyes éle- 
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trét. »Mindennek ára vam, barátavm, én sem kaptam ingyen sem-
mit!" — ,mondogatta határozott és megalapozott föl+énnye1, de a még-
sem fennhéjázóan, amikor akár egészségét, szellemi frisseségét, akár 
társadalani érdekeit, vagy éppen anyagi biztonságát dicsérték. 



A HAJSZÁRÍTб  BURA  

BUNDUR PAL  

Hajszárítб  burává szűkült az ég  
a bogár lépni nem mert  
inkább gurult a kibírhata гtlan homok felszínén  
a túlparti harangszó araég szédülten kóválygott  
fáradt fák között  
hogy azt nézni seun .lehetett  
apikor hirtelen fázni kezdtem  
a büszke nevű  folyónál  
egyre jobban rázott a hideg  
hát forróbb vagyok az augusztusnál  
mosolyogni még bírtam  
magamban  
— és milyen átok ez! —  
az is eszembe jutott ezt a fоlyбparti jelenetet  
nem fogom megírni soha  
olcsó fázik-a-szívem  
szimbolikája miatt.  
Nevetni akartam de csak vacogtam:  
életem cenzúrázza a költészet? Aztán beszélni kezdtem  
sokat és össze-vissza  
nem voltam észnél úgy vittek haza  
majd az orvoshoz.  
Az orvosnál a szem- és fültanúk állítása szerint  

a konvencionális kérdésre (mi a baj öreg csatár)  
önérzetesen így válaszoltam: 
Hajszárító burává szűkült az ég  
a bogarak csak gurulni mernek a forrб  homokon.  
Erre kaptaura egy adag antibiotikumot.  
Intraunuszkulárisan.  
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Ettől estig észhez is tiértem  
testhőmérsékletem a norunálisra csökkent.  
(A fájdalmas művelet mégis öt napon át tвegismételtetett.)  
Semmi komoly: 'torokgyulladás.  
Csak azt furcsállom Shogy a torkom egyáltalán .nem fájt.  
Mikor lehetett araár velem beszélni  
elmesézték mi történt az orvosnál  
mutatták a helyszínen 'lejegyzett  
így mondták: értelmetlen tihalandzsá,mat.  
Ujjongva ugrottam ki az ágyból.  
Azonmód folytatni akartam.  
Kockás papirost kértem — az .nélkül neon megy — 
és írбszerszámot.  
Ilyen ajándékot egyszer kaptam az életemben  
katonakoroanban  
az Ich bin un Dichter ... c. versemet  
az elsőtől az utolsб  szóig álmomban írtam  
amire szintén van tanú-m  
Maurits Ferenc barátom szemglyében  
aki ugyan nem bújhatott az álmоmba  
de jelen volt amikor a reggeli ébreszt ő  után  
az ágybál kiugorva.  
nem a reggeli tornára rahant аm lélekszakadva  
hanem eltbújni valahová hogy a verset lejegyezzean  

ébren is  
amiért aztán meg is kaptam a magamét.  
Előttem volta papiros ,és egy hét betegszabadsága.  
Nem jövt ki belőle semmi. És azбta sem. Két éve már.  
Előttem volt a papiros és egy hét betegszábadság.  
Nem tudom folytatni sehogyan  
becsempészni valami szövegembe.  
Ma végre úgy határoztam el-
dobom és felejtem  
a hajszárítб  burává szűkület eget a guruló bogarat.  
A pillanatnak az a tört része alatt  
míg az összegyűrt papiros  
kezemből a papírkosár felé repült  
rádöbbвnгtem hol volt a hiba.  
A .h&ok! Csak az akkori lá hоz hasonlatos  
segíthetett volna rajtam? a versen?  
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Költő !  
— ezt anagamnak mondom nem általánosítok —
ha e névre rá akarsz szоlgálmi  
a pakol tüzétől se féljél  
dugd be legelébb a fejed  
forr&sodjon át benne a gondolat  
a hajszárí~tб  bura alatt  
az északi féltekén.  



BRASNYб  ISTVÁN VERSEIBŐL  

ÜRES LAPOK  

Fogod a könyvet,  
iparkodsz megtanulni a ,megtanulhatatlanit  

hogyan ,élj itt?  
Egy-egy háborkatlan d эlelőt't,  
visszfény, p .atikбсsattagás,  
galаmbok a párkánydkon  
lassan rávezetnek nyugtalanságodra:  
s most elölyd1 kezdeni az egészet  .. . 
De a te hajadban is van annyi  illat, 
anint .a világban!  
A tetested is vi'llбzik úgy,  
minta váras összes ablaka!  
Fogod háta könyvet,  
olvasod magadiban az üres lapokat.  

ESTE TÍZKOR A SZÍNHÁZI ÚLTСZÓBEN  

Csöpög itt valami,  
akár a vér,  
s elborftja a tükrök fehérjét.  
Pomádé-, pwder- és  
pacsvl.iszag,  
a nézőtér azonban már kihalt,  
sehol 9m alszanak,  
s véget ért a hangzavar.  
Бbből eredne hát  
e különös ragyogás,  
akár a Hold kelte, anbelyet  
más s snás helyeken  
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~él át az ember — 
mast pedig itt vagyunk:  
v~alak,i imegcsavarta  
a mosdб  csapját,  
sustorog a zuhany farrб  vize.  
Tétován fagynak tkáъultra  
az álimak, amelyektбl leginkáibb  
rettegett seregünk;  
parбka rés szakáll lekerül,  
ahogy ismét önmagunknak öltözködünk.  

Holnap majd találkozunk,  
tanán, — így szбlák Orpheuszhoz,  
ki távozni kész Eurüdiké után.  

Vagy örökre elveszítelek  
az éjszaka Nádeszében,  
nem kerülsz elő  többé,  
drága Horatio!  

FEHÉRNEMŰD MOSÁSBAN  

Arra gondolok, ami  
test lehet beiined,  
az gén .testemhez közeli.  
Világ lenyomata!  
Földabrosz, te, amelyen  
-életünk múlik!  
Egy verejtéksáv Tejútként  
valósul meg; ez meg ott  
a Merkuriosz!  
Deabrákat összekötve,  
~rnéretwket magyarázva  
aligha találunk megoldást  
egy-egy mnegbékéit pillanatunkra.  
— Én visellek téged  
vagy te engem? —  
Ma este olvasol,  
hosszú könyvnek vtál  
neki:  
„Amikor Scott kapitány  
partra szállt az Aiistanktiszon..."  



BRASNYб  ISTVAN VERSEIBбL 	 51  

HOLNAPI NYOMŰZÉSEK  

E,gy újságoldalon látom  
a képedet, gyereklány vagy,  
az út két oldalán fák,  
és a hó befútita az árokpartot.  

Ebből a lhavas ötletbál  
aligha lesz iki&t;  
megdermedünk  eldbb, 
és nem tudni, min .múlik majd a sorsunk.  
Valaki kiáltozik, messze, számára  
közönyös ez a kép, nem épül bele.  
Az én számumra nќg nem — 
nézem, miként változtathatnék  
gondolataim sarán.  
— Háta vadászatok! — 
ötlik f él bennem;  
a még friss nyomat  
szimatoló kutyák!  
Atvágunћk ezen a darabka jégen,  
feltárni &rtelmét a pillanatnak...  
Nem !élіmény lesz ez, hanem a kétségbeesés,  
ezzel várlak már, mióta  is? 
Te majd fagyos ajkaid közül mondod ki azt,  
ami énrám vár . . . 
ajkaid .között összekoccanó,  
csillámlб  jégfogakkal ... 

SZAKÁLLAM FÜSTоT FOG  

Ahogy ballagok a téli ,estóben,  
érzean, szakállammal beárnyékolоm  
magam előtt a járdát,  
beleissza magát a városi füst,  
ezt kénytelen vagyok beismerni.  
De felébredve, amikor a hajnal  

kihúzza szemem alatta szürke sminket,  

és alakom Žarko Vasiljevi ć  árnyékát  
veti a falra, ha jól emlékszem  
a Jadranskából, mert ott volta lakása,  
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s utána unegáll ~ak, ihol is?  
„Na uglu Hlebarske i Zlatne grede  . .  

а  gázvilágítás alatt.  

TÉLI ALKONYAT  

Látni szeretnélek végre  
еbben .a ,téli alkonyatban,  
ahogy öregedve, *közömbösen  
görnyedsz a tűzhely  fölé: 
kávét fđzöl vendégeidnek,  
túl rќr az idđn,  
amelytől annyi minden függ,  
hogy talán maga nem is létezek.  
A szürke kontúrakbбl  
,kivéshetem arcod —  
de te mit adsz cserбbe?  
Hamut kotorni én istudok,  
s utána, iha fellobbant  
a tűz lángja,  
elmesélhetek nelkсd valamit  
arról a karodról,  
amikor még aniniden,t egyyfarm&n  
láttál, és nem kiбtelkedtél abban,  
hogy nem a te sorsid a legnehezebb.  
Am 'ilyenkar, alkanyattápt,  
minden fordítva mutatkozik,  
ahogy a fák ágát  
cibálni ∎kezdi a sDél,  
a fagy, a fagy mar 'bel nk  
vagy végtelen hajnal k еpe  
köszörnt ránk  
arbég az este beállta el&t  .. . 

BALNAVADASZAT  

Úlhetnбm magam is, ha  
arra gondolok...  
Bölcsebb s elбrelátбbbb  
irtani magunkat.  
Régi albumokban mézem halképű  
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eil&Іösn — vissza hát, vissza:  
atavisztikus ez bennem...  
Élni az бceánоn!  
Nézni, hogy a Mindenség  
egyre nagyobb bennünk!  
Tőbib lesz vagy kevesebb a világ?  
Isaneredlen arcokba tekintve  
eseresznyót .szem 'elnüiъk;  
vagy várjuk a szigonyt  
hideg és biztos 'kiéz "1,  
hideg és biztos kezébő l,  
a csillagoknak,  
amelyek felettünk  
minden este egyaránt  
felragyognak.  

TE FA!  

A fára fektetem fülem,  
rés hallgatok.  
Nem erd&król szód  
nekem a fa.  
— Valami majd bejön —  
mondja nekem a fa,  
de nem az erddk csöndje az.  
Enlбkszel, 65-eben,  
februárt аљn,  
amikor az ordasi  
erdаkben jártunk,  
бs sátrat vertünik бpszaka  . 
Egyikünk azбra állLtбlag  
znegbalandulrt.  
Kettб  közülünk börtönt  
viselt; egyr&1 a világom  
senki sem tudja,  
merre van.  
Maradtam +én magam.  
Nemafa —  
csupán gén magam,  
te fal  
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JuHASZ ERZSÉBET  

Déli verő  f ényben  

Emlékszel még, I'bi, arra az utolsó közös családii ny а rаlásra Ban ja  Ko 
viiiаđаn? S a Hotel Paradisóra, ahol laќktunik! A Paradajszra, ahogy em-
legettük éveken k. Hányszor megkérdezte t&lün`k Ku(krin R бzx&, ajki ak-
kariban a virágos(kertünd сt gondozta: hát hogy volt Ott a Paradajszban?  
Valóságos paradicsom, aranyos Rózsi néni, valóságas paradicsomra — vá-
laszolta apa mindannyiszor ikészségesen és huncutwl. Kukitin Rózsi  kin-
csesdobozából kerül ~t elő  egy régi fény Іképürnk, sok-mdk évvel azután, hogy  
már nem a virágoskertünket gondozta, hanem a nagybeteg Neoresics  

nagymnamát — aki ez idđ  tájt égpalyan vált ,már, rákár egy bosszús öreg  
krizantém, ottfelejttetvén a novemberi kertben, igen, akár egy bossznis  
öreg krizantéan, nyLrkos đszi ködökbe burkolózva, erősen sejdítvén m,ár,  
hogy soha fel nem hajnialidhati!k .az a nap, anli+kar majd e s űrű  ik dök, 
akár az eszméletretérés, fölszál аn.ak a világnak ,arról a mind végérv Іé-
nyesebb elrendezettségér đd, amelyre, mint végtelen függöny, ráereszkedtek  
immár —, hát ez idő  tájt, Neoresics nagymama jobbára eszanéletlen,  
nagybeteg testét ápolgatván Ikerült el ő  Kwktin Rózsi ase ~kély számnú em-
lélktárgyát: fbny+képelket, néhány iképeslapat, imakönyvét, apró szalagocs-
kákat és egy ér'ntetlen pudriét tartálmaz б  kincsesdobozból egy réges-
regi fényképürLk. Ott ülünk a Hotel Paradiso hatalmas teraszán: annyi  

esti vaker, patika, tangó helyszínén, csak épp déli v еr&fényіben. Kis for-
mrátuanú a?nateur föilvétel. A egnagyoblb rajta a h І kzaгоn dlvashatб  
Hotel Paradiso.  

Szépen összejött a család,, neon vitás. Még Neoresics nagyapa egyik  
unkaöccse is ott volt, aki azóta réges-még túl a mersz ű  tengereken. Gyu-
szi bácsi. Lám, a Gyula! Itt még velünk volt, szegény — s&hajtatt fel 
olykor Neoresics nagymama, midđn e nyaralás .fölvételei el đkerültek, mint  
a régi szép idők іkézzelfоghatб , ám a mi szemnünk ~ben valahogy egyre job-
ban érvényialket vesztđ  dohumentumiai. Egyre іnіІйьъ  úgy voltunk mi  
ezekkel a fölvételеkkсl, mintha Nearesics nagymama űњnti kegyeletbđl  
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kényszerülnénk arra, hogy elhiggyük: vaj бban mi magunk l.árszu+nk ott  
ama bizonyos teraszon, pedig hát akárha odahamisitоttak volna b nnün-
ket csupán. Lám, a Gyulai Itt még velünk volt, szegény. Mi meg: iste-
nem, mekkora csapás is szegénynek, hagy már nincs velünk. Mintha  
bárki, ki &inas velünk, kzárálag csak szegény Gyula, vagy szegény  
akámnianáxegyéb lehetne csupán. Pedig lehet, te szegény I:bi, hogy sze-
gény Neoresics nagyanaпnána~k igaza is volt, szegény apa, szegény anya,  
szegény Neoresi s nagyapa is oly szegény már tniбta, s rcni szegények, va-
lamennyien oly szegények vagyunk.  

Igen, Gyula еЈkk+ar még velünk volt, s Neorcxsics nagymama igen sok-
szor felidézte vistszaeml&ezései során (a kés đbbiskben már szegény) Gyu-
la néhai kifak гadását: Ilyen légyszarnyi nagyságban akartok ti engem el-
raktározni az örökkévalóság számára? Tehát ott ülünk a Hotel Paradiso  

hatalmas teraszán, d б1l ј  verđfiényben, és egytülen .egyig légyszarnyi nagy-
ságban. Ott mi, ianmáron egytü'len egyig szegények: Gyula bácsi ёs ifjú  
menyasszonya: Kő iig Bözsilke, anya, apa, Neares&as nagymama és Mik-
lós, mi ketten, rajtunk kívül pedig Kőnig Bözsike rokonai, Kđnig pa-
tikusék: Kőnig Karcsi feleségével, Zaricával ;és k'slányukkal, akit min-
denkis xermészetesen csak Icuskának sz бlitott, de mi e+l nem mulasztottuk  
volna teljes nevén, ehát K đnig Icukának szólítani. Igaz, megfedetteté-
sünk után már kizárбilag egymás között, de ilyenkor aztán elmaradha-
tatlanul. Kđnig Icuka! Kőnig Icuka! — ez smár +túl sok volt. Ezt knállni  
nevetés .nélkiјl! A mind hosszabbra nyújtandó esti ébrenmaradhat бság ér-
dekében emberfeletti méreteket öltött illede Іmességün ~k ide vagy oda,  
ez már tíul sok volt. Egy Kő ig, aki Icwka, s egy Icuka, aki Kő iig!  
Ebédnél hányszor erlég volt csak egymásra néznünk, s zzsebkend đnket  
vnllámgyo;rs ~an a szánkba gyö гmöszölv ~e ;már sikl .ottuiik is az asztal alá, a  
szó szoros бrtelanбben fuldokolva :a nevetést đl. Kđnig Icwka! Mint ami-
kor valaki váratlanuQ ,megcsúszik a jégen, s azok az üt đdötiten maga-
biztos hadoatászáxok, anielő.tt elterülne végre.  

El kell mondjam neked, Ibi ,  hogy régóta nincs az a történet vagy  
fénykép, ami annyira fel tudná idézni beesnem annak a Bonja Kovilja-
a- I nyaralásnak az emlélkét, mint (Kőnig) Icukanak egy félreértésb ől  

(fél ~rehadlásbál) köQtött szava. Az Attován. Emlékszel, esténként a  fel-
n&ttek néhány parádés valcer után mindig sürgősen szobáinQcba paran-
csoltaik bennünket, mi azonban idejekorán ,gondoslkodván további szó-
rakozásunkrбl, rendre megbeszéltük az ismer ős családék gyerekeivel,  
hogy me+lykünkrndl lesz megtarthat б  az az esti titkos öaszejöveroel. Mon-
dani kellett a szoba száanát, 25 pбldául, vagy 62, s rögtön utána: add  
tovább, mert szamár maradsz. Egyszer elakadta titkos posta, s majd-
nem fuccsba ment a találka. Kiderült, hogy (Kőnig) Icwka nem. tudta  
tovább adni az üzenetet, nem értette, .mi az, hogy attován, s nem merte  
kimondani. Mindannyian rátámadtunk ügyetlensége miatt, s ő  szátlanul  
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fölkelt he~lyérđl (pedig már aly szépen 'befészkеlve magát éppen), !mégis,  
zokszó nélkül fölkelt: kicsi lány, furán feln őttes, konoku ►1 rosszkedvű  
arccal. Lassan kifordult .az ajtón, és ugyanosaik 'kevéssé gyerekes lassú-
sággal megnduІlt a hotel végtelennek teusz đ  ifalyosóján, az épp csak pis-
lákoló oldalfényben. Hova mész most, te mafla! — tárna 'dt rá valaki kö-
zülünk. Visszanhevt azzal a furán feln őttes arcával az a csöppnyn dánt'.  
Attovánba — vádaszalta egysz.eru"en, mint aki pontosan tudja, nincs más  
megoldása, s csorogtak a könnyei végig .a rezdületlen kis arcán.  

Hát, meg kell hagyni, jól dci,rendetlenkedtük magunkat ezen a nyara-
láson -- foglalta össze utólag nemegyszer a lényeget Gyuszi. Arca azon-
ban .alighanem sokkul yr;úkább megkönn злebbülésrđl, mint elégedettségr бl  
árullkodhatott. Nyilván egy mukkot sem érthettünk mi akkor abból, ho-
gyan rendetlenkedhették Ici magukat a feln őttek. Mi csalk valamiféle sza-
kadatlan, csillag%ihatatlan zűrzavart észleltünk az egészb ől. Kiadбs  ajaó 
csapkodásakat, elképesztően hosszúra nyúló rituáléit az öltözködéselcnak,  
aztán olykar olykar szénsebes vetik đzéseket, kapkodó átöltözködéseket.  
Lakosztályunk többnyire nem is hasonlított másra, mint valami eszeveszot-
tül szétcincált ruhatárra, ahol épp csak annyi talpalatnyi hely maradt  
— akár valamely eldugott ösvény az erdő  swrűjében —, amely járhatóvá  
teszi a legfontosabb gócpontakthoz vezet ő  utakat: a bejárati ajtótól  a 
tükörig, a fürd đszabátál az ágyig. Еszdeltünk még gyakori tiirelmсtlen  
sürgetéseket és könyörgéssé fajuló unszolásokat. Egyszóval azt, hogy  va-
lahal, valamiben mindig fennakadás támadt.  

Itthon aztán hetek, hbnapok múltán, úgy látszott, végül is elrendezbd-
tdk is dolgok. Hát meg kell hagyni, jól kirendetlenkedtük magunkat ezen  
a nyaraláson. Minthogy hónapokon át úgy tűnt, szinte csakis az&t járt ösz-
sze a társaság, hogy a nyaralás felejthetetlen élményeit újra meg újra  föl-
elevenítse. És amikor a nyárson sült bárányt ettük a Drina partján, s  
egyszeriben, derült égb ől a mennyk őcsapás, majdhogynem szó szerint  
— az a fergeteges es ői Na, és az a kutyául karcos sligowytz ott Loz-
nicán! Aztán a három fiáker, ahogy megindult velünk hazafele'... hej,  
del csil-lagok csil-lagok sze'-pen ragyog-fatok ... Sokáig úgy tűnt, hogy  
ezek az élmények az id folyamán a sűrű  fölemlegetémt&l egyre sianább-
ra csiszolódtak, hogy végütl is valós ágos kdassziikus szabaresapanvtá for-
málódva szép la%aacskán szem el&1 vévesztđdjenёk; észrevétlenül beh&-
rálva a szeszélyes emdélcezet valamely távoli zugába.  

Az azóta eltelt sok-sok év folyamán azonban, anélkül, hogy észre-
уehetđ  lett vdlna, anélkül, hogy különösebben figyeltünk volna, ha aly-
kor-alpkоr szóba került még az az utolsó közös csatlбdГi nyaralás ott  
Bonja Kovilja čán, ki aпΡon~dhatsvá meg, hogyan, mákkar vagy гiбta is, de  
egyszeriben csak azon kaptuk rajta magunkat, hogy tudjwk: ha  Miklós 
maradni ak.ant volna még a Paradiso teraszá,n, Nearesics nagymama —  
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mérget lehet venni rá — egyik pi~llanаtrál a másiikra holtfása ~dtnak nyi!l-
vánvtatta magát. Vagy, ha apa Kđnig Bözsaibével valcerozott iépp, ső t épp  
hogy nem is túl tatkán, Gyuszinak egyszeriben sürgősen sétálni lett vol-
na kedve. Tudtuk, hogy anya az egész nyaralás idején eliképeszt đbbmél  
elképesztőbb cfanű  regényiket olvasott, s olvasásának kényszer ű  szünetei-
ben (reggeli, ebéd, vacsora, tánc s egynémely elkerülhetetlen kirándúlás)  
oly szembeötlően .tájбkoza~tlan volt az épp érvényben Tévő  menetrenddel  
kapcsolatiban, hogy nemegyszer !már-araár kisiklatta az ,egész szerelvényt,  
amelyre a tdbbiek, !ki elődbb, ki :késő'bb, ki repesve, Iki fanya ~lo:gva, de  
mnégiscsak rendre nvindnyájan idejében felkapaszkodtak. .Tudamrásunk  
volt arról .is, hogy Zoricában egy operaénekesn ő  veszett el, ahogy Kđnig  
Karcsi többszörösen szóvá tette, s mindannyiszor olyan hangs llyal, mint-
ha először mondaná: az újdonság erejének ilehengarl đ  hatását várvám a  
сќrsaságtól. Zorica viszont szeгmlátamást nem hitt egy ilyen kicsinységek-
be belevesz ő, örökösen méricskél ő  patikus-lény szavahihetđségében. Mint-
hogy :férje véleményével éles ellentétben íugy volt vele, hogy mindaz, ami  

létezik, teljességgel m&hetetilen,tehát egyszer űen !kiszámíthatatlan.  
Csak ne énekelne örökkön-örökké! — fakadhatott ki apa, olylkar, kissé  

rezignáltan. Minthogy Gyuszi egyre gyakoribb sétálhatnékjaiból kifo-
lyбlag Kđnig Bözsilke, aik ~arta, nem akarta, ugyancsak sétálna kényszerült  
vбlegényéveal, Zorica viszont szépreményű  wriasszonyságána!k tеljes pom-
pájában továbbra is ott maradt a Hotel Paradiso meraszán, ám lelke mé-
lyén — örökös, hol halkabb, hol hangosabb dudolá:sai közepette is —  
egyre lehangoltabbá vált ama tipikus patikus-lény, a tulajdon férje ol-
dalán, s apa, talán, hogy megmentse a végs ő  lеhangolbdástól, vagy csu  
pán attól való fiélelmében, hogy ez a 1ehаngalódás a hallására is átter-
jed metán, s valamely hirtelen beálló döbbent csömdben Zorica szegény,  
mindenki füle hallatára tévelyeg majd a fals hangok, hamis dallamok  
.kiúttalan labirintusában; bizonytalan andh&aКbбl tehát, egyre gyakrab-
ban vitte táncba Zoricát. Zorica toilette-jeiben, esté!1yi ruháiról neon  i э  
beszélve, anim&g volt valami teátrális. Az is lehet, hogy sűrű, szinte  
szakadatlan dalrafaJkadásai sugaLlmazroálk csupán ezt az érzetet, de tény,  
hagy amikor apa va аl mеly addig még nem !látott öltöќk!ében megpillan-
totta, óhatatlanul az a képtelenség villant át az ragyán., hogy ez a nő  
oda van festve: a székre, a fürdđmedenoe lépcsőjére, a fiálkerre, egyszó-
val az égadta világom arшndenhová, ahol csak megpillantható volt. Vé-
gül aztán tán mégis inkább, ha oda lenne festve valahová, akárhová, még  

ha énekelne is! Merthogy Kiűnig Bözsiikre lassacskán mára jóházfbál való  
úrleányság alapvetđ  szabáiyait is durván megtiporva, s đt, magával ho-
zott egyetlen olvasmányát (Amor és Hysnen. Jegyesek és fiatal házasok  
babliááa. írta: .dr. Nádas Mihály) titkon dirib-darabdkra szaggatva, úgy  
indult el Gyuszival sétálni, akárha egyenest a veszt őhelyre vinavélk.  

A sdkasodó, s egymástбl mind erđtel jesebben különbözđ  indulatok eme  
pergđtüzétől alighanem egyediiil anya maradt távol. Magától érvetődđen.  
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Hnsz nem sofkkal azwtán, hogy megénkeztiinik, anya máris: neki a nagy-
világnаk! Ah, utazni oly gyönyör ű, fdkozhatatlanwl poétikus konflisokon,  

aranyos batáron, postakocsin, avagy a keleti expressz modern f ülkéjé-
ben ... Ah, utazni oly gyönyör ű, ha Vele utazunk, mindenütt oly szép  

az élet, ha б  velünk van. Élni valahol messze, elhagyottan, a szürke  
óceán kicsinyke szigetén, csupa végtelen víz ölelkezik össze a kékl ő  
éggel, hullámok szaladnak Jel a homokos partra, és csobogva kúsznak  
vissza, paradicsommadár hintázik az ágon, melyet buja indák szerel-
mesen karolnak át, és alkonyatkor összebújva nézi a két szerelmes, mint  

bukik a vöröses izzó napa tenger fakó vizében. Örökké mellette lenni,  

felcsókolni könnyét és búját, csókkal illetni a szalagot, mely hajában  

volt, a rózsát, mely kebelén szendergett, elmerengni kis lábnyomokon,  

melyeket sétakora kert f övényében hagyott, éjjel gitárt pörgetni ablaka  

alatt, mint középkori trubadúr, és puha, kékl ő  hóba feküdni hideg téli  

reggelen holtan, megfagyottan, átszúrt szívvel, vörös vérrózsák között . . . 

Ah, utazni oly gyönyörű, ha Vele utazunk. 

Azét hiszem, Ibi, hogy mi valamennyien: lеgyszarnyi nаgyságьan meg-
örölkített szegények — бhatatlanwl Is elraktároztatván immár az örök-
kévalóság számára — ,ahogy Gyuszi emihegette egykoron —, hogy mi  

Attovánban voltunik már alklkor is, Ott is: Banja Kovilpa čán. iiletőleg 
egyesek közülünik már javában útban felé, másák épp akkor vághattak  

n~elkii, mint Icwka, az a csöppnyi lány, a f ~elnóttesen kondkwl rosszkedvű  
arcával, a Hotel Paradiso végtelennek .tetsz45 folyosóján. De aki akkor 
legesleginkább otthon гоІt ott Attovánban — tehát immár lassacskán tá-
vozбъan is — az mindannyiunk közül elsSsarban Millclás lehetett. 

Vajon fel tudod-e idézni, Ilbi, annyi év után, Nearesics nagymama  

haragját ott, Banja Kovilja čán. Azt a sem el őző, sem épedig az utána kö-
ve&kező  tengernyi fölháborodásához rég csak nem is hasonlíthatd haragot, 
amely szitkok rés átkok mindent élsöprv zuhatagakérnt áradt bel đle, i.11e-
t&eg olykor csak né-mán ~fortyogott benne, hogy aztán az alkalmas 
pillanatban, akár ama bibliai özönvíz, mindent és mindenkit elárasszon. 
Magamon kívül vagyok! Magamon kívül, teljesen! Hogy ezz kell meg-
érnem! Átkozott, vén bolond. б, épp ő  merészeli megtenni ezt velem!  

Ezt a szégyent, uramisten! Ez a pojáca, ez, akit ől az ember elsírja ma-
gát, ha ránézi Még ő  az, aki itt parádézik nekem azzal az elmeháboro-
dott kakaduval! Nem sül ki a szeme! Mire hasonlítunk, úristen, mire  

hasonlítunk) Mindenki a maga módján szerteszét szóródott kottafej lett  

volna csupán ., Neoresics nagymama sűrű  zuhatagokban öm1 бđ  Iharagja se-
venrtette meg a lékottázihatóság vonalmendszerét. Az ő  bibliai özönvízhez  
hasonlithatб  szitkai adtak farmát az egбsz myaralás alaktalan zwrzava-
rának. Az ó haragja által meghatározott vonag1 Теndszeren belül vált le-
olvashatóvá mindaz, ami ott, Banja Koviljra čán történt. Miklós volt  a 
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felső  c: teljességgel ibeillleszthetetben lévén a vonalaik és vonalköz еk k-
rálta helyek .bánmelyikébe is. t Јgy is mondhatnánk: Miklós teremtette  
meg lényegében, a maga mindenikit ellképesztő  vise4l edésével az esemé-
nyуk lekottázhatóságának ,alapfeltétele+ként azt a bizonyos vonalrenJazart.  

Ha merészliedel végre emd ~ékezni rá, Ibi, Nearesics nagyapa ott Bonja  

Koviljačán összeismerkedett egy szegedi ügyvéd feleségével, bizonyos  

dr. Lehkné, Szőnyi Emibiával, aki, minthogyelméje, általunk ismeret-
len 'körülmények folytán k'issé megzavarodott, fürdőhelyrő l .fürdőheilyre  
utazgatván igyekezett e zavart unegszünt сtni, vagy tám zavartalanul meg-
őrizni inikálљ . Emvbia csak a nappali óráikban mutatkozott, еkkor is csak  
egy-két rövid áráaskára. Egy Iduska nev ű , aszottságig sovány, de rgall-
mas tákintetű  vénlánytársaságában, jobban mondva fdlügyelete alatt  

sétálgatatta hitelt körülövez ő  hatalmas parkban, s vele üldögébt olykо.r-
alyikor, mindenkinelk és senkindk szóló iidvözült masdlyávad ama bizo-
nyos teraszon. Meg keld hagyni, Nearesics nagyapára valóban nem lehe-
tett ráismerni, Fez még nekünk is cf еbtűnt akkor, ha merészkedsz végre  
em~l&ezni rá, Ibi. Mintha elvarázsоltálk volna egyik pillanatrdl a másik-
ra. Egyszerűen nem tudott meglenni Emília nélkül. Sem éjnek, sem napnak  
nem volt olyan szaka, amikor ne Emíli.ávad 'lett volna elfoglalva. A vele  
való valóságas együttlét ideje fölé 'közeledvén képzeletben mára távozás  
megrendültségét is megannyisDar végigélte, a röplke séták letedtév' вΡl, a va-
lóság elváláskar iképzeletben mára köverkez ő  találkozás fokozhatatla-
nul sugaras pillanatainál tartott. Képzelt és valóságos egyivtt~létek, kép-
zelt és valóságos 'közeledéseik rés távОbadások megannyi ösvényén közle-
kedett szüntelenül arvi:Lliónyi nészecskére osztódva, avagy eblenikez őleg:  
milliónyira sdkszarozádva roalán —, akárha csiblagtól csillagig egy má-
konyos égi fiiákeren. Nem szabad át zaklatnia, uram, figyelmeztethette  
Idusfika. Dehogyis zaklatom, hogy zakbathatnám én őt, asszonyom, myug-
tatahatta meg Iduskőt Milklós. Méghozzá szemlátomást .meggy őzően, mint-
hogy hamarasan kettesben sétálgattálk végig a napsütötte délel ő ttök,  
avagy verőfényes délutánok ama rövid egy-fikét órácskáját, amíg Emília  
vissza nem vonult lakosztályába. Magam el őtt látom őket igy együtt:  
Emília gyönyörű, :rezditheoetlen arcát: akárha az örökkévalóságb&l lib-
bent volna vissza kicsinyég, egyszer .és mindenkorra réges-srég mсgöröikí:-
tetett mosolyával. És nagyapát mellette, födldöntúli sugárzásban, mint  

akinek, íme, sikerüllt isten színe ebé ker шlnie végre.  

Egyodnil apa lehetett az, a'ki,nek, ha Miklós beszélt .n őkről valaha is,  
egyedül apa lehetett, akinek beszébt. Nekem sohasem is volt szerencsém  

a nőkkel — motyoghatta ama bizonyos .dahányzáasztabkánál üldögélvén,  
amikor már mindannyian méges-rég messze magunk mögött tudtuk ;azt az  

utolsó közös családi nyanalást ott Banya Kavi!lja čá~n, s a Hotel Paradiso  

is úgy eltűnt már száтnunikra a föld színér őd, mint бbredés.ünikkell az  
álom zegzugos útvonallai. Az a baj, öreg pajtás, a n őkkel — motyog- 
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hatra Miklós apának, részegsége !könnyed &tt űnéseineik val іaaneQy •röpke  
szünetében, vagy talán épp átt űn3bеn, vall аahal között —, az a baj, hogy  
rögtön megorrontják a bajt. Lennél csak kellemes, sima gördülékeny! —
rögvest virágba szöklkсnne a kis regényes, csupa ,képtelenségre hajló  kp 
zeletük. De hát el tudnál te engem képzelni, akár Іkisbölсsős koromig is  
visszamenđleg engem, Nearesics Miklбst olyannak, aki képes lett volna  
valaha is eltitkolni magát a ,nőik előtt? Még Irma el ő tt sem, legkevésbé  
előtte. S akkor .nncs arás hátra, minit évtizedelk сn át. makacsuil és nevet-
sбgesen ismétlódđ  hazavezettetésed a ne galá цkоdásáklkal teljes k íváriája.  
Akkor már életre szólóan csak hamis tanú lehetsz saját igaz pörödnél,  
érted, öreg pajtás?  

Hát igen, Mklбs is lassúdаn hazakeveredett viégiül. Láan, anindenki a  

helyén. Tulajdonkiéppen oly szépek vagyunk, ahogy most elm ~ézegatem ezt  
a Ku~ktin Rózsi kincsesdobozából ránk maradt amateur ifölvételt. Oly  
élеthűe~k, igazán. Almomban sem fordulna már meg a fejemben, Ilbi, hogy  
akárha odahaanis гtottalk volna bennünket csupán.  



PUSZTASÁG  

VIERA BENKOVA 

I. 

Itt, ezen a pusztaságon, a háború бtа  homokdombokat karmozott  
föl a szél; kás őblb árvíz nya1dasta ,és sürű  gyomnövényzet lepte be  
őket. A víz, főleg tavasszal lés ősszel, métereket mart el a partt бl.  
Áttört a nádasokon meg a sáson. Ősz elején leereszkedtek a ködök,  
nyáron pedig, mihelyt az első  Izáporok átvonultak s a gőzölgő  vizek  
fölött .ragyogni kezdett a nap, ,dühöcs, vérszomjas szúnyograjok ke-
ri'ngtek a levegőben. Minden állat éber аbbré és harciasabbá vált. A  
kígyć  kígyót vagy békát .marat meg, a béka szúnyogokra vagy az  
orra előtt röpködő  anáanoras, de Héber legyekre vadászott, a g бlya  
pedig úgy leste a sohasem éber, ide mindig éhes békát, rnint maga  
az ágas-Magas, mozdulatlan гméltбság. Az életben maradt lбnyеk  
pedig sokasodtak, nyüzsögtek, mint a hangyák, vagydagadtak,  
mint a sár, ha átcuppog az ember csupasz fláabujjai között. Az élet  
itt, ezekben az állóvizekben rés mocsarakban is vadul +burjánzatat, le  
a homokdobrál, majd föl ismét a csillagб  ezüst vagy arany !homok-
ra, mely neon fékecete, hanem ellenkez őleg, tá,mogamta, ritmizálta ezt  
a anozgst. A szelek a kukoricaüszögöt is .szétszórt ák, s olykor a  
rбzsakertek ,súlyos, részegít ő  illata is elért idáig a nádasak mögüQ.  

Az ember úgy бrezte, hagy azoka kertek nem is a va'l& világ  
részei.  

Nemmessze húzódott innen a homok ,és a 'pusztaság nyüzsgése  
elől ,hátráló öreg váras pereme. A pusztaság pedig l assan-lassan az  
öreg váras felé nyomult. Először azokat a vénségсs vén házakat  
kerítette hata гlnm .ba, amelyek araár enІbereml~ékezet бtа  itt állnak, s  
amelyeket senki som 'tatarozgatott. Csak vének és k бbor еbék mo-
toztak a tájékukon. A partnak iszori ~tott házak öregesen ziháltak, 
asztmás tüdővel érzékeltiék az őszt és a tavasz jövetelét. Kedvetle-
niil szemlélgettбk az új lakótelepeket, amik nemcsak a kertek feLszí-
nét, hanem a teret és a távolságot is kiasipk&ték, s az emberek sor- 
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sóba is belenyúlltak ... Еgymás7sal családias j б  viszonybaj álló és  
egymást javarészt közelr őгl (este a kiskocsmákból, reggel a piacról,  
kora este pedig a Duma-partról) ismert emberek kezdtek magukba  
zárkáznia kertjeikben rés a házaikban, vén fáik fedele alá, r бzsa-,  
saláta- +és hagymasoraik aközé. Leültek megszokott pohár 'borukhoz  
vagy sörükhöz, сisalá,djuk körébe, amit a pwsztaság rés a posvány  
közepén egyszerre csak fölfedeztek. Senki esem hitt a változásban,  
legkevésbé a posvány és a nádas. Az áa116vizek tovább 1ehelték a  
bű t. Idővel mégis tneg kellett hátrálniuk. A nádasba friss homok  
ömlött, s vipera gyanárnt settenkedett a ovizok körüll. A vizek hát-
rálni kezdatek. A folyóhoz azonban neon juthattak el, unert az utat  
már régen elvágták, s egyik napról, egyik éjszakáról a +mácsikra ho-
mokdombok nőttek a ,földből. A +mocsár бs a puszta бlete a +saját  
bűzében, a saját kiszikkadб  mézgájában fuldokolt; a mocsarak tü-
deje zsugorodott, kapkodva lélegzett, s akadozva szedte az egyre  
fogyatkozб  levegőt. A +madarak ilassan'ként átröpültek a fo1yб  túlsó  
partjára, a sárba, a füzesekbe s a ritka, pár éven belül pux +tulásra  
ítélt nádasakba. A bogarak is hurcolkodni kezdtek, bábjaikkal.  A 
hangyabolyt elnyelte .a hasasok. Forr б  nyarak jöttek a többi 'lények-
hez és növényaykhez hasonl бan szaporodásra vágyó jwharfák utals6  
ejtőernyőikre. A szelek tüdeje megfeszü.lt, .lélegzetüket visszafojtat-
ták, újabb vízfélületre bukkantak, fölborzolták, és elszálltak a fo-
lyó felé. A ыkák nem úsztak töblbé, csak a homokon vonszolták  
hőségtál és szamjúságtб1 elgyötörttestüket. A napos homokhegyen  
kiszáradtaik, nnint valami afrikai sivatagban, s a halál forró, .szam-
jas cés eleven volt, arainat maga a homok is. A vízbe lyukakat ástak;  
fölkutattak mindent, almi oda búja. Ezen a golgotás mezőn csak  
fiélig eleven .és félig holt alakzatok maradtak, s nagy biztonsággal  
birtokolták ezt a világot rés térséget, a !mágik2us kört, ahol fönncma-
radtaak, mg a víz élt éas áramlott. Az бlet tödbbn alakzatai ebeköltöz-
tek +mélyen a homok alá, a földbe iés az agyagba, a fenékre, s ,míg  

régi alagutakat romboltak össze, újakat еpítettek.  
Itt-ott az élet szokásai is an еgválto ~ztak. Változott a ritmusuk.  

A hangyaboly idővel anegfehéredett vagy :megsárgult, ami eddig  
piros volt, megszürkült vagy hamuszín lett, környezete szerint.  A 
madárvilág átköltözött a tetőantennákra, s minden ví ~zilбnynek  
nyoma veszett. Gsupán egy makacs szürke verébсsapat, rnéhány ada-
szelídült, de megszeppent galamb +s itt-ott néehány fülemülecsalád  
maradta helyén. Főleg a feoskék vették észre nagyon gyonsan, hogy  
a beton panelházak eresze alatt kell fészket rakniuk. A gólyák  



PUSZTASÁG 	 63  

megvetőn hagyták é1 a homokot. Eltűntek más folyбra, más гmo-
csarakba, unás emberek közé.  

Az emberek beton гs roégla ,közé szarítattáik a folyás, ligait rövi-
débbre fogták vagy megnyújtották. Vad folyását fehér viltorlások  
barázdálták, fenekét hatalmas vaskéz túrta föl, +homokot, csak ho-
mokot rés homokot vájva belőle ... Zavarták folyását ós vízivilá-
gát, a halak rés a békák еletét; az utбbbiaknak ismét szamjasaп  
kellett szökdécselniük a magasra halmozott parti homaКdomibakоn.  
Az emberek megkergültek. Kora reggeltől késő  ,éjszakáig nem szűnt  
meg itta forgalom. A homok csak nőtt, csak halmozódott, s mi-
hamar éllepte az еgiés.z parti sávat. A zöld kertek ebt űntek a pusz-
taságról. Ellepte a névtelen, •kivi+lágítatllan utcák né реs házait is,  
ahol a lakók paradicsomi függetlenségiben vélték. Nyugtalan vér ű  
csavargók költöztek a vén, gazdátlan viskбkiba éts az összetört  
autó uszokba, ahonnan egyszerre csak füstkígyók hajladoztak az  
гg fсlé. Szaporodtak a súlyos szociális esetek, n őtt a bűnözés, s vá-
ratlanul a halál is megjelent.  

Egyszer télen egy magasra halmozott homokdombon kiét ember-
kezet, egy fejet, egy pár lábat, egy öregasszony-tetemet túrtak ki  a 
sertések. Valaha egy ház és egy felvonulási épület állt ott. Olykor  

egy-egy kutya vagy macska tévedt ide, posvány övezete az egész  
környéket, majd aprószigetté alakult az egész terep, ahova csak  
vadáЈszok látagairtak ё1, legа láЈbb kora ősszél бs egy ívben tavasszal.  
De senki som nézett bele annak a háznak vakon bámuló üvegsze-
mébe, amely anёgött Tereza morzsolgatta éppen utols б  éveit.  

II. 

Mocsári szöcske, mezei poloska, temetőbogár, homoki bolha —  
mi minden nyüzsög itt! Amott, messze mögöttem, valahol a ane-
zőn túl, gбlyák mentik bele a salátá Јba, s ugyanosak galádul tapos-
sák az gén szép, zöld salátafejeimet. Bogarak kezdtek folyos бkat ás-
ni a homokba, s az emberek nem zaklatnak többé. Miért is tennék?  
Magaara vagyok itt, mint ez a ganajtúrб  bogár, aki itt szerencrsétlen-
kedik a galacsinnal. Hagyj araár ыkбt, Sivka! Miért nem nyugszol?  
Jбl van no, kapard ki a mancsoddal azt a nyomorult bogarat,  
majd belecsíp a sóvár képedbe. Nem lesz örömöd bel őle. Várj ki  
egy jó szürke egeret. Az lesz a j б  csemege. Magam is megfoghatom  
neked. Jól fogsz lakni vele. Nékem meg étvágyam sincsen. Tegnap  
nem volt mit ennünk. Tudom, hogy csupa panasz  voltd . Hallot- 
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tar, hogy az éjjel vinnyogtál, piszok. Na já1 van, jól van. Nem  
túlzom én e'1, csak mondom, hogyan élünk mit itt magányosan,  
ebben a szürke világban, a homok közt, amii csípi a szemünket,  
és sírnunk kell, mert a szerencsétlen szomszédok egyre sírnak  a 
kerten ,túl, amiért a világ legszеbb zugából el kellett hurcolkodniuk.  
A reggelek szépek itt, amikor tavasszal a madarak ide költöznek,  
amikor minden megelevenedik.  

A m :énike görnyedrtaen motozott az ágyások között, körös_körül  

gбlyák köröztek, s a kбk g magasában 'lökhajtásos gépek húztak  
el, föl-fölunorajlottak, ifiényes fehér gázcsík tündökölt, Tassan  
enyészni kedzett ajz égen  .. . 

Miért neon jár a postás? Mondd meg nekem, Sivka! Ki tudja,  
mikor írta Vlado az wtdL+só levelet! Hajaj, az bizony régen volt.  

Akkor volt itt a nagy víz. Kiöntött a Duna, hátunkban a Száva  
hömpölygött, a gбlyák ugyanúgy köröztek a házunk fölött, mint  

ma. A víz meg csak nőtt, s a postás egy kis, fekete csónakon volt  
kénytelen kievické'lni hozzánk a kertek 'Кёќ . Micsoda élet volt az!  
A másik váras alatt, ahol születtem, hajók állomásoztak. A parton  
fehér egyenruhás tengerészek sétálgattak, naperny ős dámáknak nyúj-
tották a karjukat. Eleredt a zápor, Sivka, s futottunk a zöld szár-
nyék alá, ahol matrózzenekar játiszott. Keringőket, keringőiket  .. . 
Igy forgott akkor, Sivka, a világ . . . 

A néni táncolni kezdett. Ott keringett az ágyás körül, fejét ol-
dalra hajtotta, és suttogоtt. Ifjú éveinek 'muzsikafa lett volna ez?  
Halotta azt a muzisikát, s követte az ágyásokon át. Rögökbe és  
kitépett gyomokba botlott. Az apró termetű  Sivka nézte gazd-
asszonyát, figyelte mozdulatait .. .  

Hol van az már, Sivka! Te .még nem Fis voltál akkora világon!  
Kiskutya korodban, akkor ;kaptam azt a legutaksó levelet. Idegu-
rultált a kertibe, nyüszítettél, ,6s ki'l еlt a hideg. A lábamrhoz dör-
gölőztél, de a nővérem elkergetett, ám amikor ő  is elment, a sze-
gény, sorrendben mindjárt utánaтn te lettél a fő  gazdasszony  .. . 
Legszívesebben, ne mondd, tudom én, a mocsár táján szaktál kó-
szlni. Az volt csak az élet, ott volt csak igaziszerelem! Csapta  

neked a szeletfekete is, vörös is, szepl ős meg szürke is. Volt ott  
a te fajtádból mindenféle  .. . 

Mennyi nép nyüzsgött fiatalkoromban a város szélén, a folyó-
parton! A vásárban bocskort árúl ~tunk. A megboldogult Vlado ane-
sélte, míg csak el nem ment Kanadáiba, hagy annyi cipőt meg bocs-
kort eladott a vársárakоn, hagy egész roélre futotta a pénzéből.  
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Föltámadt a dunai, a tolakodó és jeges ,szél. Csontig átfújja ez  
az embert. Átfúj minden zugon és résen. F őleg Sivkát és a nénit  
gyötörte ez a szél, •különösen télen, amikor könyörtelenül ki űzte  
őket a kuckójukból, s odakint még rosszabb voltnekik. Ezt a du-
nai szelet emlegette Vlado is ,  ahogy a parton sétálgattak. I,tt most  
panelházak állnak délektelenül és testetlenül, mint megannyi fenye-
getás, mint maga a rideg jövend ő. Rengeteg itt az új ember, csupa  
messziről ideszakadt lélek, ahogy apám szokta mondogatni. Még a  
vámost sem ismerik ezek, s neon is fogják ismerni soha. A szomszé-
dak régen elmentek, s itthagytak minket a dunai szél kénye-ked-
vére. Sebaj. Ugyan mikor tudtál a szomiszédaidra támaszkodni ...?  

Nem hátrálok meg. Veled maradok, Sivkám, míg csak fel nem  

fordulok, míg csak a homok be nem takar, s akkor j б  melegünk  
!esz. Nézd ezt a randaférget! Nézd, milyen vígan zabálja a sáló-
támat! Én itt küszködöm vele, ő  meg nagy otthonosan befalja.  
Szívesen neked adnám ezt a hernyót, Sivka, de mit kezdenél vele?  

Azokban a panelházakban nekem is fölajánlottak egy szabót.  
Mire mennék vele? Hiszen az ősz, öreg szamszédasszony is, amikor  
legutóbb itt járt, csak ,sóhajtozatt, és helyeselt, hogy jól választot-
tam. Nem hagyod magadat, míg én ott csak sírok meg sírok. A gye-
rekek űznének el a 'ház ~tóil, a vőm meg morog. Mire az öreg a föld-
dön? Én meg csak sírok ... Sírj, úgy kell neked, ha nem tudod,  
hava légy ... Hát trni hova leeszünk, te kedves, szü г ke Sivka!  

A ház teljesen a föld fölé görnyedt, minta nénike, akinek anii.n-
den tagja fáj, s csontozata összeaszott, mint a vén fák gyökerei.  
Nyögdécselt az erőfeszítéstől, főleg akkor, ha fújta szél, de igazi,  
ádáz ellensége a nyirok volt. Belopta magát a falakiba, egészen az  
ablakokig fölszivárgott, s az ablakok fája dagadni kezdett t őle.  A 
nénike és Sivka, a hűséges, de mogorva vén eb mindig csak a kert-
ben szöszmötölt, ahol a gaz magasra, egésszen a korhadt diófa ága-
bogáig nőtt. Jлllбhet a gyom óriásivá magasodott, a hamokáradat-
ban, a jó öregfolyam közelében el-elt űnt. A kertben a méneke két  
sor hagymát, fokdiagymát, salátát és néhány fészeknyi burgonyát  

is termelt. Az utóbbi buja virágzásnak indult, de hirtelen kiszáradt.  
Sivkával együtt az ételek legízletesebbike .gyanánt eliték ezt a bur-
gonyát. Olykor mégis k тΡékák lepték el a 'burgonyaágyást. A mezei  
poloskák ugyanakkor a salátát dézsmálták ínyenc osemegeként.  
Nap és meleg híján a nénike sorvadozott. Sivka megvinnyogta  a 
holdat, a szelet, az egereket és patkányokat s még önmagát is.  
Mindketten sorvadoztak, senki sem nézett feléjük  .. . 
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Az éjszaka hideg volt. A vert falú háza legkegyetlenebb hideget  
is átvészeli. Sivka és a nénike, akiket évekkel ezel őtt a homokdom-
bok közt felejtettek, az időjárás szeszélyeinek s f&leg a szív és a  
test mardosó nyavailyáinak kitéve fagyoskodtak. Leginkább ezen  a 
télen esapant meg az erejük. Annyira vacogtak, hogy már egy-egy  

tűzre vetett fahasáb sem bírta fölmelegíteni elgémberedett tagjaikat.  
E1đbb Sivka melengette a nénikét, majd megfordítva. Hideg hold-
fény bámult be az ablakon. Ábrázata azokat a hideg hajdani éjsza-
kákat juttatta a nénike eszébe, mikor Vlad& várta, hogy ösvényt  
taposson a fő  utcárбl az ablakáig. A folyб  is hátrálóban volt. A  
néni erősen csodálkozott, hogy a folyб  valahogy visszahúzódik, s  
szorongott is emiatt. A vízhez még f űzte őt valami, de mostanában  
a folyó is lemegy, a gбlyák is, aztán  .. . 

A ház résein át beljebb nyomulta szél. Az ablakokon karton-
dobozok zörögtek, nekik kellett volna megvédeniük a két 615, fony-
nyadt lelket. A ház nyögött, görnyedezett .és ingadozott. A diófától  

a föld felé, a vén juhar lába elé billent. Gyorsan megroggyant, s  a 
juhara háztető  fölé n&t. A kis ház elt űnőben volt. Senki sem kér-
dezte, senki sem tudott r бla, legfeljebb a régi telekkönyvben szere-
pelhetett, az öreg K.mester nevén. A két n ővér örökölte, végül  
csak đ  és Sivka. Eljártak idea falusiak is, de tartózkodбn visel-
kedtek. Csak a kertjük érdekelte đket. A homok pedig nđtt, s haj-
totta đket kifelé a világból, s ebbe senki sem gondolt bele mély вΡb-
ben. A nénit pedig hibáztatták, hogy nem bír lemondani a múltjá-
rбl s behurcolkodni egy új épületbe. A • vén fát átültetni nehéz  
ám. .. 

A folyбt is átköltöztették, dünnyögte a nénike a konyhában, s el-
hessegette a tányérrбl a sárga cserebogarakat бs svábbogarakat, amik  
éjjel a kamrában a lábára is felmásztak  .. . 

A reggel iszonytatóan hűvös volt. A néni megtapogatta a szürke  
kutyát. Sivka teste merev volt. A .néni gyömöszölte, húzta a me-
leg közelébe, de nem volt segítség. ТЈgy sírt, mint egy kisgyerek,  
akinek a gyermekkorától kell búcsúznia.  

Kibotorkálta fáskamrához, ahol a rozsdás szerszámokat és te-
mérdek kukoricacsutkáját tartotta. Szüksége volt rá, ha a víz el  
találná vágnia világtól s a homok a várostól. Apja vén kucsmájt  
is kirágta mára moly, azt is fáskamrában rakta el ... A néni Siv-
ka fölé kuporodott. A kuya nem lélegzett. ÍJgy rémlett, mintha  
vakkantott volna. Merev lett, csontlmerev.  

Elrejtem a juharlevelek között, s tavasszal a juharfa alá temetem,  
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hadd énekeljen neki, mint egy vén hegedű . Hadd vinnyogjanak  
együtt az acél holdra...  

A reggel, minta juhar levelei, fehér vala. Évr ől évrekevesebb  
hб  hullott le, s ezen a nénike nem győzött eleget csodálkozni, de  
a homok mennyi ~sége nőttön-nőtt. Ismét fújt az a barátságtalan szól,  
a  mezők és az öregek ellensége. Bámulta a néni a hatalmas kotró-
gépet, amely fél kilométernyire a házát бl a földet túrta, s úgy réan-
lett, hogy közben a kertje felé közeledik.  

Pár hónap múlva a néni valami keszeg l бra hasonlított. Te gebe,  
mondogatta neki az apja, ha valamiért megharagudott rá . . . 

Vlado leveléről azonban nem feledkezett meg. Csontos ujjaival  
az asztalfiókba .tárt, s egy apró női táskában rátalált az elsárgult  
levélre. Repedezett szemüvegét órrára illesztette, az ágy szélére, ült,  
és selypesen ,motyogni kezdte az ismert, az emlékezetb ől tudott sza-
vakat. Ott is hideg volt. Odakint csak az a kora tavaszi napfény  
mutatta meg magát, amelyiknek foga van, követte hát . . . 

Kedves, másnak szánt feleségem,  

én már túl leszek a tengeren, mire ezt a levelet megkapod. Tu-
dom, hogy szomorkodni fogsz. Az én szívem is elnehezült. Apád  

kemény lelk ű  ember, amiért ki űzött a világba, t őled messzire,  

pénzt keresni. Visszatérek, és bebizonyítom neki, hogy érdemes  

vagyok rád. Te éppen eleget szenvedtél mellette, de nem lázad-
hattunk föl az akarata ellen. Ég veled hát. frd meg nekem, hogy  

s mint éldegélsz a n ővéreddel, aki nem becsül téged. Sokszor  

gondolok rád és beteljesületlen szerelmünkre.  

A te mindig h ű  Vladód  

Kanadában, 1930. április 23-án  

A juhar lombja már régen lehullott, közeledett az új tél. Föld-
mérők érkeztek a homokra, s nyomukban kotrógép cammogott. Ki-
kotort mindent, a korhadt avart is a kif űrészelt juhar- és di бfa  
alól. A homok is ugyanúgy hátrált a vas el ől, mint a korhadt avar-
ba temetett két kis csontváz.  

A ház végképp szétesett. Senki sem tudja, hogy itt valaha egy  
ember otthona állt. A homok hallgat, minta közeli foly б, amely  
a várostól az új váras irányába kígy бzik.  

Ugyan hány ilyen sorsot fedett már be vagy föl a homok?  

KONCSOL László fordítása  



KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK  

SZARVAS GÁBOR ÉS A NYELVMÍTVELÉS MAry  

MAJOR NÁNDOR  

Elvtársaim és elvtársnőim,  

engem ért a megtiszteltet бs, hogy Szarvas Gábor, születésének 150. év-
fardulbja alikalmábál, emlékét felidézzem, áldozatos és eredményekben 
gazdag munkáját anéltassam, életm űvének .mindmlá.ig érvényes és útanu-
tató tanulságait saját kulásunikra és hasznunkra felvázoljam, s Vajda-
ság népének, magyaroknak, szerbeknеk, horvátoknak, szlovákoknak, ro-
mánaknaik, rusziniaknak, crnagoraiaEknalk s másaknak a tudós iránti tisz-
telсtét kifejezzem.  

Szarvas Gábor Adón született, sokgyermekes kovács céhmester gyer-
mekeként, 1832. március 22-én. Hétéves korában családja Bajára éköltö-
zött, Szarvas Gábor azonban itt, Adón szerezste meg anyanyelvi ismeri-
telnek s kбsđbb fбlelmetessé vált nyсlvбrzбkknek alapjait, e vidék é1$be-
szédének és nyelvjárásának elsajátításával, melynek szépség бrđl és tiszta-
ságáról mindmáig nem egy nyelvtudás, nyelvjáráskutató értekezett. 

A gimnázium hat osztályát Baján végezte, s minthogy 1848-bon neon 
vettéié fel nemzet őrnek., Győrött 'beállta bencés szerzetesrendbe, melyet 
négy év múltán az érettségi befejeztével odahagyott. Aztán önt f бléven át 
jogtudományi tanulmányókat végzett, a.m't ;hosszabb ideig tartó beteg-
sége szákítatt meg. 1858-bon tanári pályára szánta magát, előbb Eger-
ben, majd Baján és Pozsonyiban ,tanirtott, itt tette 1e atanári vizsgát 1a-
tinbбl és görögből 1865 -+ben, aztán 1869 -ben Budapestre & ћerüQt gimná-
ziumi tanárnak, mígnem 1881 -eben, végzetessé vált szembaja miatt, ami-
nek következtében hamarosan teljesen elvesztette szeme világát, az i®ko-
lai pályáról nyugalomba vonult. A ikövetkez$ égben, ötvenéves korában 
megnősült, s további tuаamányos munkájában felesége segédkezett neki, 
szövegeket olvasott fel, tollba mondott tanulmányait 'lejegyezte, s utasí-
tásai szerint eljárt szerkesztési ügydkben is.  

A Magyar Tudományos Аkadбmia 1871 -eben felvette tagjai sorába, s 
egy év múlva rábízta az induló Magyar Nyelvór szerkesztését. Ugyan- 

* Elhangzott Adán a Szarvas Gábor-emlékünnepségen, 1982. december 1 . 1-én  
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abban az vboп  s a ráQsöverokező  ikrét myáron nyeilvjárási (kutatásokat vég-
zett. Ugyancsak 1872-ben, másoikkal egyetemben, megindította a Nyely-
оmléktár +könyvsorozatot, amelyben nyelvemlékeinket, a régi ikódexeket  
adták ki. Egy évre rá megszerezte ezaknetk a nyelvemlékeknek a nyelv-
történeti feldolgozását, aminek alapján aztán, immár teljesen vakon,  
megszerkesztette a Nyelvtörténeti Szótárt, a e1ynelk hároan vaskos kötete  
20 évre rá, 1893-ban jelent meg. 1890-ben ikirályi tanácsossá nevezték  
Ikra,, 1892-eben a helsingforsn Finiugar Társaság tagjainak sorába válasz-
tatta. Nem sdkk ~al később, 1895-ben fejezte be életét.  

Szarvas Gábor neve a nyelvm űveléssel forrt össze, mely nyelvtudo-
mányi ág ugyan, de kwltwrfejl ődési, tehát mélyreható társadalmi ügy is.  

Sdkan rámutattak már, hogy Szarvas Gábort a karán felébredt irodalmi  
érdeklődése s még inkább a remélt irodalmi siker elmaradása vezette el  
a nyelvművelésfez. Csak részben van így. Való igaz, hogy ank egri ta-
nártkadása idején irodalmi lapok levelez ője volt. Maga is adott ki, illetve  
szerkesztett újságot Pozsany+ban meg Baján. Három szfn:m űvet frt, Deb-
recenben, Kassán és Budapesten mutatták be őket. A visszhang elmara-
dása Szarvas afigyelm+ét saját szakmája, a klasszika filológia felé fordí-
tatta. Latin stilisztikai tanul.mányoikba fogott, kiadta Phaedrus Aesapusi  
meséit „szabados magyar fordításra vezérl đ  jegyzetekkel", majd ma-
gyarra fordította őket, hozzálátott egy magyar—latin „Gyalkorlókönyv"  
szertkesztéséhez, s csak az itt felbukkant problémáik vezették el élete  
nagy fordulópanitj.ához: a magyar nyelvhelyesség tanulmányozásához.  

Szarvas Gábor munkássága természetesen nem volt elaбzmќnyсk nélkiil.  
A magyar nyelvművelés +a XVI. század ,második faléig nyúl vissza, ami-
kor a tollforgatók, a Qtorábbi szakással el ~lenгоétben, tudatosan kerülni  
igyekeztek a nyelvjárási saj бtságoikat, s ezzel az egységes magyar iro-
dalmi nyelv kialakulását szorgalmazták. A XVII. század nyelvművelt  
közül érdemes kiemelni Gelejn Katona István nevét, ajki kidolgozta a  
nyelvtisztoga-tás rés a azyelvgazdagftáselveit, vagy Apáczai Csere János  
nevét, aki a araagyar tudományos szaknyelvek ,istápolása terén szerzett el  
nem évül érdemekсt. A XVIII. században mindvégig akadtak elszórt  
nyelvújító kezdeményezésеk, de szervezett nyelvápoló mozgalmat csak  
az 1780-bon meginduló, els ő  magyar nyelvű  hírlap indít. Aztán 1791-ben  
Er&lyben már Magyar Nyelvművelő  Társaság is alakult.  

Mély társadalmi indf~aékai voltak ezeknek a kezdeményezésdkn сk.  A 
latin nyelvű  magyar nemesi ikultúra, az eur бpai !középkori latin kultú-
ránaјk talán legtovább él ő  rtartoz+éka a polgári fejlődés ansgindulásakor  
veszíteni kezdte talaját, s еlkerнlhetetleпül szükségesnek látszatta magyar  
nyelvet szákincaben, fogalmilag, tömörségben, szépségben olyan szintre  
emelni, annyira kianűvelmi, hagy a korábbi ►kultúra átvételére és folya-
matos fejleszфásérе, meg az ez időfájt araár megannyi nemzeti nyelven  
ágalt európai kwltúrával való lépéstartásra alkalmas legyen. .  

A felvnlágosodás (karában !közmegállapodás eredanényének fogták fel  a 



70 	 H1D  

nyelvet, amely tehát racionális meggondoњъб'1 tetszés szerina változat-
ható. Nini értok be a nyelvápolással, val бságos nyelvújító mozgalom in-
dult. Élére a XIX. század elegén az európai m űveltségű  Kazinczy Fe-
renc került, aki j б  ízléssel igyekezette mozgalom túlkapásait pallérozni. 
Kazinczy a racionalista hozzáállást esztbtnkaival páiroshotta: nyelvi esz-
ményt követett, könnyedségre, finomságra, választokosságra kfvánta haj-
lítani a nyelvet. Odaadással küzdött, hogy a korábbi latinnal eszemben a 
magyar nyelv használata ne váljék az európai kku'ltúrától való elszáka-
dás és a vidékies bezárkózás esziközévé. E téren nagy érdemei vannak, a 
nyelvújítás csakugyan kaput nyitotta magyar kultúra gyors fejl8désé-
nek. De mára század végén épp Szarvas Gáborók méltán rótták fel Ka-
zinczynak: attól való félelmében, hogy a magyar kultúra izolá!l бdik 
Eur6pát6l, nem sokat tör đdött azzal, hogy ez a nyelv, most már a meg-
újult magyar nyelv, a kulaúra hordozójaként, továbbra is a népt őd valб  
izoláltság eszköze lehet, akár korábban a latin. 

Erre a rövid kitérđre azért volt szükség, hogy világosabban láthasswk 
a magyar nyelvművelős évszázadokra visszanyúló hagyományát, amelybe 
Szarvas Gábor munkássága +beilleszkedett; hogy érzél i еtesen elkülönítsük 
azokat a társadalmi dkoka ~t és indítékokat, amelyek agy-egy korban, kü-
lön pedig Szarvas Іkoг .ьan a nyelvművelet szükségessé tettbk; végül, 
hogy a koronként változó társadalmi nditékak láncolatában a magunik  
társadalmának nyelvművelése .késztet ő  sajátságait és eredetis бgét helyesen 
értбkeljiјјk. 

Szarvas Gábor elsđ  nyelvművelđ  értekezése, a „Magyartalanságok", 
1867-ben, a kiegyezés évében jelent meg a pozsonyi gimnázium értesf ~tđ  
könyvében. A 48-as .forradálom leverte wtán a magyar nyelvet szám-
űztбk a iközéletbđl: egyetlen hivatalban, bfrбságon vagy iskolában sem 
használhatták. A két évtizedig tartó teljes germanizáci б  nagy romlást 
okozott a magyar nyelvhasználatban, s mid đn a 'kiegyezés évében a köz-
ngazgatásban, a törvényhozásban, az iskolákban, az egész ikö ќletben is-
mét bevezettбk, idegen szavak, ti ~körfarditásdk, idegen szólásmád és mon-
datszerkesztés árasztották el a magyar nyelvet. Ezzel párhuzamosan  a 
nemzeti vakbuzgóság hatására egyre hatalmasabb méreteket öltötit a mes-
terséges szavak gyártása, már „tank" is születtek a kisiklott »а lkotб-
kedv" fakozásá+ra, úgyhogy végivl már nem ment ritkaságszámba, iha iro-
dalmi művekhez magyarázó szójegyzéket csatoltaik. Az a veszély fenyege-
tett, hogy az irodalmi nyelv elszigetel đdik a valóságos araagyar beszéd-
nyelvt& . „Egy mesterséges nyelv volt keletlkez ő+ben, mely araagy ma-
gyar .közönségnék mindig érthetetlenebb lett, s ez közművelđdésünkre s 
általában szellemi életünk fejl ődésére a legnagyabb csapás volt", írja a 
kor szánalmas állapotairól egy neves nyel иtudбsunk. 

Ilyen +körülmények iközött érlel đdött meg a gondolat, hogy a nyelvm ű-
velés szervezett irányítása és tudományos alapra helyezése +végett egy 
népszerű  folyóiratot kell indítani. E foly бirat szerkesztésével az Akadé- 
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mia Szarvas Gábort bfzta meg. Igen sokoldalú programját 6 dolgozta ki,  
s népes munkatársi tábort toborozva menten hozzá is látott a program  
életre keltéséhez. A munkatárrsak sorra vették a nyelvhelyesség minden  
ügyes-bajos kérdését, a legkényesebbet is, tekintet nébkül arra, akiket  érin-
tett. A folyóirat megannyi átfogó, alapvet đ  jelentőségű  ikutatóanunkát  
szervezett, de a nyelvhasználat konkrét eseteir đl és példáiról is állást  
foglalt, akár a törvényhozásra, a közigazgatásra, akár a sajtóra, a tudo-
mányra vagy a szépirodalomra vonatkoztak. A szerkesztđség nyilvános  
üléseket tartott, el đre .meghirdette a vizsgálandó kérdéseket, s •egyre-
másra közölni kezdte, helyes-e vagy helytelen ez vagy az a jelenség a nyelv-
anűvelés szempantjáab6l. Roppant viták kerekedtek, a nyelvm űvelés való-
ságos 'közüggyé vált, amelyben az emberek ,tömegesen foglaltak állást a  
Nyelvőr mellest vagy ellen. Az ellentábor araagában a Tudom ányos Aka-
déaniában ütött tanyát.  

Szarvas Gábor azonban hosszú éveken át tántoríthatatlanul pépvi-
selte a nyelvművelés tudományosn ak vélt elveit. Félelmetes to11ú ember  
volt, +kiváló nye ~lvérъéke, éles logikája, szatirikus humora és széles kör ű  
ismeretei a polémia ragyogó m űvelőjévé avatták, aki felett senki sem  
arathatott gyđzelmet. Kicsit som túlzás, amit m űvénelk egyik anúlt szá-
zadi méltatója mond: „Bizonyos, hogy egy negyedszázadon k đ  irá-
nyozta nemzeti nyelvünk művelését. Valóságos iskolát nevelt etéren ..."  

Elvei a kor tudományos színvonalán voltak: a nyelvet szerves törté-
nelmi fejlđdés eredményeként fogta fel, nyelvileg helyesnek csak olyan  
képződményeket tekintett, amelyeke nyelv törvényeivel összhangban vol-
tak. Ezért a nyelv gazdagftásáanak fđ  forrásánl a régi magyar nyelvet,  
továbbá az 616 népnyelvet és a nyelvjá,rásakat tekintette. Az új szavak  
képzését szükségesnek tartotta, de csak a nyelv történeti fejl ődése során  
kialakult nyelvi törvényszer űségek tiszteletben tartásával. Minden olyan  

szót, szálásmódat vagy mondatszerkesztést, mely ezzel ellenkezett, hely-
te'len:nek nyilvánfaott, s a nyelvhasználatban helyessel való pótlásukat  

követelte. Amikor szemére vetették, hogy olyan szavakat is ki akar .irtani,  

amelyeket ugyan annak idején helytelenül képeztek, de araár egy évszá-
zada jól beilleszkedtek a nyelvbe, közlkelst űvé váltak s pótolhatatlanok,  
ismételten kifejtette: a nyelv egyel őre nem tud meglenni nélkülük, jómaga  
is használja e szavakat, di hogy pótalhatatlanok volnának, sohasem is-
merte el.  

E szavakról egyébkert araég Szarvas deghfvebb ikövet đi is ékeként véle-
kedtek: kár, hogy megszülestek, de örüljünk, hogy vannak. Elvben egyet-
értve vele, annyit mégis felróttak neki, hogy túlzó, de miközben mente-
gették, ianponá'lt nekik mesterük tántoríthratatlansága. „Valamint  a paliti-
kai vezérembertől megkívánja a nagyközönség a rendületlen elyh űséget  
— írja egyik tanítványa, maga is nagy hír ű  tudós —, éppúgy anegkf-
vánja minden gyakorlati cбlú társadalmi mozgalamtбl a végletelцg anenđ  
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következetességet, s úgyszólván ezt tekinti a Déltudatosság és anegbízható-
ság ismertetđjelének."  

Szarvas és ellenkábasai iközött tehát nem volt különbség arra nézve,  
hogy a nyelvet tisztogatni kell az idegenszer űségektđl, hiszen ez, bizonyos  
hangsálybeli eltolódással, akkor is, ma is elve minden nyelvm űvelésnek  
világszerte. A kü'lönbség mnindenekel đtt abban mutatkozott meg, hogy  
Szarvas nemcsak az idegenszerűségeket, hanem a mesterségesen gyártott  

magyar szavakat sem fogadta el, tehát az olyasféle „ аnagyaritáat", mely  
ellenkezett a történelmileg kialakult nyelv törvényszer űségвivel. Ezen  a 
téren igen merev, felroétlen purista volt. Méltán •bu(kikan fel tehát a kér-
dés: vajon szélsđségesen nemzetieskedđ  nézeteket vallott-e Szarvai, va-
jon az etianalógiailag tiszta, hovatovább a „fajtiszta" nyelv lett volna az  
eszménye?  

Szarvas nemzeti érzése,természetesen, a kor szellemében, igén fejlett  
volt; de egészéletén át küzdött a nemzeti romantika és a magyar kultu-
rális szupremácia gondolata ellen Ez leginkábba nyelvrokonság és a jö-
vevényszavak kérd'sében jutott ikifejez ~ésre nála.  

A magyar kultúrfölény idealágusai előkelđ  imdogermán és szanszkrit  
nyélvrakonságot hirdették, s felháborodva ágáltak a „halzsírszagú" finn-
ugar rokonság bizonygatói ellen; hasonlóképpen a szókincset is &serede-
tnek nyilvánitatták, s ldméletlenül támadták a Nyelvőrt is, mert ,rend-
szeresen közölt ciikkeket a jövevényszavakról, 'közöttük Miiklosich Fe-
renc „A magyar nyelvbeli szláv szóik" cím ű  munkáját is, amelyet külön  
is hevesen támadtak.  

Szarvas Gábornak mint embernek és tudósnalk a becsületességét bizo-
nyítja az a 'következetesség, ahogyan e tévhitek ellen egész életén át !küz-
dött. Már is Nyelvőr elsđ  évfolyamában támadta .azokat, atkik wgy vél-
ték, „szégyen volna a magyarra elđször, hogy olyan rokonai legyenek,  
minők a bárdolatlan vogul, osztyá ~k, cseremisz stb. népségek; szégyen  
volna másodszor ., ha bebizanyulnа , hagy mi olyan nagy falka sz бt 'köl-
csönöztünk különösen a szláv, de még egyéb népekt ől is; mert ez semmi  
egyéb nem volna, mint nyílt ;bevallása annak, hogy đseink műveletlenоk  
voltak, s ami fđ, műveletlenebbek a sz ávaknál".  

Szarvas, miközben küzdött az ideg вnség~ekneik a nyelvbe való hatolása  
ellen, mindenkivel szemben védte ugyanezeket a nyelvi jegyeket, ha már  
nyelvtörténetileg meghonosodtaik. Védte a jövevényszavakat, nemegyszer  
a „magyarító nyelvcsinálók" ellenében is, akik közel többen azt igyekez-
tek bizonygatni, hogy nem a magyarok 'kölcsönözték ezeket a szavakat  a 
szomszédos népektől, hanem ellenikez&eg , azoka magyardkt бl. 

A nem szűnđ  támadások miatt negyed évszázad múlva is kiénytelen  
volt perlekedni azokkal, akik a jövevényszavak tagadásával igyekezték  
leplezni, hogy őmein ~k, miként mondja, „a vadászat, hálászat és ibaram-
tenyésztésen kíиül alig foglalkoztak egyébbel". S ekkiéppen folytatja: „S  
ha ez úgy volna is, amint valóban úgy i's van, mit bizonyítana? Azt,  
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amin más, ma a rnűvsltség legmágasabb fakán á11ó népek ms keresztül  
mentek." Ennek szellenrnében megrótta Czuczort és Fo,garasiit. A magyar.  

nyelv szótára szerzбi~t — a szótár Ikülönhen harmincnégy esztendeig ké-
szült —, hogy a jövevényszavak óriási tömegét sa.játhották (ki, mintha  
tősgyökeres magyar szavak volnának. Még élete .estalsó évében, utolsó  
írásainak egyikében is, mely a „Hazafiaskodás a .tudományban" cían еt  
viseli, felrótta, hogy sokak esetében az igazság meglátását megalkadá-
lyozza , ;a szív szavának lhódaló hazafiaskodás, s mondat oly vaskos mö-
kéletlenségeket, ame ~lyeknеk hallatára szégyenkezve forduilt 'félre a józan  
ítélet".  

Szarvas lláspontj. t 1egi ~nk bib alkkor érthetjwk meg, .ha zfigye4enthe  
vesszük, hogy a pozütív гtudamányhoz tántoríahatatlanw1 ragaszkodott. Az  
6 korában a társadalomtwdamánpban Darwin hatására, aztán meg Taine  
s általában a potiitivizamus hatására a fejl đdéselméletek ' kiјlönféle válfajai  
uraQkodta ~k. Szarvas ezért vetette el a korábbi felfogást, mely szerint  a 
nyelv közmegál'lapod'ás dalgiga, ezért vélte, hogy a nyelvtörténetben ki-
mхrtatiható .thrvényszer űségsknek döntđ  szavuk van a jelenkari és a  jö 
vábel ~i nyslvfejМdésre nézve, ezért tdkintette .a feyl&désbe való önkényes  
beavankozásnak az ú j kelet ű  idegenségeket is meg a helytelen „m аgya-
rítб  nyelvcsinálást"  fis. 

Tudcmánуhaz való hűségét jбl látnia „Keressétek az igazságot" cím ű  
írásából, melyben azakna~k válaszol, a-kik „magyarfalóikkal" v а1ó szövet-
kezéssel, már-smár árulóik pártfagólásával vádolják. „A twdamány célja —  
írja e cikkében önérzetesen —, hogy felderítse mi a való, ani az igazság;  
s e cél elérésében egyedüli kalauza, vezére az értelem és okszer űség,  a 
szív és érzelem a taná сsadólk sarábбl ki van zárva, s e munkállkodásban  
egyáltalán nem vehet részt."  

A nyelvművelés ma rnár, ttemnészetesen, gyölkeresen arás elveQilhez iga-
zodik a nyelvhelyesség anegitélése ügyében, mint Szarvas korában. Mai  
febfagásunk szerint nincs minden eljövend ő  korra érvényes egyetemes  
nyelvhelyesség, egy-egy fikor nyelvszakása szentesíti az éppen aktuális  
nyelvhelyességet, s amint változik a лy:élvszdkás, egyúttal változik a  
nyelvhelyesség is. Annaik pedig,hagy egy-egy 'korban mi a nyelvszokás,  
az illető  kar köznyelvi és irodalmi gyakorlata a megmondhatója. Ma  
senkink sem jutna eszébe a kor ,nyelvének törvényszer űségeit a korabeli  
nyelven kívül (keresne, (követendđ  példaként ál'lntani a mwltat, a nyelv-
történeti tényezőket .többre tartani az 616 nyelvszakásnál.  

Szarvas Gáborral való anegem ~l~бkezésünk nem volna teljes, ha  elhal-
gatnánk, hogy nevét .namosak a nyelvrnűvсléthez fűződő  mwnkássága,  
hanem a ,népnyély és a .nyelvtörténet területén végzett tanulmányai is  

öregbítették.  
Talán fölösleges is «megernifteniink, hogy a népnyelv фisztelete ugyan-

csak Szarvas karának szelleлvбvel jár. Szarvas nagyszabású inépnyelvi  
gyűjtést kezdeményezett számos anur ukatárs bevonásávál, s eredményét  fi- 
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lyamatosan közölte a Nyelvőrben. Évék során a folyóirat feltérképezte  
a magyar nyelvterület valamennyi nyelvjárását. E roppant anyagból le-
vonhatб  •tanulságokat aüstén ~t beépítette megszámlálhatanlan nyelvm űvelő  
cиlvkébe. Jómaga is egy-egy nyarat arra szánt, hogy el őbb Göcsejen, majd  
Moldvában, végül Szlavóniában a magyar nyelvjárásokat tanwlmányozza.  

lчlegkodkáztatjuk a véleményt, hogy Szarvast hasonló érzelmek f űtöt-
ték, mint korábban Vuk Karadzié оt, akivel rokon vоn®t mutat abban  
is, hogy — a magyar nyelvtudósok iköz шl szinte egyedül — a kiejtés sze-
rinti helyesírás bevezet бsét sürgette. Természetesen sokan megvádolták,  

hogy el akarja pбriasítani, parlagosítania magyar nyelvet. Egy mélta-
tója azonban nem ik ,nélkül mondja, hagy amit Vörösmarty, Petőfi meg  
Arany a költészenben élerxe keltett, azt Szarvasa nyelvtudománуban haj-
tatta végre.  

Szarvas egyik !Megmaradandóbb anűve — egywtta~l az emberi alkotб-
szélMem példárolаn diadala — a Nyelvtörténeti Szótár. Egyik mai méltat-
ja, hibái ellenére, „szó ~kincsünk európai színvonalú adattárának" nevezi,  
mely néllkü'l — s ez mindenki osztatlan véleménye — a nyсlvészeti ku-
tatásolk terén egy l pés sem tehet ő  a tévedés kodkáza аta néMküd. A vállal-
kozkás nagyságát maga Szarvas igyekezett érzéke.Mtetni a munka men .eté-
veI tü~rоlmetlenkedők megnyugtatására: a régi magyar irodalom mintegy  

600 művének szóanyagát jegyezt бk ki, dolgozták fel és rendeznék el, s  

tudni kell, hogy egy-egy középnagyságú m ű  minden tizedik szavának  
kijegyzése is mintegy 20 000 cédulát igényel, a munka befejezéséig pedig  
minden cédu ~lá+t legalább tízszer kézbe kell venni.  

A szótár húsz év alatt elik бszült, s a világtaQan Szarvas Gábor majd  
tíz éven át naponta tíz órát dolgozott rajta. A szerkeszt đ  munkáját  
módfelett megnehezítette az a körülmény, hogy a gy űjtők egy része ta-
pasztalatlan volt, másik része meg felületesen végezte dolgát, úgyhogy a  
ыányak Іkiküszöbölése és pбtlása đrá hárult. E h вΡroikus munkával kap-
csolatban érdemes idéznürnk felesége megindító szavait: „Milyen munka  
lehetett pusztán hallás után össze nem függő  monda,tdkat megjegyezni,  
kategóriákba sorolni, a sorrendet megharoározni, a homályos jelentéséket  
megállapítani, a hiányos idézeteket kipótoMni stb., stb. — És micsoda  
gyötrelem: soha egy sorát se látni ennek a munkának."  

Szarvas Gábor életműve arra tanít bennünket, hogy a nyelvm űvelés  
sohasem a kevesek, a kiválasztottak ügye, hanem a táraadalom egészét  
érintő  Ménkérdés, amelyet minden népnek saját erejére táanaszkodva kell  

megoldania, de nem önmagába zárkózva és elszigetelten, s nem is bár-
mi,féle engedményt téve akármilyen nemzetieskedésne lk, lüiváMt pedig nem-
zeti türelmetlenségnek. Ezekt ől a jelenségdktől minden szélesebb k& s  
huzamosabb ideig tartó társadalmi megmozdulás csak akkor lesz mentes  
— s ezt saját gyakorlatunklból is tudjuk —, ha a megmozdulás hordozói  
bármаely pillanatban Ivászek eltökélten tküzdeni ellenük.  

Ismeretes, hogy a mi társadalmunk is már évtizedekkel ezel őtt felis- 
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merte a nyelvművelés fontosságát, szaklkörökst meghaladó társadalmi sú-
lyát és jellegét. Megvannak a társadalmilag hitelesített felméréseink és  
értékeléseink is, amelyek nem szorulnak felülvizsgálatra, csak az új kö-
rülményсk és tapasztalatik alapján történ đ  !kiegészítésre. Eszerint a nyelv-
művelt Vajdaság minden népe és nemzetisége saraiban a dalgoz бk  ön-

~igazgatбi jagainalk kiteljesedése, a népek és nemzetek egyenl őségének eb-
bl fakadó gyarapodása és az egyenrangú nyelvhasználat tette nélkülöz-
hetetlen szüikќggé. Amikor világossá vált, hogy az önigazgatási rendszer  
egész társadalmat egybefűzđ  hálózatának a társadaloan alapsejtjsib&l kell  
kiindulnia ., amelyben minden dolgozónak iközéleti emberré keld növe-
kednie, megvi ~lágosodott az is, hogy Vajdaság minden népének nyelvét  
széleskörűen s egyaránt ki kell  művelni, allkalmassá kelii Menni a közéleti,  
önigazgatási funkció végzésére, különben óhatatlanul 'kfvil rekednek  e 
társadalmi falyamatin mindazok, akvknek a nyelve lemaradt a m űvelés  
terén. A vajdasági népek s nemzetiségek soraiban immár évtizedekkel ez-
elđtt 'kilombosodott nyelvm űvelés tehát nem egyiknek a anásiktól való  
holmiféle „védekező" alapá11ásábál bontakozott ki, nem is ennek vagy  
annak a soraiban gyökeret vert „nemzetment ő" gondalatbbl vagy szük-
ségletb&l fakadt, nem szolgált afféle romantikus ,kisebbségi" nemzeti  

tudatot, sem, amilyent a két há ~barú közötti kisebbségi .lét b őven  táplált, 
hanem ellenkezőleg, miként egyik sommázó szándékú dokumentumunk-
ban áll: .nyelvművelésünket „a jugiszláv társadalmi életben való aktív  
és egyenrangú részvétei szándéka hatja át".  

Ezért is valljuk, hogy a araagyar nyelvm űvelés egyaránt érdeke a vaj-
dasági szerbeknek, harvátdkna,k, szlovákoknak, románaknak, ruszinok-
nak s többieknek, egyúttal pedig a vajdasági magyarok érdeke, hagy  
mindezek a nemzetek és nemzetiségeik sikerrel m űveljék saját nyelvüket.  
Csak rosszhiszemű  áskálódásnalk minősíthetjük a nemrégiben elhangzott  
véleményt, miszerint Vajdaságban a nyelvm űvelés a nemzetiségek privi-
légiuma. Természetesen vannak különbségek az egyes nemzetik és nemze-
tiségek nyelvművelése terén alikalmazatt módszerek és elért eredmények  
között, s ennek okát nemcsak az áilapatolk, káderlehetóségék éts szükség-
letek különbözđség!ébenkell keresni, hanem az ügyködők ldozatk~észsé-
gében, a hivatásos intézmények számában, meg a tevékenységben óhatat-
lanul megjelenđ  hullámvölgyekben is. Nem is lehetne a nyelvm űvelés ha-
tályát és mбгx teit minden nemzet és nemzetiség számára a sajátságok  fi 
gyelembe vétele nélkül, irodaszellemű  elkiépzelések alapján kфoraiбznR.  

Ha tehát a továbbiiakban a vajdasági magyar nyelvm űvelés sajátságai-
rбl szólunk, ezt az alkalom ,miatt tesszük, de közben egy perciig sem fe-
ledkezünk meg orrál, hogy magyar nyelvműveilésünk a Vajdaságban él ő  
többi nemzet és nemzet iség nyelvművel lének szerves része, el đrehaladása  
közös érdekünk, ugyanakkor 'azonban világos szárrnunkra, hogy helyet-
tünk a magyar nyelvművelést Vajdaságban senki el ,nem végezheti, de  
az is, hogy nyelvművelésünk soron neon zárkózhatunk el azaktbl, akik  
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nemzetünk részei, s ík ~erák e v гilágan magyarul beszбlnek s a magyar  
nyelvet művelik.  

A bezárkózás gondolatát azért is ,képtelennek tartjuk, mert hazánk  
változatlan, ihagyoanányos politikája szerint m сmzetiségeinket nem idegen  
népek előretolt ötödik hadoszlopának tekintjiük, hanem népcsoportoknak,  
melyek hazánk лёpei Iközzötit meglelték saját létüket és identitásukat, akik-
nek azonban kiilön szerepük az ás ,  hogy hidat épitsenefk a szomszédos  
népek felé. S Fez a politika nem változik, tdkintet nélkül arra, hogy  a 
nyfltság és jóhiszeműség alkalomadtán, apiként legutább Albánia mészé-
r&l, visszaéléshez vezetett. A visszaélésdkre megvan az 1116 felaletünk, de  
azok nem érintik sem neanzetiségairnk elvileg megállapított helyzetét, sem  
azt, hogy szakadatlanul munikё►kodniuk kell a híd szerepének betöltésén.  

A vajdasági magyar nyélvművelés tehát .nem járhat más utakon, mint  
amerre a magyar nyelvfejl ődés általában halad. Alki netán awtoahton fej-
lődést forgatna a fejében, számolniakellene azzal, hogy ,nyelvünk belát-
ható időn bdlii ►l — miiként a itörténelapi fejl ődés során nem egy példa  
volt rá — fejl5 Јd seben megrekedne és arGhaiikussá válna, vagy pedig ön-
állb fejbđdés útjára Tépne, ami nemegyszer wj nemzet születése felé ve-
zet. Volt ínár ilyen, kényszer ű  elszigetelődés hazánk akarata ellenére, a  
Tájékoztató Iroda ihatározata gután. Az egy évtizedig tartó elszigeteltsé-
get nyelvünk .alaposan magsinylette. Persze, aktkor apég nyelvm űveléshez  
бritđ  kádereink nem váltak, sőt értelaniségünk is alig. Ma már minden te-
kintetben egészen mása helyzet. A mi esetünkben az autoahtan nyely-
fejlesztés gondolata még csak fel sem merülhet. Gyümölcsöz$ egyiiittm ű-
ködést folytattunk mindazukkal a szomszédos országokban m űködб  ma-
gyar nyelvművel'' ' el, akilk segítségünkre lehettek, s akiknеk a magunk  
részérđ l átadhattwk eredanényainiket. Eí ~tdkvélt szándékunk ezeket a kap-
csolatokat •kölcsönös érdekeinkkel, a jugoszláv és a szomszédos népek ér-
dekei гvel összhangban állandбan fejleszteni.  

Mondhatjuk ezt annál inkább, mert társadalmunk sdkat tett annak ér-
dekében, hogy nдtézanényesen és káderek tdkintetében egyaránt fel le-
gyünik készülve a nyelv fejlesztésére a társadalmi érintkezés minden ae-
rüdetén: az islkolai iktatásban, a törvényhozásban, a közigazgatásban, az  

igazságszolgáltatásban, ,а  sajtóban, az irodalmi & a köznyelvben. Az itt  
egybegyűltek jól tudják, ezért felesleges is eml бkeztetni arra, hagy tár-
sadalanunik mindezeken a területeken Vajdasag nemzetei és nemzetiségei  

számára egyenrangú érvényesi lést biztosít, s ezzel egyenrangú nyelvihasz-
nálat is jár. Nem feladatunk, hogy ezúttal felsoroljuk hány iskolában s  
mennyi fiatal +tanul magyar anyanyelvén s hány más nemzetiség ű  tanulja  
a magyart környсzetnyelv гkiént, hiány ►község közigazgatásában бs igazság-
szolgáltatásban haszlnálják a magyart s hogyan működnek fardítószol-
gálataink, hány újság rés folyóurat jélenilk mag magyar nyelven s apiként  

gyarapodik rádióáldomásaink s ,televíziónk magyar nyelvű  műsora, vagy  
hagy számot vessünk arrбl, miként valósul meg a magyar nemzetiség űek  
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gazdasági és politikai ,rendszerbeli egyenjogúsága Vajdaság rcöbbi népével  
egybefűzбdđ  mindennapi életünkben, ami természetesen minden más  
egyenjogúság alapja és !kiindulópontja, tehát a nyelvhasználatié is. Eze-
ket a kérdéseket illetékes testületeink rendszeresen napirendre t űzik, meg-
vizsgálják és intéz іkedéssket ikezdsmбnyeznek. Sommásan azt mondharc-  
juk, hogy vannak szép eredményeink, de fagyat бΡkosságo+k és enn ~ivalók  
is bđven.  

A Magyar Nyelvművelő  Társaság áldozatos é5 eredményben gazdag  
tevékenysége is ismeretes közvéleményünk lOtt. Keretein belül már mint-
egy két évtizeddel ezel&tt asztálydk és ,bizatrcságok .alakultak; külön ki-
tűnt a sajtó, a pedagógiai és a beszédm űvészeti osztály, meg a !helyes-
frási, a terminológiai és a !könyvterjesztő  bizootság tevékenysége. Vajda-
ság-szerte fil~kszervezetelk ala ~kubtak, amelyek lajstrotnoztáik a helyi szük-
ségleteket, s ezek kielégítése v бgett elđadásokat, tanfalyamoikat, szeminá-
riumaktit, tanácsk оzásdkat, versenyeket szerveztek, terjesztсtrrбk a nyelv-  
műveléssel foglalkozó irodalmat. Alapokban .nyelvhelyességet istápoló  
rovatok indultak, legnevesebb nyelvm űvelőink !könyveket írtaik a Vajda-  
ságban elđforduló leggyakoribb hnbáik!.rбl, s útbaigazítást is adtak a he-
lyes nye'lvhasznádatra. Elkészült a Magyar Helyesírás Szabályainak .ki-
egészítéséül szolgáló Jugoszláviai Függelék, amelyben külön nyelvi sa ját-
ságainkat dolgoztuk fel, s amelyet a Magyar Tudományos Akadédmia il-
letékes szerve is magáévá tett. E Függelék kibővítését és tudományos ma-
gyarázatát adja a tanulóifjúság és a nagyközönség számára a pár évvel  
ezel&t megjelent A mai magyar írás című  könyv.  

Volt egy idő, amikor törvény!hozб  testületek, községi politikai szerve-
zetek, közhivatalok, szakszervezeti tanácsdk, munkaszervezetek igen  
gyakran fordultak a Nyelvm űvelő  Egyesülethez tanácsért. Egy ideig az  
Egyesület közönзégszdlgálatot is tartott fenn, úgylhogy anagá.nszemélyelk  
is választkaptak Іvételyeiikre. rTjabban közain ~tézmények közvetlenül is vé-
geznek nyelvművelést. Például a Tartományi Végrehajtó Tanács Tör-
vényhozási Tikkársága kiadta az önigazgatási krfejezések több nyelv ű  
szótárát, a Tankönyvknadó az informatikai és anunkaszervezésti kifejezé-
seik ötnyelvű  szótárát. Tanácskozásokat is szerveznek, mint például nem-
régiben aTortamányi Közngazgatási Intézet a községi fardít бszal .gálatolk  
alkalmazottai számára. Külön jelent đs számu гмkra a sajátos jugoszláviai  
magyar ё&gаzgаtkі  szókincs adattára. A sajtóvisszhang arra int ben-
nünket, hogy nyelvhelyesség szempontjából itt még b őven akad tenni-
va1d; számos rcükörfordítás igen nehezen illesz'ked шk be a magyar nyelv  
szóállományába.  

Nyelvművelésünk Ikülön állomása az adai Szarvas Gábor Nye'lvmű-
velđ  Napok. Feladata a hazai magyar nyelv életféltételeinek, állapotának,  
hiányasságain*, fejlődd 'lehetđségeinek tudományos megvitatása, hagy  
aztán a társadalmi gyákorlastna!k biztos táanasza legyen. Ennek az intéz-
ménynek eddigi eredményei és fagyatéikasságai, kivált pedig a t оvábblé- 
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pés, szШkségessé teszik a koncepció kibđvitését, avégbđ1, hogy az eddigi-
nél nagyobb mértékiben támaszkodjunk saját er&irikre, feladatvállalással  
fiatalabb kádereink képességeit is fejlesszük, s ezáltal nyelvm űvelésünk  
ügyét is gyorsabban el&mozditsuik. Ez annál inkább szükséges, mert a kö-
zelmúlnban több kiváló, nagyérdem ű  nyelvművelđnket veszítettük el,  
akiknek önfeláldozó munkájáért hálával tartozunk.  

Természetesen a magyar nyelvm űvelés elképzelhetetlen volna a Hunga-
rológiai Innézet és a Bölcsészettudományi Kar Magyar Tanszéke céltuda-
tos munkája n&kü'l. Hírnevét mindenekel đtt iradalomtudоmányi kutatá-
saival szerezte, ezúttal azonban fontosabbak számunkra nyelvtudományi  
kutatásai és a szakemberképzés terén elért eredményei. Aki csók hivatá-
sos nyelvműveléssel foglabkozi ~k ma községeinkben, alaptudását ebben az  
intézményben szerezte az elmúlt két évtized alatt. A лyel tudományban  
a legnagyobb eredményeket a dialektológia és a kontrasztív vizsgálatok  
tierén értéik el. Falvainak lakossága sok aájnyelvi örökséget, nyelvi régisé-
get megđrzött, ezeket most tájszótárak és nyelvatlaszok rögzítik. Meg  
kell azonban mondani, hogy a nyelvművelés sikeres fejlesztése a nyelv-
tudománydk szélesebb alapokra helyezésSt, más nyelvtudományi diszcip-
ldnák jelentékenyebb fejlesztését is megkívánja.  

Végezetül szükségesnek yéljü!k elmondani, hogy tamtományunikban, bár-
melyik nemzethez vagy nemzetiséghez tartozzunk is, együttesen kell küz-
denünk, hogy dolgozóinakban kialakuljon és erđsödjön egy egészséges  
nyelvi tudat, saját nyelvülk mránti igény és ragaszkodás, valamint mások  
ny lvének tisztelete és ,megbecsülése. Minden nyelvnek vannak hagyo-
mányai, értékei, sajátságai, amelyek ápolásra érdemesek. És van egy bi-
zonyos nyelvi eszmény, értékek alkotta eszmény, amelyen mindig szem  
elđtt tartunk, ha bármely nyelv fejlődését és fejlesztését hozzuk szóba.  
Ha nyelvünknek, illetve a Vajdaságban 616 minden nemzet és nemzeti-
ség nyelvének kifejez đerejét 'kívánjuk gyarapítani, arra gondolunk, hogy  
fejleszteni kell a nyelv tömörségét, .képszer űségét, az árnyaltságra és a  
szabatosságra való képességén, törekedni kell arra, hogy hangzása válto-
zatos legyen, s nem utolsósorban — miként egyik nyelvtudósunk figyel-
meztet rá —, hogy rugalmas Ilegyen, ami nemcsak a különféle m űfa-
jakhoz és alkalmakhoz val б  idomulás képességét jelenni ,  hanem a meg-
változott igényekhez való s„mul бst  is. 

Rohamosan változó id đben élünk, ez utóbbi, mindössze néhány évti-
zed alatt társadalmunk gyökeresen megváltozott. A forradalmi változá-
sok mindig új fogalmakat, nyelvi eszközöket és módozatokat igényelnek  
az új gondolatok, érzelmek és indulatok 'kifejezésére, s aki mostohán bá-
nik a nyelvével, csak tájékozatlanul, hiányosan vehet részt e folyama-
tokban. Amikor a nyelvi tudat ápolásáért szállunk síkra, nem kultuszt  
kívánunk űzni a nyelvbđl, nem divatnak vagy hóbortn ők hódolunk,  
hanem a nyelv társadalmi jelent đségбt kivánjuik kemelni, arra buzdítunk,  
hogy adjuk meg a nyelvnek azt, ami kijár neki. Hamis az a tudati, amely  
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szerint forradalmi időkben el&bbre való dolgunk is akad a nyelvápolás-
nál; a forradalmat csak az érti meg és az lehet a hordozója, aki min-
dig világosan és szabatosan fejezi okai soron ,következ& követelményeit, meg-
prбbáltatásak és vívmányaгt, s szolgálatában á11 szóval és tevtel egy-
aránt.  

Szarvas Gábor születésének százötvenedük évfordulója aikalmábó'l jöt-
tünk össze, hogy a kјváló tudós emlékét felidézziúk, s küzdelmes életé-
nek tanwlságaibál &kuljun+k. Jelk ћépesne ►k látjwk, hogy Szarvas Gábor szob-
rát a Magyar Tudományos Akadémia elBetti béren állitorták fel, kevéssel  
elhalálozása után. Szarvas Gábor személyében a tudósi becsületességnek,  
a tudományos elvekhez való ragaszkodásnak, a fáracUhatatlan tudósi küz-
dődképességnek, a testi akadályokat 1s leküzd& abkot бszellemnek és em-
beri akaratnak állitotta,k szobrot.  

E nagyság előtt mi is, akik ra itt egyb еgywltiinik, mély tiszteletürnket  
fejezziikk ki.  



A KALANGYA KÖLTÉSZETE (II.)  

UTASI CSABA  

A kalangyás líra két változata  

A Kalangya csaik egyike volt falyóiraTainiknak, s %gy megindúlása  
semaniképpen sem Tekinthet đ  valamif lе  •ullapantnalk, amelytől köиtđi  
pályáik váratlan .felíveibé ~sét számíthatnánk. Egyesek megcsappant becs-
vággyal szegőd сt k a laphoz, és csak sápadt, iközhelyekbe és tisztázatlan  
képekbe fúló verseket mutathattak f еl, másak, megannyi művel maguk  
mögött, alkotóerejük Teljében csatlakoztak, megint anáso гk pedig az első  
tétova kísérlettik után épp a Kalangyában váltak 1íri ~kussá.  

A (költői pályáik alakulásának Fez a Természetszerű  meg nem egyezése  
azt is Jelenti egyúTtal, hogy a szó szoros árteilm&»en vett kalangyás ilí-
ráћrál nemigen beszélhetünk. A Kalangya, iiberá;lis szerkesztési kancepciб-
jának megfe1 е15еn, egybe próbált fogni minden számottev ő  versеlđt, ke-
véssé árnyalt esztétikai programjával azonban nem tudott olyan jelentő-
sebb erőket mazgósitani és ,fölnevelni", akink jellegadó lírilkusai lehetroesk  

volna két háibarú közötti irodaJlmunknaik. Annál Ikevés(bié, mert a osetl ő-
botló, szervezetlen s jobbára magánjelleg ű  ,könyvkiadás nemcsak  a kriti-
kt, de azokat a kdltđi &örеkvéseket is visszafogta, melyek egymást tá-
mogatva esetleg egy sajárcas vonulatot hotihattalk volna létre. Ennék el-
len&e alcímünk jelzője jogosnak tetsnik, hiszen néhány fdlyaanatosan  
publikáló kdltőn(k araár szövegІindk mennyiségével Is e1 neon hanyagal-
hatб  árnyalatoT adott a Kalangya=beli poézis egészének függetlenül at-
tól, hogy jelentkezéseinek száma összhangban van-e verseiknek esztétmkai  
ér.tdkével.  

Az alkatólk e szűlk körélbőil сlső!ként Berényi Jánost említ jük, ki csak-
nem egy évtizeddel ra Kalangya indulása elđtt lépett fel a Bácsmegyei  
Naplóban. КЈ&tеmnзтеinеk ez az elsđ  sorozata kü шlönös konglomeráitu-
mot alkot: a gra оmán verselő  Túilhabzб  képei, ifedezet nélküli,, lapos  
bölcselmei éppúgy megtalá'lhat бlk benne, Іаіыг  a teihetségre vallló lírai te-
ilitalálatak. Mintha egész zenekart kvánna megszólaltatni, oly nagy  

hangerővel dolgazik, ugyanakkor azonban a felszabaduló energiákkal  
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nem tud mit kezdeni: nemcsak hogy dübörg ő  wagneri futamokat elegyit  
mozarti ymponderábiliákkal, de lépten-nyomon fals hangokat is fog. Az  
impresszionista lirra jelző- ~torlaszai .t éppannyira kedvel, mint az expresz-
szionizmus dem эnstratfv gesztusait, a kötött formákat éppúgy, mint az  

oldottabb szabad verset, nyilvánvaló bizonyságaként annak, hogy köbtői  
habitusát anég .nem alakftorta ki, a versírást pedig problémamentes te-
vбkenységnek tartja. Érthet ő  hát, hogy csak ritkán, sz.nte véletlensze-
rűen tud ilyen tiszta, föl neon fesl ő  sorokat nyújtani:  

A febhбkön lárváik, vörös giliszták  
s 'kidíSlt kehelyben egy szeletke hold.  

Érett, forró burkoknbál bűnös pénzek,  
kék csillIlagok kelnek ki és zenélneik  
s arcodba fujják fényes gőzivket.  
És fölöttülk besüppedt, holt csodánkon  
aranyekiével szánt a rémület. 45  

Ezek a nyugodtan áradó, a képzettársítás merészsége teckintetében már-
már szürrealista sarok, azon twlmenően, hogy szuggesztíven elevenítik  
meg a képzelet egy бejteІem ёІі  éjszakájának hangulatát, tartalmi kisu-
gárzásu+kban is szamattev&k. A fiatal Berényi János alapvet ő  Llménye  
ugyanis az élet kiismerhetetlensége és titokzatossága volt. •fg költ б in'k  
nagy hányada fő~kбnit az elszigeteltség, a rezervátwm-szitu.áci б, egyszóval  
a rársadaЈlmi honta Fanság m вegprбbáltatásaitál szenvedett, addig Berényi  
Jánosnak a létidegenség döbbenetét is meg kellett élnie. Tudatán  a 
,megcsorbult bizonyosság" uralkodott el, mely egyrészt m'sztikus hajla-
mait erőskette, mmásrészt pedig a teljes viszonylagosság felé sarikftotta  
gondolatait. Konzekvensen kutatta hát a kételyoszlató, megnyugvást  
ígérő, kikezdhetetlen támpontokat, de csakhamar falakba ütközött.  

A bölcscink nehéz fekete titok,  
s eltévedt hajб  a koporsónk —  

vonta le megadón a következtetést 4б, s innen smár nincs messze a  pilla-
nat, midбn azon fog elborongnia „bizonyosság határán", hogy a „virág  
etán fáj is az ágnak", hogy „vértavak a kegyelmek", s az „öl meg, aki  

csókra vár".47  

Végletes ellentmondások teremtenek tehát feszültséget Berényi János  
ekkori verseinek йiémelyikбben, ám idegenségérzetét mégis csak kikkel  

45 Bőiti versek, Bácsmegyei Napló, 1925. IV. 12.  
46 Tűnődés, Bácsmegyei Naplć , 1925. V. 17.  
47 A bizonyosság határán, B ícsmegyei Napló, 1925. V. 31.  
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később tudja majd maradandóan dokumentálni. Mindenekel őtt a Mai  
zsoltárban, mely teljes keresztmetszetiét adja életérzésének. 48  

Nem is tudom, mért jöttem erre,  
ki küldött, ki vezérelt, ki zaklatott — 

töpreng él itt a urai én már az els ő  ekét sorban, azonnal fölismerhetővé  
téve az eszmei fogбdzбk nélikül maradt, küldetésében kétked ő  Berényi  
János arcélét. Később, mintegy a választ kutatva, embersége biztos alko-
tóelemeinek hiányát kezdi leltározni, s egy nem-ékkel zsúfolt „negatív  

mikrokozmoszt" épít fel, szélesen áradó ,  elégilkus mellérendel ő  monda-
tokban. npusztLtб  alászállását azonban egy váratlan gondolati s&vál-
tással félbeszakítja, s az odakinti világba lép át. A vers innent ől fogva  
az én-világ reláciGirбl a mi-világ reláoiбira emelkedik fokozatosan, s  a 
passzív tűnődést mindinkább „cselekv ő" mozgalmasság váltja fel —  a 
„ránk ömlött jelen" örvénye ellenében. A létbe!'i és a társadalmi honta-
lanság érzete tehát azonos intenzitású stwkturál б  erőként lépett fel  a 
Mai zsoltárt író Berényi Jánosnál, költői munkásságának csúcsát is je-
lezve egyúttal.  

Mert a Kalangyához már tévetegen és invenci бtlanul csatlakozik. Időn-
ként továbbra is hangot ad létélményének, fölvalant egy-egy ikontrasz-
tos képet, melyben a „színpazarló messze rét" „futó csodának", a gyász  

pedig a „csillogás" zálogának minősül49, vagy a „másiak part" rejtelmes-
ségén meditálva, akaratosan rákérdez, vajon „odatúl mi van" 50, mara-
dandб  költeményt azonban már alig ír. Ízlése ugyan tv оl tartja a „köl-
tői" sztereotípiáktól, a jámbor versolvasónak szánt „érzelmes" trópusok-
tól, egyáltalán: a poézis !kü'lsőleges eszközeitől, de művei araár nem twd-
ják a „kezdeti nem egyezés heves benyomását kelteni"b 1, már magától ér-
tetődő , valósregű, szétszedhető  „igazságokat" szбlaltatna'k meg színtele-
nül.bQ  

48  Vajdas . ígi Írás, 1929. 9. sz.  
49 Az иjszülött, K. 1932. 4. sz.  
50 Fekete vízen fényes evez őkkel, K. 1937. 2. sz.  
51 Alain Bosquet: A költ ő  írja költeményét, a költemény írja költ őjét; A líra  

ma, Gondolat, Budapest 1968. 75. 1.  
52 Versbeszédének elszürkülését illusztrálandó, hadd idézzük pl. Estéli árnyé-

kok c. költeményét (K. 1937. 5-6. sz.) :  

ESTE KÜLt$NÚS CSODAKRÁ LESEK.  
De alig történik valami,  
a szívek hangosak, az ajkak csöлdesek,  
a sok-sok millió csillag  
erőlködik, hogy a napot pбtolpa,  
itt-ott a szándék tán éneklőbb rügye hajt,  
de maguk sem sejtik, hogy színesek.  
Néhány árnyék bátrabban lohol,  
néhány alak félénkebben oson,  
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A szolid érdektelenség hullámvölgyét a negyvenes évek elején hagyja el  
átmenetileg. Felfedezi magának a magyar költészet hagyományos formáit,  
s az álbölcsességektől eltávolodva, letisztult, döccen őmentes ritmusban  
így énekel:  

Maradásod csönddel,  
anenésed iránnyal,  
áldja meg az Isten  
itthagyatt kertedet  
ezer tulipánnal!  

Vagy még tisztábban:  

Adjon az Isten szelíd estét,  
szelíd estének csillagot,  
s neked valahol, ha messze is,  
nyitott, virágos ablakot1 53  

Az intimitásnaak és az áhítatos ámulásnak ezekben a „furulyahangja . ban"  
természetesen nincs semmi eredeti vagy pláne új, ám a közlésegységek  
értelmi szférájának és a verszenének szerencsés harmonizálása mégis 'ki-
emeli &ket abból az egyenletes szürke televényb ől, melyet, a háború alatt  
megjelent verseit is beleértve, Berényi János kalangyás lírája alkot.  

Berényi János esetében is ev'dens (tehát a megtorpanás és a lépésvesz-
tés ténye. Ennek oka egyrészt csalkugyan abban van, hogy „fellépte ide-
jén az avanitgarde-n ők az a hulláma", amely őt „felemelhette volna, ép-
pen elsimulóban volt"54, másrészt azonban nem feledkezhetünk meg ar-
ról sem, hogy Berényi János mindvégig megmaradt ösztönös költ őnek, s  
eszmélkedése így nem érhette el az „arany öntudat"-nak azt a rendterem-
tő  fejlettségi fokát, amelyen már kitartóan és gyümölcsöz őn szembe lehet  
nézni a tágabb értelemben vett valósággal.  

Dudás Kálmán munkássága merőben más tanulságaktit kínál. бt per  
excellence 'kalangyás lírikusnak kell tartanunk, hisz indulása csaknem  
egybeesik a ,foly&iraroéval, (költészeteszménye igen közel álla Szirmai  

egy-két vágyódás is forróbban pezseg:  
a haragosok elkerülik egymást,  
s egymáshoz simulnak a szerelmesek.  

Sehol egy kép, egy jelzős szerkezet, mely megbolygatná tudatunkat. Az „alig  
történik valami" nemcsak a külvilágra érvényes itt, de Berényi János versére is. 

53 Idézeteink az Áldás és a Furulyás ének c. versből valók. Mindkettő  a Ka-
langya 1940. 7- 8-9. számában olvasható.  

54 Biri Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története, 1918 -tól 1945 -ig.  
Forum, Könyvkiadó, Újvidék, 1968. 164. 1.  
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Káralyéhoz, emellett pedig messze ilegtöbbet publikáló költ ője is a Ka-
langyának.55  

Költőink zömével ellentétben a fiatal Dudás Kálmánt nem az avant-
gard& ejti rabul, hanem a hegyormányos líra változatai. A szabad verset,  
bár időnként maga is műven, a költészet évezredeitőil bortorul elfardwló,  
műveletlenségre valló, álmodern divatnak vélibó, s mm :nden igyekezetével  
azon van, hogy a hagyamányak tagadója helyett a folytonosság letéte-
ményese legyen ezen a tápon. Innen van, hogy gondolati-érzelmi világát  
maradéktalanul megnyitja a nyugatos líra el őtt, s ,mindennemű  aggada-
tom nélkül Juhász Gywlá-s és Tóth Arpád-os versdlkbe (ringatja magát.  

Az impresszionista költészet gazdag kelléktárából merítve, legszfve&eb-
ben az évsz•ak.orkat, kiјlönösen az árnyalatgazdag s a borangб  hangula-
toikhoz annyi apropót szalgáltat б  őszt, a természetbeli változásokat, a  

plein air szituáс  ókat festegeti. Mára Kalangya elsđ  száanában közölt s  
„igaz szeretettel" Szenteleky Kornélnak ajánlott versé (Amit szeretek)  

koncentráltan mutatja föl karai lírájának ismérveit. A rímelésükben még  

bizonytalan strófákban egymást érlika 'karakteriszti'kws jelz ők (hűs, lágy,  
árva, szelíd, bágyadt, elhaló bús, vén stb.) alliterációk (haj'ongó, hűs  
fák; buja buzatábla; bús, barna bivaly; poros pór; szelíd szavamból sz őtt  
stb.), és az egész versen egy fénytelen, tompa, pontosabban: nevenincs  

bánat ömlik el.  
Ennyi önállótlanság és reminiszcencia, persze, még nem dönt ő  egy  

húszéves kezdő  esetében, s& •még imponálhat is, hogy milyen gyorsan el-
sаjátítorota az előtte járók vívmányait, anelyyk majd önanagára találását  
segt~k elő . Rend'iívüil érdekes azonban, hogy az egyébkérnt minidig igen  

tapintatos és óvatos Szentelеky már ekkor „látrnakian" s köntörfalazás  
nélkül arra inti Dudámt, találja meg m'nél előbb a maga egyéni mon-
dandóit, mert kilöriben formai és nyelvi fejil ődése zsáikutcába fut. „Nem- 

55 Hadd szemléltessük számadatok seg%tségével is a Kalangya költőinek expo-
вáltságát. Dudás Kálmán összesen 96 verset publikálta lapban. Az utána kö-
vetkeze Fekete Lajos már csak 54, Berényi János 53, Reményi József 50, Csuka  
Zoltán 45, Bencz Boldizsár pedig mindössze 25 költeményt jelentetett meg  a 
folyóirat csaknem :tizenhárom évfolyamában. A többiek Bencznél is kevesebb-
szer jelentkeztek.  

58  Szépen kitetszik ez egy nemrégiben publikált visszaemlékezéséb ől is, ahol  
egyebek között kimondja: „...akkor a  kötetlen vers volta vajdasági költek  

közt a módi. Amit én már akkor sem tartottam feltétilenül modernek. Ma egy  
kissé úgy vélem, nem egészen így volt: nyilvánval бan kevesen ismerték .közülünk  
alaposan a poétikát. Debreczeni még gyakorolja ugyan, olykar Szenteleky is,  
műfordításaiban — Bazsalikom — persze elkerülhetetlenül, de az el бbbi, késebb,  
feleg prózát irt. Én ma sem hiszem, hogy csak azért verseltek szabadformában, 
mert akkor az ott amolyan .avantgardi attit űd volt. De vajon meggyőződés és hiteles-
ség is?! No de Kassák után? ..." (Kallódóim, Kortárs, 1976. 9. sz.) Másnapos  
avantga°de-ellenességével Dudás Kálmán szemlátomást a magyar irodalmi „köz-
gondolkodás" nyomdokain halad itt, ám a Kalangyában közzétett versei álap-
ján mégis biztosra vehetd, hogy már fiatalkori tájékozódását hasonló mozzana-
tok határozták meg.  
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sak.ára, azt hiszem — írja a költ đnek Zágrá~bba57  —, sor keriil az ese-
mények, élményeik nnélyebb, đszintébb és eredetibb átélésére, mert szé-
pek ezek a versek az đszestről, a hervadó ligetről ,  de nem érezzüfk, hogy  
ezeket Dudás Kálmán irts húsz esztendejével Bácskában, 1932-ben. Ezek-
bal a szép versekből Dudás Kálmán hiányziik. De az ember nem alyan  
könnyen találja meg önmagát, igazi mondanivalóit. Mikor önmagáról,  

húsz évéről fr, mindenesetre mélyebb és megkapóbb, mint mikor a her-
vadó ligetekről mond finoman összeillesztett, de fáradt és ismert szava-
kat."  

Szenteleky észleletének súlyát az növeli meg utólag, hogy Dudás Kál-
mán a kksőbbi& sarán sem tudott magára találni. Mintha mi som tör-
tént volna, 1933-ben ugyanúgy alkot tovább, akár a Szentele'ky-levél  

előtt. „Tűnő  if júságonn bús goblinjét" hímezgetve, laborverset gyúr az  

őszrő 158, alliteráciбs edzősorokat ró a napszakоkró159, érzélgđs, puha ké-
pe~ket vázol „anyám kezeir ől"80, majd „ikisikllatt kocsivá" anetafarizálva  
életét, vesztett csatákról, d űlt reményekről énekel 81, anélkül, hagy vere-
ségérzetének gyökerét és természetét megvilágítaná. Verseinek ebben a so-
rozatában azonban már egy újabb, csakhamar 'kifejezetté váló hatás jel-
zetei is adottak. 1933. november 7. cinű  iköltemбnyében olvashatjuk:  

S míg zongorád .a ,nótám merengte: a szamovárból  
Finom ,teagőz lengett a barna estben ... J"  

A fiatal József Attila ugyanezt a motivumat igy szólaltatja meg a Távol,  

zongora mellettben:  

A hangok ömlenОk a zongorából,  
mint illatos teáb&1 száll a g őz.  

57 1932. szeptember 6-án irt levelében, Szenteleky Kornél irodalmi levelei,  

275. 1.  
58 бsz, K. 1933. 1. sz.  
58  Ének hajnaltól, délr ől s alkonyatról, K. 193,. 2. sz. —  A külsőleges  allite-

гálás szimptómái már az elsđ  versszakbaj szembeötl ők:  

A friss Hajnal harmatos halk lelke  

Lenge csókokkal csбkoljya homlokom,  
Táncos sugarak szбiz szimfóniája  
ömlik el finom fénnyel az év-fákra  
S iаІсѕuгоg békés bársony-lombakon  .. . 

Az alliterációk még forszirozotabb és funkciótlanabb paddéњt évtizedekkel ké-
sőbb Urbán János teremti majd meg költészetünkben (Az almok бperenciáján;  

Fanyar szüret, Forum Könyvkiadó, Novi Sad, 1962. 49-50. 1.).  
60 Anyám kezei: jóság és áldás, K. 1934. 6. sz.  
61 Kopár órák lidérce, K. 1936. 8. sz.  
62 K. 1934. 3. sz.  
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Párhuzamunk természetesen még nem sdkat bizonynt, hisz a „szépség  
koldusának" érzelmes, ámuló relfe хivitású verse éppannyira Koszto-

lányi Dezsđ  lírájából táplálkozik még, akár Dudás Kálmán novemberi  
elégiája. Más szóval, itt még nem lehet eldönteni, hagy Dudás Kálmán  
hangulat-verse József Attila-i közvetítéssel kosztolányis-e, vagy épp for-
dítva, Kosztolányi direkt hatása folytán asszociáltat a fiatal J бzsef Atti-
lára. Dudás néhány évvel későbbi költeményei azonban már kizárják az  
efféle dilemmákat.  

A parton bolygok, borongva ballagok  
s várom míg csöndben és sompolyogva  
a vén Tiszára s bús homlokomra  
kiülnek a biztató csillagok ... —  

irja Este a Tiszán cimű  versébenó3, ugyanazt a lírai poént használva  föl, 
amellyel vagy •másfél évtizeddel azel đtt József Attila egyik legjobb fiia-
talkori költemnyét, a Megfáradt embert záxta:  

A békességet szétosztja az este,  
meleg kenyérbđl egy karaj vagyok,  
pihen most az ég is, a nyugodt Marosra  
s homlokomra kiülnek a csillagok.  

A harmincas--negyvenes évek fordulóján Dudás Kálmán költészeté-
ben hirtelen fölerősödik a József Attila-hatás. Most már az érett, nagy  
József Attila-versek egy-egy eredeti fordulata, megoldása is fölt űnik  
nála. Ilyen részletekre, paralelékre hivatkozhatunk:  

Felnđttem már. Szaporodik fogamban  
az idegen anyag,  

mint szívemben a halál —  

írta József Attila a Leveg őtl-ben, s ez a kép, kissé fölhígítva, elíkenve  
Igy tér vissza Dudás Kálmánnál:  

Fogadban gyűl az ,idegen féan,  
magányod đssel cimborál,  
a szíved táján tekerg s renyhén  
átfog a gyilkos, víg halál. в4  

Vagy vegyük például Jбzsef Attila Falujának emlékezetes első  strófáját:  

8S 

 

К . 1937. 1. sz.  
14 Sztoikus mérleg, K. 1939. 9. sz.  
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Mint egy tányér krumplipaprikás,  
lassan gđzölög lusta,  

langy estében a piros palás,  
rakás falucska.  

Ez a képsora következ đ, ismét csak lazább, bőbeszédűbb változatban  
realizálódik Dudás Kálmánnál:  

a füst borongva, tűnődve csigáz,  
s a porban, füstben a falu olyan,  

mint egy bogrács gđzölgő  paprikás 85  

S hogy a hatás valós méreteit érzékel ~tethessiik, kis „seregszemlénk" vé-
gén hadd hívjuk föl a figyelmet arra, hogy Dudás Kálmán az utolsó,  

már v'lághiánnyal küszködő  József Attila-versekbđl is kölcsönzött itt-
ott. Az árnyékok ... csaknem fokozhatatlan szorongásról tanúskodó,  

többszörösen összetett hasonlatát (,.anint űrben égitest, kering) a lelkem-,  
ben hiányod") ekképpen „parafrazálja" p1.: „minek hiánya úgy kering  

beliil". 6u  
Egyidejű leg verseinek struktúrájában is változások játszódnak 1e. Mig  

korábban elsđsarban azért fordult a táj felé, hogy annak egy-egy fiktív  
vagy valós részletét „szép", „költ ői" jelzőkkel бΡkesítse, addig most már  
a táj és a történelean, a táj és a közösség relációi is foglalkoztatják, s  
ezeket az úgysz:ntén József Attilától ellesett perspektivikus szerkesztést  

követve próbálja versbe vinni.ó 7  A képzelet kertjei fölött, hol nemré-
giben még „ájultan ríttak az ősz színei", „fanyarul fuvoláztak a k б- 

65 Szőlőhegyen, K. 1941. 1-2. sz.  
86 Sóhajtás, К . 1942. 1-2. sz.  
87  Szántó Judittól tudjuk, hogy József Attila egy szemináriumi el őadáson igy  

szólt hallgatóihoz: „Mondjuk, megfog egy táj, vagy megfog az embernek élete,  

vagy teszem fel, egy gondolati dolog, most próbáljunk ebb ől verset írni. Elóbb  
képekben látom az előttem levő  táját, mondjuk igy: embertelenségében, Az em-
bertelent úgy értem, hogy ember nélküli. De kifejezhetem (vele) a benne 616  

emberek életét. Ez csak egy rész. És egész addig, ameddig feloldom magamban  

a látnivalókat képekben, érzelmi és gondolati egységben, még mindig csak egy  

részt látni. És gondoljuk el, elvtársak, hogy ez egy hegy aljában történik. 
Mondjuk, felfelé vezet egy spirális út, ahogy megyek, ugyanazt a tágat már ki-
sebbnek, messzebbnek látom, de minden oldalról jól megnézem. A lényegest job-
ban összefogva, feljutok a hegytet őre. És mindezt együtt elétek adom, elvtár-
sak. Igy zajlik ez, bent a lélekben, ha csak magamról írok, akkor is" (Szántó  
Judit szavait Török Gábor idézi A líra; logika c. művében, Magvetđ  — Tisza-
táj, Budapest, 1968. 153. 1.). Nos, a harmincas-negyvenes évek fordulóján Du-
dás Kálmán is ezen a „spirális úton" próbál „hegytet őre" jutni, kísérletei azon-
ban rendre elakadnak; tájverseiben nem tud létrehozni olyan metafizikai min ő-
ségeket, mint József Attila. Más szóval, nála a „hegytet ő" perspektívájából is  
puszta táj marad a táj.  
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válygó gyümölcsszagok", s „tücskаk szakszofónja lhbidkalt puhán 88,  
most pernye száll, és bombák lángja vöröslik oda messzk&1; alélek neon  
találja helyét, futna, de énem tudja, merre, hava. 89  S e sтхegbalygatottság  
nyomán .a szociális gondok is beszüremlenek a verselvbe. „Éhes töanegek  

jönnek a tájon", „hajtja &ket a zsarnok .hetelem" 70, a nyomorg&k бs a  
dőzsöl&k pólusai mutatják magukat71, a József Attila emlékének szentek,  
Balatonszárszón irt ikölte тnényben pedig így panaszalja fájdalmát a urai  

én:  
Nagyon fáj, hogy már titok: a fény vonzott,  

vagy a sötét taszított; tán a szépség  
tébolya hívott, hogy lelked ne ®értsséikk  
a szegénynek hányt kegyes úri koncak. 72  

A jelzett id&szakban Dudás Kálmántehát eltávоladilk a nyugatos ilfra  
eszményét1, felszámolja verselésének id&tlenségét, s egy olyan ú Јj csapá-
son indul el, amelyen tán el is juthatott volna a maga, бle4érzés és kö1-
t&i eszközök tekintetében egyaránt autentikus világához. Az 1941-es for-
dulat azonban tel;esen megzavarja őt. Félig-emeddig meghбdítatt pozícц-
бit sorra elveszti, nyelve visszaer őtlenedik, s lírájában az egyoldalúan ér-
telmezett magyar ыrdгsek uralkodnak e1. 7S  

M ndent számba véve, annyiban föltétlenül igazat kel adnunk az egy-
kori kritikusnak, hogy Dudás Kálmán „sok ,költő  vizéből ivott". Azzal  
a 'kiegészítésével azonban, miszerint ennek ellenére „nem vesztette el egyé-
niségét" 74, már korántsem érthetünk egyet. Mert lehet, hogy nem vesz-
tette el, de, sajnos, rá sem talált.  

(Folytatjuk)  

68 Kicsit különös koncert, K. 1934. 11. sz.  
69 Koratavasz, K. 1940. 4. sz.  
70  Láz, K. 1942. 2-3. sz.  
71 Könyörgés K. 1940. 10. sz.  
72 Nagyon fáj, K. 1940. 10. sz.  
7s A háborús években frja pl. a terjedelmes Bácskai rapszódiát (K. 1934. 6.  

sz.) és az Erdélyi ütijegyzetek sorozatát (K. 1943. 7. sz.). Az elsőben, mit sem  
törődve a történelmi eseményekkel, még mindig ama „húsvótot" és a „szabad  
fénnyel" megxetőzött szűkebb hazát iinn:epli, az útijegyzetekben pedig, a „joga-
inkat sugárzó köveken" járva, az „idegenek" ellen pörlekedik. Am hogy a sza-
badság mily „parttalan" és értéktelen fogalom volt számára azt egy négy évvel  

későbbi versének néhány sorával is illusztrálhatjuk.  
Mi vérbe, porba fetrengett, a hon  

— hogy tiszta fények gyúltak im fölénk — 
ma tat ra áll : a roncsolék  sötét  

kf sérteti helyett a Terv, — munka von  
sugárt fölé: lelkesen, szabadon!  

(iÍj fények élnek; Téglák, barázdák, 30. 1.)  
74 Richter Nándar: Dudás Kálmán „Déli szél" cfmű  verseskötetének olva-

sása közben, К . 1940. 1. sz.  



AZ ISMERETLEN VALAKI -PÁRIZS -  

AZ ŰS KAJÁN  

BORI IMRE  

A kérdésről, amelyet mostani értékez ~letünk* rész ~tvevđlnek ,a figyelmé-
be szeretnek ajánlani, a IVLimo ~lav Krležáról 1976-1ааn megjelent kг_s no-
nográfiámban már szóltam. Aildkor még mellékes ' К&cLé&ént vetettein fel  
és tárgyaltam, némely гészdetében a szülkjségesnél élszigeteltebben is a va-
lбban értelmet és magyarázatot adó ikontex гusátбl, az összefüggések ter-
mészetesnek !Látszó rendszenét ől. Most alkalom kínálkozik, hogy akkori  
felismeréseinket árnyaljuk, abban a meggy űződésben, hogy ilyen módon  
a fiatal, a pálya'kezdđ  Ivl,iroslav Krleža eszme- és felfogásgömbéjét biz-
tosabban rajzo111atj ,úk meg.  

KismonográfiárLkban azt állítottuk, hogy Krleža nagy eszmei fordu-
latának történetét írta meg a Plamen (Láng) cím ű  folyóirata negyedik  
számában közölt Hodorlahomor, Veliki (Hodorlahomor, a Nagy) című  
elbeszélésében. Azt is jeleztiik, hogy olyan szerepe és jelent ősége volt  
ennek a novellának az író életm űvében, amilyent Ady Endre köiltésze-
tében Az ős Kaján сámű  verse játszott. Emlékeztettürvktehát arra is,  
hogy az Ady-vers és a Krleža-novella '.kiözött szeiгnbeötlđ  egyezések, pár-
huzamok mutathatбk ki, de érzékeltünk feltűnő  különbségeket is a két  
műben. Azt sem titkoltuk, ihogy гvéleményünk szerint itt ikapcsolattörxé-
neti értékű  „határátlépést" figyeUtünk meg, amib&1 arra Ik ёvetkeztettü.n ~k,  
hogy Ady Endre verse egészen közvetleniil hatott Miroslav Krležára. Ezt  
a hatást tdьbek között a (küzdelem-mоtívuarnban láttuk: ugyanis Krleža  
novellájának hűse, Peri Or1ié (hogy miért éppen Orliéna'k hívják, azt  

elsősorban Krleža második Ady-tanulmányának egy +kiroétele magyaráz-
za — abban utal A. G. маtošnalk az „arlovanJe s gromovima" — 
solás a villámokkal" kifejezésre, méghozzá nagyon jeldemz đ  módon a  
„magános az idegenben" szituációval kapcsolatban) is megküzd a maga  
„đs Kajánjával", aki a novellában így ;beszél:  

* Elđadásunkat a Budapesten 1982. december 2-34n megmentiezett Miroslаv  
Krleža : Hungarica nevű  tudományos értekezleten mutattuk be.  
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,,Én vagyok Hodorlahomor, a Nagy! Szárnyas bikák számlálatlan  
cxardáit terelték hajcsárjaim, és ezeregy asszony csókja illetett engem!  
Papjaim a legszebb csiillagakat szedték le nekem az égr б1. Pálmák alatt  
hallgattam a költđik jajongását. Keresztre feszitettü:k ket, hogy szebben  
jajongjanaik ..."  

És megtaláLtuik azt a kérd đ  mondatot is, amely, véleményürük szerint,  
a két mű  között az eszmei kapocs: „Mi az, hogy horvát?"  

Különben úgy véltüük, hogy a novella közpanti ólménye а  Рг izs-mftоsz  
álhamvadása, hogy azoknak .a legendáknak a h аІыгбІ  szól, amelyek  a 
„szent Kelet" kínálta boldogságról beszéltek:  

„Or1iб  Babilonról álmodott — ,idéztük a novellát. —Párhuzamosan  
azzal a nagy il4úzióval, amely a modern Európa és metropolisai iránt  
lobogott szívében, heves vágy emésztette a régiségek és a Kelet után is.  
Szívének egyik fele Európáért vérzett, a másik ped i g Keletért ..."  

Interpretációnk szerint a pórizs-mítosszal a Kelet-mftasznak is pusz-
tu'lna kellett ebben a Krleža-novell ában. Pero Orlić  küzdelme Ho-
dorlahamorral, a halottaiból feltámadt asszír uralkodóval valójában az  
Cletrđl alkotott polgári il'lúziбkikal vívott csata. Az Élet-ékképzet leplez đ-
dik 1e, amelynek szópségét a Monarchia m űvészvilága igen következete-
sen Párizsban vólte megtalálni. Orlié is sóvárgósaknak engedelmeskedve  
ül vonatra, hogy Párizsba utazzék, ott azonban Párizs a csalódás k vá-
rosává alakul át, ahonnan Krleža hőse csak dadaista gesztussal tud tá-
vozna. Amikor ugyanis az „új Babilonnak" már csak a körvonalai lát-
szattakk, Pero Or1i ć  elđvette a revolverét, és mind a hat góly бját Pár-
rizsre lđtte.  

Problémánk kkörót azonban e pontban ki ''kell szélesítenünk, s részben a  
korai drámáit, részben a korai versek és szimfóniák „Ismeretlen Valaki-
jének" szecesszi&-expresszioniszti'kus гnotívumát is figyelemre kell ér-
demesítenünk gppen a novella szempontjából. Itt nem járunk ismeretlen  
területen, s nem bolyongunk vezet đ  nélkül. Többek (között olyan jeles  
Krleža-+értđk tárgyalták az „Ismeretlen Valakinek", a 'kérdését, mint  
I+vo Frange 1958 -ében a Stvarnost i umjetnost u Krležinoj prozi (Való-
ság és művészet Krleža prózájában) cím ű  tanul ~mányában és Aleksandar  
Flakernaak az 1963-as „Nepoznat Netko" („Ismeretlen Valaki") című  ta-
nulmányában. O Majalkovszkij-analógiáikat mutatott ki, hogy bizonyítsa,  
itt egy olyan Krleža-anetafaráról van szó, amelyben társadalmi-történel-
mra események perszanifükálódtak. Branimir Donat pedg, ,aki könyvet  
szentelt Krleža „költ đra szímházának", tehát a korai m űvek közül a le-
gendáaknalk, az Ismeretlen Valaki kiépzetét negatív ontológiai kategóriá-
nafk mondja, amely szerinte a lehetđ  legszorosabb kapcsolatban álla kö1-
tđ  valбságólmény!ével. Ennek az álilít .snaak +a valóság-tartalma viszont  
csak akkor mutatkozrak meg, ha emdéikeztetünk Danatasak arra az  állí-
tásáxa, amely szerint a karai Krleža-drámáik rendre a démonnal foly-
tatott harc színpadra vízfái tulajdonképpen, és bennük a reális és az irreá- 
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lis egymásba játszik k. A Krleža-legendáik elemz&i meg nem kerü њeti~k  
az „Ismeretlen Va1a Јki" kérdésének 'legalább az érintését. Beszélnek tehat  
„romantikus messianizmusról", az „ember szimbolikus tragédiáiról", a  
„zseni prométheuszi harcáról és vereségér ől", nagy hđsökrбl és anroitévi-
sükről, az Ismeretlenró'1, aki Mate Lon čar szerint a „sćhopenhaueri nagy  
Semmi"tulajdonképpen. Darko Ga§porovié a Dramatica Krležiana című  
könyv ben úgy látja, hogy a nagy h ősök egyszerre tailáljáik magukat  
szemben a tömeggel és önmaguk másik énjével, és ez a anásik énjük az,  
amely ,megakadályozza éket, hagy elérjék oéljulkat, a csiiltlagókat. Ugyan-
csak Gašparovi ć  jelzi, hogy a Kolumbusz-legend&ban az Ismeretlen na-
gyon is a Lucifer ismérveit inalj magán, miközben a szerz ő  azt is kimu-
tatja, hogy az Ismeretlen alakja nem csupán a legen аákiban talá!lható,  
hanem a Golgota című  Krleža-drámában is reinkarnáládnk. Fagy lengyel  
kutató, Jolanta Sihowxka, amikor elfogadja, hogy a Krisztussal vitatkozó  
Arnyék és a Michelangelóval, valamint a Kolumbusszail per1eiked đ  Isme-
retlen dialógusa valójában egy ember bels ő  monológja, akkor azt is állít-
ja, hogy az Arnyék és az Ismeretlen tulajdonikképpen lélekálklap оtokat sze-
mélyesít meg.  

Ivo Frangel, a már említett tanu ~l~mányában, amely a Minden bitangok  

nagymestere című  korai Krleža-novella elemzése, arra figyelmeztet, hogy  
az Ismeretlen Valaki motívuma végighalad Mi ~roslav Krleža első  világ-
háborús költészetén is. Aleksandar Flaker pedig a korai szimfóniákban  
találja meg az Ismeretlen Valaki motívumát. Ivo Frange hét Krleza-
vers cLmét sorolja fel, s idféz is belőlü~k, de jelzi, hogy ezeken kívül  is 
van még ezt a motívwmot hordozó verse a költőnek. Íme egy kis csokor  
ezekbő l:  

Novas, akad Nevidljiv je Netko iz svijetloga nebeskog kr čaga  
lijevao plavu mjese činu po zvjezdanoj tkanini  .... 

(Pjesma)  
Az éjjel, amikor a Láthatatlan Valaki a fény'l đ  égii korsóból  
szőke ,holdfényt locsolta csillagos szövetre  .. . 

(Dal)  

o užasni Netko погет  u srcu Vašem kipa.  
(Razdrti psalam)  

Egy borzalmas Valaki a szíveteklben ás.  
(Marcangolt zsoltár)  

Nepoznati Netko donio je Jesen  
u Sjevernu Sobu.  

(Jesenja pjesma)  
Az Ismeretlen Valakis meghozta az őszt  
az Észajki Szabá ~ba.  

(Őszi ének)  



92 	 H1D  

Ivo Frangг  két részletet is icbéz a Rat (Há6orú) című  versbő'1, idéz а  
Veliki petak godine hiljadu devet stotina i devetnaeste (Ezerkilencszáz-  
tizenikilenc európai n:agypéntekén) cí пnű  versbál, utolsó idézete pedig  a 
Pjesma naših dana (Napjaink éneke) cíunű  versbál va1ó:  

ш  siti Nitikov koji jade  i d с  .. . 
vagy kбvér Senki, .gégéig tбmбtt  .. . 

S valóban: van még Krleb.-vers ebib ől az .id•SszaЈdból, amzelyben az Is-
meretlen Valaki nagy ikezdábetűs anatívuana megcsendül:  

Na strunama sunčane harfe prebire Nevidljivi Netko  
padnevei stih  .. . 

(Tri pjesirie iz novem г Ρbra :godine hiljadu  
devet stotina i petnaeste)  

És dalba kezd a Láthatatlan Valaki  
a húrok Кёzé vágva  . 

(Háram  vers ezerk:lencszáztizenöt  
novemberébál)  

Az első  vers Láthatatlan Valalkige a harmadik költeményben Névtelen  
Szörnnyé alakul át, akit rettegnek az emberek. Ugyanez az alak a Hi-
ljadu devet stotina i sedainnaesti katoli čki uskrs (Az ezerkilencszáztizen-
hetedi ~k katolikus húsvét) című  versben a Tisztázarolan Valaki lesz, aki  
a lírai én lelkiében vá jká1.  

Aleksandar Flalver is felvonultatja a fenti idézek egy részét tanulmá-
nyában, de nyotnatélkosan felhívja a figyelmet a szimfóniákra is. Sze-
rinte apán cí'mwben mar ott van a fenyegetés, „összezúz majd a látha-
tatlan, sбtét, véres isten", s az észlelet: „itt a Fekete Titok Keze foj-
togat". S még inkább félerősödik a Pán után írottaklban,vgy az Alkony  
cknúben is. A Flaker idézte sarak .mellé a Pán sz4vegéb đl kiemelhetjük  
rnég talán a kuilсsfantosságú két sort is, amely a vizsgált képzot jelen-
téshátterének a teljességét mutatja meg:  

ne igraj se, radasni Pane,  
sa demonski гističnim Bo ~gom  . . . 

Aleksandar Flaker tanu ~lmányá~ban hivatkozik Kґlezának az 1917. no-
verinber 7-i naplófeljegyz ~ésére Is:  

„Dalazim na scenu Veliki Mes"tar. Sve je Ko njegovo. I rakija, i cirkve,  

i kasarne, i pagr~bni zavod. On izgovara stihave u rixaniđki slobadnaj  
formi. Zvona. Đuka mi ka~e da on u tame liku Velikog Me ~tra vidi  
Khu.~ena . . ."  
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„Színre 1ép a Nagymester. Minden az övié itt. A pálinka is, a temp-
lom is, a kaszárnya is, a фemetkezés2 vállalat is. A verssorokat szabad  
ritmusos formában mondja. Harangok. Đuka azt mondja, hogy a Nagy-
mesterben Khuent látja ..."  

Am 1918-abál és 1919-1361 soikikal (közvetlenebb uta ~lásaka is találunk  
Knleža naplбjban:  

„T1ko? Nitko. 'ilko? Netiko. Nepoznati Netko. Da  11 on vjerwje? Ne.  
On sumnja. Ignarabámus? Ne. Sai7nus. Što? Treba htjetá i smjet2 i to је  
sve . . . Karamazov5tána. Bogotraženje. Bagahuljenje . . ."  

(2. I. 1918.)  

„Ki? Senki. Ki? Valaká. Ismeretlen Valaki. Hivő  ő? Nem. Ó gyanak-
vó. Ignarab:mus? Nem. Sc:mus. Mit? Akarni és merni ke11 és ez min-
den ... Karamazovizmus. Istenkeresés. Istenleáramlás ..."  

(1918. I. 2.)  

A  1eg;e11emzőbb sorák pedig a ,köv$tkező+k:  
„Iznad ovi.h muzliika, salona 2 lirike, kao kuиlise na~e barbarsІ e zaos-  

talosti, budi !1i se ikad 2tko pojavio, »Netko«, Jedno Lice, Jedan Čovjek,  
onaj »Netko«, nama nepoz .nati »Net;ko«, ne 6i pro,moliti nju5kom iz nji-  
hove wtrobe, ne & :niiknuti iz njá:hova mesa 2 sjemena, ne бе  biti padre-
den njihovim prevarama i lažima, ne бе  i~mati s njima ni jedne jedine  
mrve bilo kakve šl;i čnosai ,  jer taj »Neeko« bit бе  kamen koj2 je pao u  
njih:av žabnjak sa jedne -druge planete, tim vodozemcima uprkos i pro-  

tiv njih, kao stopastotna negacija svega ki mi misle da predstavlja bilo  
k.akvu žabarsku vr:jednost takozvanádl narodnih, socijalnih i1á moralnih  

gr2ncipa i ideala . . ."  
(27. X. 1919.)  

„Ha barbár elmaradottságunk diszlеtei, mindeme muzsikaszó, szalonok  
és lírika fölött valaha is megjelenik valaki, egy »Valaki«, Egy Arc, Egy  

Ember, akkor az a »Valaki«, a számunkra ismeretlen »Valaki« nem be-
lBelük születik, nem húsudcb бl és magvukban fogantatik, nem fog rajta  
ámításuk, és az ég világon semmiben sem hasonlít djwk, mert az a »Va-
laki« .meteorként csapódik posványukba, a csúszómászóik ellenére és e'l,li-
nük, abszolwt tagadásaként mindannak, amit békatávlatukib6d valamifé-
le népi, szociális vagy erk,ölrsi elveks eszmék értékiének tartanak."  

(1919. XI. 27.)  

Nem kétséges, Miroslav Krleža 1910-es években keletkezett m űveinek  
fő  motívumával állunk szemben. Versek és legendák adják egynnásnak  
ezt a matívuanot, hogy 1917 után napl бjegyzetéklben, 1919-ben pedig  
novellákban kapja meg teljes értedlnnét és jelentését. Az is nyilvánvaló,  
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hogy nem szigorúan definiált motívumr6l van szó. Szigorúbban megha-
tározottnák legfeljebb jelentéskeretit tarthatjuk csak. Lényege (az azo-
nos vonások ellenére is) versr đl versre, drámától drámáig változik, a no-
vellákban pedig át is alakul. Szemmel látható az is, hogy a költđ, te-
gyük nyomban hozzá, a kezdő, az első  ,műveit alkotó író az ember éle-
tét és a világ sorsát befolyásoló, megszabó, abba erász .aikosan avatkozó  
főképpen társadalmi erők nevét keresi, de testet öltenek természeti er ők  
is. Ezért gyanakodhatnánk egy egészen differenoiált értelm ű  képzetrend-
szerre e motívwmmad kapcsolatban, ha nem észlelnénk, hogy az élet sze-
cessziбs-szimbolista fagalomköréneJk kifejezésér ől van szó — néha mes-
terkélten csinált „titakzatossá ~grá1", néha valódi imegnevezhetetlenségr đ l  
beszéShetünk, mert az alkotói kételynek sem egyszer ű, egyoldalú, egyhan-
gú változatát találjwk Krleža „rituális játékaiban", Ikorai legenda-szöve-
geiben, illetve verseiben. Am mintha Madách Tragédiájának Lucifere  
lépne fel ismét eredeti szeregéhez nem is nagyon távol es б  feladatok el-
végzésбre!  

Ebben a pillanatban három fázisát tapinthatjuk ki az eddig elmon-
dottaik alapján ennek a motívumnak Krleža művészete fejl ődéstörtén_ eté-
ben: a lírai versekét, majd a lényegében szorosan hozzájuk tapadó két  
zsenidrámáét (Koltumbus legendáját 1917-b đl és a Michelangelo-legendát  
1913-bá1), majd azokat a műveket, amelyek általában a Plamen számai-
ban jelentek meg, így els ő  fikét novelláját és az Ezerkilenszáztizenikilenc  
európai nagypéntekén cinű, Karl Liebkneeht emlékére írott költemé-
nyét. Nos, azt tartjuk, hogy e három fázis közül a anásadiik és a harma-
dik között jelentős felfogásbeli-eszmei külö ъbság van, s a harmadiknak  
megkülönböztető  jegyei köžött fedezhetürnk fel Ady-nyomokat. Talán  
neon is egészen megalapozatlanul azt mondhatjuk, hogy Ady Endre írá-
sai segítették a tájékozódó és gondolkodó fiatal írót, hogy m űveinek Is-
meretlen Valakije eszmeileg tartalmassá, konkrét mondanivalót hordo-
zбvá vádfék, absztrakt jellegét elveszítve konkrét ,művészi-politikai tarta-
lommal telítđdjiék. Mindezzel együtit pedig, hogy az eredetileg szimbo-
lisztikus-szecessziós módon látott ►képzet ,nyomatékosabban expresszio-
nisztikus ismбrveket öltsön. Adva van benne természetesen а  Nrizs- és  
a Párizs-képzettel nagyon is összeforrt város-képzet, amelyre akkoriban  
már köznyelvi szinten is aBábel-képzet asszociált. Találó tehát Aleksan-
dar Flaker megállapítása azzal kapcsolatban, hogy az Ismeretlen Valaki  
művészi léte a városi tematikához kapcsolódik. Formálódását többen is  
segíthették Krležánál. Antun Gustiá'v Mato is (6 lkülönösképpan), azután  
Viadiimir Čerina, ahogyan a Janko Palié Kamovr бl írott 1913-as tanul-
mánya mutatja („Selo je Jasna Poljana, izvor novih krkаna, grad je  
Pariz, izvor novih dijabolika ...” — „A falu Jaszna Polyana, az  új 
kereszténység bölcs ője, a város Párizs, az új satanizmus forrása ... "  
Ugyanez a Čerina-tanulmánya horvátkérdéssel való összefüggést is meg-
szólaltatja: „Na~1i smo onoga k pi je najvie mrzio Hrvatsku jer je imao  
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najvise pravo na ti, ljubвći . je kao nitko od svih njeni+h mra ćnih éinova,  
svih kvoraca i svraka. Našli smo anaga s kojim želimo pro тaivjeti vijek.  
Evo irvata 'koji je bio Hrvat! Ecce homo! Ecce Harold! Ecce Man-
fred! Ecce Don Quijote!" — „Megtaláltaik azt, alki Horvátországot leg-
jobban gyűlölte, mert a legtöbb joga volt hozzá, mert jobban is szerette  

komor fiainál, minden seregélyénél és szarkájánál. Megtaláltuk  azrt, aki-
vel le szeretnéruk élni ezt a századot. Itt az a horvát, ajki horvát volt!  

Ecce homo! Ecce Harold! Ecce Manfred! Ecce Don Quijote!"  
Természetesen számba kell vinni Ady Endre írásait Fis, amélyekben  

ugyancsak benne van a nagy kezd őbetűs Váras eszméj+énоk ünneplése és  
a benne való csalódás gondolata, de ezeken túl azok az orientaliszrtikus  
nosztalgiák, „ke+leti álmok" is, amelyek az 1919-ben megjelent Krleža-
írásaknak is jellemzőjük. Természetesen 'kérdésürük bonyolultabb, mint  
amilyen bonyolultsággal itt és most kifejthetjük, mert például a Ho-
dorlahomor, a Nagy Pero Orli ća igen sok fogódzót kínál az interpretá-
cióhoz, azt is, hogy benne aPárizs-vágyat már egészen +korán Musset és  

Baudelaire versei, a Revue des deux Mondes és a Le Temps rtáplálták, đe  
a Kelet és Nyugat érzelmi-eszmei ellentiéteire, az ellentétes irányú von-
zások problémájára azokban a könyvekben nem talált sem indhdokdt,  

sem magyarázgatat. Annál inikább erre lelt Ady Endre írásaiban.  

Több szálat 'kísérhetünk tehát. Véleményünk szerint Krleža novella-
hőse, Pero Orli ć  is elszavalhatta volna az Egy párizsi hajnalon című  
Ady-verset, s belőle főképpen az ilyen sorokat: „Szent Napkeletnek  

mártírja vagyok, Aki enyhüdést Nyugaton keres ..." De emdékeztethe-
tün ~k azokra az Ady-cikkekre is, amelyek aPárizs-élmény sajáaos deval-
válбdását, a Párizsban csalódott ember keservét ,fogalanazzák meg, ame-
lyekből Király István gyűjtött egy kis csolr^rraval бt Ady-monоgráfiájá-
ban. Az egyik ebből: „Az ám, milyen kicsi falu ez a Párizs, a 'kár Poanáz,  
akár Érmindszent ..." Amire a Krleža-szöveg igy visszhangzik: „Nema  
otkrivenja! Sve je to jedno te isto! Budapest i Pariz i Peking i Zagreb!  
Sve same kasarne i saane taamnice i crkve i sve samo vje čna ljudska glu-
post! Nema Paariza!" — Nincs felfedezés! Egykutya ez mind! Budapest  
és Párizs és Peking és Zágráb! Mindenütt csupa kaszárnya és roömlöc és  

templom és végtelen emberi ostobaság! Nincsen Párizs!"  

Előbbre lépett Krleža, amikor a Párizsért rajongó fiatalember roörténe-
tébe beleszőtte az asszír király feltámadásáról, a vele való találkozásról  

és megöletésérđ l szóló epizódot, amelyben Ady Endre szellemujjának le-
nyomatát is meglátni véljük Az ős Kaján című  verse kínálta párhuzatnak  
alapján. Természetesen eszmei alaprajzról van szó, nem pedig részlet-
azonosságrál, +közvetlenül párhuzamba állítható egyezésekr ől, hiszen  a 
vers szükségszerűen tömörít és sejtet, a novella, a próza — ugyancsak  
szükségszerűen — részletez, szó szerint elbeszél, araég ha +költői prózáról  
van is szó. Aљn a novella +hőse, Pero Orlić, az élső  nagyobb „jеlentésé- 
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ben" így beszél töbibelk között önvilágáról az ú+j Babilonba csöppent ős-
asszír'hoz :  

„ ... Nigta nismo stvоrili, Vaše Vebičanstvo, u tib pet hiIljada 1 jeti.  
Jos§ uvije+k meso z'dereano i koljemo se. Vi ste barem imai ideju! Zjdali  
ste toranj, da boga srušite! Vi u Bablonu! A mi .nita! Eti! Mi sano  
nervozni! Ti je sve! Vi ste igrali zvijiezdaana, a mi u fabrikama krepa-
vamo. Vi ste lkmilate bikove gonili, a mi niauzerice nosimi I te'leéake i  
iivimo u rojnam lancu. Eti! ... Jadni smo mi, i pjesnici nagyi ,gladuju,  
beskuéni. Sunce mi, (balje je, da opet legnete! Nije, bogioni, taj лa BaЫi-
ion vrijedan hiti prebájene pare, Veli čanstvo! Niti prebijene pare!"  

„Semmit sem terenхсttünk, Felség, ezalatt az ötezer év alatt. Még  
mindig húst zabálunk és ölg+üik egymást. Un&k elđat ilegalább egy eszme  
lebegett! Tornyot éрltettёk, hogy legyđzzé~k az Istent! Únöky  Babilon-
ban! Mi pedig! Hát igen! Idegesek vagyunk! És ez minden! únök a csil-
lagokkal játszottak., mi meg a gyárakban dögl đdünk. únö'k szarnyas bi-
Кákaa űzteik, mi pedig mausereket inog bornyút dpe4ünk és +ra jvonailban  

ölünk. Hát így! ... Hontálon nyomorultaak vagyunk, Iköltffin ~k is éheznek.  
Isteneanre, jobb ha visszafekszik! Ez a mi Babilonunk, eküszöm Fel-
ség, egy lyukas garast sem ér! Egy lyukas garast sem!"  

A végkifejletről szóló szövegrésziben pedig van egy mondat, amely  a 
lehetđ  legszorosabban kapcsolja ezt a Krleza-szöveget az Ady-vershez:  
„Mi az.,  hogy horvát?" Itt araég az Eiffel-torony töv бben tolongó nép kér-
&eziy  látva fenn a magasban az egy+mássai tusázó Pero Orliéot és az asz-
szí,r királyt. Krleža ugyan ironikus elsđsorban, de ez az ártania sa j áaos  
társadahmi-palitikaј-roörténeln i felhangot Ikiölcsönöz a anondataknalk, mint  
ahogy ilyent kap az Ady-vers tizedik szakasza is, ahogyan Idia Máhály  

elemezte meggyőzően. Krleža napQáfeljegyzése alapján Miroslav Vaupotié  

azt állítja, hogy a novella kész volt már 1918. márcáus 1-jén. E szerint tehát  
4гtlhető, hogy a Kari Li ~ebknecht emQékét á ~dézđ , a nagy forradalanárt sn-
rató versben (amely előbb jelent meg a Plameпbаn, mint a novella) to-
vább léphetett, anélkül, hogy eltünroette volna az Ady-vers ihilet ő  hátte-
rét is:  

0, veliko Bezg4avo Neki, prokleto ime tvoje,  

u sve vijeke vjekova!  . . . 
(Veliki petak godiine h'vljadu devet statina  i devetna:este)  

()‚ te nagy Fejetlen Valami ,  rokozott a te neved,  
most és örölklkön örök id đlkig!  . . . 

Ez a hangütés, annyi Krleža-m ű  (+Láttuk) állandó szereplőjén k i.jъ iІі  
megidézésével. A költemény folytatásában azonban egy szakasz kezd&bk,  
amely tulajdonképpen végsđ  Gólja +volt nyomоzáswnknak:  
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U krvavam uzničkom svijevlu crvene pandurske lampe,  
lto mob hrvatѕki čovje~k?  
Ön hrvatsike guta suze,  
slanu i goriku sol  ... 

Vérvörös börtöni éjben vérvörös csendőr-lámpák,  
szegбny horvát rab vajon mit is tehet?  
Nyeli a horvát könnyet.  
Sós és Ikeserű  álét ...**  

Egy képzetr&1 van tehát szó, amely mássá lett, miel&vt hasonlftovt  
volna ősmintájához, Ady Endre verséhez. Egyetlen, ám nagyon jelent ős  
tényez$ kövevkeztében. Ady Endre „ős Kajánja" keleti és nemzeti vo-
&хású egyszerre, s .amikor Krležánál az Ismeretlen Valaki ugyanezeket  a 
vonósakat ölti fel, nyomban egy harmadik is a kevtőhöz ltapcsоlódik: a  
forradalomé — legalábbis, ami a vers és a novella +körülményeit illeti.  A 
jelentésbeli különbséget pedig ,nyilvánvalóan .a ekét .kérdés falhangzásának  
id&beli és vérbeli különbsége adja meg. Ady Endre 1907-ben tette fel az  
& „mit &. . ."6t, Krleža 1919 januárjában a ,mit tehet.. ."-jt. Am  
mind a ketten dialбgusokat mitikus alakkal, a Pántian emlegetett „dé-
moni misztikus istennel" folytatják. S hogy ez a dialógus egyúttal tusa  
is -- ez csak rájulk jellemz ő . Az Ismeretlen Valaki , ;tükrében" látszik te-
hát, hogy amilyen ,módan Miroslav Krleža akkor sorsdöntđnek érzett és  
hitt kérdésót feltette a Plamenben közzétett írásaiban, úgy csak az kér-
dezhetett, akinek Ady Endre verse és prózája olvasmánya volt!  

** A versidézetek Acs Köroly fordításai.  



KRITIKAI SZEMLE  

KiSNYVEK  

A NAIVITÁS DIADALA  

Gon Nándor: Sortűz egy fekete biva.'yért. Forum, Vјvidék, 1982  

Gion Nándor eddigi prózafr бi teljesítménye egy kicsit Williaan Faulk-
nert juttatja az eszünkbe. Szül őföldje, meg nem nevezetten Szenttamás  
és környéke, írásainak szinte egyedüli színterét képezve ugyanis, araár-araár  

olyan mitizált íirói világgá n őrote ki magát a mi arányaink és ikereteink  
közt, minta nagy amerikai elbeszélő  Jeffersonja és Yoknatapogha me-
gyéje. Hozzá hasonlatosan éppúgy sajátos világ ez, s meghatározott lég-
kört képezve válik a legkülönfélébb történetek helyszfnév+é is. Mintegy  
változatlan díszletet képezve hozzájuk ismét15dő  .kell бkeivel: mármint a  
„Szívvel" s a Krebs-féle vfzimalommal, a Schank-féle téglagyárral és a  
Várt'-birtokkal. Itt játszбdnk le minden, bármi legyen is a cseleldвбny  
— vagy akár a műfaj is, akár jelenkori társadalmi vagy múltat idéz đ  
„történelmi" regény, illetve inkább csak regénynek mondott novellafü-
zér, felnőtteknek szánt vagy ifjúsági regónt'. Neon kevésbé „fdlya пnatos"  
azonban Gion szerepl őgárdája sem, elbeszélő  figurája ra is ugyanaz az  
S. Tamás, akivel legel őször még a Testvérem, Joábban taláUkozhattunk, s  
hozzá hasonlóan ismétl ődik számos más szerepl ője is, Burai J., Kovács  
Pali, Adamkб  stb., megmaradva a mell őliúti korábban „kidőltek" közül,  
ismételten fel-felbukkanva az újonnan érkezettek közt, mintegy a válasz-
tott korszaknak és témánakmegfelel ően hol gyerekként, hol kamaszként,  
hol felnőttként mutatkozva meg. Enneik ellenére a Gion-könyvek összes-
sége mégsem mondhatóa szб  igazi értelmében regényciklusnak. Mint  

ahogy a faulkneri életmű  sem mоndhatб  igazán annak.  
Ennyivel azonban már ki is ,merül a Faulknerral való egybevetés lehe-

tősége. Nem csupán az eltér ő  arányok és a fajsúlykülönbség, hanem Gion  
világának immár többször konstatált s nyilvánvalóan tudatos és szándé-
kolt naivitása miatt mindenekelőtt, minek folytán Gion „feln őtt" pró-
zája is némiképpen ifjúsági lesz. Annyira mindenképpen, hogy szerz őnk-
től az ifjúsági regény írásának célkit űzése ne kívánja külön az egyszer ű-
sftđ  eszközök igénybevételét a felnőttnek számító művekhez képest, ami-
ért is ifjúsági regényei szinte annyiban különböznek csak a többit ől, hogy  
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ezek ІköІéppontjában gyerekek állnak, gyerekszemlélettel, gyerekcélakkal,  
gyerekvágyаkkal, Gion világának jellegéből ad~dóаn azonban a szerzđ  
felnđttjeinél szinte alig egyszerűbbek, naivabbak, meseszerűbbek. Végsđ  
fokon ugyanabból a magával ragadó, varázslatos meseszöv đ  készséghól  
veszik eredetüket.  

Még ha e meseszövő  Ik,észség anibenléte könnyen felfedhet đ  is. „Titka"  
ugyanis alighanem abban rejlik, hogy Gion irigylésremélt б  nagyvonalú-
sággal ,képes mell őzni azokat az aggályaktit, melyeket a bonyolult és ok-
vetetlen!kedđ  valóság akadályai keltenek többnyire a meseszöv őben. Ami-
lyen itt, a Sortűz egy fekete biva. yért című  if fiúsági regényben a Schank  
egykori téglagyár-tulajdonos által állítólag elásott pálinkáshordók esete  
is, mármint, hogy a téglagyári munkások nemcsak felülnek ennek a  
szárnyrakelt híresztelésnek, s a bivalyosgazda Fekete Péter vezetésével  
minden további nélkül nekilátnak a lóistálló betanpadl6jának felszaggatá-
s.á.hoz, hanem ebbeli ténykedésükben, Adamk б  munkavezető  rosszalló fej-
csóválásától eltekintve, még csak meg sem ,kíséreli áket senki akadályozni.  
Amiért is a mese további alákulása úgyszólván már .kézenfekv ő  is. Mert  
hogy a mun ~kásоk (szimbóluntként kissé kiábrándító) álara, a pálinka fel-
lelése, beteljesülhessen, ehhez most már az kell csak, hogy a regény gye-
rekhősei a megfelelő  pillanatban a felszaggatott beton alá csempésszenek  
egy hordó barackpálinkát. Máris kikerekedik a történet tehát — illet đ leg  
annak :egyik mozzanata mindössze, mivel az egyszer űsítésekből fakadó  
valószínűtlenségek sorának egyikét említettük csak. Pedig hát a Szelíd  

Rókának nevezett vörös macska dinamittal való felrobbantásának esetié-
ről is szólhattunk volna. Msll đzve a lélektani valószín űtlenségeket vagy  
éppen képtelenségеket, azt például, hogy a gyerekek rokonszenve az ita-
lozó Fodor tanár iir iránt annak ellenére is töretlen marad, hogy ismétel-
ten sorra pofozza đket, szemükben változatlanul ő  a jó tanár —  
ugyan miért is? Azért talán, mert •képesek megérteni a részegeske-
dés akót, együttgyéreznek tanárukkal, amiért annak felesége a városkában  
fallépő  erđművész segédjével faképnél hagyta? Akárhogyan nézzük is, ez  
sem látszik túl meggy őzđnek ... Na de álljunk meg inkább. Nehogy vég-
k~éppen a regény bogaras és ikellemetlenkedđ  Novák tanárnđjének szere-
pébe essünk, aki a könyv egyik képzeletgazdag gyerekszerepl đjének raj-
zára piPlantva a lerajzolandó tájon a valóságban nem látható madarak  
képeiért illeti tanulóját szemrehányással. „Hol látsz te ilyenkor madarat  
a vízen?" — .kérdezi t đle, s ezzel mintha csak arra inteni: nyugodjunk  
bele Gion legfőbb jellemzőjébe, abba, hogy đ  igenis „bemadarasítja"  a 
maga tájait. Más szavakkal: a maga valóságanyagából, tájainak helyi  
szneib&l önálló életet bl đ  világot formál, „költđit", ha úgy tetszik, ha  
ugyan nem mesevilágot. Végsđ  fakor olyat, amelyben az események va-
iószínűtlen, olykor bizarr, s& irreális mivolta kifejezetten a szimbólum-
má válás célját szolgálja, annyira, hogy itta történetnek nem is kell a  
„maga lábán megálln ia", elég, ha , ;égi mása" lesz a valóságnak csak, min- 
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din vonatkozásban meggyőzőnek lennie már nem is szükséges. Más kér-
dés persze, hogy a valóság ilyenfajta önkényes egyszer űsítése és költőivé  
lényegítése mennyire jelenti .a gyengébb ellenállás vonalának választását,  
mintegy a teljes bonyolultság megmutatásáról való •lemondást is egyúttal  
— nemcsak Gion esetiében természetesen. Ennek taglalása azonban aligha  
helyénvaló itt.  

Annál is kevésbé, mivel miért ne épp if júsági гegénybeп  lenne helyén-
való a valóság elemeinek ilyen költ őivé egyszerűsítése, ez a fajta mesévé  
átformált vi'lág. Szemben a hagyományos, de már idejétmúltna .k is szá-
mító, sablonosan didaktív illúziókeltéssel, amelynek sémája szerint a j б  
vagy az ,,,igazság" mindig is győzelmet arat. Gion egyéni íz ű  írói naivi-
tása és egyszerűsítése ugyanis nem jelenti a valóság holmi rózsaszínre fes-
tését is egyúttal. Hanem sokkal inkábba gyerekkor hamvas  illúzióinak 
elvesztését, mintegy annak búcsú z+kodб  elsiratását, anélkül azonban, hogy  
az illúziбvesztésnсk ezt a folyamatát a maga valóságában ikövethetnénk  
nyomon a műben. Annak következtében, hogy maga a történet nem  
valóságos, hanem a valóság önkényes behelyettesítiése csak, allegorikus  
megjelenítiés révén. Emellett pedig a gyerekszerepl ők a „szokásosnál" ki-
csit eleve jobbak, illetve másképpen jak, mint az igazi gyerekek, s őt,  a 
rájuk zúduló különféle csapásak és csalódások ellenére, ,továbbra is meg-
maradnak ilyennek. Azután is, hogy a gyermekregények követelményei  
szerint megpróbálnak beavatkozni a •feln őtteik világába, mintegy a ma-
guk módján korrigálni azt, „igazságot tenni", ám a „szabályokul" elté-
rően, részleges eredménnyel csak, voltaképpen kevés s' гkerrel. Hogy utána  
ne vonják 1e a szükséges tanulságokat, ne ,komolyodjanak meg" a szб  
rossz értelmében, s változatlanul képesek maradjanak lényegét tekintve  
ugyanolyan történet eljátszására.  

Tisztaságuknak ez a fennmaradása, különben azért mondhatб  fontos-
nak, mert ez a korábbi ifjúsági regényre, A kárókatonák még nem jöt-
tek vissza c£műre vonatkoztatva éppúgy érvényesnek lábszik, mint  a 
mostanira, amily, mint arra utalás is történik, az el őbbi folytatásának  
számít, legfőképpen a gyerekszereplбk azonosságának köszönhetđen. Emel-
lett a történet alapképlete is hasonló, mivel a kárókatonák hordozta szim-
bбlumot itt Fekete Péter alias Hofanesz János két fekete bivalya képvi-
seli, amelyek, akárcsak a kárókatonák, minden csúnyaságuk ellenére  
mégiscsak „szépek", illet đleg a tragédiát és a dezilluzionáló mozzanatot,  
az előbbi regénybeli Gergián vadđr halálával szemben, a bivalyok egyi-
kének szerencsétlen pusztulása jelenti, aminek megfelel ően az események  
alakulása lényegileg mindkét regényben ugyanazt a folyamatot mutatja  
meg a maga eszközeivel. Akkor is, ha, a Kárókatonák egységesebb és köz-
pontosítottabb cselakanényével ellentétben, ezú пΡal több párhuzamosan  
futó, de egymást befolyásoló cselekanényszállal tal álkozhatunk. Ezáltal  
aztán a környezet ábrázolása is 'kiszélesedhet, több szerepl ő  .mozgását és  
cselekvését is nyomon kísérhetjülk, akik, mint p1. Acsi Lajos, Berecz  
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plébános, Kanegér, az бcskavasgyűjtđ  cigány, Szível temetđcsđsz stb.,  
végsđ  fokon mégiscsak ikörnyezetünk talajábбl nőnek ki, tájunk, illetve  
közelamúltunk jellegzetes tfpusait ,képviselmk, némileg grotesrlk elrajzolás-
ban, ilyeníként pedig még eml бkezetesek is tudnak maradni. Hála a szerz ő  
megelevenhtđ  ,készségének és lebilincselđ  mesél&kedvéndk. Annak az össze-
téveszthetetalenül „gioni" hangnak, amely még a felnđtt olvasót is bogará-
szóan racionális íkifogásain аk fiбlretételére késztetheti. Hogy végivl is en-
gedjen a varázsnak, ne álljon ellen csábításának.  

VARGA Zoltán  

A MEGÚJULÁS HIÁNYA  

Gon Nándor: Sortűz egy fekete bivalyért. Forum, оjvidék, 1982  

E sorok frбja öt évvel ezel őtt, amikor lejegyezte észrevéroeleit és be-
nyamásait Gion A kárókatonák még nem jöttek vissza című  ifjúsági  re-
gényér&1, kifejezte azon reményit, hagy írónk újabb m űvében fel fog  
bwklkanni az említett regény hđséne~k, Burai J.-nek, felnđtt hаsonmása, és  
megállapította, hogy A kárókatonák... fontos állomás Gion frбi ferlđ-
desében. S most, amikor öt év múltán megjelent újabb műve, csailód~asom  
íiétszeres: Gion megmaradt az ifjúsági regényinél, és a Sortűz egy fekete  

bivalyért az elődjéhez képest nem jelent e18relépést.  
Most már azt is leszögezhetjük, hogy Gion els đdleges (és szinte kizá-

rбlagas), alkotói szempontból fontos бlményanyaga зΡ gyermek- és ifjú-
kor, amelynek átélt eseménysarai, közvetlen és +közvetett információs  
anyaga, adja meg műveinek alapját. Az élményanyag írói-m űvészi feldol-
gozása váltakozóan sikerül. A Sortűz ... szorosan és szervesen ikapcsolб-
diík A kárókatonákhoz. Hiszen a cselekmёnysar mondhatni törésmentesen  
hu+lilámz!k tovább, az időponti kapcsolódás is teljes: ugyanazon év đszén  
folytatódnak a nyári eseménytik. A főh8s ugyanaz, a +már emlf ~tett Bu-
rai J., & feQbufkkannák a többielk is, ha araágként nem, hát említés tör-
ténik róluk. A színtér sem változi , ugyanabban a közelebbr ől aneghaitá-
rozatlan faluban vagy várоskában játszódnak az események. Gion  stf-
lusán sem változtatott, szövege könnyen olvasható, nyelve gyakran meg-
ragadó, aközlésformájа  egyszerű  és már korábbról ismert: újra egy icé-
vésbé fontos, de mindenhol jelen lev đ  hđst választ ki, afkI aztán folya-
matosan számol be a történtekr ől. A „ttudósftás" nem bonyolult, egy-
szerre áttekiпthetđ, más szóva гl: az új regény belsđ  formája, a kfsiérletezés  
jegyei nélikül, az e1Sbbd regény mása.  

Az elmúlt nyarat a me~ 618 „ ~ыtangna~k" sn&nđshi, mert meghalt a gye-
rekeknek rokonszenves vadőr. S nem is sejtek, hogy az ősz is szomorú  
gesz. A rövndJkе  könyv töuraören indul. De nem szűkszavúan, hiszen az  
első  72 oldalon egyetlen nap eseményeir ől számat be. Talán az e1s8 nap  
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nem is volt ennyire eseménydús, de itt Gion, a jobb megértés érdekében,  
informáciákаt közöl a mwltból is, a szakasz tartalma ingaként mozog  a 
már megtörtént és a történdben lev đ  között. Nyomban kibontakozik elđt-
tünk két felnőtt hđs: a mértéktelen szeszesital-fogyasztás ellenére is r0-  
konszenves Fodó tank, valamint a tengđdđ  és alkalmi munkából 616, va-
laha bu'd ~só katonákat rejteget đ , volt földbirtokos. Acsi Lajos, aki be-
ismeri, hogy „bűnös" életmódot folytatott, amikor még gazdag volt. E  
boldogtalan emberek közé sorolható Fekete (Hofanesz) Péter is, a tég-
lagyári munkás, akinek négy gyermeke halt meg a háború alatt. A há-
rom felnőtt hđs a regény idejében a társadalom pereanén él, és onnan nem  
is igyeksz k elrugaszkodni. Ezeknek az embereknek az életébe avatiko-
zik be aztán valamilyen anódon Burai J. Megđrizte A kárókatonákban  

megsmert tulajdonsásait: egyformán megért đ  a megviselt emberekkel és  
állatokkal szemben, és mindig segft đkész is. Jellemzđ, hogy Burai J. keve-
set beszél a könyvben, elképzeléseit sz űkszavúan 'közli, de annál jobban  
buzog benne a cselekvés vágya. El đször egy robbantásra faélt mac,.kát  
igyekszik megmenteni, s bár ez nem sikerül neki, segít őkészsége neon  
lanyhul. Megdöbbenve és csodálattal nézi együtt a többiekkel, miként  
alakulnak át Fekete (Hofanesz) Péter roskatag bivalyai roppant erej ű  
igásállatokká, és valószfnűleg ekkor határozza cl, hagy örökösen köhögđ  
gazdájuknak beszerzi a nyugtató pálirvkát. Közben a magányos és a ma-
ga módján szerencsétlen Novák tanárn đnek macskát szerez, és így igyek-
szik de- űsebbre fordítania sorsát. S amikor Fekete (Hofanesz) Péter  
„megleli" a pálinkáshordót és a téglagyári vigadalom mintegy jetiképezni  

látsziik a beteljesült általános boldogságérzetet, teljesen anotivála'ilanul és  
megmagyarázhatatlan okokból bakövetkeziik Acsi Lajos .halála: „Meg-
llt a szíve. Lehet, hogy đ  akarta, hogy ,megá'lljan." A regény befeje-

zését újabb sort űz jelzi: tiszteletadás mindazoknak, akik meghalták. Aosii-
nak, Hofanesz kislányаinaik, a felrobbantott snacs+kának, Gergiánnak és  
az elpusztult bivalynak.  

A felsorolt események a legfontosabbak, és hasngsú'lyozni kelit, hogy  
ezeket újabb eseményszálalt szövevényes hálóiként veszik körül. Épp  

ezért a központi eseménysora regény kezdetén nehezen tapintható ki,  

kksđbb aztán annál gyorsabban kialakul, és a regény végén vészes se-
bességgel le is zárul. A mozgatбerđ  ebben itt is Burai J. huananizanusa.  
Cselekvđ  humanizmus ez, hiszen mindiga tett nyelvén fejezi ki magát.  
Fogyatékossága a könyvnek, hogy Burai J. сmberszeretete nagy részben  
motiválatlan, ,egyszerűen van és létezik. Burai J. alakja, bár er ősen kör-
vonalazott, alapjában véve mégis kidolgozatlan. Már-anár az a benyo-
másom, hogy konstruált papírfigura, eszmehordozó. Alakja nehezen 11-
leszthetđ  be a regény többé-kevésbé konkxét, társadalmi hátterébe. Ta-
gadhatatlan, hogy a Sortúi ... írói üzenete mélyen humánus, és Burai  
J. ennek az eszmének egyértelmű  tolmácsolója, de a rajta Ikeresztwl  tör 
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ténő  közlésmód túlságosan naiv, és Igy a történet a aneseszer űvel nem-
csak határos, hanem gyakran nem is arás, mint mese.  

Mielőtt azonban a mesébe való átcsapás veszélyeir đl szcSlnék, ernlitést  
kell фenir a regény realisztikus elemeir ől is, a konkrét társadalmi háttér-
rel, valamint néhány felnőtt hősrđl. Fodб  alakja például, bár némileg  
leegyszerűsített és banális is, kiemelkedik vonásai raalizunus .vai. Megfor-
málásában Gion elkerültе  a melodrámát, nem Igy más hđsök, mondjuk  
Fekete (Hof anesz) Péter esetében.  

„Létezik egyáltalán ez a Fekete Péter, vagy az álmaitokat mesélitdk?",  
tevódik fel a kérdés a regény befejez ő  részében. Vagy másiképpen fogal-
mazva így kérdezhetnének: vajon egy képzelet szülte világot mutat-e be  
Gion, és így minden, ami a regényben lejátszádüik, a mesébe torkollik?  

Már korábbi, felnőtteknek irt műveiben is felisanerhettüik a f аntasztikuш  
iránti vonzádásk, és a fantasztikumot, jelképekkel .társítva a valóság-
mоgjelenftés még feltáratlan és újszer ű  írói-művészi megoldásait valósf-
totta . meg. Éppen ezért mondhatta e sorok akkor némileg egzaltált írója  
Giont tájuruk Márquezбnek. Tagadhatatlan, hogy a fantasztikum be-
vonásával sikerül-t neki, tömören és egyéni módon, a kísérletezés eszkö-
zeivel, іdđálló értékű  műveket alkotnia. A Sortűzben azonban a fantasz-
tikг Ρumot, minta valóság reálisnak tűnő  és lehetséges változatát, sajnos  
a meseszerű  váltja fel. A konkrét társadalmi közegben olyan mesealakok  

mozognak és próbálkoznak realisztikusan élni, mint p бídául maga Burai  
J. Feltételezhető , hogy a felvonultatott figurák éltek Gion gyermek- és  

ifji1korában, jó néhány epizбdus bízvást megtörtént esemény írói feldol-
gozása, de a гtёгtбntek tendenciózus, meseszerű  kibontakozása és elren-
dezése merđben a kitalálás termбk~e. Gion ily módon szakit a realitással  
és a .fantasztikummal, miiközben veszít hitelességéb đl és ábrázoló erejé-
ből is.  

Ennek alapján e sarok olvasója úgy hiheti, hagy a kritikus nem tartja  

értélkes alkatásnák Gion legújabbifjúsági regényét. Szó sincs arról.  

Ugyanis feleslegesnek tartom elismételni A kárókatonákkal !kapcsolatos  
pozitív észrevételeimet, amelyeik a szerz ő  hangulatteremtő  erejére, a re-
gény cselekunényességére, nyelvi •tisztaságára stb. vonatkoznak. Inkább  

azt szeretném közölni, hagy a Sort űz ... csak falytaitása A kárókatonák-
nak...„Csaik", olyan értelemben, hogy szerz đjük nem lépett előre ezzel  
2. művel. Az öt évvel ezelőtt ralkaelmazott sajátos írói ábrázoló technikát  
alkalmazta szinte teljesen azonos írói üzenet ,közlésére. Jogosan vetđdik  
fel a kérdés: vajon Gion kísérletez ő , önmegújító kedve lenne hanyatló-
baar? Érdekes, hogy az önisanбtlés jelenségét a közelmwltban araár tapasz-
talhattuk Burány Nándor esetében ,is. A kárókatonákat öti évvel ezelőtt  
írói üzenete újszerűsége miatt találtam rendkívül fontos államágyak  
Gion alkotói fejlđdésében. Most úgy érzem, a Sortünet olvasva, az el-
múlt Qt esztendđ  sajnos nem hózott minđségi változást kiváló írGnik an ű- 
veszeteben. 	 VARGA István  
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AFANASZJEV TITKOS MESÉI  

A. N. Afanaszjev: Zaveštani tetreb. PriZe iz ruske skrivmice. Pros-
veta, Beagrad, 1982. Biblioteka Estikon  

A belgrádi Prosveta Könyvkiadó Erotikon sorozata csupán néhány éve  
jelenik m еg, mégis vitathatatlan népszerűsбgre tett szert. Az eddig aneg-
jelent huszonegy kötete közül a legtöbb kett б , némelyik már három ki-
adást is megért. Persze a sorozat címe és kötött teanatikája érthet ővé te-
szi a kiadni sikert: olyan sorozat ez, amely a hivatalos ikönyvk:iadásban  
eddig — Henry Miller jól ismert anűveinek kiadásait leszáanf tva -- ta-
bunak számító teriWetre, a szexualvtásra, ,illetve ennek a tematikának iro-
dalmi lecsapódásaira épít. A sorozat tehát az álszent prüdéria eredmé-
nyes arculcsapása és kiadбi siker is egyben, s persze igyekszik is adni  
magára, ezérn az irodalmi m űvek és emlékirattik mellett id őnként egy-
egy tanulmánykötetet is kibocsát, amelyben ismert és elismert szakembe-
rek veszik vallatбra sok szempontból a szexualitás ,kérdéseit.  

A szexuális élet leírása persze nem csak irodalmi m űvekben rés éleanző  
dolgozatokban nyer megfogalmazást; ez a tematika a folklórnak is jól is-
mert területe, bárkorántsem lehet állítani, hogy Kelet-Köz бp-Európában  
tömegével jelentek volna meg olyan kiadványok, amelyek a hagyoaná-
nyos népéletet élők nemiségével vagy nemi életével foglalkoznának.  
Szerbhorvát nyelvterületen — a nagyközönség számára — éppen az  
Ératikon sorozat fedezte fel azt a tényt, hogy a néphagyoanány és a  
„hamvas" népi +képzelet nem csupán lírai népdalókat ►testált a „cinгllт  
zált" utókorra, hanem egyebet is, például olyan népdalokat és lakodalmi  
kurjantásokat, amelyekben a szerelem és a testiség egyáltalán neon j сLképi  
mezbe és lepelbe burkoltan, hanem a közvetlen és elemi sz бkimiondás  
szintjén nyert megfogalmazást. Ilyen kötete volt a sorozatnak a Crven  
ban (Vörös bán) című, amely Vuk Stefanovi ć  Karadžić  hagyatékából tett  
közzé válogatást az ilyen jelleg ű  népdailakbбl. (Megjegyzendő, hogy a  
Vuk-féle gyűjtésnek ez a népdalrétege csak a ,nagyiközönsбg száanára volt  
elérhetetlen: a Szerb Tudományos és M űvészeti Akradémia a teljes anya-
got kiadta a kutatók számára, szigorúan tudományos használatra.) Mi-
után ez a Vuk-féle kötet a hírek szerint legalább ötvenezer ,példányban  
lelt vásárlóra, a sorozatszerkesztđk nyilvánvalóan úgy véltók, hogy  a 
folklór alkarások is anegfelel ő  anódon képesek a sorozat célkntűzéseit rep-
rezentálni.  

Ennek az álláspontnak bizonyítéka a sorozat új kötete, amely Afanasz-
jevnak, a legnagyobb és talán legmegbecsültebb orosz ,n бpmesegyűjtőneik  
egyik l јadványából nyújt elбg gazdag válogatást. Afanaszjev kötete Za-
vetnije szkazki (Tdtkos .mesék) címen jelent meg Genfiben, évszám és a  
gyűjtđ  nevének megjelölése n бlkül. Az ebbđl !készült válogatás utбszava  
szerint a mű  megjelenésének időpontja nem tisztázott, így tudja a Világ- 
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irodalmi Lexikon is. Mindössze annyit tudunk meg e léét forrLsb бl, hogy  
a XIX. század hatvanas éveire tehetđ  megjelenése. Ez a fi ~alógiai táj&b-
zattlanság azonban korгigátlható, mert az orosz nóprajzi filológia napja-
inkra már .kiderívtette a mű  megjelenésének ,időpantфját: Afanaszjev lyíres  
kötete 1872-ben jelent meg Genfben. (V5.: Sztavnyityeljnij ukazatelji  
szjuzsetov. Vosztocsnoszlavjanszkaja szkaztka. Leningrad, 1979. 30. .p.)  
Afanaszjev kötete a maga idejébentermészetesen nem véletlenül jelent  

meg kílföldön rés név néllkül. S azt is hozzátehetjük, hogy nem is kö-
vetkezmények nélkül. Gyűjt&je rés közrebocsáttója elvesztette levéltárosi  

állását, ezzel egzisztenciáját .is. Voltaképpen nyomorban halt meg.  

dViagának a kötetnek a 'történetéhez az is hozzátartozik, hogy még a  
XIX. század végén megjelent angol +és francia fordításban, századunkban  
pedig újabb +kiadásolyban. Legutóbbi az amerikai kiadás, ez 1980-fiban je-
lent meg. Az eredeti orosz kiadáshoz Afanaszjev elószót írt, persze azt is  

név nélkül, s abban világosan utal a mt~►fajnak Európa-szerte ismert ki-
adásaira, s egyben az aiLkkom orosz ll аpotaktra, amelyek lehetetlenné tet-
ték, hogy a gyűjtemény Oroszоrszágiban megjelenhessék.  

Elolvasva a válogatást, amely Afanaszjev gy űjtвmёnyéből válogatott  
formában ,az Erotikon sorozatban megjelent, sok tekintetben tértlh сtővé  
válik a mai dlvasб  számára ennek a prüdériának a magyarázata. A ma-
gyarázat talán nem is els&sorban a „ anosdatlan szájú" paraszti szövegek-
ben keresendő, hanem abban a magas fokú társadalam!bírádó hangnem-
ben, amely Ыelđlnik ékesen kivi+láglili. Nem lehet ugyanis nem észre-
venni, hogy e szövegekiben felbukkanó szerepl đlk elбjelezettsege egyáltalán  
nem volt szinkronban azzal a id.rsadalsni hierarchiával,amely a kar orosz-
országi társadálmára jellemző  volt. Szociális szempontból ugyanis világo-
san dlkülöníxhetó e szёvegeklbвΡn a ravasz, hеlyzanábбl fakadóan minden  
hájjal megkent muzsik, a napszámos vagy katona, a snásiik pбluson pe-
dig a kapzsi, tólveteg, de együgy ű  pópa, keresked$, fötldesúr. S persze  a 
papné, íkereskedőné, fáldbirtakosné, meg a rétegbe tartozó nagytiányok,  
akik aztán — e szövegek szerint — általában áldozatul esnek a ravasz  
muzsik fantáziájának. S amelylett, hogy e réteg nőtagjain a muzsik +kellő  
erёllyel gyalkorolja férfierényeit, majdnem minden esetben pénzt is kicsi-
kar t&lük. Az persze -mára m űfaj közihelyeihez tartozik, hogy a nevezett  
papnők, +fđldbirtoikosnték, payplányok nem is igen búslakodnak a .muzsiki  
férfierény erélyes gyakorlása miatt, s& általában meg is kívánják.  

A kötetben szereplб  szövegek folklorisztikai szemlíontiból a népi pró-
zaepika katag&iájába tartoznak, s általában a ,novelllamesék, a ,rásze-
dett ördög"-történeték vagy az anekdoták közié osralhatók. Falklorisz-
+tilkai besorolhatóságuk egyben azt is ,jelenti, hogy felbuikkanásuk, eltar-
redtségük és változatokban váló gyakoriságuk a népköltószet aörvénysze-
rűségei szerint alakult. Bár az elóttünik lev ő  +válogatás nem adja Afanasz-
jev megfelel& kötetének teljes anyagát, ezekb бl a szövegeklbбl is kialvas-
ható a folklorisztikus jelleg, hisz némely szövegeknek egymás után sara- 
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koznak nem sok tekintetben különböző  változatai. Kár, hogy e kiadás-
bál nem sok adatra lehet találni az egyes szövegek elterjedtsbgével kap-
csolatban, csupán néhány lábjegyzet utal arra, hogy mégsem egy helyen  
történt a gyűjtés. Mindenesetre a gaz аg orosz prózaepikai hagyomány  
változatairól van szó, a föntebb eanlített keleti szláv mesekatalógus  
ugyanis Afanaszjev változatai mellett egész sor. orosz változatról tud.  

Ez a gyűjtemény már teljes mértékben folklorizálódott változatokat  
tartalmaz, tehát nem arról van sz б  +bennük, ami konkrét szerepl őkkel  
megtörtént egy-egy isten háta mögötti orosz faluban. S đt: a szövegek  
helyhez vagy időhöz való ,köthetősége neon jelent semmit, hisz nagy ré-  
szűkben az egyetemes európai mese- és anekdatakinos motívumai bukkan-
nak fel. Afanaszjev maga is utal arra el őszavában, hogy ezeknek a tör=  
ténetek :nek nбmelyi'klében Bocaeoio Dekameronjának nagyon távoli lecsa-  
pódásai figyelhetők meg.  

E történetek vaskos bája, 1ebilinasel đen elemi humora, magával ra-
gadja az olvasót, pornográfiár бd beszélni velük kapcsolatban merđ  tájé-  
kozatlanság. Hogy egyébkéп~t ezek a történetek mélyen beleágyazódtak  a 
tradicionális paraszti környezetbe, azt az. is bizonyítja, hogy a valós sze-
reg1 k mellett gyakran feltűnik bennük az ördög, akárcsak a varázsтne-  
sbkben és mondaszövegekben. Hogy mily anérté!kben közös európai mese-  
illetve mondakincsr ől van szó Afanaszjev szövegeiben, azt jugoszláviai  
magyar foikloriszJtikai példával Is igazolni lehet. Az .Új Symposio п  egyik  
szexualitásnak szentelt számában olvasható egy népi prózaepikai alkotás  
Ott, ott, öreganyám! címmel. (V8.: Új Symposioп, 1979. július—augusz-  
tus, 171- 172. szám, 287-288. p.) Ennek a nagymértékben Vajdaságra  

lokalizálható és aktualizáLhat б  szövegnek példáwl három igen szép, tel-
jes változata olvasható Afanaszjev gyűjteményéiben. Ennek a vajdasági  
változatnak .gyűjtője és közzétevője Burány Béla, .akinek egyébként ter-
jedelmes gyűjtése van ebből a műfajból. E vajdasági magyar, kézáratos  
erotikus népi elbeszélés-gyűjteménynek ismeretében elmondhatjuk, hogy  
Afanaszjev anyaga és a mi anyagunk túlnyomórészt azonos motívumköar  
tulajdo гΡikёppen azonos típusszámú szövegeinek más-anás változatait tar-  
talmazza. Nyлilvánval6, hogy ezt a jugoszláviai magyar anyagot mi-
előbb ,közzé kellene tenni, mert az álszent prüdéria általtámasztott  ta-
buk tudatos áthágása anélkül nem reanélhető ., hogy a jugoszláviai ma-
gyar falklórnak ez az ága nagyobb mértékben lejegyzést nyerjen.  

Bár az Afanaszjev-féle erotikus népmesegy űjtemény nem a •fоlkdór-
kiadványaknak megfelelđ  apparátussal, neon is tuđamányos sorozatban  
jelent meg, ennek ellenére mindenképpen ü đгvözölnie ken a folkdoriszmi-
kának is, hisz az angol és francia fordltáso'k után szerbhorvátul is sneg=  

jelent, s így .talán segítségére lehet a folkloristáknak is a tabuk áthágá-
sában.  

Az a tény pedig, hogy e kiadvány olvasói természetesen nem els$sor-  
bon a tudományos érdekđődésű  folkloristák ,köaéből kerülnek majd ki,  



KRITIKAI SZEMLE 	 107  

egyáltalán neon baj. Mindenesetre nagyabb fantáziát Mehet látni abban,  

hogy a tömegek a népélet immanens erotikáján szórakozzanak, mint az  
álszent és hazug unódon „twdamányas" lepelbe bugyolált szexlapak egy  

kaptafára vont „szerelm tapasztalatokat" és „n őorvost tanácsdkat" osz-
togató rovatain.  

JUNG Károly  

KÉPZ бмс vÉSZET  

SZOMBATHY BÁLINT MÍJVÉSZETE  

AZ ALKOTÁS MEGKоZELÍTÉSE  

(Tördelékek)  

A médiumok felszabadulása. Bizonyos, hogy a kezdeteik óta egy do-
logról beszélünk, időt és teret váltogatva indulásunk és érkezésünk szer-
kezete azonos; ennek a mozgásnak a szaikimabalitudástól az érzéki per-
cepcióig feszül đ  függőlegesére a kifejezési farmák — médiumok — hosszú  
idđközű  fiejilđdési ramplitudójanehezül. Az abjеktivizációs eszközök fejlő -
dése kapcsán McLulvan az Időszerű  unédiumdk felsvabaduMásának' feltéte-
leit a társadalom napi hf г+közMő rendszerének min đségi ugrásától teszt füg-
gővé, de a jövđ  szempontjábóM eléggé alaptalanul, hiszen a melevízió fel-
szabadulásának idбpontja oly messzire kerülhet ki, hogy a modern éret-
és gandal!kodásfornná~t a várakozás könnyen az izmusok váMtozásainak  
megfelel đ  fesztávodba ejtheti. A rádiót a film, a filmet a tévé szaibadí-
teatroa fel, de már most látsziik, hagy a kat бdcsđ  felszabaduláзát és ktitelje-
sedését nehéz lesz kivárni.  

A globális falu. A kin munёk сi6 szempontjából nem lesz lényeges,  
hogy a nagy vároközponstak nywlványaiban új gazdasági !közösségek,  
megapóltszak jönnek Létre; a jövő  hírcseréjének teljesít đikészsége szempont-
jából az óriástelepülések értelmetlenek lesznek. Ha a hírközlési eszközök  
egymilltárrd rádiófrekvenciát és egyimil јб  itelevfztбs csatornát fognak  üze-
meltetni, az eviligi falu fogalma ariég inikább kttágul.  

Művészet és technika. Amikor a művészet és a technika, illetve az  
alkotói folyamat és a technika viszonyáról van szó, nem a m űvészetek  
régi technikájárra kell gondolnunk. A .technika a 17. századba.n elvált  a 
művészettál, és a természettudományók segiІtđeszköze lett. Az a technika,  
amelyről ma beszélüа(kv  szellemében hozott újat ,  'töblbék között azzal,  
hogy a termelési, illetve alllkatói munikafalyamiatot tudomámy оs ésszerű-
séggel vette irányítása alá. A technika és a m űvészet kapcsolatában  a 
döntő  fordniatot a ,kölcsönös szövetség" erőviszonyának felbillenése  
hozta, aanit a művészet hanyatlása Idézett el ő  a ,technika hala,dás+a elli- 
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nében. Tény, hogy az individuaiziinusba menakült művészet nem szíve-
9en vesz tudomást a technika teljes гΡtményeiról, kerüli a tárgyilagosságot,  
az elméletet. Korunk .művészei ,gyakran ott tévednek, hogy anunkáikrat a  
műszalki vn~lághoz való aneghasonulás folyamatában mwtiatj.ák be.  

Kép és tárgy. A iképi jel éx a tárgy elidegenedett viszonya magában  
a szemlélőben tü.krözódik, ahhoz viszont, hogy a jelölő  és a jelölt szub-
jektumban .megnyilvánwló elidegenedést áthidaljwk, a !képben nem ke11  

olyan megkettđzött üzeneteket tkeresnünk, amiilyaneket а  strukturalista  
fényiképgyakorlat iknvánérvényesíteni. Azzal, hogy a teanatšzált tárgyat  
kivezetti~k az sltárgyiiaswLt világból ,  egyenes út nyíliak a szemlél đ  és a  
szemlélt jelenség k, zverolen kapcsolata felé. Ennek a ikapcsolatnak az  
építő  jellege abban van, hogy a nézőt ifjabb 1~épi tráasatоlásak felisme-
résére vezeti rá, de az összekötiet бst 'biztosító, •a relé szerepét ibetölt đ  el-
sđdleges Qiép kivonása révén.  

A nyelv. A nyelv célja nem az, hagy önmagám hívja fel a figyel-
met és hogy hangsúlyozza a művész kiemelt helyzetét. Az ailkatás témája  

neon a kеrnyezet megértésének anűvészi módJa. A forrva tartalom feletti  
elsőbbsége látszat; nem tisztán esztéti!ka,i ibefogadd.s ra cél. Az allkatói fo-
lyamatban az (~anyag)termelési mód általánosan is visszaszarwl, mert az  
alоtói szféra megválasztása más tárgyakat is kutatás tárgyává tehet, ha  
azok nem is részei egy .globálisan vett termelési processzusnak, csupán a  
jelölđ  tevékenység anyagtalanított halmazállapotát veszik magukra.  Az 
esztétikai észlelés jellegét a kiválasztó elv szampontjából Q ~ell m,egmajzal-
ni, ami esztétikaá látásmódot eredményez. Ez a látásmód túlmutat az  
alkotás ifeládiéző  tolajdanságain és az aaszianiláló értelmezésen, amellyel  a 
mindenhol elđfardwló tárgy аk észpelésére szólgáló jelrrendszert jelöljwk.  

A strukturalista fotó. Barthes sLruikturalista fényképelméletet dolgo-
zott ki, arra igyekezett választ adni, hogyan kap a tkép értelanet, hol  

végződik jelenrrrése, mi van a jelentésen túl. Elemzése tárgyát szövegre  
utaló +k.épmezőlk аlikatjálk, „szöveg nélkül is szövegként ható sokkfotók".  
A fiény~kép nyelvezete ez esetben a Iképarásos .nyelveket kiévi ,  гelyek.né'l  
а  kép és a jelölés összefalyiiК . De rmíg az ideogramimát jelnek aievezzük,  
addig a fénykép kép marad, a +nélkül, hagy jellé válna. Marin szerint  

minden jel megkettđzött ábrázolás: „a szó vagy a tárgyi jel szó vagy  
tárgy maga is, s wgyan аkikor álórázol is vaiiamit, egy gondolatot vagy  
egy másik tárgyat". Atárgyat viszont ail ~kar .nynlvánatjuk jelnek, ha egy  
másik tárgy ábrázo4ását teszi lehetővé. A tárgy jel:lel való helyettesímése  
dualista kimenetel ű : a nyelvben a tárgytól a jel felé haladunk, a (képen  
viszont a jeltđ&l a tárgy felé. „Minő  hiábava ~láság csod,lni a ►képet csak  
azért, mert hasonlat ddlgo!khoz, melyeket eredetiben senkinek eszébe nem  

jutna csodálná", jegyzi meg Marin. Arnauld és Nicdle a megkatt őzést és  
a helyettesfrést is ra jel twlajdanságának nevezi, marta tárgyi jel be1s б  
magkettđzésével helyettesatheti a jel atárgyat. Arnawld szerint a kép azt  
is megcsadáltаtja velünps, amin semmi c эadálnivial6 sincsen, utalva ezzel  
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a fényképtechnika mаgigéző  erejére. A fényképt&l azt várjuk,, hogy „ú j  
aspektusból mutassa meg vagy 'kájavitsa a valóságot", jegyzn meg. A (kép  

a látott valóság utánzataként nem lehet több, mint puszta látszat. Ba,rthes  
és Warburg tanítása alapján a képi hiu önmagában még nem ~telkint-
hető  közlésnek, ha nincs informatív, iközösségi jetilege. A strukturalista  
tanítás szerint korunkban, amikkor megszakad kapcsolatunk a dolgokkal,  

egymással és a jelenségekkel, a fató a meg nem nnuroato+ttat köz мsre al-
kalmas jel mсgterвΡmtésével tárja fel.  

Új médiumok. Az új médiiumak meghatirоzásakor és jellemzёskor  
ki kel domborkan~i, hogy az új eszközök nemcsak az alkotás vés ő  ter  
mбkének dakumerrtálását szolgálják, hanem önálló autonóm tedhnik&kként  

és anyagokként nyernek alkalmazást. Ez azt jelenti, hogy üzeneteik már  
neon csak a meglevő  műгvekrő1 szolgábtatnak i. ъfоrnniсiбlkat, hanem füg-
getlen abjsktivizációs termékeknek — a rége értelemben vett alikotásak-
nak — tekinthet&k. Az új médiumok új nyelvi jelenségekre hívják fel  a 
figyelmet. A modern eszközök az alkotás nyelvét, a vizuális és mentális  
pсrcepciб  jellegét kutatjáik, nem pedig önmlagukérn vannra:k.  

A multimédiumok. A multimédiumak radikálisan szakíroattа'k a  
klasszikus alkatGi közeggél. A multianediális ákci бkmak közvevlen kata-
litikus kölcsönö еsségš töгékvéseik vannak, és a társadalmi közegben el őre  
neon látható hatást fejthetnek Ici, id őszerűsítve egyben az alkutős roermé-
szetének és funkcióján аk iegsürget&bb kérdéseit, s a néhai „egy mű  —  
egy technika" kölcsönviszony partiku ~laritását.  

(1973)  
SZOMBATHY Bálint  

SZOMBATHY BÁLINT  

Jugoszláviában a hetvenes évekiben lki ъontalkozó új művészeti gyakar-
lat egyik jellegzetessége az vobt, hogy az akkor még fiatal m űvésztik  
olyan csoportokba tömörültdk, ,amelyekben nemcsak alkotni tudtak, ha-
nem szabadon kinyiílváníthatták környezetük kultúrát % és m űvószetek-
rőil alkotott felfogásával gyakran ellentétben á116 életsz кΡ.mléletüket is.  
Mai távlatból nézve már nyilvánvaló, hogy ezek a tömörülések nem le-
hittek hosszú életűek: miután Іkülönbözđ  okok folytán enyhülni kezdtek  
az egzisztenciális & szociális feszültségek, a csoportok lassan szétszó-
ródtak, egyes tagjaik felhagytak a művészi mwrnkávad, másak önállósul-
tak, s idővel hatkozommt alkotó egyéniségekké formálódtak. Lényegében  
igy alakult Szornbathy Bálint m űvészi pályája is: az 1969-fen Szalxad-
kán létrehozott Bosch+Bosch csoporttagjaként indult ,  fennállásáig,  
1976-ig ebben a csoportban tevtikenyikedett, azóta öriállóa п  aNkot, tovább  
fejlesztve azokat az el јképzelésdket, aanelyekbőil annak idején társaival  
együtt  kiindult. 
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Tfz év v+latáлb6l visszatekintve megállapíthatjuk, hogy Szombarhy el-
fogadta e bonyolult és izgalmas évtized m űvészetének számos kihívását  
Abbбl a felfogásból indult ki, hogy napjaink művésze 2nár nem szor£tkoz-
hat csupán egyetlen ágazatra vagy technikára; megismerte a m űvészi  
objektum dematerializálásának tapasztalatait; ,ráérzett az abkotási fólya-
mat mentális és analitikus összetev őink szerepére, új nlédiumоkhoz fo-
lyamadott, szёkségesnek érezte gyrakorlatának elméleti megind ёk4ását, és  
rádöbbent, hogy az ilyen muvészet megváltoztathatja a an űuvész erkölcsi  
alakját is, mert éppen twl&zé+kenyságe folytán nem alkarja elhatárolni  
magát a szбlesebb kultutirális és t&sada ~lm,i közeg ,történéseit&1. Szom-
bathy tehát ra hetvenes évek avantgarde-járna jellemz$ „nomád m űvé-
szek" sorsában osztozott, amelyben egyforma szerepe van az alkotásnak,  
és a magatartásnak, és amelyben i' képpen a műevészettel való foglalko-
zás szoros kapcsolatban ál'1, úgyszólván azonosni a m űvész mindennapi  
egzisztenciájával.  

A Bosch ;-Bosoh csoport s egyúttal Szom'bathy tevékenységének els ő  
időstiakábrлn urallkodб  nézetek hatására a 'művészi alсti"viitás Magalmát  
olyan esztétikán kívüli jelenségek felismerésére vagy kiváltására 'karlá-
tozták, amely&mék anűvészl jegyeket lehet tulajdontani, természetesen  

olyan érteleanben, ahogyan a művészet sajáaosságaima, az eszt бtnikai tárgy  
dematerial:záiásának légkörben tekintettek a hetvenes évek elején. Ilyen  
jellegű  Szambathy .tárlaton kívüli, bérben, kankrótan Szabadka utcáim  
1970 tavaszán •megvalósított projektuma is: részvételre szó'lí.tatta fel  1 
néz&ket, és az az akkoriban sokat hangoztatott tézis hatotta áet, hagy  
demmakratizálni kell a művésze történéseiket, amelyeknеk tölbbé nincs  
szükségШk tartós anyagi formára. A jealens! бgek kiváltságának és 4ejegyzé-
sбnek ebbбl a rudmmenetális szakaszából Szambathy hamarosan sziszte-
matikusabb munkamódszerre tér át: -miután megismerkedik a strukturaliz-
mus és a szemiotika tapasztalataival, neon elégszik meg a feltételesen m űvé-
szinek .mondható helyzetek puszta felismerésével, hanem azoknak az  ie х-
dít@kakna!k a vizsgálatára törekszak., amelyek alapján valamely valósá-
gos helyzet gondolatokat бbreszthet a műveбszet temmészetér&1 és köz-
vetlenül észlelhető  sajatosságairál. Jб  példa erre a Land-art projektum,  
amelyben Szanlbathy — hiubár az elnevezés erre utalna — nem végzett  
közvetlen beavatkozsdkrat a nyílt ternv бszeti térben, csupán archeal б-
giai színhelyeket ábrázoló fat бkikal ёlt, amelyeket a szabadkai Városi  
Múzeumtál kapott, és ezeket vizuális anaiógi јk alapján kapcsolatba hozta  
a Land-art nyelvezetбvel,, utalva ezáltal a lényegében eltér ő  tartalmi  
funikciбt hordozó jelek azonosútásának lehet őségére. Ezzel a munkájával  
Szoanbathy egyúttal meghirdette, hogy a an űvészetben szakítani lehet  
mindenfajta manuális megvalósíetással: elegend őnek tartja a pusžta mű-
vбszi ötletet is, a fató pedig ez бttral az adott ötlet lejegyzésének, ddku-
mсntálásának eszközeként, nem pedig valamely öntörvény ű  esztétikai  
tárgy előállításának technikájaként jelemrokezik.  



KRITIKAI SZEMLE 	 111  

A fatót Szombathy ezután egy-egy helyzet regisztrálásának és konzer-
válásának lcözvetítőeszközdktént használja, s egyúttal a médium immanens  

jelentéshordozó sajátosságaim vizsgálja. 1972-ben ennek a vizsgálódásnak  
a jegyében született két fató-ssarozata, a Lenin in Budapest és a Bau-
haus. A fotó itt nem azzal a szándélklkal készült, hogy dokua тienxáljon  
egy akciót (mint az első  sorozatban), vagy egy helyzetet (minta máso-
dikban) — ,  a művész a megörökített jeleneten belüli elemek összekap-
csolásával azt a ikérdést veti fel, hogy vajon van. -e limgvisztákai alapja a  
fotónak mint mkdivannak, és ha van, hogyan funkaianál. Roland Barthes-
nak a fató természetével kapcsolatos elkбpzelбseiből kiindulva Szomba-
thy azt vizsgálja, hogy miikéns és ,miért nyer bizonyos értelmet egy  
fényképjelenet, hogy vajon egy vagy több órnelemr ől van-e szó, hogy mi  
a különbség valam еly tárgy valóságos jelenléte és fényképe között srt'b,  
Nyilvánvaló .tehát, hogy a fotó Szombathy számára nem olyan médium,  
amely a lefényїkбpezetit tárggyal való közvetlen analógiára utal; illenike-
záleg: a fotót a szemuotikai elemzés kehets бges tierületének ,tartja, a jelek  
tehát itt egy rendszar r őszei, s ily'képpen precízen szelektálhatók és  
ugyanilyen precízen 'kódolhatóié. sszegezésképpen, a fotó Szombamhy  
számára a vizuálisan érzбkelhető  elemek sajátos szemiotikai oszmá'lyzásá-  
maik eszközivé válik: a szerző  áltan feltárn valóság-képeik (kü+lönböz ő  
színű  falak, eróziб  által megbontott falfelületek, utcai villa.nyveze .tбkek,  
síкtk~eresztek stb.) a jellemz ő  módon Az urbánus közösség szemiológiájá-
nak  nevezett sorozataktban bonyolult rendszerekbe kapcsolódnak, ame-
lyek arra utalnak, hogy az ilyfajta fatóban a jel az ábrázolt tárgyhoz  
viszonyítva önállósul .(„elidegenedik” t őle, ahogyan maga a szerz đ  
mondja), és egy szintaktikus, ,tehát tisztán analitikus művzlet úgyszóilván  
absztrakt egysőgévé  vlik. 

Szombathy művészi hozzállásám egбsz tevékenysége sarán a mбdnumok  
bővülése és áthatásai jellemzik. Ez a hozzáállás talán az 1970-ben ké-
szült Fudbalogramban juta leginkábib ikrafejezésre: a m űvész egy labda-
rúgó-mérkőzés közvetítősét nézi a képernyőn, és egy papírlapra najzdlja  
a labda útját. Vizuális eredményként s űrű  vonalhálózatot 'kap, s nyil-
vánvaló, hogy ez az eredmény nem esztétikai t бnyezőik összevevője, ha-
nem egy olyan esemény valósághű  lejegyzésének a követЈkezminyс, amely  
tulajdonkképpen nem a művész ellenőrzésével zajlik — 6 csupán a tört'é-
nés egyes külső  megnyilvánulásaim regisztrálja. A m űvész al оtás közben  
szoros kapcsolatot teremt az esвm,ényt kísérő  szem és az esemény zajlá-
sát jegyző  kéz között. Ugyanaltkor kapcsolatba kerül két médium is: a  
televízió és a . rajz, az ilyfajta alkotás pedig csak e két médivan kapcso-
iatában készülhet e1. Az sem +lényegtelen hogy az alkotás ellktészívésénék  
idej& a művész nem becsülheti fel önkényesen, az idđ  eleve meghаtá-
rozovt: a rajznak 45 perc alatt kell ellkiбszülnie (ami valójában egy  
labdarúgó-anértkđzбs fбгlidejének idbtartama), és végs đ  soron ez is az  
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adott művészi elképzelés konсeptuáliis., anyagara kívüle jellegét dom+ba-
rftja ici.  

A jelek sajátosságainak és a m бdinxmdk áthatásaim,аас  ,kérd&eiben el-
mélyedő  mu""vész természevesen a verbo-v vizuáles megfogaQmazások  
területére is •behatott: Szoanbathy 1969-ben v'aló бjьЈban a konikг ét kölné-
szet terén végzett próbálkozásaeval indult, a küvetlkez đ  tíz évben pedig  
behatóan foglalkozott a аvfsérleti költiészet különbözđ  alfajaivaml, amimrđl  
1981-ben megjelent Poe,try c. könyvénelk tartalma tanískоснdс. Anélkü+l,  
hogy művészetének ezt a vonatkozását r&zletesebben elemmeznénk, rá  
keld mutatnunk egy jеliеgzetesságére, amely legelőször éppen viizuátlis köl-
tészetének kollázsaiban nyilvá,nult meg: Szomvbathy szüikségét érezte an-
nak, hogy kinyidvámátsa etiikai néz tant, ,6s kiésőbb ez a sziúkséglсt a Mail  
art stratégiáján аak, mint a művészek közötti kommurnilkkió eszközбnek  
az elfogadásához vezette. A kisebbség hatalmi központjainak uralma  
alóli felszabadulásra törekv ő  folyamatok: Mail art c. szövegének tartal-
mámra hivarokozva (Deli, 2., 1980) leszögezáеtjшk, hogy Szomlbathy elsđ-
solrban ideológiаi szempontból +közelit ehhez a jelenséghez: a m űv ezek  
posta általi komvmunilkáaiájk mtiind еnelkelđtit az aJlkotbszabaddg&t, az  
erkölcse +és szerzi autonón iáért folyó harc, illetve a piaci rendszer,  a 
kц'lturális intézmv&iyek és a tömegmédiu пΡnok keretein kívül és ellem đrzбse  
n+é kiil folyó tapasztalatcsere fiarmájának tartja. De nem csupán ennek:  
a Mail art kommurLikatfv kбpessбgбt Szambathy egy&tal a művésze nyelv  
át+mimđsü+lésének k vetkezmményeként árte1mezi, abból a nézetbđml kiin-
duly' li^gy napjaimikban a művésze nyelv, .kifejez đeszközeinеk és üzene-
teinek állandó demоkratizálására kell tёгekjednн , s eziérn jeldeanzđ  mбdom  
Marcel Duchammp következđ  kбtértelmű  mondaaával zárja a Delobam  
megjelent emlketit szövegét: „Létrehozhat-+e bárki is olyan amlkatást, amely  
nem lenne művmészi?"  

Úgy tu"nimk, Szoпnbathy egész munkásságáma~k aflapkérd бse éppem a mű-
vészi természetének vizsgálata: ki hozhat l&re m űvészit, miként nyilvá-
n ftásunk valamit művészinek, rés mimérn fogadunk el valamit nnűvészi-
ként. Ahelyett +tehát, hogy a művészet valamely állandó & abszdlik meg-
határozásában hinni, a művészetet az alkotó eggéniség, illetve a befo-
gadó (vagy elumtasftó) közösség tulajdonságai + бΡs a művészet szoros kd1-
csönhatásaiban látjа . A Bosch+Bosdh csoportot, s így Szambathyt is, az  
a meggyđzđdés vezérelne, amilyet jómaga egyik szövegében Mukaskovr  jт  
következ llí+tását idézve damborftovt ki: „A m űvészet nem zárat temrü-
let; nincs olyan pontosan kдjelölt határ, amely a művészetet elválasztaná  
attól, ami rajta kívül áll." Itlúzeó lenne azonban ananapság abban hinni,  
hogy a művészet maga az let; a művi&zet autonóm szellemi tevékeny-
sбg, amelyet a mindennapi élet egyetlen összetev бj+e sem helyettesftl ћet.  
Ez azonban nem jmelenti azt, hogy a művész nem alapozhatja autanбan  
cevókenységét éppen a m űvészet & az élet szfi бrájá:t elválasztó, gyakran  
bppвnséggel jmвlenrtЈékroelen +távolság vizsgálatára. Azt mondhatjuk, hogy  
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Szombathy egбsz évtizedes tevékenysége ilyen irányban folyt: azokra  

az eltolбdásokra mutatott rá, amelyek egy a reális bétezéshasonlitó tényt  

valójában a művészi létezés tényéиé tesznek.  

SÁNDOROV Péter fordítása  
Ješa DENEGRI  

JEGYZETEK SZOMBATHY BÁLINT KC)NYVE KAPCSÁN  

Az egyik legrégibb és euLnélfogva a legbonyolultabb esztétiikai problé-
anát még Arisztotelész vetette fel a dolgok természetér61, szerinte ezek  
különös (tehát esztétikai) módón viselkednek; kett ősséget fedez fel  a 
dolgokban: egyrészt természeti, másrészt m űvészi jelleget. Más szóval:  
ma igen élének vita folyik arról, hol vonható határa ternikszet produk-
aiбjra, vagyis a realitás rés az ember által l бtrehozott anűvészi tárgyaik  
lközött. Szembetűnő, hogy a tсrгészetes/valóságos dolgok és a m űvészeti  
képződmények között bizonyos feszül ség uralkodik. És hra ez a feszült-
ség nem létezne, á művészet dolgai nagyrészt elvesztenék esztétikai tu-
lajdonaágaikat. A művészeti alikotást pontosan definiálta a Hegel el&ti  

esztétiКа  azáltal, hogy utánzást lá,tatt benne, a m űvészeti tárgyaik eleve  
„jobbak, szebbek", valami különlegesebb tulajdonsággal rendelkezne) ,  
mint az egyszerű  dolgok. Ez az esztétikai értбkгendszer egészen szá.za-
durnkig fennállt, és érdekes, hogy al бla még a romantika és a naturaliz-
mus sem volt kivétel.  

A huszadik század művészete a hagyományos rnűvészetolmélet és mű-
vészet számára annyira ellentmondásos, hogy nem igen tud vele mit  

kezdeni. Érdemében nem oldja meg, csak felemás znegoldásakat kinél.  

Egy ezek közül a művészet konceptualista felfogása, amely nem tiszta  
mechanizmus, mint ahogy általában hisszük. A konceptualizmust egy  
olyan művészeti tevékenység keretében tartják számon, amely nem kö-
veteli meg, hogy a művészet tárgya a többi tárggyal szemben eszt бtiikai  
tárgy legyen. Ha a művészi dolgok önmagukért való dolgok, alkikor le-
hetetlen felosztania művészi és a természeti világ tárgyait, úgy ,  ahogy  
Arisztotelész teszi: szerinte az egyszer ű  tárgyak szemünk és más érzék-
szerveink számára visszataszítóak, és nem rendelkeznek olyan tulajdon-
ságokkal, melyek kiemelnék őket, annyira, hogy leirhat&k legyenek. A  

művészi tárgyaikkal összevetve minden természeti tárgy visszаtaszitб, el-
lenben a műészi tárgyaik eleve vonz баak. UgyanaQslkkor az történek, mint  

valamikor: a művészetelmélet látszGlag könnyen kiválogatja azokat  a 
természetes tárgyaikat, melyeik pLldaként szolgálhatnak a m űvészi meg-
farmádásra.  

A mai művészetelméleteik a művészeti produQccióv ~al szorosan egyvett-  
működve jöttek lбtre, és gyorsan feldolgozták azokas. a fontosabb ered- 
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ményeket,. melyeket a művészeti tevékenységben és elméletben бszleltek.  
Egу ik '.egfantosabb újdonság az, hogy aktualizálódott a költészet fo-
galma. A költészetet az antikkorban a poesis sz б  ,jelölte, s művelése  
szakmai ismereteket, fortélyaktit és talál бkonyságot feltételezett. Manap-
ság a határok a természet és a m űvészi prodwkció között felbomlottak:  
A konceptual:zrnus is csak a tudatra hagyatkozik, akáresalk a poesis, de  
a művészeti termés ma olyan fokot ért el, hogy látsz бltig körnnyen be  
lehet programozni m'ndenféle m űvészi folyamatot, az alkotástik modell-
rendszerét is fel lehet vázaíni. A művészet évszázaddkág a titkok viliagá-
ban bolyongott, mist viszont áttev đdik a titok nélküli övezetbe, kérdés,  
hogy ez helyénvalб  vagy sem, és hogy vajon ez a művészet halálát je-
lenti-e? Ez a legnagyobb probléma, amit a modern m űvészet és a kon-
ceptuslista elmélet felvetett a gyakorlatban. Nagyon nehéz rá egyér-
telmű  választ adni , talán ,nem is fontos , hisz akkor túl egyszerű  vo  a. A 
művészet halálát a művészet fejlđdésébđl érthetjük meg. A „vég' elsđ -
sorban a kísér&jelenségekre és bizonyos körülményekre vonatkozik, és  
nem a fizikai halálra, ez a halál els&sorban egy viszonyulást semmisít  
meg, rámutatva arra, hogy a művészet semmiért és sen ~kdért sem létezik,  
hanem elsđsarban önmagábrt. A művészet nem besz бl semmir&1, mert  
csak mint fikció létezik, és csak mint ilyen biztosíthatja a m űvészet fej-
lđdését.  

Ez a hosszúra sikeredett bevezet đ  Szombathy Bálán Poetry (Concrete  
visual poems 1969-1979) cím ű  könyvénвk a recenznбjához azért volt  
fontos, mert Szombathy konkrétista kutat sai olyan elméleti kérdéseket  

vetnek fel, melyeket csak az újabb kori m űvészettörќnet menetének tel-
jes ismeretбben taglalhatunk, érnhetünk meg. Szombathy lsonceptualiz-
musa azt a művészeti fejl&dést követi, amely a száztidfordul бn indult  
Mallarmé elmélkedéseivel a 'könyv üres és kitöltött tereir&l, a jel és nem  

jelrđl, a kalligráfiiárбl. Ha ehhez hozzáadunk még néhány jelent&sebb  
gondolatot a szemiotika, a hermeraeutika és az automatikus beszéd оlané-
letéb&1, valamint a számítógépek nyelvezetének elravélet бb&1, akikor döb-
benünk csak rá, hogy milyen bonyolult folyamatnalk lehetün ~k tanúi. Ma  
a konceptuaLista. művбszet minden lehetđséget felkuitat, nziradent meg  
mozdít, minden lényeges mozzanatot kamatoztatni alkar. Régebben a ta- . 

lálékonyság, a •tudás, a kombinatorika lehetđségeit még csalk sejtettük,  
ma viszont mára műtárgyak esztétikai kamponanseilk бnt bљkannaik fel. . 

Szombathy azon kеvés jugasz+láv alíkatбk közгé tartozik, akik sziszte-
matikusan" gondolkodnak, nem hagyatkoznak csak az ízlésre, az ihletre,  

a véletlenre. Kanikrét бs vizuális költeményeit elmélyült gondolati (el-
méleti) modellek alapjára építi fel. Könyvének els б  fejezetétien, a Talált  
vizuális költészetben azt az elvet demonstrálja, hogy miképpen kell ki-
emelni az artikulálható jelet a környezet amorf t ёmegбbđl. A jel csak  

akkor lesz jellé, ha valamit közöl valakivel, ezért precízen fel kell ku-
tatni és megfelel đ  módon tematizálni, niveI!lálni. Csak ezáltal mutaakoz  
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hat meg teljes fényében (az eredeti, ismeretien, más¢nilyen) új .tulajdan-
ságában, mert csak igy válik újra jellé. Ez érvényes arra a ciklusra,  
mely a vukkán homwkjában talált k&b&1 kirakott bet űkből áll. A szerzđ  
rendezđi konceptusa mintegy „megtisztftotta" és megfelel đ  sorrendbe  
rakta a fényképe ~ket. Ezáltal ez az amorf, szervezetlen t'  véletlenszerű  
anyag új körülmények közé került, egy al'kot6i rendszer fegyelme alá.  

Valami basonl& mondhatunk a második részráf is, amelyet a szerz đ  
Magatartásköltészet-nek nevez. Ezek néhány mozzanatufkban az III  
csoport projektumaira eml бkeztetnek. Szrnnbathy e fejezetben a test és a  
tér, a jelölt és a jel, az elgand оlt és a realizált/~megval6sitarn prablémá-
jával foglakkozik. Grafikailag talán a legjobba Triptichon cfim ű  munka,  
ahol a szavak kiiktatásával különös feszültséget idéz el đ, a látszólag ha-
sornló hangzárú szavak említésével.  

A harmadik rész a Konceptuális költészet cfanet viseli, és itt néhány  
részletet láthatunk abb бl a prajektumљбl, amely az amerikai mukime-
diálix FLUXUS mozgalom tükrében fogant (a FLUXUS-r бl jó volna  
mr végre valamii alapos tanukв  nyt úrni), és szerzđnk Franci Zagoričnik-
kel Bahinj környélkén készfitette 1973 nyarán. Ez egy olyan folyamatot  
mutat be, amelyben a természeti és művészi elemeket közelítik egymás-
hoz. Az ember által pradulkált jel, megjelölés kirí a környeze гоbđв1, mint-
egy figyelmevtetésneik/intelemnek is vehet đ  idegenszerűségre, logikátlan-
ságra utal, amely megbontja a természet rendjét. (I'lyenelk még az Élet-
képek és az Urbánus kё ltemények is.)  

Külön problematik& dolgoznák fel ia POETRY-LANGUAGE elneve-
ќsű  munikák. Az egyik kulcsszó a Paevey, ennelk a mwltiphkáci бja  a 
legkülönfiélébb viszonyba' állvitása a tdbibi ё  enлnel, fоrmával, új minđ-
sbgi vál-tozásakat vet fel. Nem csak a költészet legitvmáci6ját vonja k бs-
ségbe szerzőnk mаn~apság, hanem a művészet sorsát iás a technikai  civi-
kzáoiójiban. A bevezetőben említett kérdéskör (a m űvészet еlћalása) itt  
impinkállбd k a legjobban, felmerül a költészet komn'iuniikki& lehet đsé-
gének а  Кбгdбse is, mintegy fiélismervén a költ đi lehetőségek kiségettségét,  
többek között a nyelvi nehézségek túlfeszítését, ezek kudarcát. A költé-
szet nyelvét a kilfejezőeszközök problematikája határozza meg, enélkül,  
ra már, alig beszélhetünk költészetr đl, majdhogynem azt mondhatnánk,  
az egyik a másik _nélkül neon is létezrk, ha csak ' neon próbál ják a végs đ-
Ikig lereduldJ .ni a dolgokat, mint Zagarixnik Anti-opusában. De ez in-
kább asa ►k egy művészeti 'kinyilatkazás vagy gesztus követlkezetes reali-
zá~lása. A költészet és a nyelv kölcsönös feszülrts бgвt hoz létre és ezért  
nem fontos mindkett đvel külön-külön b Đbélđdrui, mert eleve feltiételezntk  
egymást. Szerintem ez a költészet elгé'lkedés a nyelvráf, fđ lІg a kon-
ceptus szintjén, és kevésbé realizálбdik olyan letisztult formaelemerkben,  
mint, például a hagyományosabb, paéoikusabbnalk tartott rkammunika сiб .  

Külön fejezetet alkot a Vizuális költészet sajátságos anyaga. Ezek olyan  
műveik,. melyek valamilyen székundáтis elemekbđl épülnek fel, újságkivágó- 
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sdkat, szavakat, mondatokat, tárgyalkat, szenélyek kbpmását használja  fel. 
,a szerzđ. Kollázsain új, meghőkkentđ  képi üzeneteket formál meg, eszel  
ki. Úgy tűnik, elđre elképzelt ötletéket realizál, és irt követhetjük leg-
szemlбletesebben, hogyan funikcian.ál az elméleti alap a. gyakorlatban, va-
lamint azt, hogy hol és mi lesz hamgsúdyos.  

Valami hasonló dolgot állapíthatunk meg Hangköltészevóről is azzal,  
hogy itt még zenei eleme(1dkel is megpróbál dimenzi бt nyerni. A láahаtb  
és a gondolati jegyek mellett a hangok világát is megpr бbálja érzékel-
tetni kottával, hangjegyekkel. Kattakоllázsail~аn meghatározott temati-
kus akcenausakat érint, ezek Iközül a +legsilkeresebbnek az UN PEINTRE  
MUSICAL tűns!k.  

A követikez đ  rész a szerző  jegyzetteit tartalmazza, ahol magyarázattal  
Tátja el vizuális és konkrét 'költemбnyeit, projektuanait, melyeket valami-
ly ~en farmában taalán a mi reaenzi бnk is aktualizál. . 

A könyv utólsó fejezete (A kísérleti költészet képes törte'nete) egyben  
a legizgalmasabb és legбrdekesebb kűыvás. Ha j61 tudom, egyedüláll б  
válla,l:kozás, гnely ily módon rendszerezi a kisérleti költészet kérdéskörét,  
fej!lđdését. A valós élet szituációi között, a hétköznapok relációjában, a  
napi cselekedetekben nincs olyan prózai dolog, amely fi lenne- kaprso-
latba hozható bizonyos köllt đi telhangak►kal. A jelenségek ndSbeli, gon-
dolati és szemantikai kiragadása a világ költészeti mánifeszitál бdására  
utal. Szerzőnk egy hírlapszerkesztбség telefatбit haszaiálta fel, rés ezeket  
látta el komunеntárdkkal, ezáltal olyan kö!ltđi mozzanatokat tárva feli,  
melyek életre keltirka szürke, héroköznapi ttelefot бkat, költészeti státust  
kölcsönöznek nekik. De legyünk precízebbek: a költészeti státus azémt is  

elérhetđ, mert a anagyarázarotal. ellátott szituáció konstitutív eleme a vi-.  
lágnak, mikérnt azt megördkítette már egy ismeretlen riporter iényk лбpez&  
gépe, kamlеrája. Szombathy kommentárjai nemcsak szellemesek . és luci  
dusaik,, hanem feler&sítik a vizuális képanyagot is, új, külörnleges mozgás-
teret adnak neki. Szamba,thy poétikát :kiölcsönöz a világ banalitásának,  
mert valójában ezdk a teleforrók banáilis semxnvs бgek. A kiétdimnenrлós  vji-  
lág elemzését végzi el, úgy, ahogy azt a jugos7Јláv kankrétizmnus még  
nem tette meg (valami hasonlót csak Mirela Bentivoglio csinált). Az  
'ilyenfajta poetizácib felfedi a jelenkori világ banális politizáéi6ját és az,  
ember sorsát . is, ráimutatván arra, hegy az egyed elvesztette identitását,  
axiztonságáit ebben a alitásban. Szomlbaehy dramatikus d Гmeкtziól аt tár  
elénk telefatбin; melyek denyamatában vаláságurnk tükröz&dik, a lényeg  
csillan .fel dly гkor-olykor, ahogy ezt csak a költészet tudja elm оndani a  
művészi Іlеg megszervezett anyag. Világunk ltankrбtizmusa poézisé lett,  
vitális költészetté.  

Szambra лthy . könyve jelentđs szerzđi ,tel jesítmény. Az összegyűjtött és  
csoportosított alkatásók egy újfajta sze тnléletmód és gondorikadás konk  
rбt művészi bizonyítékon, egy olyan tett, фtevékenysбg eredményeit'  mély  
állandó átalakulásra, továbblbpésre sertkenti a 1krikusokat és az olvasó  
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kat egyaránt. Ez a könyv gondolatokat ébreszt az új kommunikációs le-
hetőségekrő'1, alikot6jának szemlélete a világ érzékelésén оk egy olyan fej-
lett m .aakrakanceptusát mutatja be a grafikai anyagon keresztül, mely  
minden atomjában az átértékelést, a szabad mozgásteret keresi.  

A Poetry még csók projektum, ezért kriti;kápa és tematizálása tovább  
bđví+thetđ, kiegészíthetđ . Olyan könyv ez, mely folyamatot ígér, és ezért  

araegéri, ha belépünk gondolati világába.  

FENYVESI Ottó fordítása  
Denis PONIŽ  

‚NE MIRE POETRY NO MIRE  

(Még egyszer Szombathy Bá:int kötetér ől)  

Vajda Gábor recenziója (Elátrányak .el őnye, Híd, 1982. február) fi-
gyelmeztetett régóta halogatott feladatomra, hogy Szombathy Bálintról  

írjak. ĆUnmagában sem lett volna ikönny ű  a dolgom, mert a kötet ürü-
gyén Szambithy tevékenységénelk egészével szerettem volna szembenézni  

(és amennyire becsülöm őt, annyira árnyaltan szerettem volna megfogal-
mazni néhány fenntartásomat), másrészt tudom, hogy egy ,kívülr ől  
(értsd: Budapestrđ.l) jövő  kritikának célba éréskor változhat az akuszti-
kája (az esetleges visszhangról nem is beszélve). Most viszont még a Vaj-
da Gábor-i szemüveget is fi] kell tennem, hogy rajta keresztül nézzek  
szembe a bekötött szemű  hölggyel s azzal, ami mögötte van.  

Számomra ugyanis a kötet fed őlapján, a POETRY és a NO MIRE  
feliratok (között látható arc egyértelm űen Justitiáé, az Igazság „vak" és  
pártatlan istennđjбé, s így nem is a Lao Ce-féle bels ő  látás: és meditáció  
felé tereli gondolataimat, mint recenzenstársamét, hanem egy sokkal-  „kí-
nosabb" kérdés felé: mikor lehet a művészettel kapcsolatban az „igaz  
(vagy a vele ellentétes „hamis") megjelölést használni, és lehet-e egyál-
tadán? Véleményem szerint egyrészt nem lehet - állításom helyességét  
számos logikailag paradox, ám esztétikailag „jó" m űalkotás igazolhatja  
—, (másrészt a „jó" művészetben másról sincs szó, mint tömény, de fo-
galmilag csak távolról körülLrható igazságról. Természetesen ez  a mon 
dat is ellentmondásos volt, de azt hiszem, a címlapon látható  v zuáliš 
költem,ényben maga Szambathy is hasonlóan paradox „vizuális állLtást  
fogalmazott meg. Nyitva hagyja azt a (kérdést, hogy a munka  elemei' 
közül — a POETRY betűi, a Justitia, a NO MIRE és a bíbor drapé-
ria — mi more vonatkozik: „poetry" lehet a Justitia, de lehet a költészet  
vak is, míg a ,,többet nem" („nincs többé"?) irányulhat a költészetre, az  
igazságra, de e •kettő  kapcsolatára is (vagy nem) ..Nyitva marad — leg-
alábbis a belső  címlap felütéséig — az a kérdés is, hogy mi a könyv cí- 
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re — tudrii:ll&k nem „Poetry no more" mint Vajda véli ,  hanem csak  
egyszerűen Poetry. (Lehet azonban, hogy inkább „Kankért vizuális köl-
temények", hiszen itt a „Poetry hasonlóan, önálló vizuális egységekeként  

lebegtetve az egyes betáket, jelenik meg, minta fed lapon — ráadásul  

kötđjel nélkül, tehát akár „Poe" mint amerikai költ đ  és „Try" mint „pró-
báld"? —, de lehet, hogy mégsean, mert a „Poetry" kivételével az összes  
bibliográfiai önformációk olyan ragasz-t бszaLagalcként Lródnaak ki, melyek-
re a betűket speciális pisztollyal szakt ők „rálđni". Vagyis a belső  címla-
pot akár karikrét költeményenek is felfoghatjuk. Egy бbként ez az ürügy,  
hogy Szombathyt kötete rendkívül igényes tipografizálásáért megdicsér-
hessem. Ilyen könyvMagyarországon elképzelhetetlen volna.)  

Nyilvánvaló számomra továbbá, hogy Szombathy kötetének is, ed-
digi munkásságának is a „poetry" és szinonimái körüli vizsgálódás adja  

eszmei vázát. Csakugyan kulcsanondata az, amit Vajda Szombathy ars  

poéticájábál idéz: „Konkrét vizuális költeményeim létlehet đsége valójá-
ban a költészet fogalmának szabadabb értelmezéséb đ1 fakad, vagyis a  
poézis aneghatározása helyett a poétikai kifejezés illik Krá." •kiemelés a đ-
lem B. L.) Én azonban nem érzean, hogy ironikus csengése lenne a ko-
molynak szánit mondatnak, inkább azon tűnđdöan, hogy miként járhat  
nagyobb szabadsággal a „poétikai" a „poézis"-nál, lévén az el đbbi egy  
sakkal szigorúbb tudoщánnyal, a költészettudománnyal (kapcsolatos. Ta-
lán azért, mert Szambathy a költészet fogalmát elsđsorbam az irodalom-,  
a művészet-, a jel- és a jelentést нdomáпy irányában tágította ki? És való  
igaz, hogy mindeddig a leginformatívabb magyar nyelven megjelent tör-
téneti összefoglaló munkát az általam experimentális költészetnek neve-
zett irányzatokról Szombathytól olvastam; đt kritikusként is figyelemre-
mél~tónak tartom. Fontos azonban az idézоtt kijelentéséhez az el őtte pre-
misszaként szerepl őt is hozzáolvasnunk: „alkotásaianat mindinikabb azok  
az elmбleti-gyakorlati reflexiók határozzák meg, amelyek végkövetkez-
tetésül azt a felismerést adják, hogy költészetnek (m űvészetnek) nevez-
hetünk mindent, amit annak ttelcintürik és annak fogadunk el." Ezt a  
tautologikus, de korrekt művészetdefiníciót fogadom el magam is (mind-
addig, am£g a művészet vagy a költészet viszonylag értékmentes, pusz-
tán a rokon szellemi szféráktól való elhatárolására történik kísérlet), és  

ilyen értelemben tartom 'különösen érdekesnek Szombathy m űfajokat új-
radefiniáló vagy új műfajokat teremtđ  törekvéseit. Amikor ugyanis egy-
egy művészettđl viszonylag érintetlen területet bevon a költészet foga-
lomkörébe, éppen a régi és az új definíció közti feszültségb ől fakad  a 
megszületett művek esztétikai élményteremt đ  ereje.  

Kezdjük m indjárt az átfogó műfaji megjelöléssel: míg a (már hagyo-
mányossá vált!)..nemzetközi gyakorlat többnyire vagy vizuális köl ~tészet-
rđl beszól, vagy konkrét költészetr đl (az elđzđhöz sorolva minden olyan  
költészeti művet, melyben a láthatóság fontosabb az írott vagy mondott  
szövegnél, az uaóbbihoz viszont az olyan m űveket, melyekben fonti- 
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sabb a mű  nyelvének anyaga a inű  szemantikai, poót'kai stb. vonatko-  
zásainál, legyen ez a nyelv akár vizuális, ,  akár akusztikus, akár materi-
ális), addig Szombathy egyszerűen összevonja a kettőt. Érdekes ezen  a 
gyűjtőfogalmon belül összehasonlítani egy korai, csak konkrét költe-
ményt (az 1971-es, írógépen készült air-air-t, mely egyszersmind vizuál' - s  
is), az 1977-79-es pusztán vizuális költeményekkel, melyek szigorúan  
tagolt és csak ritkán „poénnal" lefordítható strwktúrában szembesítenek  
egymással két vagy három (néha négy) talált képi ,és szövegelemet.  A 
talált vizuális költemények beilleszkednek a képz őművészeti ready-made-
ek hagyományos sorába, de kizárбlag bet- és szám- „kompozíc' бkat"  
rögz iútenek „in situ"; ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy közülük a  
hárammyelvű  „TAROS RENDET!" felirat szinte egy hazafias költemény  
(groteszk) pátoszával sz бlal meg, míg a tenerifei, kőből kirakott szavak  
egyúttal anonim land art vagy konceptuális m űveknek is tekinthet ők.  
(Nem 'tudok egyetérteni Vajdának a „láda-költeményeket" 'n'terpretáló  

soraival, részben, mert éppen nem „helyi jellegzetességeknek" szánta őket  
megtalál6jwk, hanem — tekinitve Santa Cruz-i illet őségüket — „egyete-
mesen érvényesnek", részben pedig mert tanúja lehettem 'annak a nem  

mindennapi és rendkívül meggy őző  eseménynek, amiikor Ladik Katalin  
fifikus köl;észeti partitúraként kezelte bet űje'le'ket.) Ami a magatartás-
költeményeket illeti (Vajda szerint félreértve a „behaviorist" szót, mert  

az „viselkedés"-re vonatkozik — szerintem erre is, arra is egyaránt, de  

leginkább egy behavioristára, mondjuk pszichológusra), ezek kivétel nél-
kiil írásos eszközölket hasznosítanak — köztük olyan -„POETRY (?)” és  
„language" pecséUeket, melyeket majd a konceptuális költemények közt  
látunk, önállósulva —, de araég jellemzőbb, hogy egytől egyig iranikus-
személyes akciók részeként. (A „mimesis", „genesis" és „synthesis" sza-
vak közül az első  kettő  áthúzása tulajdonképpen egy akciбkö'temérny  

eleven gesztusa, még ha a papíron csak a végeredményt látjuk is.) Maga  
a Szombathy-féle konceptuális költészet a fogalom körkörös jelentésvál-
toztatási folyamatának eredménye, h i szen eredetileg minden költészet fo-
galmi (konceptuális) költészet, majd a kép хőművészet is azzá válik a  
conceptual artban, Szombathy pedig ez utóbbi fordulatot vetíti rá a  
maga költészetére. Konceptuális versei közül a Fluxus tulajđonképpen  
egyszerre vizuális költemény és konceptuális képz őművészeti vagy land  
art alkotás. Az Életkép vagy az Urbánus kö:temény versnek tekintett  
fiényІképek, 'míg a POETRY (?), illetve language felirattal lepecsételt di-
vatfotók tekinthetők akár csattanбval ellátott absztrakt „photoroman"-
alak is: öt gyönyörű  modell vonul el előttünk, mindről állítjuk is, de  
kétségbe is vonjuk, hagy ez „maga a költészet", végül az egész sort  
megsemmisíti a language feliratú kivakart fató, jelezvén, hogy a költé-
szetnél fontosabb a nyelv, a nyelvhasználat pedig destruktív akci б .  A 
valбban konceptuális költeményeken (köitemény-költem бnyek? egyszer-
smind pecsбt-költeaтLények) steril szavakként jelennek meg ezek a fogai- 
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rak, különböző  helyzetékbe állítva. És végül a hangkölteményekmelk  
mindössze annyi 4öziük van a valбdi fifikus kö+ltiészethez, mint egy  

Szvjatoszlav Richter-f бΡnyképnek egy Chopin-polonézhez — valtákkép-
pen zenei témájú vnzuális vagy konkrét verseik, ,néha a nyomtatott betű  
és ra hangjegy analógiáját hasznosítva.  

Legsakatmondбbb a kötetben „A ikísérleti költészet épes története"  

c%mű  rész, melyben talált fat&k — képtávíróval továbbított hírügynök-
ségi fényképek — átгinősítéseit láthatjuk. Szomb аthy az аktuális riport-
fotбkat a formális hasomlбság alapján, néhány soros konunentárral meg-
felelteti az e хperimentális ikölltészet egyes vrányzatainak. Ez az analógiás  

átértelmező  módszer egyéblként jól illeszlkedvk a 70-es бΡvetk nemz ~etiközi  
gyakorlatához — legyen itt elegendő  Si,monetti íképregény-ánterpretáai&i-
ra vagy Szentjбby Tamás Fluxusdгаgramjára és más fotбmunkáјГа  hivat-
kozni. Csakhogy míg az előbbi radikkális politikai jelszavaikat ad a bár-
gyú western-figurák szájába, Szentj бby pedig mágikusan tágas teret fe-
szit ki a fotó és a szöveg közötit („Sztálin elvtárs beoltja a magyar  

anyákat"), és m ~indkettđjüikben a társadalnvi valóság m űvészi átalakításá-
nak utópikus szándéka munkál, addig Szombathy képértelmezéseiben a  
kép—szöveg összefüggés kev бΡsbé „feszített", az utópikus szándék inkább  
a műfaji átsorolás mozzanatára szorkjkozik, s ez nemritkán a radikális  

képtárgy „visszapoétizálását" eredményezi. Hogy érthet őbb legyen az  
összehasonlítás: Szambathy sorozatán belül a nyilaikkal ellátott Aldo  
Moro-fotó „spacnonizmusát" vagy a Baader-Meinhof köröz őplakát hang-
költészeti partitбrává értelmezését (a telefonáló detektívre vonarokoztat-
va) jóval „feszítiectebbnek” tartom, mint a neofasiszta plakáttal átragasz-
tott Mao-arckép „politikai .költészethez" sorolását. „Visszapaetizálás"-
nak pedig azt a furcsa jelensбget tartom, ami már Szombathy karábы  
szép füzetében, az Én is éltemben megfigyelhető  volt: anyers éx brutá-
lis talált szövegeik nem az avantgarde-dekadencia v бΡrfrissítését szolgál-
ják, hanem el'lerbkezőleg, .költészetté min ősítésük ajktusa hozza felszínre a  
naivitásaik mögé rejtfízđ  költđi®бget.  

Szombathy a talált fotók segí гsбΡgбΡvel nemcsak önálló műveket alkot,  
nemcsak a kisérleti köboészet eddigi történet бΡt minősíti, hanem bizonyos  
értelemben -interpretálja a kötetben szerepl ő  többi munkáit is. Retrospeik-
aív kiadványrбl lévén szб : egész eddigi murLkásságát, jellemz ő  módszereit.  
Igy бrzeni, ez az összegezés könnyen jelenthet fordulópontot is. Eddigi  

óriási áktivitására visszatekintve, lassan kisz űri a pusztán ráanutatб  és  
besoroló бΡrvбΡnyű  munkáikat, s megőrzi — hogy Vajda kifejezését köl-
csönvegyem — az „életesebbeket" (meg a gigantikus knál1itásjegyzéiket).  

rJjabb írásait olvasva, az álneves m űvészekről, úgy látom, egyre jobban  
vonzzák a „.művészet és élet" ,kapcsolatánaаk bonyolultabb formái. Lehet  
azonban, hagy továbbra is kitart POETRY (?) mellett. És itt látoQt  

egy mindeddig kevéssé figyelemre méltatott lehet őséget — különösen ike-
1et-európai művбΡszek száтnára. Míg az „új művészeti gyakorlatban" las- 
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san kötelezđ  érvényűvé válik az angol nyelv használata (s ez az új művé-
szeti gyakorlat lassan avulttá is vá1vk), Szambathy szükségesnek tartja,  
hogy szöveges informáci бit három nyelven közölje. Neki sem jut azon-
ban eszébe, hogy olyan új vizuális (művészi) nyelvet dolgozzon ki, mely  
nem сgyszerú љen minden nyelven érthetđ, hanem éppen a nemzeti nyelvi  

különbségekre vagy analógiákra reflektál. Egyetlen :kelvétel a már emli-
tett TARCS RENDET!, amii továbbra is Szombathy Bálint „§1" rn űvé-
nek tartok.  

BEKE László  

EZT! EZT! DE MÁSKÉNT  

Szombarohy Bálint: Poetry. Farum, Könyvkiadó, Újvidék, 1981  

Mindenekelđtt üdvözölnöm kell a Forum Kiadó bátor vállalkozását,  
aminek eredményсképpen napvilágot láthatott Szombathy Bálint. Poetry  

című  kötete. Egy igazi bibliofilnek nem is kell több, mint megtapintani  

az új Szombathy-kötet puha fed đlapját (paperbadk), szemügyre venni  
szokatlan formátumát, belelapozni az ún. konkrét vizuális 'kölitemények  
sorozatába, s a kötetet bizonyára elákel đ  helyre teszi könyvespolcán. Én  
is örültem a könyvnek, effajta gy űjtemény edd:s csupán külföldi kiadók  
útján kerülhetett a kezembe. Épp ezért megpr бbál ~taan jóindulattal fogad-
ni tartalmát is, felfedezni benne mindazt, amit a szerz đ  'teoretikus és al-
katái vehemencaiávtil el átiar hitetni velem, aminek szándéka szerint  
benne kellene lennie a könyvben, mindene1kel6tt azt, hogy „költészetnek  

(művészetnek) nevezhetünk mindent, amit annak teknintiink és annak  

fogadunk 81". A kötet lapozgatása eközben azonban a jóindwlatom in-
kább tisztes эégtudб  távolságtartásba vábtatt, annaik az Apollinaire-gon-
dolatnak a szem elđtt tartásával, amit L&rinc Péter is idéz Társadalom  

és művészet című  könyvében: „Nem érdemes ócsárolni a m űvészetet,  
mert a jövđ  embere ezek után fog minket meg:smern!! És miért nevetnők  
ki a jövđ  ember képzetében 616 saját magunkat?"  

JбszándékпΡm és magamgyđzögetéseim ellenére nem tudtam szabadulni  

a gandolattбl, hogy Szombathy kötete uaánérzésb ől fakad, hagy divat-
szóval éljek — az av ~arLtgarde iránti nosztalgiából. Bizonyítja ezt ex lib-
rese is; in memoriam avantgarde. Ilyenfajta elđrejelziés, beharangozás  
után leginkább kétféle szöveget tudnánk eilképzelni:  

a szerzđ  ironikus felhangaktit megütve tulteszn magát témáján (az  

avantgarde-an), Kiemeli az egyikori m űvészeti szélsőségesség ma már túl-
zásnak, banálisnak, értelmetlennek t űnđ  elemeit, és új viszonylatba  ál-
lltpa ezeket;  

megkísérli a (búcsúztatott) korszak m ű~v+észetét tárgyilagos formá-
ban értékelni, bemutatni — erre a célra a tanulmány aJkalinasabb for- 
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ma, talán kevésbé értelmezhet đ  félre — ,  va16jában emléket állítva neki.  
A harmadik út, amit Szombathy ezúttal választott, ,nem más, mint  

EPIGONIZMUS, a szб  Lđrinc Péteri értelmében; csupán vágy és szán-
dék által fűtött, de nem lendülettel megaUkotatt m ű, a VAGYbó1 egye-
nesen a CSŰMtјRbe torkolló alkotás, ami elikerüli az URt$M, a szerz$-
nek, befogadónak szerzett öröm fakonatá ~t. Hogy szú szerint idézzem az  
avantgarde hazai megél đjét: „Minden művészet , csak a maga idejében  
művészet! Más korszakba átplántálva epigonizmus!" (L đrinc Péter)  

Az av ntgarde már önmagában olyan •egmozduы.sak sorozata volt,  
amely megítélte a múltat a jelen ÉS a jövo szempontjából. (A megítélt  
múlt mára priori magában hordozta ezt az íjéletet.) A jelen — az  
avantgarde jelene — pedig a modern tudományok mintájára a m űvé-
szetek körét történelmi és önreflexfv módon kezdte vzsgálni;  logikai 
formulákba rac'analizálta a formákat és feladatokat — lásd az expresz-
szioniz~mus vagy az aktivizmus 'kategóriákban elgondolt manifesztumait  
és profi ramait —, elméleti síkba helyezte őket, az esztétnkai és m űvésze-
ti elveket k'áltványokba, el đrelátб  és látomásos programokba sűrítette,  
amelyek végül pбzba merevedtek, és egyfajta pozfci б t іkápviseltelk. Ideo-
lógiává vált az avantgarde „lelkiállapot", amelynek akcióba vagy m űbe  
való átkristályosodása inkább egy csoport leUkiállapotát tuk;rözte, mint  
az egyénét vagy a tömegét.  

A művészettörténet és az fzléstörténet szempontjából az avantgarde  
nem a műalkotások újdonsgát, hanem a művészek álláspontját megha-
tározó újdonságot jelenti, aminek megítéléseikor méroéül állfthatjufk  vi 
szonyulását a műalkotáshoz és a saját kora által meghatározott esztétikai  
feladathoz. Szombathy. Bál о t ,alkotásaiból ezt a ,művészi többletet hiá-  
nyoljuk, ami „új" m űvészetté, vagy mondjuk így, vizuális köljészetté  
avathatná akotásait. A Poetry-kötet munkái az edzettebb avantgarde-
ismerđ  számára is inkábba RENDet képviselik, nem pedig a KALAND-
ot (az alkotószellem kalandját) — amit Apollinaire is az új m űvészet  
meghatározójának tartott —, nem is beszélve azokról, akik a konkrét —  
vizuáliš költészet tájast is belátják. Szombathy munkájának egy része  
nem is ébreszt más gondolatot a szamlél đben, mint hogy „szfvesen lát-
nám ezt a képet a szobám falán", azaz valami sugárzilk ez&b đl, a mun-
kákból, ami a nézđ  rendhez szokott fantáziáját megkapja, érdekesnetk  
tűnik, olyannak, ami nem zavarná meg a jól megtervezett lakás össz-
hangját. Hogy ismét Lđrinc Pétert idézzem — ez a CSOMOR művészete,  
vagy ahogy Renato Pogg'ali mondanám  az avantgarde (neaavantgarde,  
Szombathy Art) AG6NIAJA.  

A teoretikusak szerint, akik szívesen beszélnek m вΡtaforákban, a klasz-  
szicizmus sz mára а  kёltёszюt maga volt az istenek beszéde (nyelvi),  a 
romantika számára pedig a szív beszéde (nyelve). Ha ezt a metaforát  
alkotónk szempóntjából is megvizsgálnánk, azt mondhatnának, hogy  
Szombathy számára a költészet a szem (a látás, a aneglátáts) . m űvészete.  



KRITIKAI SZEMLE 	 123  

Hogy nem lennie igaza, nem bizonyíaható, amíg nem sikerül megfejteni  a 
művészet mibenlétét és társadalmi funkcióját. Egyel&re ugyanis többet  
tudunk a művészet szerepér&1 az individuumok (abkоtó, befogadó) szem-
pontjábбl, mint az össztársadalmi folyamatban; legalábbis annyit, hogy  
„ ... a vers sosem az olvasónak szól, a :kép nem a néz őnek, a szimfónia  
nem a hallgatбságnrak. (...) Mert mit „mond" egy írásmű? Mát üközöl?  
Nagyon ikeveset annak, aki érti. Lényege nem iközlés, nem Qkijelentés. "  
(Walter Benjam'n)  

fgy Szombathy alkotásai se nem közlések, se nem ki jelentéseik, hanem  
szövegek, a maguk módján. Nem csupán a konkr& ►költészet eszközeivel  
брíti ezeket a szövegeket, tehát nem batikkel, szavaikkal, sax 4közökkel,  
verssarakkal, eltérő  bet&típusakkal és -nagyságokikal (ilyen kísérletei 'kö-
aül kevesebbet ad közre a kötet), hanem más, szövegen kívüli jeldket von  
be az opt .kai esztetizáeiós folyamatba. A szöveget ugyanis meghatározza  
a KIFEJEZETTSÉG (Lotman) — azaz a szöveg meghatározott jelek se-
gítségével rögzíthet ő  és ezáltal különböztethetđ  meg a szövegen kívüli  
struktúráktól. Legyen szó mondjuk egy iratt irodalmi szövegr&1, a szö-
veghez tartozik az írásjelek- bet űhelyek, sorközök stb. által rögzített  
tartalom, de már ezek materializációja, a nyamdafest бk, a papír,  a 
könyvborító stb. nem. Valamikor tulajdonképpen a festett, rajzolt kép  
önmagában jelentett rendszert (azaz szöveget), a keret csupán járulék оs,  
rendszeren kívüli elem lehetett. Egyszeriben azután, amiskor a m űvészek  
gondolkodni kezdtek kifejez&eszaközeikr đl, jeleikr&l, rájöttek, hogy a ke-
ret is funkcionális, rendszerbeli elem, atérbeli strukturálás konkrét esz-
köze, tehát a képkeret a sfkibiLi ábrázol6műќszetek nagyon is funkcio-
n lis jelévé lett. Hasonló módon alakult kii a konkrét költészet is, azaz  
a másodlagos rendszerbelinek tekintett élemefk — jelek vették át a7 el-  
ső  rendszer helyét бΡs szerepét, s már nem a nyelv területén belül szól-  
gálják a kammunikacibt, hanem inkább egy új kommunikáciGra adnak  
lehetőséget. Mert ha ezt a sajátságos rendszerrel kódolt „üzenetet"  a 
szemlélő  isanét tetsz&legesen .kivá ~lasztatt, szubjektív +kódrendszer alapján  
szándélkozik megfejteni, a felvetett jelentés-lehet őség nagymért&kben, s&t  
teljes egészében deformálódni fog. S talán ez is a konkrét költészet lé-
nyege — NEM FEJEZ KI SEMMIT, DE LEHET6SÉGET NYÚJT AZ  
(ambivalens) ÉRTELMEZÉSRE.  

A Poetry nemcsak konkrét költeményeket ígér, hanem a vizuális köl-
tészet különböző  műfajait is, ahogy azt ra követikez ő  fejezetcímek is bi-
zonyftják: Talált vizuális költészet, Magatartásköltészet, Konceptuális  
művészet, Vizuális 'költészet, Hangköltészet, A kís бrleti költészet pépes  
története. Legyen szó akár az említett m űvészeti ágakról, akár teptestvé-
reikr&l, a Lamd Artról, a Process Artról, Body Arrxбl, Narrative Aritrbl  
stb., az eljárás, pontosabban a közvetít ő  médium mindig ugyanaz,  a 
fotó, a fényképek, amelyek egyaránt felölelik a fémykép бΡszeti eljárás ál- 
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tol létrehozható látványt, a dakumentumfat6k аt, mnont~azsokat és kollá-
zsokat, de életképeket, s5t avanzsált, beállított felvételeket is.  

S itt eljutottunk egy széles és bonyolult kérdéskörhöz, Іa fényképészct-
liez, közelebbről az ÚJ FOTOGRAFIAHOZ. Szбlnunk illik erről is,  
ncha szerzőnk nem ` fotós, alkotásait és művészi tetteit is mások doku-
mentálták. Igy nem élhetett azoljk:al az újdonságokkal, amelyek az  új 
fotográfiát fémjelzik; ugyanis a fényképészet is olyan m űvészetté lett  
alig 150 éves története alatt, amely önmagáról is tud gondolkodni. A  
hagyományok fényképészet központi !kérdése a MIT volt, tehát az AB-
RAZOLT. Ezért is jutnak mindenkinek a fotó szó hallatán az eszélbe  a 
po°trбképak, a sa;táfotók vagy éppen a cxaládi albumok felvételei. Más  
lett pedig a fató szó által jelölt fogalom, amióta központi helyre került  
a HOGYAN, azaz az ABRAZOLAS kérdésköre is. Új lehet őségek me-
rültek fel, amelyeket az alapanyagok és •eszközök nyújtanak, változtak  
a technikai eljárások, de tdkéletesedett és b ővült a fotográfia kбdremd-
szere is (azaz a fotó több tud lenni a puszta dakum сntumnál). Az  új 
fotográfia — itt mára különböz đ  művészi tettek doikumentálásaként és  
eredményeként kell érten(јnk — új művészi grammatiikát is teremtett,  
aminek megértése igen nehéz és bonyolult, mert a művészеk saját, egyé-
nített nyelvtancakkal élnek, egy-egy iskola vagy irányzat — ha lehet  
manapság ilyenekrđl beszélni — kis hatósugárral rendelkezik, ezért a  

művek dekódolásáról, rtnegértéséről" alig beszélhetünk, inkább asszocia-
tív .módon értelmezhetjük őiket. A legkézenfekvőbb hason'óság a hagyo-
mányos fotográfia és az alkotás-doiku пnentáoiб  (4) fotográfia) között az,  
hogy mindkettőnek az ALAPANYAGA azonos: a valóságból kiszakított  
rész et. A különbség pedig az, hogy míg a hagyományos m űvészfotó az  
akadémiai festészetből vonta le esztétikai elveit és szabályait, kompozíciós  
mintáit, addig az alkotás-dоkumlentumak gyakran semmibe veszik e sza-
bályokat, s az ábrázolt tárgy is irrelevánsa „nlűvészfotб" szempontjá-
ból; ezáltal nyeri el az ábrázolt egész poncosan abject d'art — az ÜJ  
REALITASt, azaz képe -  olyan kornteхtusba kerül, ami nem önmagából  
következő, tehát szokatlan. Az ÚJ REALITASt emzlkettem — Szomba-
thy ;kötete kapcsán -- ,  de ez nem az ABRAZOLAS realitását, hanem  a 
REALITÁS ábrázolását jelenti, mégpedig amódan, hogy nem a valóság  

képét nyújtja önmagában, hanem az autentikus valóság képzetének t-
szűrését alkotói személyiségén. Ez a személyiség azonban diszkréten  

meghúzбd_k az alkotások hátterében, szerepe csupán arra korlátozódik,  

hogy lehetőséget kínál fel ,szövegeivel" .a befogadónak.  

Végszóként erről a kötetről csak annyit, hogy más cím alatt bizonyára  

másként értбkelhetnénk. Mint kornkrét és vizuális kölroemények gy űjte-
ményét nem fogadhatjuk fenntartások nélkül el, de mint az új f oto-
grá f is gyűjteményét — persze csak az idesorolható képelckel — araár szí-
vesebben lapoznánk. Emellett kissé elnagyoltnak tűnik a Ikötet, ha egy- 



KRITIKAI SZEMLE 	 125  

bevсtjük а  szenđ  alapos & m~óђлreha~tó el гmќleti d ~aіgozamaiva ~l, а  ёolyб-  
iratak á1.landó rovataiban mІgjеlіenđ  frásaivaЈl vagy  lвgújaibb swllames  
sarozatával az ábneves anűvószekrő'1.  

FEKETE J. József  

JEGYZET  

A  fenti gondolatok el đzm&nyei és esetleges továbbgandolása ~i a következđ  köte-  
tekban találhatók meg:  

Walter Benjamin: Angé .lus novus. Magyar Hélikon, Bp. 1980  
Lđri.nc Péter: Társadalom és művészet. Farum, Újvidék, 1981  
Floris М . Neusüss: Fotografié als Kunst. —  Kunst als Fotografie. DuMont  

Buchverlag, Ко 1д , 1979  
Ren~ato Podoli: Teorija" avangardn umetnosti. Nolit, Bg. 1975  
Ј . M. Litniarx: Struktura umetni ćkog teksta. Nalit, Bg. 1976  
Szambathy Ба lгдк : A kan.krét k&ltészet ú.tjai in Új Symposion 146., 147.,  

148-149. szám  
Szamb.athy Bálint: Az Urbánus kö.rдyezet szemialбgдája in Új Symposion,  

159-160. sz.  



KRÓNIKA  

YRбSZtЯVETSÉGI KС  ZGYfJLÉS  
ZÖMBORBAN. Az írói alkotómunka  
társadalmi és anyagi helyzetéről ta-
nácskozott a Jugoszláv lr бszövetség  
december derekán Zomborban meg-
xartott közgyűlésének 52 küldötte.  
Bevezetđt Du.ko Rosandić  elnök tar-
tott. Véleménye szerint felénk az alko-
tói szabadságot sokszor csupán a m ű-
vészi és tudósi alkotótevékenységre  
szwkítik le, holott e sokszor vitatott  
fogalomba beletartozik az ember min-
den szellemi tevékenysége: a termel đ  
munkához szükséges szellemiek épp-
úgy, mint az intellektuális munkához  
nélkülözhetetlenek. A JKSZ is így  
értelmezi az alkotбгi szabadságot, s  
hangoztatja is annak teljes tiszteletben-
tartását. Eхtđ1 függetlenül — mondta  
— itthon és külföldön is vannak, akik  
aggodalmukat fejezik ki, mondván  
hogy nálunk veszélyben van az alko-
tószabadság. Mi tudjuk, hogy az al-
kotószabadságotsemmi sem fenyegeti , 
s hogy az ezzel kapcsolatos  elveink 
szilárdak, tartástik és megváltoztat-
hataгоlanok. Rosandić  utalt arra, hogy  
néha hibát követünk el az alkotói  
szabadságok értelmezésekor és ez olyan  
látszatot kelt, mintha beavatkoznánk  
az ügyekbe. Holott csupán arról van  
szó, hogy a félreértéseket kell tisztáz-
ni. „Neon szabad szem e1đ1 téveszteni  
— hangoztatta az frбszövetségi elnök  
— , hogy az alkotás megköveseli a kf-
sér letet és a szellemi kalandot. A ku-
tatás során minden forma сngedélye-
zett, mindaddig, amfg a kutatás nem  
öltimagára a végsđ  eredmény formá-
ját. Akkor, amikor az alkotószabad-
ságról nem szakmiabelшek és hozzá nem  
értđk ítélkeznek félreértésekre kerül  
sor -s abszurd helyzetek keletkeznek.  
Mindezt azért hangsúlyozom, mert azt  
az álláspontot képviselem, hogy  a 
szellemi javak értéltelését bízzuk azok- 

ra, akik hivatottak az ítélkezésre".  
Rosandić  a továbbiakban kifejtette,  
hogy az alkotói szabadság körüli vi-
ták sokszor fölöslegesek voltak, mert  
ártatiak a demokratikus társadailmé  
légkörnek, megkérdđjelezaék áltelén-  
san elfogadott ,nézeteinket err đl a kér-
désrđl és harmadrangúaknak adott le-
hetđséget, hogy az alkotói szabadság  
palástja mögé bujjonak, é 6k legye-
nek az alkotók és az alkotás  álІtбla-
gos védelmezőé. Ugyanakkor be kell  
vallanunk, hogy mi f rók tis sokszor fe-
lelđsek vagyunk a hibákért. Az író- 
egyesületek sem találták föl magukat, 

 kellđen, s ez okozott felesle- 
ges vrtákat. Ilyennek ítélte meg  a 
szerb költđk sztrugai bojkottját és a  
horvát f rбegyesületben Mirko Valent  
fiatal költđ  $elvétele körüli bonyodal-
mat.  

Rosandić  a továbbiakban bírálta az  
irodalonitanftási tanterveket, amelyek  
túlságosan Fis tájjellegűek. Szerinrte vég-
sđ  ,ideje, hogy ,a köztársaságok  és 
tartomámyok meghozzák azt az egy-
séges irodalomtanftlsi programot, 
amely minden tanterv számára köte-
lezđ  lesz, s amely irodalmi értékein-
ket és a nemzetek és nemzetiségek  
együvétartozását is méltóképpen pre-
zentálja és tükrözi.  

.Ivan Ivanji f rбszövetségi titkár be-
számolбjában konkrét pbldákkal mu-
tatott rá az frók és a könyvkiadás  
kedvezdden anyagi helyzetére. Mi а-
denekel&t az alkotók helyzetét biz-
tosabbá tevđ  önigazgatási megegyezé-
sek megkötéséi sürgette, mert az f r б  
ma — szerinte — már-már kiszolgál-
tatott helyzetben van. „Vannak törvé-
nyeink és bizonyos önigazgatási meg-
egyezéseink, de leginkább ezek végre-
hajtásával vagyunk elégedetlenek, vagy  
pedig belenyugszunk olyan bürokra-
tikus önkényeskedésbe, mint amikor  
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például a vámhatómágok megakadá-
lyozzák a könyvek szabad forgalmát,  
megsбrtve ezzel a hazai és n,emzetközli  
jogszabályokat Is."  

A zombari közgyűlés Azem Sltkréli  
szemбlyében választotta meg a Jugo-
szláv írószövetség éves mandátumú új  
elnökét.  

MIROSLAV KRLEŽA: HUNGARI-
CA. Ezzel a címmel rendezett decem-
berben Budapesten kétnapos tudomá-
nyos érnekezést a Magyar Tudomá-
nyaš Akadémi .a Ixoda1omtudományi  
I .ntéze .te és a Magyar írók Szövetsége  
és •az újvidéki Magyar Nyelv, Iroda-
lom és Hungarológiai Kutatások In-
tézete. A színvonalas rendezvény szé-
les publicaitást kaparta magyarorszá-
gi lapokban Fis. Ezérn mi is egy pesti  
tudósirtás a.lapjáán üdézzük föl olva-
sóinknak a tanácskozáson elhangzotta-
kat. Az alábbi információt az Élet és  
Irodalomhól vettük  át. 

Sőtér István akadémikus,  az 
MTA Irodalomtudományi Intézatének  
igazgatója hangsúlyozta megnyvtójá-
ban, hogy Krleža már pécsi és buda-
pesti iskoláztatásával sok szálon kap-
csolódott a magyar kultúrához és iro-
dalomhoz, s eszmei fomná~lбdására kez-
detben a progresszív magyar polgári  
radikalizmus, Jászi Oszkár és falyó-
irata, a Huszadik Század volt hatással.  
Bár a Ludovika Akadémia hallgatója  
volt, Krleža ekkor már közel állt a  
Galilei Körhöz is. Közismert, hogy Pe-
tőfi, Ady költбszete egész életre szóló  
élmérnye maradt.  

Juha'sz Ferenc Miroslav Krleža-sira-
tóját mondta el a tanácsokzás elején.  
A zágrábi Jugoszláv Tudományos és  
Művészeti Akadémia nevében Jure Ka-
š~telan horvát ködtő, akadémikus kö-
szöntötte a tanácskozást, majd Bos-
nyák István, aa újvnd бki intézсt igaz-
gаtója szólt a Kntеia-életmű  feilsárá-
sárnak fontosságáról a délszláv—ma-
gyar irodalmi kapcsolatok összefüggé-
sében. Jovánovics Miklós, a magyar  
írószövetség főtntkára, mint házigazda  
јs üdvözölte a tané skоzást és rész-
vevőit, személyes élményei alapján is  
felidézve Miroslav Krleža emlékét.  

Aleksandar Flaker akadémikus (Zág- 

ráb) bevezertő  e1&аdásában Ki1eža ma-
gyar tájélméaхyбt elemezte, majd Bo-
ri Imre professzor Krleža бskajánja  
cimntiel adott elő, kiindulva a kxležai  
életmű  Ady-élmónyéből. Vujicsics D.  
Sztoján irodalonitörtњnész a Hungarn-
ca-problematika összetettségét oldotta  
fel a sokrétű , polémikus indulatoktól  
is fűtött, sokszor kihívásokat is hor-
dozó életműben, melynek összetett ke-
kt-európaisága továbbgondolásra iás  
kбsztet. Bosnyák István Krleyia és Sin-
kó Ervin, Bányai János Krleža és  
Lukács György irodalomszemdélet бr&1  
adott egybevető  elemzést.  

A Krleža-életm ű  magyarországi fo-
gadtatásáról és értékelésér&1 Zvone  
Crnja (Zágráb) szólt. Fried István és  

Lőkös István az életmű  kampaкatiszпi-
kai szemponcú vizsgálatának gazdag  
lehatőségeixől beszól¢. Thomka Beáta  

és Csányi Erzsébet a komparatisztikai  
és tipalógai elemzés konkrét példáival  
kapcsolódtak az életm ű  vnzsgálatához.  
Póth István, Varga József és Kiss Gy.  

Csaba új . adatokat és szempontokat  
tartalmazó fejtegetésekkel gazdagítot-
ták a tanácskozás tematikáját.  

A ,tanácskozás alkailmából az írószö-
vetség szбkházálxan Domokos János,  
az Európa Könyvkmadó ,igazgatója nyi-
totta meg Krleža magyarul megjelent  
könyveinek •kiálli ~tását. 1952-aő1 Ojvi-
déken, Budapesten és Bukarestben  
Krležának mintegy negyedszáz kötete  
jelent meg, köztük válogatott m űvei-
nek eleddig egyetlen külföldi, hat-
illetđleg nyolokötetes magyar sorozata!  

Nálunk megjelent könyveinek pél-
dányszáma elém a гegyedmilliót, ma-
gyarul kiadott könyvei pedig a  
Filip Latinovicz hazatérése nemrég  
megjelentetett bukaresti népszer ű  ki-
adásaval — megközelítik a négyszáz-
ezer pбldányszámot.  

A tanácskozás második napján ke-
rekasztal-megbeszélés folyt az írószö-
vetség székházábarn Mnroslav Krleia  
életművérnek magyar recepciójáról.  
Csuka Zoltán, Krleža műveinek krde-
mes magyar fordítója a szerző  levelei-
vel ,illusтлrálva beszélt a Petrica Ke-
rempuh balladák magyar átintetésének  
összetсtt munkájáról. Vujicsics Mariet-
ta a magyar fogadtatás törtéavetét бr- 
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dekes és feledésbe merült 1944 -es ada-
lékkal gazdagítatta. Gerold László  
újvidéki színikritikus azt fejtegette,  
milyen szerepet töltöttek be a Krleža-
drámák a jugaszláviаi magyar szin-
padakon a felszabadulás Gta. Páll Sán-
dor budapesti szerbhorvát lektor az  
utóbbi esztendők magyal sajtóvissz-
hangja gükrében adott érdekes össze=  
foglalót-a kialakult Krleza-képr ől.  

A magyar—délszláv irodalmi kap-
csolatok kutatói évenként immár ha-
gyományasan találkoznak, félváltva  
nálunk és Jugoszláviában. A mostani  
tanácshozás az utóbbi évek egyik leg-
eredményesebb és legszínvonalasabb  
rendezvénye volt. Teljes anyagág  a 
Literatura irodalomtörténeti folyóinat  
közli majd, horvát nyelven pedig  a 
Forum című  zágrábi akadémiai falyб-
irat adja közre.  

rJЈABB EMLÉKEZÉSEK SZARVAS  
GÁBORRA. Mint már decemberi szá-
munkban beszáлrioltunk róla Vajda-
ságban rendezvénysorozattal emlékez-
tek meg az adai Szarvas Gábor szü -
letése 150. .  évfordulójáról. A közpan-
ti ü:nrnepség .et december 11-én tartatták  
Adán, ahol kiállítás nyílta nyelvész  
munkátirбl és a munkásságát és élet-
útját bemunató dokumentumokból,  
majd ünnepi műsorral emlédceztek a  
szül ~еtési évfordulása. Az emlékün-
nepségen Major Nándor mondott be-
szédet (Kérdések és válaszok rova-
tunikban közöljük a beszéd teljes szö-
vegét) majd a szabadkai Pro Musica  
és az adai Bartók Béla vonószenekar  
adott hangversenyt.  

Az újvidéki Magyar Nyelv, Iroda-
lom és Hungarológiai Kutatások Inté-
zetében is .megemlékeztek a nyelvtu-  
dós születési: évfardulójár бl. Bosnyák  
István igazgató megnyitó beszéde után  
hat értekezés hangzott el.  

LÁNCZ írén előadásában Ismertette  
és érnékelte Srrлгvas Gábor tevékeny-
ségén ~ek fontosabb mozzanatait. A Ma-
gyartalanságok című  értekezésérnek  
nagy jel еntđség:et tulajdonít, mert eb-
ben tűrniik fel először a „nyelvőrség"  
.lehetősége. Amikor az Akadémia  
-Siawias Gábort bízta. meg a Magyar  
Nyélv&r szerkesztésével, gazdag és haE,-  

tározott programot állított 	össze. 
Szarvas maga is a folyóirat megindu-
lásától kezdve .  a programmal össz-
hangban különféle kérdésekkel  foglal-
kozott. Az új szavak kérdése, nyelv-
történeti kérdések, népnyelvi tanulmá-
nyok, szбfej .tések, a jövevényszavak  
kutatása, a nyelv használatának figye-
lemmel kísérése — ezek a probléma-
körök foglalkoztatják leginkább, s eze-
ket a kérdéseket vázolta az el đadó.  
De vázolta Szarvas szemléletinek f őbb  
sajátosságait is, s az ebb ől fakadó  
túlzásaktit, tévedésekвt is.  

PENAVIN Olga Szarvas Gábor,  a 
Magyar Nyelvőr és a népnyelv című  
előadásában azt fejtegette, honnan ered  
a nyelvtudós érdeklődése a népnyelv  
iránt, s rámutatatg arra, hogy az ilyen-
fajta érdekl ődés összhangban volt  a 
kor tudományos érdeklődésével: De  
Szarvast nyelvjavító tevékenysége is  
elvezette a népnyelvv kutatásához.  
Szervező  munkája nyomán tudományos  
igényű  nyelvjáráskuroatás folyt, vagy-
is nyelvészeti •stúdiwmmá vált a nép-
nyelv. Az előadó arról is értekezetg,  
milyen utasításokat adott Szarvas az  
amatőr gyűjtőknek, s megállapítaota,  
hogy amit Siarvas fontosnak tartott,  
az, hagy hol, mit, kitől gyűjtsünk, s  
hogyan jegyezzük le a gy űjtött anya-
got, ina is követelmény. Szarvas ma- 

is járt gyűjtőutakan, a csángбkról  
ir s a szlavбni~ai nyelvjárásról. Pena-
vin Olga értékelése szerint ezek a ta-
nulmányok csak a különös, -  a káz-
nyelvtől eltérő, általános benyomáso-
kat rögzitették, Szarvas nem ad -sok  
leírást, sok példát, a nyelvjárástan  
mégis sokat köszönhet a nyelvtudós  
sokoldatú murnkásságának.  

Gordana JOVANOVIĆ  Franz Mik-
losich szlovб  nyelvész és leхikográfus  
Lexikon paleoslovenico-graeco latinuan  
című  szátáránаk jelentőségével foglal-
kozatt. Előadásában hangsúlybztа , 
hogy  ez az első  jelentősebb lexikográ-
fiai munka, mely a legrégibb szláv  
adatokat dolgozza fel, s ma is nagy  
szerepe van az ószláv nyelv tanulmá-
nyozásában. Ezt a szótárt .Szarvas Gá-
bor jól ismerte, s megrótta Czuczor  
Gergelyt. és Fogarasi Jánost, mert nem  
haszanálták . fed ezt a munkát szótárult  
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készítésekor. Ez a munka ugyanős el-
igazította volna őket a magyar nyely-
ben meghonosodott szláv szavak kér-
désében. (Jegyezzük meg e helyütt, 
hogy Szarvas nagyra értékelte Mik-
losich másik munkáját is, a Die slavi-
sche Elemente im 1VLagyarischen cí-
műt, ezt lefordította s közölte a  
Nyelvőrben.)  

Matijevias Lajos A Magyar Nyelv őr  
jugoszláviai vonatkozásai címmel tar-
tott előadást. Bemutatta, hogy  a 
Nyelvőr az első  húsz évben milyen  
gazdag anyagot közölt vidékünkr ől.  
Volt olyan évfolyam, melyben húsznál  
több egység jelent meg, ami azt je-
lenti, hogy nemcsak alvas6tábara ala-
kult ki a folyбiratnak vadékünkön, 
hanem gyűjtőgárdája is akadt. A kö-
zölt anyagban helyet kaptak vidékünk  
népmondái, népdalai, állatmeséi, talá-
lós versei stb. De tájszavakat, us бne-  
vekst, gúnyneveket, földrajza neveket  
is gyűjtöttek területünkön. IVLatijevics  

megemlítette többek között a jeles na-
pokhoz fűződő  népi szövegek és éne-
kek közül azt a Nagyböjti játékot,  
melynek még egyetlen variánsát sem  
jegyezték fel a Vajdaságban. Jelen-
tősnek tartja az adai nyelvjárásról írt  
tanulmányt, mert ez az első  nagyobb  
terjedelmű, s a tudományosan összefog-
lalt eredménye a Bácskában felbuk-
kanó nyelvészeti munkának.  

Papp György Szarvas Gábor és a  

Nyelv őr prublicisztikai nyelvm űvelése  
című  előadásában rövid törnénetét ad-
ta a publicisztikai nyelvművelésnek,  
bemutatta a nyelvművelés módszerét  
és eredményeit. Előadásban szólt  
Szarvas munkáiról, melyek a sajtó  
nyelvével foglalkoznak, összefoglalta  
Szarvas gondolatait arról, hogy milyem  
szerepük van a napilapoknak  a 
nyelvművelésben, ismertette a lapok  
reagálását és a publicisztikai nyelvm ű-
velésben elért eredményeket. Papp  
György megállapította, hogy Szarvas  
Gábor korérc megel őzve fogalmazta  
meg a sajtó szerepét. Sokszor vádolták  
Szarvast dogmás merevséggel. Papp vi-
szont azt bizonyította, hogy ennek  
ellentmond az, hogy „épp céljai meg-
valósulásának közelében képes volt  

nheteinek helyesbítésére, s ez mit sem  
von le nyelvművelésének köv вΡtkezetes-  
ségéből, amelynek máig ható üzenete  
a keméлységgel párosuló elkötelezett-
ség a nyelv dolgaiban."  

Molnár Csikós László, a Szarvas  

Gábor és a német jövevényszavak cí-
mű  előadásában etimológiai kérdések-
kel foglalkozott. Szarvas karában  a 
német nyelv nagy hatást gyakorolt  a 
magyarra, a terjedő  germanizmusok  
ellen felvették a harcot, de nem a né-
met eredetű  szavak ellen, melyek meg-
honosodtak, jövevényszavakká váltak.  
E szavak kérdésével maga Szarvas is  
foglalkozott, mestere volt a szófejtés-
nek. Az elő .ad6 azt bizonyítatta, hogy  
Szarvas sokszor jó úton jóra a szavak  
eredetének kutatásakor. Megemlítette  
többek között azt is, hogy Szarvast a  
jövevényszavak elméleti kérdései es  
foglalkoztatták, s hogy hagyatékában  
találtak egy munkát, melyben a német  
jövevényszavakkal foglalkozott. Ezt  a 
munkáját Melich János megjegyezé-
seivel közölte a Nyelv őr.  

JUGOSZLAV—SPANYOL MfTVE-
LŐDÉSI EGYEZMÉNY. Belgrádban  
jugoszláv—spanyol művelődése egyez-
ményt írtak alá. Ez az els ő  ilyen  
egyezmény, amelyet az új spanyol  
szocialista kormány kötött valamely  

ország kormányával. A gazdag prog-
ram felöleli a művelődési élet és a  
közoktatás úgyszólván valamennyi  
vonatkozását. Igy вΡlőirányozza a  
kölcsönös ösztöndíjazást, az egyete-
mek együttműködését, a nyelvi és iro-
dalmi szeminárőumok szervezését, a  
lektorátusok munkáját, továbbá a m ű-
velődési dolgozók, zenekarok és szín-
társulatok, magánelőadók, kiállítások  
és más képzőművészeti rendezvénvek  
cseréjét; el őmozdítja a könyvkiadók,  
könyvtárak, múzeumok, filmgyárak,  a 
sajtó, a rádió és televízió вΡgyiittmű-
ködését.  

DIJAK, ELISMERÉSEK. A Szerb  
Szocialista Köztársaság legrangosabb  
művelődési díjával tüntették ká Fehér  
Ferenc költőt, a jugoszlávia д  magyar  
irodalom jeles egyéaLiségét.  
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Boschán György festőnek, a belgrá-
di képzőművészeti akadémia nyugal-
mazost tanárának ítélték oda az 1982.  
évi Forum Képzőművészeti díjat. Bo-
schán bár Belgrádban 61 vajdasági  
képzőművésznek számít. Szabadkán  
kezdte festői munkásságát. A folyб-
iratunk szervezte 1938-as kiállításon  
tűnt föl, majd a belgrádi akadémiára  
irányították. Bár a háború félbesza-
kítatta tanulmányait, a fölszabadulás  
után nemcsak elvégezte, hanem nyu-
galmazásáig tanára is lett ennek az  
intézménynek. Boschán György egyik  
alapf tбja az ország legöregebb m ű-
vésztelepének, a zentainak.  

A Tartományi Közművelődési Kö-
zösségben is odaítélték a hagyományos  
Kultúra Szikrái elnevezés ű, a közmű-
velődés terén elém eredményekért já-
ró díjakat. Ebben a rangos elismerés-
ben részesült Barivoje Stojanovi ć  zom-
bori színművész, Vitkayné Kovács  
Vera újvidéki operaénekesnő, Mihajlo  

Kun rumara műkedvelő , Gyura Pap-
harhaj újvidéki ruszin író, dr. Berislav  
Berić  újvidбki orvos az egészségügyi  
kultúra fejlesztése terén elért eredmé-
nyeiért, mr. Spasoje Grahovac kikin-
dai műkedvelő , Horváth Emma sza-
badkai tanárnő  az előadóművészét te-
rén elért eredményeiért és Vera Paj-
talev cservenkai pedagógus a műked-
velő  munkájáérn. Az intézanények  
közül a 100 éves verseci múzeumot  és 
az újvidéki Sonja MariдΡković  Műve-
lődési Egyesületéét díjazták.  

Számunk tördelésekor é .rkezeet a hír, 
hogy az év legjobb szebrhorvát nyel-
ven megjelent regénynek járó NIN  
Irodalmi Díjat Antonije Isaković  
Trén 2 című  a belgrádi Prosveta ki-
adбnál megjelent regénye kapta. A  
dijnyertes művel már folyóiratunk-
ban is foglalkoztunk. Júniusi számunk-
ban bemutattuk a regényt, a szeptem-
beriiben pedig részletet közöltünk be-
lőle.  
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