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ELŐSZÓ EGY NOVELLAGYÍTJTEIVIЕNYHEZ  

SZELI ISTVÁN  

Az olvasó elđször vihet a kezébe olyan könyvet, amely Herceg János  
egész novellatermését mutatja be, s ennélfogva prózaírói m űvészetének  
minden eddiginél tágabb terét tárja elénk, a teljes panorámát, az 1933-
ban megjelent Viharban című  kötetétđl a legutóbbi, 1982-i évszámmal el-
látott Árnyakig, kiegészítve a kötetekben nem közölt darabjaival, Ter-
mészetes az olvasó elvárása tehát egy ilyen gy űjtemény iránt, hogy leg-
alább hosszmetszetben eligazítsa e több mint fél évszázad óta egyre b đ-
vülđ  novellaopusban, fonalat adjon az olvasó kezébe, amelyre felf űzheti  
az eddigi köteteket, illetve novellákat.  

Herceg Jánosról még nem készült monografikus megfogalmazású teljes  
pályakép, legfeljebb csak olyan, amely pályaszakaszokat vagy állomáso-
kat, illetve azokra jellemz đ  vonásokat rögzített. Írói életrajza is csak  

"tényeiben adott", noha művészi fejlđdésének rejtettebb ösvényeit már  

emlékezéseibđl és naplószerű  írásaiból is megismerhettük. Az f rói biográ-
fia belsđ  vonulatát azonban nyomon követhetjük magukból a novellákból  

is, ha kérdéseinket az irodalom fel đl tesszük fel. Herceg ugyanis „va110-
másos" írбtfpus, ha egyáltalán van értelme ennek a jelz đnek az írói tipo-
lógiában, hiszen az íróság sine qua non-ja éppen ez: az ember és a világ  

viszonyának megfogalmazása a nyelvi műalkotás eszközeivel. Tanúság-
tétel és látlelet. S itt nemcsak és nem els đsorban az olyan fogantatású  
művekre gondolunk, mint a Két világ vagy az Előjáték, hanem az ettđl  
a szándéktól látszólag függetlenül alkotott kisepikára is. Feladatunkat te-
hát Herceg Jánosa változó világhoz való viszonyának, az írói reagálás  
módosulásainak a felvázolásában kell kijelölnünk. A monográfia dolga  
lesz majd, hogy az elemzés részletez đ  tárgyilagosságával nevezze meg a  
konkrétumokat, amelyek a szépírói megnyilatkozások mögöttes területében  

rejtđznek. Bennünket ezúttal csak a „kéregmozgások" felszíni és látható  

jelei érdekelnek, a rétegek egymásra gy űrđdésének és elkülönülésének a  
látványa. Ezen a ponton aztán azonnal felmerül az a kérdés is, hogy  

lehet-e csupán a szépirodalomra, a tükröztetett képre hagyatkozva beszél-
nünk az írónak a „világhoz" kapcsolódó viszonyáról, az esszék, a naplók,  
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a vallomások és emlékezések szilárdabb pilléreit megkerülve, az életrajzi 
dokumentáció mellőzésével, a közírót foglalkoztató publicisztikát figyel-
men kívül hagyva, tehát: kikerekedhet-e el ő ttünk egy esztétikai világkép 
pusztán novellákból? Nem csonkul-e meg a kép, az írói alkotás látványa 
ezzel a redukcióval? S éppen Hercegr ől szólva, arról az alkotóról, aki 
köztudomásúlag mindig két lábbal állta valóság talaján, s ,könyékig nyúlt 
a realitások sűrűjébe? Számunkra ez nem kérdés, hanem tagadó állítás. 
Mert — ismételten mondjuk — Olyan megnyilatkozás, amely ugyanak-
kor nem tanúságtétel és vallomás, s így önmagában nem képes erre, nem 
tekinthető  írói tettnek. Az olvasóban, aki folyamatosan halad végig a 
nagyjából kronologikus rendbe állított novellákon, szinte magától rajzo-
lódik ki az író és a világ kapcsolatának a dialektikája, a „világkép", 
minden belemagyarázás nélkül. A költészet és a valóság goethei egymásra-
utaltsága, sőt egyneműsége valósul meg bennük akkor is, ha nem állítjuk 
oda támasztékul minden darabjához a konkrét élményt, ha nem tárjuk fel 
az ihletforrást, hanem csak nagy vonalakban s csak általában jelezzük 
annak vidékét. 

A pályakezdő  Herceg novellái látszólag keveset markolnak meg abból, 
amit általában „valóságnak" szoktunk nevezni.. A kritika szinte egyértel-
műen hangoztatja a fiatal író eljegyzettségét a vízióval, a mágiával, a 
látnokisággal, a varázslattal, a fantasztikummal. De hogy az olvasó mégis 
hisz ebben a varázslatban, mint ahogyan Németh László is hitt neki, a 
költői képességéből következett, amely látomássá tudta változtatnia lá-
tottat, az objektíve létez őt, s annak tégláiból és cserepeib ől fel tudta 
építeni a képzelet tündérpalotáját. A valósághoz tapadt Kekezovics An-
tunból meg tudta alkotni költészete Kekez Tunáját, aki többé már nem 
egy a Szelencse porából-sarából vett cserepez ők, kđművesek, ácsok, tető-
fedők közül, hanem bizonyos emberi mozdulattal (vagy inkább mozdulat-
langsággal), érvényes hanggal és valós magatartással azonosult emberi 
esszencia, egyszersmind egy realitások fölött lebeg ő  valaki is: a Dichtung 
und Warheit amalgámja. Egyszerre „s űrű  realitás" és „lappangó fantasz-
tikum", ahogy Németh László jelz ői minősítik. A Némethéhez hasonló fo-
gantatású Szirmai Károly véleménye is: mintegy önmaga hajlamait is-
meri fel s igazolja, amikor a Herceg János-i víziók „reális magvát" han-
goztatja. Szenteleky pedig rövid bevezet őjében, amit előszóként írt a 
Viharban című  kötethez, Herceg író voltának a mibenlétét, m űvészete 
alaptörvényét, abban látja, hogy e novellák „nemcsak látomásokról, titok-
zatosságokról" beszélnek, hanem „kemény mondanivaló" viaskodik ben-
nük, s hogy a „sejtés sokszor már-már megközeliti a bizonyosságot", mert 
az író a „mának az igazságáért" verg ődik bennük. 

Az a „valóság" azonban, amire a korabeliek mint az írói látomások 
forrására utalnak, önmagában voltaképpen csak egy szétfolyó, amorf 
tömkeleg. Megnevezhetetlen, nem érzékelhet ő  a véső, az ecset, a toll be-
avatkozása és a művészi tudatosság öntőformái nélkül. A szó vág járható 
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ösvényt a véletlenek bozótjában, a! vés ő  nyomán hullik le a márványba 
gondolt alakról az anyag fölöslege, a vonal állít jelt a végtelenség jelölet-
lenségében. Rendezetté teszi számunkra a káoszt, átvilágítja az đsködöt, 
formát ad a formátlanságnak. Csakhogy a századdal egyid đs vagy annál 
alig fiatalabb nemzedék, amelynek az értelme akkor kezd tágulnia világ-
ra, amikor annak értelmetlensége mind nyilvánvalóbbá kezd válni, s ab-
szurditását egyre több kézzelfogható jel bizonyítja, aligha tud mit kezdeni 
a múltból itt rekedt racionális világképekkel. Az anyagelv ű, történelmi 
vagy ökonómiai megalapozottságú realizmussal, a naturalizmus biologiz-
musával, az elemz ő  és leíró lélektanisággal, a próza megállapodott for-
manyelvével és eszköztárával, amit a múlt század hagyott örökbe erre a 
nemzedékre. Felvillanó magnéziumfény, szikrázó világosság kellett volna 
most, amely már nem finoman árnyalt tónusokkal, tempósan, kimérten, 
epikus nyugalommal járja körül az ábrázolatot. De akkor még nem érle-
lődött meg Szenteleky új tárgyilagosságot sajátosan megfogalmazó prog-
ramja sem, amely azt szorgalmazta, hogy „beli kell kapaszkodni az id ő , 
a talaj, a társadalmi adottságok pozitívumába". S kihunyóban volt már az 
expresszionizmus nagy pillanata is. Hercege megritkult irodalmi leveg ő-
ben lépett az írói önmegvalósulás lehet đségét kereső  útra mint alakítója 
s mint teremtménye is a korszak szellemiségének. Érthet ő  hát, hogy d is 
csak sejtetve lebegteti fel szemünk el őtt a titkot, az ismeretlent abban, 
amit ismerni vél. Közös stílusjegye ez szinte az egész korabeli prózánk-
nak: Szirmai, Majtényi, Szenteleky a példa erre. Egy létezésforma pusz-
tulásjegyei ezek, bomlástermék, de a megújulásvágy jele is egyidej űleg. 
Í1j művészi tudatforma s a régi értékrendek összeomlásának a terméke, 
amit a maga társadalmi-szellemi állapotot tükröztet đ  voltában mégiscsak 
realista művészetnek nevezhetünk, noha tudatában vagyunk, hogy ezzel a 
minđsítéssel módfelett relativizálunk egy esztétikai kategóriát. 

Volt időszak az utóbbi negyven év alatt, amikor feltétlen szigorral, a 
művészi értéket is kétségbe vonva, fölényes ítélettel és elutasítóan szól-
tunk e „víziós" irodalomról. Hercegnek is csak az olyan prózáját voltunk 
hajlandók tolerálni és tudomásul venni, amelyben nyilvánvaló volt az 
írónak „Az osztálytársadalomban él đ  elnyomottak és kisemmizettek felé 
forduló érdeklődése, és sietve állapítottuk meg, hogy „Ez a harcos, pol-
gári humanizmus azonban csak művészi hitvallás maradt Hercegnél." 
Elégtelennek és pontatlannak látszik ez a min ősítés. Korántsem egy m ű-
vészeti elv iránti elfogultságunk miatt tartjuk annak, még kevésbé azért, 
hogy felmentsük az írót az erkölcsi kötelezettség alól. Egyszer űen azért, 
mert egyenlőségjelet tesz a lényeg és a jelenség közé, a látszat mögött 
nem veszi észre a szélesebb összefüggéseket. Ez a „csak" ugyanis olyasmit 
sugall, hogy az író és az ember két külön lény, majdnem antinómiái egy-
másnak, s hogy a művész hitvallása elkülönült az ember pozícióitól. Az 
írói alkotásban megvalósult kép hamis, talmi érték, kétséges a m űvészi 
kézjegy hitele, mert nem áll mögötte az emberé. 
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Tudnunk kell, hogy ez a csak, amit az egykori kritikus 1958-ban is még  

szükségesnek tartott szövegében d őlt betűkkel szedetni, nem személyileg  
Hercegre jellemző , s nem is egyszerűen személyes hangulatoktól feltétele-
zett „átváltás" az objektív szférából a szubjektum területeire a harmincas  

évek elején. Nem holmi ízlésvonzalom, forma- és stílustetszés kérdése. Per-
sze ezzel még maga az író sem lehetett+ tisztában. Szenteleky, aki szintén  

ezeken a csapásokon jár, úgy gondolja, hogy a lebeg ő  látomásosság afféle  
narkotikum, menekülés a „fogalmi gondolkodástól (... ), az élet ezernyi,  

lázító nyugtalansága elől". Esetleg csak egyszerűen: á forma nyűgétől. Mi  
inkábbi úgy látjuk, hogy a „valóságvesztés", ahogy Mátrai László nevezi  

meg a jelenséget, ez valójában — hegeli terminussal szólva — egy eszté-
tikai „világállapot" vetülete, amelynek nagyon is kitapintható és megne-
vezhető  összetevőjét, meghatározó élemét az összehasonlító m űvelődéstör-
ténet az „alapját vesztett fölépítmény" fogalmában találta meg, s aminek  
jeleit — mutatis mutandis — egyaránt kimutathatjuk Krleža, Sink б, Velj-
ko Petrović  vagy éppen Gelléri Andor Endre létélményében is. S ilyen  

értelemben beszélhetünk a fiatal novellista „világképér ől", pontosabban  
arról, amely Hercegé is. Itt azonban nyomatékosan kell rámutatnunk egy  

nagyon fontos körülményre. Herceg nem olvasmányemlékekb ől indul ki,  
amikor kifejezést ad ennek a létélménynek s fr бi világát a látomásos kép-
zelet kockáiból építi fel. Nem divatos modelleket követ, hanem saját tár-
sadalmi tapasztalatait. Ismét csak a megírandó monográfiától várhatjuk,  
hogy ezeket analitikusan feltárja. Ezúttal mindössze arra kívánunk rámu-
tatni, hogy első  novellájától, A bohóc szerelméről kezdve („egykori sze-
relmi allegóriája") a kezdő  korszak elbeszéléseinek gyakran visszatér ő  
szereplői rendszerint egzisztenciálisan veszélyeztetett, a létezés peremén  

élő  emberek: mutatványosok, komédiások, kötéltáncosok, csep űrágók, ván-
dor szegénylegények, koldusok, „volt emberek" — a társadalom rend-
hagyó vagy törvényen túlra sodort egyedei, de éppúgy létezők, legalábbis  
lehetségesek, mint ezek ellenpólusai, az ötvenes és hatvanas évek kemé-
nyen megmintázott, masszívan megépített novellah ősei. Rendkívül képlé-
keny „emberanyag” ez az író számára, hisz hősei gondolkodásformáját és  
erkölcsiségét nem kötik konvenciók, számukra nem létezik ,társadalmilag  
hitelesített viselkedési normarendszer, az író — ábrázolási szándékának  
megfelelően — jóformán azt tesz velünk, amit akar. Szempontunkból  
mint egy világfelfogás — az íróé — hordozói a fontosak, amelynek nem  
egy elvi álláspont, hanem az együtt és megérzés az alapja. Igaz, hogy  
sok esztendővel a fantasztikum Sturm und Drangja után, az 1959-ben  
megjelent regényének, az Ég és földnek is ilyenfajta a környezetrajza („az  
ember holtáig egy élményről ir” — mondja a Két világban), de annak  a 
bohócát már nem a közvetlen élményb ől formálja meg, s az már egészen  
más szereposztású, másféle jelentéssíkra áthelyezett, csak bonyolult átté-
telekkel, behelyettesítésekkel és intellektuális m űvelettel értelmezhető  fi-
gura.  
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Egészében és lényegét tekintve mégis: valósággal aládúcolt művészi fel-
építmény ez, a fiatal Hercegé. S mindaddig az is maradt, míg nem lazul-
tak meg alatta a fundamentum, a támfalak, amelyek szavatolták az épít-
mény statikáját. Beható alkotáslélektana analízis birtokában lehetne csak  

azonosítania stiláris törések, a m űvészi hitelvesztés kórjeleinek eredetét, a  

szemhatár beszűkülésének okait, az fr бi nehézlégzés tünetcsoportját, s őt: a  
leghitelesebb személyiségjel, a nyelv elszínez đdését is, amelyek világosan  
mutatnak arra, hogy idegen test jutott az egészséges fr бi szervezetbe, hogy  
átmenetileg, mintegy három évre, megváltozott a klíma körülötte. A ta-
lajelmozdulás e szimptómái, többek között, egy magasabbnak vélt „mű-
vésziesség" kívánalmaihoz való alkalmazkodás, a stflusmutáci б, a deko-
rativitásra irányulótörekvés, a szecessziós vonások megsokasodása. A ki-
terjedt, nagy dimenziók, a sorskérdéseket sejtet đ  látomás szabad szárnya-
lása a Dob utcai kalapszalon leveg őtlen terére zsugorodik, az emberi léte-
zés problémái unatkozó vidéki úriasszony sorsában futnak össze. „Gyen-
gécske novellák kerekednek ki tolla alól", írja talán túlzott szigorral  
Utasi Csaba az 1936 és 1939 közötti évek termésér đl szólva. Az elma-
rasztalás nyilván nem a megmunkálás technikai felületességére, az anyag-
formálás mesterségbeli tudnivalóinak a hiányára utal, nem a szerkesztés  
tudományát vagy a nyelvi megmunkálást vonja kétségbe. Inkább arra vo-
natkoztathatjuk, hogy mindez az író fölé kerekedik. Nem ő  választja meg  
már az alakot, a cselekmény terét, a témát, a formálandó életanyagot,  
hanem ezek az írót. Szelencse ellenében a Dob utca nem csupán a lokali-
tások felcserélése. Az idegen közeg eltorzítja az akusztikát, s ez hat vissza  
magára a hangforrásra is: modulálja, alkalmazkodásra kényszeríti, meg-
változtatja színét és minőségét. Mintha csak a félezer éves költ ő, Janus  
Pannonius megfigyelése igazolódnék ismételten: „ ... ad a hely, de el is  
vesz a szellemtől, ki tagadná? S látszik a versen, hogy merre, hol is  
született." Aligha képzelhet ő  el nagyobb távolság „két világ" között s  
nagyobb nyomáskülönbség irodalmi légkörben, mint amit a padlózatlan,  
bagószagú Szervezett Munkás redakciója, Herceg korábbi környezete,  
másfelől Tormag Cécile és Bethlen Margit grófn ő  Unnepje, az „igény-
telen képes családi hetilap" között valaha is mért irodalmi barométer. Az  
egyikben nyers energiák feszültek, kavargott a lenti világa szabadító köl-
tői képzelet magasába röpítve a szót ebből a mélységből, a másikban zárt,  
csírátlanított leveg ő, lepárolt, redukált élet, keskeny nyílása mélységek  
és magasságok felé. Kézművesség, pallérozottság, visszafogottság. A „ben-
sőséges" irodalom melegágya, ahogy Benedek Marcell eufemisztikus jel-
zője állapítja meg. Herceg íróként is az asszimilálódásra képtelen ember  

kínos konfliktusait éli meg ebben a környezetben. Emlékezéseinek b őséges  
példatára kézzelfogható bizonyítékok sokaságát hozza fel az állandósult  

konfliktushelyzetek írói magatartásban is lemérhet ő  következményeire.  
Arra, hogy milyen személyiségsérülésekkel járta beilleszkedés vagy leg-  

alábbis az alkalmazkodás kényszere a komniercializált irodalom sablon- 
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faiba. Persze nemcsak e vallomások tanúskodnak err ől. Novelláinak ösz-
szehasonlító stíluselemzése ugyancsak ebbe az irányba mutat. A képzetek, 
fogalmak, tartalmak elhasonulásának következményeként a novella feszes 
epidermisze meglazul, az „olvasmányosság" fokozását célzó igyekezetért 
a jelentés beszűkülésével fizet az író. Többségükb ől éppen az tűnik el, 
amit Szenteleky oly nagyra tartott: „igazság, mélység, feszültség, élet, 
levegő". 

Az iI'nnep 1936 és 1938 között huszonkét novellájat hozta (a Válasz 
csak egyet). Közülük csak kett ő  korábы  keltezésű, még a Kalangya in-
dulásának idejéből való, a többi húsz közül csak kett őt sorolt be későbbi, 
1943 -ban megjelent kötetébe, a Gyászoló k őművesekbe ( nem egészen sze-
rencsés kézzel), a háború utániakba pedig csak egyet. Nem tartjuk per-
döntőnek a számbeli mutatókat, azok akár pontatlanok is lehetnek, még-
is arra következtethetünk bel őlük, hogy az i1'nnep novellái exterritoria-
litást, sajátos és különálló együttest képviselnek. 

A Pesti „vendégjáték" szerencsére nem járt következményekkel, nem 
hatolt le az írói mélystruktúrába, legfeljebb a fels ő  hámrétegen ejtett af-
féle „nyolc napon belül gyógyuló" sebeket, s őt bizonyos értelemben még 
fokozta is az ellenállóképességet a sokféle fert őzet ellen, aminek az érzé-
keny művészlélek s a közéleti ember egyaránt ki volt szolgáltatva e ve-
szedelmes korszakban. 

A változások nem a kizárólagosság ismérveivel és egyértelm űen ugyan, 
de jól kivehető  jelekkel hamarosan feltűnnek. A „tékozló fiú" hazatérte 
után, 1938 -ban sok mindenben megváltozott viszonyok között találta ma-
gát. E viszonylag rövid id ő  alatt megindultak az irodalmi, világnézeti, 
társadalmi differenciálódás folyamatai, élesebb vonásokkal rajzolódtak ki 
a frontvonalak, személyek cserél ődtek ki, szerepek értékel ődtek át, intéz-
mények, orgánumok váltottak lépést, eszmék és ideálok mentek keresztül 
nagy átalakuláson. Bennünket mindennek csak irodalmi vetülete foglal-
koztat Herceg János novellaírói alakulásának szempontjából, de éppen 
ezért kell néhány, további írói sorsát befolyásoló, lényeges mozzanatra 
kitérni. 

A harmincas évek elején a jugoszláviai magyarság életében az osztály-
érdekek és osztályellentétek meghúzódtak a kisebbségi élet árnyékában. A 
királyi diktatúra számos intézkedése nagy er ővel vetette felszínre a ki-
sebbségi jogsérelmeket, ez volt a közös érzelmi alap, talán a leghatéko-
nyabb a tudatalakító tényez ők közül az értelmiségi, írói körökben. Ennek 
nyomására köti „kévébe" Csuka Zoltán a költ őket, a Kalangya pedig már 
címadásával (s persze programjával is) ezt a szándékot igazolja. Az iro-
dalmi baloldal sem mentese hatásoktól. Egyik nagy gondja a magyar 
egységen belüli „osztálytagozódás irodalmi visszatükröztetése", ahogy 
Laték István fogalmazta meg a kérdést 1934-ben. Az évtized vége felé 
azonban már tagoltabban, elemeire bontottabban mutatkozik meg a prob-
léma. AHíd 1939 -ben már sürgetve keresi a választ arra a kérdésre, 
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hogy „ ... egészet képez-e a kisebbség, vagy ugyanúgy osztályokra tago-
zódott, mint a többséget alkotó nép társadalma?" Anélkül, hogy tagadná 
a még mindig idđszerűnek vélt kisebbségi egység fontosságát, felülvizsgál-
ja a korábbi álláspontokat: „A dolog lényege ma már nem az egység-
vágy, hanem a mód, ahogyan a különbözđ  nézetek képvisel đi ennek a 
létrehozását elképzelik (...) Es itt óriási különbségek vannak." A legna-
gyobb kétségtelenül az, hogy míg a1 hidasok igenlik az osztályharcot az 
írói ábrázolásban megmutatkozó nehézségek ellenére is, a polgári publicis-
ták sajnálkozva állapítják meg, hogy ezt az egységet az „államhatalom 
nyomása, valamint az osztályérdekek mindenütt széttörték", mint ahogy 
a zombori Gyöngyösi Dezs đ  irts 1937-ben a Sorsproblémák című  köny-
vecskéjében. 

Mindezzel nem kellene foglalkoznunk, ha e+ gondolatok kívül rekedtek 
volna a témaválasztás, az ábrázolásmód, az írói ihlet vagy esztétikai igé-
nyek határain. De behatoltak az esztétikum felségvizeire, olyan orgánu-
mokban is, amelyek „az örök, a közös, a szentséges szépet" keres ő  Szen-
teleky szellemi örökségét vallották és vállalták. Herceg ekkorra már a 
Szervezett Munkásban kijárta a politikai radikalizmus iskoláját, maga 
mögött tudta az avantgarde kanyarait, a lebeg đ  szürrealizmust, a polgári 
irodalom állóvizeit. Megbizonyosodhatott egy másfajta elkötelezettség 
szükségességéről, amely magasabb szintézisbe tudja majd foglalni; a körü-
lötte kibontakozó új valóságot. Ha akart volna is, Pest után már nem 
tudott volna írni „tért ől és időtől függetlent novellát". Az önálló és új 
írói koncepció kialakulása azonban nem egyszer ű  elhatározás kérdése, 
hisz alaptermészete, hajlamai, évtizedes írói pályája nemcsak egyengetik 
útját e felismerés irányába, hanem gátat is állítottak elibe, amit el đbb le 
kellett küzdeni. „Kisebbségi és szociális tendenciák tolultak el đtérbe ná-
lam, a riport friss izgalmával s a falukutatás felfedez đ  szándékával, mi-
közben a hang veszített virtuóznak vélt könnyedségéb ől, a mese fordu-
latai pedig csikorogva vették a kanyarokat." Tekintete f őként két terü-
letet pásztáz, az egyik „a :kisebbségi tendencia, s a másik ;  a szocialista, 
a fehérnek és feketének olyan váltakozásában, amit kés đbb szégyellni 
illett. Akkor azonban új volt errefelé, zászlók lengedeztek bel őle, s a 
teatralitás sem tetszett ízléstelennek. Még azt is hajlamosak voltunk el-
hinni, hogy meggyđző  és igaz" — írta fejlődéséneke szakaszáról az Elő-
játékban. A korábbi orientáció keveredik itt a valóságirodalom újabb, 
tételes megfogalmazásával, aminek a mintadarabja, az Egy óra falunk-
ban, a Kalangya 1938-i évfolyamában olvasható. Akár nyitányként is 
felfoghatjuk a realitás vizeken mind mélyebbre hajózó novellák sorában. 
„Gyorsfényképnek" nevezi szerz đjük, de az impresszionista pillanatkép-
nek mélysége és távlata van: a falu és á falusi ember állapota ismerszik 
meg belőle. A részlet a fontosa számára, lemond benne a cselekmény ér-
dekes bonyolításáról, a mozgalmasságról, maga a látott jelenség Merül a 
központba, amit a fotólencse rögzít a múló id őben. Mégsem erre kell fel- 
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figyelnünk, hanem arra, amivel realista ihletésének bizonyítékaként a no-
vellát zárja: „ ... a krónikás szívére tett kézzel fogadkozik, hogy 5 nem 
hagyja veszni ezeket a kincseket. Ő  elmegy a néphez, leírja szokásait, fel-
jegyzi dalait, megírja meséit, még miel đtt a szigettel együtt elmosná az 
ár. Még mielđtt kiérnének a vigécek és biztosítási ügynökök, hogy becse-
réljék pántlikára, tölt đtollra, vagy a »felvilágosodás« és a »civilizáció« 
jelszavaira. A krónikás nem próféta ész nem politikus és azt sem bánja, 
ha senki sem segíti munkájában. A fiatal Dugonics szekérrúdra támaszkod-
va irts jegyzeteit, đ  erejéhez és a helyzethez mérten gyalogszerrel vág neki 
a szigetnek, nem tör đdik a közönnyel, csak a szívére hallgat és megírja 
népe testamentumát." Móricz Zsigmond-i program ez, de Szentelekyéhez 
is hasonló, aki így ír: „Ki tudja, mi mindent gy űjthetnénk össze a Tisza 
menti vagy közép-bácskai tanyákról? Talán olyan értékeket, melyeket tíz 
év múlva már hiába kutatunk. És a sok összegy űjtött cserépbđl összeállít-
hatjuk magyar népünk lelkivilágát, mely a legtöbb vajdasági olvasó el őtt 
Olyan távoli, olyan idegen, mint maga a kultúra, vagy a busman és ugan-
dai törzsek élete." Herceg felfogása rímel ezzel, de el is tér t đle, mert a 
feltárás és dokumentálás szándéka nála már nem romantikus „néplélek-
tani" fogantatású, mint mesterénél és el đdjénél, hanem a „Márciusi front", 
a móriczi ösztönzések, az új tárgyilagosság id đszerűségének, irányvételé-
nek az elfogadása. Két novellatípus is jelzi, hogy a falu „krónikása" által 
megfogalmazott valóság-program és az álomszer ű  víziók határmezsgyéjén 

s hogy az elđbbi mindinkább maga alá rendeli az utóbbi koncepciót. 
Az egyik típushoz a „bolond novellák" tartoznak, amelyekben a deviáns 
tudat kerül szembe a „normális" világ törvényei szerint él đkével. Az ol-
vasóban azonban nem az eszel đsség, az észbeli gyarlóság, a zavart tudat 
bizarrságai visszhangzanak, hanem inkább az elesettség és kiszolgáltatott-
ság mozzanatai. Józan és ép észre vall, érthet đ  elhatározásra, hogy a 
bolond legény menekülni akar a nyers, bárdolatlan falusi környezetb đl, 
ahol csak megvetés és szenvedés a sorsa, s a város finom úri népe( kö-
zött akar magának és együgy ű  feleségének emberhez méltóbb élethez jutni. 
Kálváriás sorsának az oka azonban nem annyira „bolond" voltában van, 
hanem inkábba beilleszkedés zavarában rejlik: az alkalmazkodás, a szá-
mító ravaszság, tehát az „értelmes" ember számára oly el đnyös adott-
ságok hiányából. A figura legalább oly mértékben szociális, mint ameny-
nyire lélektani vagy elmekórtani eset. A másik típus a Tamási Aron 
népies misztikuma felé hajló novella. Ennek korábbi változatára az 1935-
ben írt Jézus bicskája a jellemz đ, míg a késđbbire a Gyászoló kđművesek, 
amely, megtartva a balladás hangnemet, a misztikumot már nagyon is 
földközelbe hozza, s a mikrokörnyezet hajszálereivel futtatja át a törté-
netet: kucséberek, épit đmunkások, kocsmalányok, zsémbes munkásasszo-
nyok népesítik be az elbeszélést. 

A háború utáni elsđ  kötete, az 1950-ben megjelent Bors és fahéji fele-
részében 1945 után írt elbeszéléseket hoz, a' kötet másik felét régebbi ke- 
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letű  írások teszik, mintegy irodalmunk és saját írósága folytonosságát  il-
lusztrálva. Jellemzđ, hogy Herceg a jugoszláviai magyar irodalom új kor-
szakának elsđ  antológiájában, az 1947-i Téglák és barázdák cím ű  válo-
gatásban is az Ünnep-korszak egyik novellájával képviselteti magát.  A 
Bors és fahéjban természetesen egyes hangsúlyok elhalkulnak, mások fel-
erđsödnek. A szociális tematika tere kiszélesedik, a kisebbségié gyérül,  a 
misztikus és víziós átalakul. A korábbi, rendszerint egy-egy fordulatra  
szorítkozó, fđként hangulati elemekb đl kiképzett rövidnovella-forma mel-
lett feltűnnek a kisregény-terjedelmű, ráérđsebben elmondott, de határo-
zottabb körvonalakkal ábrázoló epikus elbeszélések. Tárgyszer űbb az e1đ-
adás bennük, a lírai hangulatiságon felülkerekedik a cselekmény és törté-
nés — a dráma és epika épít đeleme. Az alkotásban beállt stílus- és struk-
túraváltozást ezúttal is szemléletbeli okokkal hozhatjuk összefüggésbe.  
Amikor a Szúnyogkirály és társait írta, már régen „árnyéka volt az id đ-
nek, és talpig vasban járta kor". Еrdesebb, keményebb matériát kellett  
alakítania, acélosabb, edzettebb eszközökkel, szembenézve a ,kíméletlen  
tények jelenvalóságával. „Az đszi vasárnap délel đtt napfényes nyugalmá-
ba belehasította sziréna búgása" — ezzel a mondattal indítja az Elölr đl  
kezdjük című  történetét, ami azzal cseng ki, hogp h đse „Akkor kétszere-
sen érzi, hogy valami elmúlt és csakugyan fiatalnak kell lenni, hogy  
elölrđl kezdje az ember ismét az életet, mely szép is, j б  is, de minden-
képpen nagyon nehéz." A Bors és fahéj, mint novellák együttese, a maga  
módján egyféle átvezetés a Három halász' meg egy molnár és a Tenger-
király című  kötetek felé, amelyekben eluralkodik a megfigyelés, a tárgy-
szerűség, a leírt, a valós élettények, és szilárdabba köt đanyag. A ko-
rabeli kritika is ezeket az értékeket hangsúlyozza. „Szintetikus ábrázolás-
mód megteremtéséért küzd, amelyben analízis és megjelenítés, drámaiság  
és hangulat, nyelvi sűrítés és szabad asszociáció feszül egymással szembe.  
Nem véletlen, hogy a felszabadulás utáni legjobb elbeszéléseiben az ellen-
pólusok megteremtése s az ebbđl következđ  — .művészi tudatossággal fel-
fokozott — telítettség jellemz đ  vonássá, művészi erénnyé válik. Ezért  
lesz lényegessé különösen novelláiban a kompozíció szigorú zártsága —
a lírai vers koncentráltságára emlékeztetve —, mert csak ebben a művé-
szi megmunkálásban tölthetik be az elbeszéléselemek hiánytalanul hiva-
tásukat, válhatnak egésszé és adják a befejezettség hatását." B. Szabó  
György annak a következményét véli e m űvészi álláspontban, hogy  
„Nemcsak a valóság lett gazdagabb, hanem az írói látásmód is átalakult:  
többet lát meg a felszínnél, az emberi sorsokat megjelenít đ, illusztráló  
történéseknél."  

A Tengerkirályba foglalt írások legfontosabb ismérvét Bori Imre 1960-
ban egy álom- és képzeletvilágtól elforduló, életrend elvének írói realizá-
lásban látja, még olyan novellák esetében is, amelyek alaphangulata  a 
nosztalgikus líra. Az élet kialakult, megállapodott rendje és törvényei  
szabályozzák hđsei sorsát, az idegbe és vérbe beépült szokás és beideg- 
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zettség. A „csodák" is ezzel nyerik el korrekciójukat és értelmüket. Szoro-
san összefügg ezzel az egyszer ű, arányokra ügyelő, világos szerkesztés-
mód is, noha kétségtelen az a törekvése, hogy „írásait a tárcanovella  
igénytelen formáival oldja fel, és igy sokszor nem tudja elérni (...) a  
tömörséget és töménységet". Van egy sor olyan írás, amely az életszer űség  
érdekében látszólag lemond az alakításról, el őadásuk a riporthoz, mag-
netofonról levett szöveghez közeledik. A tehenész, az inas, a gépész, a  
halász, a kđműves, a pék mondja el pályáját vagy annak egy fordulatát  
bennünk, ki-ki a maga szókincsével, fonetikájával, els đ  személyben, mono-
lógszerűen. Az író csak annyit igazít a szavukon, hogy az olvasó számá-
ra is felfogható legyen a közlés, a beszél ők gesztusnyomatékai, mozdula-
tai nélkül is. Végsőkig leegyszerűsített beszédforma ez, a szerepl ő  beszél  
az író helyett, đ  csak arra ügyel, hogy híven adja tovább a nyelvi doku-
mentumot. Nem új lelemény az egyenes, szerkezetlen beszéd stilisztikája  a 
magyar novellairodalomban, Móricz is b đven él vele, igaz, csak színezés-
ként saját elđadásához. Herceg viszont arra vállalkozik, hogy teljesen  
átadja a szót a felléptetett személynek, hogy ezzel is növelje az el đadot-
tak hitelességét, legfeljebb ha a bevezet ő  vagy záró mondatformula az  
övé, de legtöbbször ez is elmarad. Igy véli ugyanis, hogy bármilyen  
(nyelvi) beavatkozás már a fabula szerkesztését, alakítását is ,  szükségsze-
rűen megkövetelné, hisz az sem elégíti ki a m űvészi forma igényeit. Az  
író ezért tudatosan elhárítja ezt a szerepet magától, nem „váltja a szót"  
a mesélőjével, hogy e nyelvi eszköztelenséggel a teljes objektivitás illú-
zióját keltse az olvasóban. Az Egy meg egy „arcképei" érlel ődnek ebben  
a kísérletben, a riportszerű  beszámolók, a jб  tollú karcolatok és bagatel-
lek, amelyek mindmáig kísérik írói gyakorlatát.  

Tengerkirály — Gyaloghintó: két szókapcsolat, két jelz đs szóösszetétel.  
Az elsőnek mindkét eleme az er ő , a nagyság, a hatalom fogalmaival tár-
sul, s a külterjesség, irányába lendíti a képzeletet, olykor az egyes dara-
bok „objektív" tartalmának is ellentmondva. A másikhoz az intimitás, a  
kis terek és formák, a különös tárgyak, emberek, eszközök és helyzetek  
képzetei tapadnak. Talán nem belemagyarázás, ha a Tengerkirály után  
hat-hét évvel megjelent Gyaloghintó című  kötet címadásában egyféle jel-
képiséget vélünk megbújni. (Az ezeket megel đző  Három halász meg egy  
molnár című  kötetét sok karakterisztikuma még a Bors és fahéjhoz kap-
csolja.) A relatíve nagy időköz, ami közéjük ékel ődik, önmagában nem  
adhat magyarázatot arra a hangváltásra, ami e két könyvet egymástól  
megkülönbözteti. Az eltelt esztend ők alatt közéletre figyelđ  reflexiók,  
tárcák, cikkek, tanulmányok jelentek meg, továbbá regénye, az Ég és  
föld, s természetesen novellák is. Az írói tevékenység tehát töretlenül fo-
lyamatos. Am éppen e folyamatosság dialektikája ugratja ki, a változás  
az állandóságban — ahogy egy jeles esztéta nevet adott e jelenségnek a  
szépírói folyamatban —, ez hozza meg az új min őséget, ami jelzi, hogy  
az író önmaga lehetđségeinek a magaslatai felé halad. Érdemesnek látszik  
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itt felfigyelni néhány szembeszökő  elmozdulásra a faktúrán, a látható je-
leken. A Gyaloghintó novellái szinte az összes eddigiekkel egybevetve leg-
inkább elégíti ki a műfaj talán nem is annyira poétikai követelményeit,  
mint inkább természetes igényeit és bels ő  kívánalmát, ami a dráma oly  
közeli rokonává teszi: nagy fajsúlyú s űrűsödési Pont köré rendeződik ben-
ne a teljes anyag, ennek gravitációs terébe kerül minden kifejezési eszköz:  
a legkisebb motívum, nyelvi parányelem vagy mozdulat is ennek szolgá-
latát végzi. Ez kelti a telítettség, a s űrítettség esztétikai élményét, az új  
minőség leginkább ezen mutatkozik meg. A Gyaloghintó novellái, néhány  
nagyobb időbeli távlatban kiteljesed őn; kívül, valójában egy-egy pillana-
tot bontanak fel, s igy nem elbeszélnek,, azaz nem egymásra következ ő  
cselekvésmozzanatokat szednek füzérbe, hanem egyetlen mozzanatot fej-
tenek fel szálaira, összetev ő  elemeire, mint pl. a Fagyöngyben, amely az  
élet és a halál mezsgyéjén süllyedő-felmerülő  lebegő  pillanatot ragadja  
meg, vagy a Révületben, amelyben negyven esztend ő  emlékei zsúfolódnak  
össze a suszter egy hirtelen, rendhagyó mozdulatában. A Hajnali zene-
szóban a felzengő  harmonika hangjai csomósodnak össze, érzéseket, han-
gulatokat, emlékeket váltanak tetté. Egy egész emberi életsorsot fog ma-
rokra a Bivalyok című  novella az öntudat kihunyásának a pillanatában,  
amelyben „egy villanásra megállt az id ő", feltárva a halni készül ő  öreg  
béres keserves életét. S ilyen „beszél ő  pillanat" a Találkozásé, az Unalo-
mé, az ígéreté s egy egész sor más írásé, amelyek kétségtelenül a teljes  
írói beértség fölényes művészetével jelzik az író feljutását arra a pontra,  
amelyen az elbeszélőnek már nincs szüksége lomhán gördül ő  mesére, apró-
lékos motiválásra, a kismesterség fogásaira. Mindez egyszer űen fölösleges-
sé válik ahhoz, hogy a lényeg megvilágosodjék előttünk. Az emberi dráma  
hiánytalan, teljes és lezárt, nincsenek alternatívák, az utak nem vezetnek  
tovább. Az intenzív teljesség élményével gazdagodtunk.  

A Kék nyárfással, még inkább az Árnyékokkal jutunk el Herceg elbe-
szélőművészetének eddigi ormaira.  

A Kék nyárfásban az a látszat, hogy visszahelyezte jogaiba, a mesét,  
de éppen ebben a kötetében mutatkozik meg a legvilágosabban, hogy an-
nak a szerepe már egészen más, mint a régi típusú, mesél ő-anekdotizáló  
modorú történelemmondásnak. Herceg korábban sem csupán a fabula ér-
dekességével, kikerekítettségével és frappáns csattanójával akart hatni, itt  
azonban mintha bizonyítani akarná, hogy a történetnek egyáltalán nem  
ez a funkciója. Annyira nem, hogy a „mesét" szinte nem is lehet rekonst-
ruálni, mert nincsenek logikusan vezetett, egymásból és egymásra épül ő  
elemei, inkább cselekvésdarabok egyféle intarziás összeállításáról beszélhe-
tünk, amelyek sajátos módon mégis egybetartoznak, s együttesen alakítják  
ki az élet Herceg János-i látványát. Nagyobb terjedelm ű  írásai közül  a 
Rigószél árul el a legtöbbet a fabula kezelésének itt említett újszer ű  ter-
mészetéből. Nem a kompozíció tervszerűen kialakított, időben és térben  
körülhatárolt, kerekké formált egységére és egészére bízza a hatást, ez  
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úgyszólván ki sem bontakozik, mert a részlet a jelentéshordozó elem.  
Párhuzamosan vagy egyiket a másikra applikálva lépteti fel a figuráit,  

idđsfkokat keresztez, holtak szaváti ölti él đkébe, érzéklet és káprázat ké-
peit váltakoztatja, mégis egybetartozónak látszik itt minden, a hangulat  

és látásmód tartja egybe az anyagot. Vannak képek, amelyek csak tá-
volnézetben foghatók fel, s látáskultúra kell hozzá, hogy szemünk „meg-
értse" đket. Az író többnyire az élet elsüllyedt vagy merülésben lév đ  ré-
tegeit fordítja á felszínre, olykor történelmi mélyréteget is. Persze nem a  

régész, a történetíró vagy a geol бgus módján, hanem csak elfutó mozza-
natokban, az apró emberi dolgok, intim viszonyok és kapcsolatok fel-
villantásával, s mindiga mában élđ  író enyhén ironikus fölényével. S ha  
nosztalgia is megbúvik mindebben, az nem a sivárnak érzett jelenb đ l  
visszatekintđ  frб  ellágyulása, nem az az idegenkedés a jelent đl, amely Ba-
bitscsal mondatja ki, hogy a „régi jobb volt", hanem a hetvenhez köze-
ledđ  ember beért megállapodottsága, akit már nem nyugtalanítanak esz-
tétikai hitelvek (még korai önmagáé sem), nem a teóriákból ered đ  írói  
kényszercselekvések vagy más óvatosságra int đ  jelek, s most már ösztö-
neire hallgatva formálhatja a maga képére és hasonlatosságára a lélekben  

és fizikailag is megélt világot. A felszabadult írói kedv dobja fel és csil-
logtatja meg a bagatelleket, amelyekb đl a világ szerinte összeáll. Ezekb đl  
kerekedik ki a Felhđk öregedđ  szfnésznđjének a portréja, ilyen emlékfosz-
lányokat sodora Vacsora vagy a Gyermekkorom, sđt a Túlélđk tanúsága  
szerint a történelem széles boltozata is valójában efféle apróságokból épül:  

„Mintha önmagával vitatkozott volna csendesen t űnđdve, amíg körülötte  
szinte észrevétlenül alakult a történelem. S Zombori Gáspár még meg is  

toldotta kedélyesen és gyanútlanul ezt a könnyed t űnđdést a maga ré-
szérđl, mondván:  

— Jól van, hát legyen Vojvodina! A fontos mégiscsak az, hogy szépen  

megerđsödött a búzám, mert kinn volta medve, most lesz két hete. Kijött  

gyertyaszentelđ  napján. Kijött, ugye, az olvadásra, fene a bđrét egye meg,  
de most már a legnagyobb fagy sem árt a gabonának!  

S miután megkiáltották đk is az új országrészt, az új Іtaгtom.nyt, vagy  
mi is akart lenni, kényelmes kocogással elindultak az ajtó felé. Haza."  

Milyen súlytalan is a történelem matériája, ha az ember tudatában le-
bomlik szubsztanciális elemeire!  

Érdemes odafigyelni másik erényére is, amit imént az epikumtól való  
megszabadultságnak neveztünk. Az Emberölt đben például mindössze négy  
mondatra van szüksége, hogy felidézze egy korszak fiatal értelmiségének  

szellemi irányvételét az adott társadalmi háttérrel és politikai állapotok-
kal együtt:  

„A nyári vakációk idején, Zágrábból, vagy kés đbb Pestrđl hazatérve  
felosztották maguk között a falut. Az egészségi viszonyokat Fürjes Bandi  

dolgozta fel, meg Braun Olgi, amíg el nem vitték. A gyermekhalálozástól  

kezdve az abortálásig mindent feljegyeztek, még azt is, mib đl él a gyep- 



HERCEG JANоs HETVENtАТ  EVES 	 1297  

sori szegénység. Ketten a falu történetét kutatták, a községháza csikorgó,  

vasveretes ládáját nyitogatva, néha meg az egykori megyeszékhelyre is  

benézve, ahol egy elcsapott, részeges kalugyer volt a levéltáros, s egy  

demizson borért akár haza is vihették a poros pergamentekét."  
Az ilyen helyek igazolják leginkábba nyelvi m űalkotásnak, azt a pa-

radogonát, hogy minél szűkszavúbb és koncentráltabb az ábrázolat, annál  

sugárzóbba benne feszül ő  energia. S igazolják modern fizikai világké-
pünket is a mikro- és a makroszerkezetek megfelelésér ől.  

A Kék nyárfásban a történet/ újszer ű  funkciójára figyelhettünk fel, az  

Árnyak másfél átértékeléssel lep meg bennünket. Az ifjúkor alkotó ösz-
tönei élednek újjá ebben, a kötetben, a szürrealista látásmód és érzékelés  
szignumaival, de amelyeknek az indítékai és természete már sokban el-
térnek az egykoriaktól. Hibás és félrevezet ő  leegyszerűsítés lenne azt mon-
dani, hogy itta fiatal alkotófantázia egy megszelídített változatával ta-
láljuk szembe magunkat, bizonyos azonban, hogy a víziók, a merész sej-
tések és a messzir&1 társított képzetek mögött már másféle alkotói mecha-
nizmus működik. Móricz Zsigmond Aranyról irt tanulmányát hozhatjuk  

fel irodalomtörténeti analógiának, amelyben a fiatal és az id ős Arany  
János között keres párhuzamot, s kifejti, hogy a költ& élete során két  
ízben volt „bátor": a pálya kezdetén„ Az elveszett alkotmány írása ide-
jén és az Őszikékben. Érzésünk szerint azonban Móricz nem vetett szá-
mot kellő  mértékben azokkal a körülményekkel, amelyeke „bátorságo-
kat" lehet&vé tették vagy éppen kiváltották. Ezeknek pedig m űvészi ha-
tározmányai lehetnek, sőt vannak is minden esetben.  

Hercegnek a „val6ságfel сtti" iránt mutatkozó szüntelen vonzódásában  
(hogy szó szerint értelmében használjuk az említett szakszót), másképp  
szólva: szürrealista „bátorságában" legalább két fázist kell megkülönböz-
tetnünk, s ezek vitathatatlanul összefüggnek a változó irodalmi szituációk-
kal, illetve kiváltó okaival. Anélkül, hogy e mindenkori alaphelyzetekre  
részletesebben kitérnénk, mindössze arra mutatunk rá, hogy az indulása  
idején észlelt szürrealista jelenségek mögött kézzelfoghatók az irányzat  
európai kalandjainak az ihletései is, amelyek közül, mint általános érvé-
nyűre, mi csak egyetlen indukáló mozzanatra hívtuk fel a figyelmet:  a 
talajvesztés és az elbizonytalanodás létélményére. E korai fázisban a lá-
tomáshoz, a fantáziaképekhez, a hallucinatív elemekhez még csak elvétve  
társulnak más — például a társadalmi létezésb ől eredő  — motívumok,  
életbeli konkrétumok. A hangulatok elmosódottak, körvonalazatlanok,  
minden csak a maga általánosságában és egyetemlegességében mutatkozik,  
az adott, ténybeli világhoz fűz6d8 kapcsolatok szálai sokkal lazábbak és  
bonyolultabbak, mint lesznek a kés őbbiekben. Az alkotás felhajtó erejét  
még főként az emberi és írói kiteljesedés feszít đ  gőzei, pátosza és vágya  
szolgáltatják, ami spontán alakzatokat és amorf képz ődményeket teremt.  
Ezek a formák mintegy önmaguktól csapódnak ki, szabálytalan kristá-
lyokat alkotva, szabadon burjánzó nyelvi fl6rát6l övezetten. Ebben az  
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önkényes alakulásba avatkoznak majd bele az író tapasztalatai, szigorú  
szembenézése az élet pragmatikájával, amelynek a kényszere gondosan  

visszametszi a képzelet szabadon indázó hajtásait, kanalizálja a szürrea-
lizmus vadvizeit, s egy racionálisabb (nem is mindig kiváltképpen eszté-
tikai célzatú) irodalmiság számára készíti el đ  a talajt. Önként vállalt  
doktrínák, társadalmi „megrendelés" s öncenzúra: ezek az okok, amelyek  

folytán a harmincas évek végétől kezdve jó két évtizedig legfeljebb csak  

szürrealisztikus novellákról beszélhettünk, a szó alapjelentésének megsz ű-
kített, redukáltabb értelmében, s úgy, hogy az összetétel el ő tagjáról mind-
inkább az utótagra helyeződik át a hangsúly. Majd csak irodalmi életünk,  
konszolidálódása s fejlődése öntörvényeinek nagyobb megbecsülése teszi  
lehetővé Herceg számára, hogy a hatvanas — még kifejezettebben a het-
venes — években visszatérjen írói anyanyelvéhez.  

A görögök óta azonban tudjuk, hogy nem lehet kétszer belépnünk  

ugyanabba a folyóba. Írónk sem annak a szürrealizmusnak a vizébe lép  
vissza, amely egykor, a harmincas évek elején, alkotói princípiuma volt.  

Annak már lefolyta vize, s mosd már másféle közeg veszi körül, de  

változott az is, ~ aki a folyóba lép. Akkor és ott személy és önkény, há-
borgás és szertelenség járt képei és képzetei nyomában. Most és itt ha nem  
számító is ugyan, de tudatosabb, az esztétikum nagyobb tiszteletével, s  
ösztönös, nyers hatóeszközeit fegyelmezettebbek, cizelláltabbak, egyben  

puritánabbak váltják fel. Persze, köze van mindehhez annak is, amit Ho-
ratius oly mesterien irt körül az Ars poeticában: az emberi életkornak,  
vagy amit a mai irodalomtudomány „másodlagos tükröztetés" címen  
könyvel el, az emlékidézést illetve ezzel a megnevezéssel. Alapvet ően  
azonban ezúttal is az író és a világ viszonyának szükségszer ű  módosulá-
sáról van szó. Érdemes filológiai feladat lenne (s nemcsak a filológia szá-
mára hozhatna eredményeket) e változások stílustanával is behatóbban  

foglalkoznunk, a képi és nyelvi átalakulás okait, tüneteit megfigyelnünk  

és leírnunk: általa irodalmi tájékozódásunk egyik legfontosabb eszközének  

birtokába juthatnánk. De igy, tételes bizonyit б  anyag és eljárás nélkül is  
állíthatjuk, hogy Herceg novellisztikája egészében igazolja Arisztotelész  

tanítását: „ ... nem az a költđ  feladata, hogy valóban .  megtörtént ese-
ményeket mondjon el, hanem olyanokat, amelyek megtörténhetnek és le-
hetségesek a valószínűség vagy szükségszerűség alapján. (...) Ezért filo-
zofikusabb és mélyebb a költészet a történetírásnál; mert a költészet in-
kább az általánosat, a történelem pedig az egyedi eseteket mondja el."  
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A PROVINCIALIZMUS ELLENI HARC 

BESZÉLGETÉS HERCEG JÁNOSSAL 

„Hatvanévesnek lenni sokak szemében csak annyit tesz, mint belesi-
mulni a múltba. Ez az, amibe egy alkotó — lázadozva — sohasem nyu-
godhat bele, s amire alkotásokkal szokott rácáfolni. Akit így kísér m űvei-
ben az ifjúság negyedik dimenziója, sohasem öregedhet meg naptári öreg-
séggel" — írta tizenöt éve Majtényi. Mihály, a hatvanéves Herceg Jánost 
köszöntve. Ugyanott olvassuk a következ ő  mondatot is: „A szerep, ame-
lyet pályája els ő  évtizedeiben elfoglalt — Szenteleky ámuló, csodálkozó, 
figyelő  szeme kísérte eleinte —, a szerep sokáig egy íróasztalhoz támaszt-
ja, amelynek f ikókjaiban minden, de minden benne volt saját korszaká-
ról; a legelrejtettebb és saját magáról szóló fiókot persze másnak kell 
kinyitni." 

Amikor most arra kérjük Herceg Jánost, hogy engedjen bepillantanunk 
ebbe. a fiókba, ismét feltámad a minden interjú el őtt jelentkez ő  kétely: 
jogos-e, s a jó ízlés határán belül van-e a kitárulkozásra, az intim vallo-
másra való felkérés? Hiszen a „szeretném magam megmutatni"-gesztus az 
irodalmi alkotásban már eleve benne ,  rejlik, ez az a szál, amely az írót 
összeköti a külvilággal, s ez az önmegmutatás egyben a legteljesebb mér-
tékben kiszolgáltatottá is teszi. Melyik riporterrel lehetne őszintébb az író, 
mint az el őtte fekv ő  tiszta fehér papírral szemben? Hogyan érzi magát, 
amikor az emberek „bele akarnak túrnia lelkébe", a múltjában kutatnak? 
Teszi-e ezt egyedül magányos pillanataiban? 

Szégyelleni való titkaim ugyan nincsenek, minthogy azonban a meg- 
mutatkozásnak is van határa a mai világban, talán tényleg a kritikára 
bíznám a választ. Szegény Majtényival olykor mondtunk egymásnak effé-
le udvarias szavakat, talán azért, mert legintimebb dolgaink se maradtak 
titokban egymás előtt, s igy nyugodtan mosolyoghattunk a bajszunk alatt. 
Tudtuk, amit tudtunk, s igyekeztünk mindig eltalálni, mit várnak t őlünk 
a váltakozó nehéz időkben. De ha mára magányos pillanatokat említed, 
hadd valljam be, hogy igen sokszor érzem magam egyedül. Ez nemcsak a 
korral járó büntetés. Negyven év óta vesz körül a fizikai magány. Száz 
kilométerre élek a vidék szellemi központjától, s ezt a távolságot sokszor 
kísérte lemaradás ebben vagy abban, mert nem mehettem cl illetékes 
helyre megtudni, mi is legyen a véleményem err ől vagy arról, így aztán 
előfordult, hogy nem pontosan arra a helyre álltam, ahova állást foglalni 
kellett volna. Ezt persze sose felejtették el az orrom alá dörgöl, s való-
ságos istencsodája, hogy mégis többet kaptam — élményben, tapasztalat-
ban, elismerésben —, mint amennyire érdemesnek tartottam magamat. 
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Aligha van ért ő  kritikus, aki fi hívta volna fel a figyelmet Herceg  

János szenvedélyes erkölcsi magasrend űségére. Hogy sikerült írói és em-
beri magatartásának erkölcsiségét meg őrizni a legkülönböz őbb politikai  

konstellációkban is?  

Erkölcsi magatartás? Társadalmi viszonylatban gondolod? Sok minden  
rászorított erre. Nézd, én húszévesen aktív kommunista voltam, harminc-
évesen viszont vállaltam a „haladó polgár" nem éppen hálás szerepét.  
Közben évekig éltem Budapesten abban a meggy đzđdésben, hogy itt nem  
lesz belđlem soha semmi. Szürrealista novellákat írtam abban az id đben,  
amikor Szenteleky már, megkiáltotta programját a „helyi színekkel". S  
Pestrđl hazatérve felfedeztem magamnak a szül đföldet, egymásra tett ha-
tásaival ezv az egész hibrid emberi és társadalmi konglomerátumot. Ez  a 
felfedezés eleve leszoktatott minden partikuláris felfogásról. Szentelekynek  
ez az Oly sokat gúnyolt programja a couleur locale-1a1 kisebbségi program  
volt. Mert nem mondhatta: írjátok meg az elnyomatást, a megkülönbözte-
tést, a jogtalanságot, a „govori dr ~avnim jezikom" mindenütt figyelmez-
tetđ  állapotát. Én is csak Pesten értettem meg, hogy ez lesz a dolgom, ha  
hazamegyek. S akkor értettem meg azt is, hogy mit jelent nekem a Vaj-
daság, Bácska, amelynek ha nem is voltak olyan mélyen gyökerez& ha-
gyományai a kétszáz év el đtt idetelepített népekkel, mint mondjuk Er-
délynek, de éppúgy megvolt a maga jogos igénye a nyelvi, nemzeti és tár-
sadalmi egyenjogúságra.  

És engem Pesti baráti köröm is a realitások felé fordított. A harmincas  
évek a népi írókkal a magyarság sorskérdéseit helyezték el đtérbe. Érzésem  
szerint még ma se került kellđ  megvilágításba ez a nagyon jelent đs moz-
galom, amelyben forradalmi tüzek égtek. Talán azért nem, mert voltak  
szélsđséges, ellentmondásokkal teli elhajlásai. Hazatérve én se képzelhet-
tem el másképpen az író, s fđként nem a kisebbségi író magatartását. S  

itthon is merđben más szelek fújdogáltak 1938-ban, mint Szenteleky ide-
jében. A Híd embereivel valamiféle közös platformot szerettünk volna  
teremteni, a magyar proletárokat és polgárokat közös szellemi mozgalom-
ba szervezni, egy afféle kulturális népfrontba, ahogy szerbhorvát részr đl  
fogták össze a haladó szellemű  fiatalságot. Mert a háború Bécs lerohaná-
sával s a felvidéki eseményekkel már itt is el đrevetette árnyékát. Ez volt  
a nagy próbatétel minden. magyar írói és emberi magatartásra. És. még  
hatványozottabban nyilvánult meg a háború alatt, amikor a par exellence  
irodalmi értékrendet alá kellett rendelni a nemzetiségi béke és együttélés  
szolgálatának. Ezek ma talán elkoptatott frázisok lehetnek, akkor azon-
ban követésre méltó szent jelszavak voltak.  

Ilyen programot követni a vidék egyetlen magyar folyóiratában, ami-
kor a másiknak egész szerkesztđségét egyszerűen kivégezték, veszélyes vál-
lalkozás; volt. De lemondani nem lehetett róla, mert ez egyet jelentett  
volna a beolvadással. Okvetlen hangúlyozni kellett a szellemi különállást  
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a parancsuralmi rendszerrel szemben, amelynek jelenlétét a megtizedelés 
gyakorlata vezette be a „csetnikháború" ürügyén. A háborús Kalangyá-
nak ezt az ellenállását figyelték és számon tartották azoka bels ő  nem-
zetiségi erők is, amelyek minden üldöztetés ellenére sem voltak leküzdhe-
tők. A regionális bezárkózás, a megkülönböztetés tudatos vállalása s a 
barátság fenntartása a megkülönböztetettekkel olyan koincidenciát hozott 
létre, amit a betiltás, s ő t megszüntetés állandó veszélye ellenére sem lehe-
tett feladni. A Kalangyát aCsillag-börtön kommunista elitéltjei is fi-
gyelemmel kísérték, s ennek a figyelemnek köszönhetem, hogy megma-
radtam. 

A Kar!angyának ezt a szakaszát az azóta kibontakozott jugoszláviai 
magyar irodalomtörténet is méltányolta, de fölöslegesen hangsúlyozva a 
színvonal esését literáras szempontból, a szerkeszt ő  képességeit is megkér-
dőjelezve a sorok között. És már-már emberi és jellembeli kritériummal 
említve a kényszerű  „taktikázást és alakoskodást". André Gide írja vala-
hol, hogy a túlerővel szemben az ember vagy nekimegy a falnak, vagy 
pedig taktikával tér ki a feltétlen legy őzetés ténye elöl. Persze hogy szebb 
lett volna elmenni az erdőbe. Én erre is kaptam illetékes helyr ől impul-
zust, de valamikor 1944. szeptember végén, úgyhogy mire sor kerülhetett 
volna arra, hogy átvigyenek a Dunán a Fruška gorába, megtörtént a fel-
szabadulás. 

Az alkalmazkodás idđnként mutatkozó jelei azonban nem takarhatták 
el a folyóirat tisztességes igyekezetét, miközben valószín űleg ezeknek a 
„jeleknek" kell tulajdonítani, hogy a Kalangyát mégsem tiltották be. 

S igy lettem én Népfront-aktivista 1944. október 21-t đl kezdve eszten-
dőkön át, s közben nem írtam, de minthogy Titót mára háború alatt 
fordítottam, még sokáig ez volt a mindennapi munkám. Olyan vállalko-
zással is kiegészítve, amilyen a kétkötetes szerb—magyar, magyar—szerb 
szótár megszerkesztése volt. 

A két világháború között magyarul írni már magában is gyanús volt: 
nyilvántartották a magyar írókat, rend őri megfigyelés alatt álltak. A há-
ború után is voltak id őszakok, amikor a rend őri apparátus fokozottan 
odafigyelt a magyar írásra. Hogyan viselte el az ilyen helyzeteket? 

Erre egészen röviden válaszolhatok: ahogy lehetett! 

Mozgalmi múltjáról nem sokat beszélt. Tudjuk, hogy mára háború 
előtt tagja volt a Kommunista Pártnak. Milyen elképzelései voltak a 
szocializmusról? Vonzódott-e az utópiák iránt? 

Mozgalmi múltam a tájékozódás, az útkeresés fiatalos érdekl đdésével 
volt összhangban. Néhány év múlva meg is sz űnt az én párttagságom, 
jóllehet változatlanul a szocializmust tartottam a század társadalmi élet- 
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formájának. És mert elképzelésem sokkal inkább ut бpisztikus volt, mint  
a reális lehetőségek elképzelése, nem lettem volna alkalmas tevékeny párt-
tagságra. Ezzel magyarázható, hogy a háború után három évig nem ír-
tam, de ugyanakkor „haladó polgárként" vállaltam a politikai aktivista  
szerepét.  

„ íFiú, fiú, mégiscsak el kellene döntened már,, politikai cikkeket akarsz  
írni, vagy kitartasz a versek mellett" — figyelmeztette Fekete Lajos  a 
;húszas években. „Én mindenre vállalkoztam és ez nagyon rosszat tett  
nekem" — panaszolta Ön egy alkalommal, mondván, hogy a helyzet ezt  
követelte. Ma is hátránynak tartja ezt? Hisz' mindaz, amit csinált, szük-
séges volt ahhoz, hogy kiteljesedjék a társadalom, s őt az egész emberi lét  
minden kérdése iránt oly érzékeny írói lénye  .. . 

Irodalmi érdeklődésemmel párhuzamban politikai nevelést kaptam. A  
Pesti Bartha Miklós Társaságba jártam, tüntetéseken és diákharcokban  

vettem részt. Emlékszem, 1928 nyarán egy színházi el őadás megzavará-
sára készültek a jobboldali diákszervezetek. Szembeszálltak velünk, s a  

kivezényelt lovas rendőrség persze bennünket kardlapozott. Én a Baross  

utca elején laktam, de mivel egy lovas rend őr a sarkamban volt, be  
akartam másznia Nemzeti Múzeumba, de a lándzsás vaskerítésen fenn-
akadva akkora suhintást kaptam, hogy felrepedt a nadrágom, és napokig  

nem bírtam rendesen ülni. Barátom, Hock Rezs ő, aki négy évvel idősebb  
volt, mint én, már abszolválta jogon, egy napon kivitte a Kommunista  
Kiáltványt a fővárosi könyvtár zárt, s a kölcsönz őket nyilvántartó rész-
legéből, majd a marxista irodalomnak egyéb kapitális köteteit, s termé-
szetesen engem is bevont érdeklődési körébe. Elragadó, szuggesztív egyé-
nisége annyira hatott rám, hogy Budapestr ől hazatérve a Szervezett Mun-
kás szabadkai szerkesztőségében jelentkeztem kéziratokkal. Ősszel vissza-
térve Pestre már riportokat küldtem az újságnak, s Haraszti Sándor, aki  

a lap szürke eminenciása volt, s engem még a Naplóbбl ismert, ahova  
rossz verseket vittem neki, azt mondta: „Ez a fejl ődés természetes út- 
la 

 

Abban az időben egy beesett arcú, sápadt, szikár zombori asztalos,  

Székely József volta Szervezett Munkás szerkesztője, aki mint hadifo-
goly részt vett a Vörös Hadsereg harcaiban. Némely írásommal elküldött  

Vasa Bogdanovhoz, aki később Krležával a Pećat című  folyóiratot szer-
kesztette, de 1928-ban még a szabadkai munkáslapnak volt ugyancsak  
névtelen munkatársa. Kinn lakotta kertvárosban, a lap mindenese, Ku-
csera Ferenc kisért ki hozzá, hogy Székely József szavai szerint „kipo-
fázza" a dolgaimat, ha kell. „Mert én értek á szákmámhoz, — mondta  
kissé palócosan —, meg konyítok válámennyit áz osztályhárchoz, mivel  

Lenin elvtársn ők voltám á tánítványá, de már áz irodálomhoz nem ér-
tek." Itt jut eszembe, hogy Vasa Bogdanov szabadkai éveit, s közrem ű-
ködését a magyar munkáslap szerkesztésében, máig sem irts meg senki.  
A légkör a Tolsztoj utca 7 alatti szerkesztőség földes szobájában oly le- 
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nyűgöző  volt, hogy már ezért sem lehetett az írást csupán literatúrának  

tekinteni. Minden szónak a cselekvés, a lázítás, az agitáció értékével kel-
lett bírnia. És nem lehetett válogatnia műfajokban. Mindent vállalni  
kellett.  

Ez a mindentvállalás később megbosszulta magát nálam. Akkor, amikor  
a lapokban az írás nem tett volt már, hanem alkalmazkodás. Nyilván erre  
panaszkodtam, amire te most figyelmeztetsz. Terhes is volt, színtelen és  

íztelen az a munka. Sokszor ma is az, de hát mit csináljunk. Viszont nem  

tudom elképzelni magamat úgy, hogy megszakadjon kapcsolatom a min-
dennapi élettel.  

Proletkultos irodalmon neveledett, mondta egyszer. Hogy sikerült ki-
kerülnie a zsdanovista irodalomszemlélet buktatóit?  

Nem sikerült. Negyvennyolcban, amikor megint írni kezdtem, alagsori  

szinten, nemzetiségi vonalon még nem szűnt meg a politikai megbízottak  
ellenőrző  gyakorlata. A Hídnak még jб  ideig Olyan szerkeszt ői voltak,  
akik minden írásban megkövetelték a vonal kidomborítását.  

Ha Herceg Jánosra gondolok, három vajdasági név jut eszembe: Szen-
teleky Kornél, Milan Konjovié, Majtényi Mihály. Majtényit is állandóan  

foglalkoztatta a vajdasági lét. L -Jgy érzem, azért írt annyit a csatornáról,  

mert még kultiváltabbnak szerette volna látni ezt az egykori mocsaras  

vidéket, amelyen, mint Eötvös Károly írta: „a legnagyobb úri korhelyek  

termettek", s amelyet Mária Terézia idejében többek között elítéltek tele-
pítettek be, mint egykor Ausztráliát. Mennyiben hasonlít Vajdaság-képe  

Majtényiéhoz és miben különbözik?  

Majtényi 1929 végén jött Zomborba, s ott maradt hét évig. Én azonban  

csak a harmincas évek közepén barátkoztam össze vele, azután, hogy  
Kázmér a Nyugatba írt rólunk, illetve az itteni irodalomról. S nem sok-
kal azután a zombori napilap szerkeszt őségében dolgoztunk együtt pár  
hónapig, mivel én 1936 januárjában felmentem Pestre. Aztán el őször ő  
szerkesztette a Hidat, utána én, de mindig összedolgoztunk.  

Barátságom Konjoviéty a1 1942-ben kezdődött, azután, hogy hazaen-
gedték a német fogolytáborból. Nekem óriási élmény volta m űvészete s  
együttélése a szül őfölddel s az itteni népekkel. Valahogy igy szerettem  

volna én is megteremteni magamban és munkámban szül őföld és nagy-
világ szimbiózisát.  

Szenteleky más volta Órá nekem fel kellett néznem, mert ő  vert lelket  
belém, ő  preferált lelkesen engem, „beérkezettnek" tekinthet ő  öregeknek  
is elébe helyezve, s emberileg is oly közel emelve magához, hogy még  
érzelmi ügyeimben is hozzá fordultam tanácsért és vigasztalásért.  

Hogy azonban visszatérjek szűkebb hazánk m{iltjára, azt mondanám:  
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vigyázz, Mária Terézia nem rabokkal telepítette be a török kitakarodása 
után ezt a vidéket, hanem szorgalmas németekkel, akik között még elzá-
szi franciák is voltak, mint az én Karle nev ű  anyai őseim. A királynő-
nek munkás kézre volt szüksége, azonkívül katonákra a török ellen. Így 
kötötte röghöz a granicsárokat, s tartott itt minél többet Čarnojevié 
szerbjeiből. A Buna rijeka partvidékér ől jött bunyevácokat ferences barátok 
hozták be ugyancsak földet m űvelni és katonáskodni. A többiek, a ma-
gyarok, a ruszinok, a szlovákok és románok kés őbb jöttek, magyar felség-
területekről. Igy jöhetett létre itt, a népek szigorú különállása ellenére — 
vagy épp ezért — valamiféle társadalmi és politikai változásokra érzékeny 
népiség. Volkstum. Színekben is megkülönböztetően, ahogy például a Ti-
szántúl, Bánát — szerintem legalább — komorabb, a román háttérrel 
elégikusabb, mint ez a boros, bicskás Bácska. Talán ennyiben különbözik 
Majtényi Bige Jóskája az én Kekez Tunámtól. De a helyi színek elmélete, 
mint már említettem, nem vizuális követelmény volta tájban álló em-
berrel, hanem politikai és társadalmi kategória. 

Szenvedélyesen foglalkoztatja a vajdasági ember sorsa, tekintete azon-
ban nem áll meg szűkebb hazánk határán. Az Ž7jvidéki Rádió kulturális 
műsorában, a Szempontban rendszeresen közölt írásai is a Kitekintő  
gyűjtőcímet viselik. Ilyen értelemben is példamutató nyitottságról tanús-
kodik. Hisz-e a szellem embereinek egy olyan független köztársaságában, 
amely nem vesz tudomást államhatárokról, nyelvi és etnikai különbsé-
gekről? 

Most megint azt kell mondanom, hogy haza és nagyvilág viszonyában 
mindig is jelen volt bizonyos nosztalgia Talán épp azért, mert a külön-
böző  népi hatások nem engedték meg a bezárkózást. Innen, mentek ki á 
legtöbben Amerikába a régi világban, s Németország és Ausztria külön-
böző  vidékeire idénymunkára. Nálam ez a nyitottság — amely nem 
mentes a nosztalgiától — talán családi örökség. Apám, nagyapám mes-
terember volt, akik világgá mentek az inasévek után. Lenézték az olyan 
iparoslegényt, aki nem volt vándorúton. Talán innen ered az én érdek-
lődésem a nagyvilág dolgai iránt. Olyan köztársaságban viszont, amilyen-
ről te beszélsz, nem lehet hinni, mert a valóságban nem létezik. Csak ál-
modni lehet róla: S ezzel az álommal én nem vagyok egyedül. 

Éveken át volt szerkeszt ője a Kalangyának, a Hídnak, majd az Újvi-
déki Rádió irodalmi műsorainak. Jó ideig napi irodalomkritikával is fog-
lalkozott. Milyen emlékei vannak e munkakörökkel kapcsolatban? 

Én mint szerkesztő  a már említett szempontok szerint igyekeztem dol-
gozni, más és más légkörben persze. Munkámhoz tartozott a kritikaivás is, 
nem az elemző  és okadatolt, inkább az impresszionista kritika m űvelője 
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voltam, s vagyok ma is. Mint ilyen, nem lehettem szigorú. Különben is 
mélyen lenézem az olyan kritikust, aki összetéveszti a tollat a taglóval. 
S ha valaki azt mondja, hogy az igazat mégis, meg kell írni, erre is azt 
felelném, hogy ezt sem szabad az ítélet ridegségével tenni. Az, hogy 
„rossz", vagy „gyenge", nem irodalmi definíció, s az európai kultúra a 
kritikában is kötelező . 

Irodalomkritikáit olvasva az volta benyomásom, hogy önmagával 
szemben szigorúbbak a mércéi, mint írótársaival szemben. Egyesek azon 
a véleményen vannak, hogy — különösen egy kis irodalom, még inkább 
pedig egy nemzetiségi irodalom esetében — minden irodalomszer ű  meg-
nyilvánulást fokozottan biztatni, gyámolítani kell; mások szerint a leg-
nagyobb szolgálatot a gyom: kíméletlen irtásával teszi a kritikus. ĆSn sze-
rint melyek azok az alapelvek, amelyekhez az irodalomkritikusnak ilyen 
szempontból tartania kell magát? Befolyásolhatja-e a nemzetiségi helyzet? 

Hát elđször is köszönöm a bókot. A felkarolás, az elnézés a kis irodal-
makban is megbosszulja magát. Ez talán csak valamely irodalmi élet kez-
deti állapotában indokolt. Népesebb mezőnyben, kedvezđbb viszonyok 
között, mint ma minálunk, le kell húznia sorompót a tehetségtelenség 
előtt. S ez nemcsak a kritikusok, sokkal inkábba szerkesztők dolga. S 
micsoda nívókülönbségek vannak nálunk lapok és szerkesztők között! A 
biztatás, a gyámolítás azonban legalább annyira kötelez ő, ha tehetségről 
van szó. S megint azt kell kérdeznem, hol van ehhez — egy-két szerkeszt ő  
kivételével — a megfelel ő  intuíció?! 

Kultúránk háború utáni fejl ődésének fontos pillanatai egy-egy nemzedék 
fellépésével estek egybe. Mennyire tartja ezt szükségszer űnek és üdvösnek? 

A nemzedékváltás nálunk mindig légkör és lehetőség változásával esett 
egybe. A fiatalok Hídja annak idején a hatalmas politikai fordulattal ér-
kezett, s olyan katarzis volt, amely( hiv đ  és ifjonti hévvel utasította el a 
szocrealizmust. Mi idđsebbek, akik addig sok mindent megéltünk, egy 
pusztftd háborút is, tartózkodóbbak voltunk, mint akik nem mernek hinni 
a saját szemünknek. A harmadik nemzedék az YIj Symposionnal már egé-
szen nyugatos irányzatot vett, alaposan befogva vitorlájába a liberális 
áramlatokat, s innen nőtt ki a legmodernebb, legeurópaibb generáció, te-
hetségét is a legeredményesebben kibontakoztatva. 

Bár id őnként meglehet ősen nagy hévvel vett részt kis irodalmunk 
„nagy" összecsapásaiban, szerkeszt őként vagy kritikusként igen toleráns 
volt ellenfeleivel szemben is. Mi vezérelte ilyenkor? 

Vigyázzunk, ezek inkább csak legendák, hogy nagy hévvel vettem részt 
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irodalmi háborúkban. A gyanakvás helyezett koromnál fogva azok közé, 
akik bizalmatlanul fogadták a fiatalokat. Azt hitték, én is ellenük va-
gyok, ha egyszer hallgatok. És az a kötöttségem, ahogy a magyar írást 
mindig is szolgálatnak tekintettem, ami a fiatal tehetségek szabad szár-
nyalásában madártávlatból kicsinyes és maradi literátornak mutatott. 

Vidékünkön sokan hirdették meg már irodalmi programjukat m provin-
cializmus elleni harc jegyében, s közülük sokan estek a provincializmus hi-
bájába. Vajdaságban, a legkülönböz őbb kultúrák érintkezési pontján, a 
nyitottság és termékeny egymásra hatás esélyeinek talaján miért lebeg 
mégis állandóan fejünk felett a bezárkózás, az elszigetel ődés, a kulturális 
pluralizmus hiányának Damoklesz kardja? 

Nincs ilyen vagy olyan irodalom. Csak jó és rossz irodalom van. Csak 
nagy nemzetek irodalmának lehetnek provinciális szigetei. S akkor lesz 
provinciális, ha hiányzik bel őle ez a küzdelem. Isac Singer a zsidó gettó 
írója, a diaszpóráé, s szabad-e ezért provinciálisnak mondani? És a nem-
zetiségeknél erđsebben azt hiszem senki sem vágyódhat a plurazimus után. 

Foglalkoztatja-e az író és az olvasó kapcsolatának kérdése? Tudna-e 
írni valahol olvasóitól nagyon távol, mondjuk Dél-Amerikában? 

Meggyőződésem, hogy olvasók nélkül nincs irodalmi élet. S nem én 
találtam ki, hogy a magyar irodalom létezését nem Jókainak, Kemény 
Zsigmondnak és Mikszáthnak kell köszönnünk, hanem Kohnnak és Grün-
nek, a könyvügynököknek, akik olvasókat teremtettek hozzá. Nélkülük 
vákuumban lett volna a magyar irodalom, mint mindenütt, ahol az olvasó 
hiányzik. A kis irodalmakban, az emigrációban például. S én már ezért 
se tudnék emigráns lenni. 

Regényírás közben mennyire támaszkodott a képzeletre és mennyire az 
élményeire? 

Nem hiszem, hogy az élmények mellett iie lenne Ott minden írásban a 
képzelet rokonértelm űsége. 

Tud-e kritikusan tekinteni saját órásaira? Melyik míivét tartja a leg-
gyengébbnek? 

Magam iránt vagyok a legkevésbé elnéz ő . Pesszimizmusom ebben a kér-
désben a leger ősebb. Ne mondd meg senkinek, nehogy valaki visszaéljen 
vele, de kételyekkel vagyok tele saját értékemet illet đleg. 
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Miért dolgozik ilyen rengeteget?  

Sokallod? Érdekes. Én folyton küzdök a j бravalб  restség ellen. Mert  
most, hogy megöregedtem, nem is tudok okosabb dolgot a munkánál.  

Nem vesztette el a kapcsolatot a korral, nyoma sincs Ónben annak az  
igen gyakori, az öregséggel járó zsörtölődő  keserűségnek. Milyen életta-
pasztalatok segítették hozzá, ahhoz a bölcs der űhöz, amely legszenvedé-
lyesebb hangú írásain is áttűnik?  

Köszönöm a jóindulatú megállapítást. De a látszattal szemben hadd  

valljam be, hogy keserűség is kínoz, s a melankolikus hangulatokra sem  

vagyok sajnos immunis. Ha mégis neked lenne igazad a der űt illetőleg, 
ez csak úgy lehet, hogy sose hagytam magamban elnémulnia túlélés re-
ményét.  

(Doroszló, 1984. augusztus 20.)  
A beszélgetést V ЕKAS János vezette  

TEGNAPI UTCÁK  
(Regényrészlet)  

JuHASZ ERZSÉBET  

Herceg Jánosnak  

Azt kérded, hogy én miért nem árok többé? — hangzott fel har-
sányan a hosszú bácsgödrösi főutca vasútállоmásbоz közeli tájékán,  
de ha értette is e kérdést valaki szó szerint, amúgy ;  nem igent ért-
hette, már csak azért sem, mert máris nagyot csobbanó kacagás kö-
vette. Később maga a tettes: Ede mesélte el Aurélnak, amint a spa-
lettákkal beárnyékolt dolgozószoba b őrfoteljeibe süppedtek Homan-
nai Zoltánnal jobbról és balról is közrefogva nagyapánkat: Hát  

azért nem írok — mondtam az imént ennek az &f jú titánn ők, mert  
mire itt, az Akácok alatt rákapnának az olvasására, mi már mind-
annyian úgyis kimennénk réges-rég a divatból, de el ne sz бld magad  
Aurélnak! Egyébiránt arrбl vitatkoztunk egész úton idefelé a vo-
natban, hogy miért van vagy miért nincs ,szükség a mi folyбiratunk-
ra. Bocsáss meg, drága barátom, most se akarok a szavadba vágni,  
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csak ez az ifjú aranyszájú rendre vidéki m űkedvelők esetlenkedésé- 
nek tekinti az egész Új Hangot. Nem, nem, a Közlöny bazári voltát  
egész pontosan látja, nálunk a kísérletez ő  kedv hiányát kifogásolja.  

Láttál már fából vaskarikát? — kérdezem én t őled, egészen jб-
indulatúan. Tudod te, mit jelent kísérletezni? Amikor az a veszély fe-
nyeget, hogy beszorulsz a meglev ő  és alaposan megcsontosodott for-
mákba — akkor kezd az ember kisérletezni újjal! Meg se érintett  

bennünket az igazi irodalom szele — mibe szorulhattunk volna  

máris bele? Jó, elismerem, persze, hogy elismerem, te őrült, hogy  
nem mindenkire vonatkozik, amit mondok, de hol vagyunk mi még  

attól, hogy hitelesen kísérletezhetnénk! Sót — ide figyelj! — még  

azt is elismerem, hogy a kísérletezés mímelése is frissit őleg hathat,  
de hidd el, először a saját helyzetedet és körülményeidet kell magad-
ban tisztáznod — egyedül ez az út vezet Európába ...Hát ezt az  

imént, a vonatban kifelejtettem...  
Ede mögött az ajtóban két hölgy tűnt fel: az idősebb szőke, vala-

melyest ezüstbe hajló tincsekkel, mutatóujját ajkára téve Intett  

csöndet, s nevető  tekintettel követte Ede forgó szélmalomkerékre  

emlékeztető  hadonászását, a másik, a fiatalabb vörös árnyalatú s űrű  
hajkoronával épp csak elmosolyodott, mintha arcán a szomorúság  
honosodott volna meg jóvátehetetlenül — egyszer s mindenkorra.  

Drága hölgyek! — ugrott fel most Ede és máris az ajtónál  

termett, hogy kezüket — szóval és tettel — azonnal megcsókolja.  

Soha jobbkor! A helyi szűkösségek fölötti düh és keser űség már  
csaknem fölemésztett bennünket. De ím, ki gondol már e gonddal,  
hogy Kegyeteket meglátta!  

Tő lünk sem egészen idegenek az efajta kesergések, elhiheti,  

kedves Ede — szólt az idősebb hölgy, szavait huncut mosollyal  
megtoldva — jöttünk ajánlani, hogy osszuk meg kissé közös bána-
tunkat teázás közepette odaát a szalonban.  

E két hölgy társaságát irigyeltem t őled, Aurél — csak hogy  
tudd! — mindig .is a legjobban. 	S már nyújtatta is karját jabb  
felől a kedves mamának, bal fel ől pedig Rizusnak.  

Tetszenek tudni a drága hölgyek — sose birtam hosszú távon  

elviselni a férfiak társaságát. Igy el'komarodunk végül mindig, hogy  

egyedül maradván zokogva verdesem a fejemet a falba: miért is  

tanultam meg járni, tipegtem volna, kisbölcsőmet legelőször elhagy-
va — egyenest a Tiszának!  

Régen láttuk, Ede, hát mondja már, mi hír a bahé тnekrő l?  
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Drága Nagyasszony, kérdése valбsággal szíven szúr; hol van-
nak már az igazi bohémek! Az utбь'bi, évek során úgy átváltozott  
itt a művészvilág is, hogy bohémeink is már csupa jámbor kispolgá-
rok. Ki merné itt megbontani manapság már a belénk idegzett  
rendet?  

Ugyan, Ede, ezt éppen maga képes mondani, aki végigjárta —
sőt lakta! — fél Európát, s mégis visszatért ide?  

Ja, drága Nagyasszony, az egészen más; én, tetszenek tudni a  
mélyen tisztelt hölgyek, mindig önmagam ellen dolgozom.  

Nem csak dolgozol, de beszélsz is — tette hozzá, szokásához  
híven kissé fanyarul mosolyogva nagyapánk — Mit fog gondolni  
rólunk Zoltán barátunk? Méghogy rólad, de r бlam!  

A Zoltán barátunknak nevezett ifjú .költő  szőkén, lángolб  arccal  
és dacosan ült a helyén. Eltökélt szándéka volt, hogy most végre  
számon kéri nagyapinktól az Új Hang zavaros és egészen vidéki  
koncepciбját — ám a hölgyekkel folytatand б  szalon-csevegésre  
egyáltalán nem számított. Már eddig is zavartan forgolбdott székén,  
s izzadó tenyereinek rejtegetésével volt elfoglalva, de a félig-meddig  
neki szegezett kérdés eredeti céljára eszméltette: — Én azon a véle-
ményen vagyok — kezdte indulatosan és rekedten — hogy nem  

szabad lehajolnia sárba, és ön, Mester, aki még nem is oly ráég  
mocsaras rónán bércekre vágyott — ön hogyan toporoghat most  
mégis oly otthonosan ebben a pocsolyában)  

Én is amondó vagyok — szólalt meg lágy hangon, arcán egy  
gyorsan átsuhanó mosollyal Rizus —, hogy az ember nem lehet a  
maga ura ezen a vidéken még a művelődés tekintetében sem egészen;  
a vidék veszedelmes süllyeszt ő  a legtöbb esetben.  

Süllyesztőnek süllyesztő, nem is tagadom — vette át a szót a  
Nagyasszony — elég, ha annyit említek, hogy Aurél egészségét az  
estétől reggelig tartó műkedvelés ásta alá. Zoltán barátunk még oly  
fiatal, nem tudhatja, mi ment itt éveken át. Mindent Auréltól vár-
tak. Színdarab kellett? Majd Aurél elintézi a bemutatás engedélye-
zését, sőt be is tanítja a szerepl őket. S ha más nem akad, majd 5  
eljátssza a főszerepet is. Istenem, Rizuskám, ki gondolta volna gye-
rekkorota'kban, amikor Aurél benneteket tanított szerepre, hogy ezt  
még felnőtt fejjel is folytatja, s éppen a bácsgödrösi Nagyvendégl ő-
ben!  

Aurél éveken át színdarabokat rendezett otthon — vette át a  
szót Rizus, s tekintetében most a visszaemlékezésnek oly emelkedett  



öröme fénylett, hogy Zoltán, ha lat, még jobban elpirult iméntii  

harsány kifakadása miatt. Mindeddig csak sért ődöttség tombolt ben-
ne: ezek itt úgy tesznek, mintha észre se vennék, miként vágott ó,  

éleselméj űen a dolgok elevenébe, lopva mátekintve azonban Rizusr .a  
egyszeriben szégyenérzet kerítette hatalmába.  

Egyszer egy egész szobát kiürítettünk. Aurél írt egy színdara-
bot, A gyilkos — úgy rémlik, ez volt a címe, s előadást kerekített  
belőle. Ő  volta rendező, az ügyelő, a súgб  és a főszereplő  is egy-
ben. Mindenkit befogott: anyát, apát, húgomat és engem, Engel  
Bandit, ki évekig a házitanítója volt, s őt még a cselédeket is. Arra  
emlékszem a legjobban, hogy az el őadás végén azt mondta nekem:  
61 játszottál, Rézikém, csak jobban meg kell tanulnod elesni!  

Nem annyira a színdarabok ellen volt nekem kifogásom, in-
kább a hajnalba nyúló muzsikálások miatt haragudtam. Minden  
leány és fiatalasszony Aurélnak esdekelt: csak még egy kis muzsikát,  
csak még egy talpalávalót!  

Nagyapánk, mint a társaságok folyamán általában — ez alka-
lommal is hallgatott; hogy gondolatban mikor mennyire vett részt  
egy-egy beszélgetésben, arra vonatkozólag kissé merev arckifejezése  
kevés felvilágosítással szolgálhatott, s amíg Ede a hölgyeket szóval  
tartotta, magát pedig a számára nélkülözhetetlen mozgásban, addig  
Zoltánnak bőven volt ideje forró szégyen és gyilkos dac között há-
nyбdnla.  

Min dolgozik mostanában, uram? — fordult Zoltánhoz nagy-
apánk, amikor a spalettákkal beárnyékolt dolgozószobaba kettesben  
visszavonultaik. Zoltán, mintha e szavakra áramütés érte volna.  
Most nem az írása fontos — fújta elakadó szusszal, de belül egyre  
csak azt hallotta: hát mi a fontos, mi a fontos, mi a fontos? E pil-
lanatban nem volt képes nagyapink szemébe nézni, de pontosan  
érezte, hogy kissé hűvös és valamelyest fáradt tekintete ott köröz  
körülötte, mintha tapintatosan fürkészné őt, vagy inkább a kett ő-
jük között lehetséges párbeszéd fogalmakon túli esélyeit, s amint  

hamis daccal a hangjában — az i,méntieket kimondta, érezte,  
Aurél tekintete — csupa szelíden — megállapodik rajta.  

Kedves uram — szólalt meg kisvártatva újra —, nekem nem áll  
szándékomban befolyásolni önt, éne gaz írásaira tartottam igényt ed-
dig is, s tartok ezután is. Az ön éveiben a legtöbb .igényes fiatalem-
ber türelmetlenebb s ezért harciasabb is, mint az én koromban.  A 
világért sem kívánnám tompítani az elégedetlenséget: Mindenkinek  
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egyedül kell megtalálnia a maga útját ... Én megkésve, de talán  
mégsem későn eszméltem arra, hogy az a dolgunk, hogy az átrende-
zett határok között is magunkra talaljunk. De maradjunk csak az  
irodalomnál. Irodalarn? Dehogy irodalom ez, dehogy irodalom!  
Mindenki, aki itt írб  akart lenni valaha is — menekült innen, ha  
csak tehette. A magunkra maradottság — ez a mi egyedüli öröksé-
günk és alapunk, a többi üres buborék. De végső  ideje kezdenünk  
magunkkal végre valamit. Elegem van az Asszonyról, a szalanok-
rбl, a Spleenről, a családi háromszögekről szóló könnyű  csevegések-
ből. Írni kell és nem csevegni, bele kell kapaszkodni valamibe, gyö-
keret kell ereszteni.  

S a doktor úr úgy hiszi, hogy akiknik a versei és novellái az  
Ij Hang lapjain napvilágot látnak — meg tudtak kapaszkodni eb-
ben a mi talajunkban?  

Dehogy hiszem, dehogy hiszem, csak arról van szó, hogy  e 
felé tartanak. Igen, hogy úton vannak a gyökérverés felé — s ez  
nem lebecsülendő  eredmény.  

Én azonban nem állom meg, hogy ki ne mondjam: egy-két te-
hetségesebb hangütés :kivételével nem látok bennük mást, mint szá-
nalmasan együgyű  erőlködést. És ez nem más, mint a partravetett- 
ség mélypontja!  

Elnézését, uraim, ha félbeszakítottam volna, csak azt szeret- 
ném siúrgősen szóvá tenni, hogy én a gondolati igény sz űkösségét  
nem ezekben az olykor valбban művészi erő  híján lévő  erőlködések-
ben látom elsősorban, hanem sokkal inkább az olyan fajta m űvek-
ben, amelyek •az örök emberit igyekeznek minduntalan megfogal-
mazni, de függetlenül minden tértől és időtől. Ártatlanoknak lát-
szanak ugyan, de ezek az írástudói felel ősség legnagyobb arulói.  

Dehát emezek? — folytatta volna Zoltán nem is nagyapánk,  

hanem most már sokkal inkább az egész világ iránti ádáz harag-
gal és keserűséggel — Ezek mintha most tanulnának beszélni! —  e 
pillanatban azonban Ancsura, a ház mindenese lépett be: — Dok-
tor úr, tessen jönni a rendelőbe, Harváthné van itt, a fia a halálán  
van  

Elnézést, uram, hamarosan visszatérek. Ha nem siet, örülnék,  
ha megvárna. Nézzen szét addig a könyveim között!  

De sietek! — gondolta Zoltán kétségbeesetten, amint magára  
maradt nagyapánk dolgozószobájában. Nem maradhatok itt, és nem  
maradhatok sehol ezen az .istenverte vidóken! Partra vetett halak  
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tátogása ez az egész! Sđt még rosszabb: dadogó horda — azok va-
gyunk itt mindannyian. O Eurбpa, de messze vagy! Mozdulatlanul  
ült, egyetlen képzelt pontba összpontosítva tekintetét, holott törni-
zúzni szeretett volna. Azt hitte talán, hogy Aurél majd néhány  
higgadt szóval kiigazítja az összekuszálódott útjait? Miért ül itt?  
Mi keresnivalója itt? És egyáltalán: mit ől olyan magabiztos, hogy  
azt hiszi, jobb sorsra érdemes? És milyen jobb sorsra? Hogy nem az  
írás a legfontosabb? Eljött, hogy ezt közölje Awréllal? Hát mi más,  
ha nem az írás, a saját hang? De neki nincs saját hangja, ő  még  
csak nem is dadog, még csak nem is mutál a hangja, đ  — hát ismer-
je már be legalabb önmagának! — ő  egy év óta semmit sem tud  
megírni, egyetlen tisztességes mondatot se! Úgy ü1 itt, mintha a le-
vegőben, nem is, mint merő  agyrém — kívül-belül valótlanul.  

Holtfáradtan d ő lt bele a fotelba, mint akinek most már nincs is  

semmi gondolnivalója. Gépiesen pásztázott a tekintetével körbe-
körbe. Valahonnan edénycsörömpölés hallatszott, léptek és csoszo-
gások, kinn az udvaron el-elvakkantatta magát az öreg vizsla. Va-
laki fölcsavarta a rádiót a szalonban; egy bécsi valcer hangjai,  
majd a лagyasszonyé: Wiener Blut! — hallod, Rizus? Hallgatta  ő  
is a Wiener Blut-nak az éteren át ide hullamz б  dallamát, hallotta  
a két nő  hol halkabb hol hangosabb csevegését is, s egyszeriben  
szinte a bőrén érezte, amit számukra ez a tűnt éveik mélyébđl vá-
ratlanul fölbukkanó dallam hozott most. ,A. Wiener Blut, mely rég  
kiszakadt mindennapjaikból, egészen elenyészettnek hitték réges-
rég mindketten, s íme mégiscsak itt van újra, mintha mindeddig  
csak bújócskát játszott volna velük, hogy most végre megmutatkoz-
zék teljes pompájában, mint t űnt éveik múlhatatlan elevensége,  
mint egy-egy megmásíthatatlanul saját élet teljességének köt đszöve-
te ... S most végre mert figyelmesen szétnézni Aurél dolgaz бszo-
bajában is. Tekintete az olajzöld ripszselyemmel bevont hever ő  rel-
letti alacsony asztalkán állapodott meg: egymásra halmozott nyi-
tott könyvek, ironok, keskeny, hosszú papírnyelvek eleven kuszasá-
ga. Sose tudta elképzelni Aurél életét, hiszen megjelenésében mindig  
is hűvös idegenre hasonlított, akinek nem lehetnek e világi megbíza-
tásai sem itt, sem másutt a földön. S furcsamód ez a kisasztalka, s a  
rajta látható kuszaság avatta most az S szemében hitelessé. Awré1  

evilágiságát. Gyakori elutazásaira gondolt, írásaira, amelyek nem  

csak gazt foglalják magukban, ,hogy mit jelent számára San Remo,  
Palermo, Párizs vagy Amsterdam, hanem — neki legalabb úgy tű- 
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nik — még inikább a felfaxrósftб  élmény itthoni hiányát. Lehetséges,  
hogy ez az a néhány tárgy, mely honvágyat ébreszt benne mégis?  

Amelyek közelében — ha mégoly bizonytalanul is —, de otthon  
van a megfejtett világban? Lehetséges hazasietni úgy, akár egy min-
denkori tegnapi utcába? Otthon lenni, mint a hiány teljességének  

lélegzetvétele?  
Mire odaértem, már halott volt — hallatszott kintr ől Aurél  

hangja, majd Ancsuráé is: Istenem, istenem, szegény gyerek, isten  
nyugosztalja! S éppen amikor Aurél a szоbába belépett, nagy zajjal  
megérkezett Ede is: Aranyos Ancsura, hogy mennyi ismer ősöm van  
nekem a maguk falujábaл ! Azt hittem, hajnalhasadásig vissza se  

érek már. Ide raktak — oda raktak, itt egy barack — ott egy ba-
rack, mit mondjak? Szakadjak meg inkább, mint hogy visszauta-
sítsam... ezt a nagy vendégszeretetet.  

Zoltán szeretett volna még kérdezni valamit arról, hagy Aurél  

hogyan képes írni, amikor úgysem olvas itt senki, meg arról is,  

hogy mi ad neki ero"t ahhoz, hogy higyjen egy talán-talán megszü-
lető  irodalomban. Még inkább szerette volna valamilyen farmában  

Aurél tudtára adni, mennyire hálás neki ezért a délutánért, s talán  

még azt is beismerni, hogy nem megy az írás, pedig tudja ő  nagyon  
jól: mégiscsak az írás a legfontosabb, a saját hangon megszólaló írás.  

Ede megérkezése azonban mindezt lehetetlenné tette. Egyébként is  

késđre járt, s nekik hamarosan indulniuk kellett az állomásra.  

Csöndben bandukoltak a végtelennek tetsz ő  poros bácsgödrösi fd-
utcán, fülledt meleg volt, az este sem hozott enyhülést. Zoltán  

annyira elmerült gondolataiban, hogy időbe tellett, míg észrevette,  
Ede mennyire szokatlanul sz&lanul megy mellette.  

Mit nézel? — kapta fel a fejét dühösen, és vadul rugdosni  

kezdett egy lába alá került tégladarabkát.  

Most is lázas volt — jegyezte meg később komoran — Lát-
tam az arcán, főleg a tekintetébeni. Zoltán buta csodálkozással me-
redt rá: Lázas? Nem tudtam...  

Nem tudtaara, nem tudtam — mindannyian ezt szajkózzátok!  

Hát mit tudtok? Sajnálni önmagatokat és közben hepciáskodni!  

Egész úton hallgattak, Zombarba érve azonban mindketten vala-
melyest fölélénkültek, igaz, frissít ő  szellő  is kerekedett közben, és  
6k, gyors elhatározással egy fiákeren a Vadászkürtbe hajtattak. Ede  

bécsi és párizsi éveiről mesélt, saját maga vigasztalására, Zoltán  

legalább .is ezt érezte ki belőle, ő. maga pedig a hölgyeket nézte, az  
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összeset, aki csak a Vadászkürtben látható volt, sorban. Mennyire  
szeretett volna találni most egy neki való arcot, hogy elnézegethet-
né kedvére. Ám talán a figyelme nem volt elég éles — be kel-
lett látnia, hogy egyetlenegy sem akad köztük, amelyiken a tekin-
tete szívesen elidőzne. Mára harmadik palack bornál tartottak, de  
a kedvük egyaránt apadt volt. Zoltán Aurélra gondolt egész este  
újra meg újra, s hiába törekedett,, neon tudott tartósan megszaba-
dulni alakjától. Látta maga el őtt ülni, állni és feküdni szobájában,  
s végül már oly nyomasztó súllyal nehezedett rá ez a sz űnni nem  
akaró látomás, hogy erőnek erejével próbálta másutt elképzelni: az  
utcán, egy expresszen, a zangоránál. Csak elgondolni, de kбpzelni  
sehogyan sem tudta. Mint akire minden a jtб  rácsapódott végleg —  
villant az eszébe. S ekkor mintha a saját elkerülhetetlen sorsának  

szakasztott mása is földerengett volna ebben az elhessegethetetlen  

látomásban.  

Edétől elválva sokáig bolyongott még a város utcáin, de hiába  

reménykedett benne, hogy most talán 6 is, minta gyerekkor mese-
alakjai, addig megy-mendegél mig — legalább — megnyugvást nem  
talál. Gondolatai zaklatottan kavarogtak. Egyik pillanatban úgy  
döntött, hogy elutazik Pestre, s ott próbál az irodalom berkeiben  
szerencsét, a másik pillanatban minden érve amellett szólt, hogy  
maradnia kell mindenáron. Ha itt marad, belefullad a kisszer űségbe  
és a közönybe — ha pedig elmegy, a gyök вreitól szakad el talán  
örökre — latolgatta kétségbeesetten.  

Egyadta nyitott seb az ember — ötlött az eszébe, miközben a  
kosarakkal megrakott piaci szekerek vonulását bámulta a hajnalo-
dásban. — Egyadta nyitott seb!  

Lehetséges, hogy az ivást is így adatik meg tenni — kiszolgáltat-
va mindannak, arai élő? Nem vesztességkбnt az élettel szemben, de  
nem is gy$zelemként. ÍJgy, ahogyan mienk maradt tán valamely fa  
a dombon, hogy naponta viszontlássuk, mienk maradhat a tegnapi  
utca, egy-egy szokás hűsége, mely regmakacsolta magát, megtet-
szett neki nálunk és nem ment, s itt maradt.  
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AZ ÍTÉLET  

(Részlet egy regényszövegből)  

HERCEG JANOS  

Az esküdtszéki tárgyalást csak a börtönben elđzte meg egy kis  
izgalom. Gogoland népe nyugodt volt, s a parasztpárt tagjai sorába  
tömegesen 'kérték .felvételüket a fiatalok. Az izgalmat viták; váltot-
ták ki a tornyok alatt, mivel Gerard nem volt hajlandó minden  
tekintetben alávetni magát az el őkészületeknek. Egy reggel hangos  
kulcscsörgetéssel benyitott a cellájukba Jean, s miután mindkettfSjü-
ket csfpös szfverđsftđvel kínálta, amelynek szilvaillata betöltötte a  
fogdát .és az egész folyosót, Zorkovszdkyt elvitette. A léngyel nemes  
szбtlanul engedelmeskedett, Gerard azonban haragosan szólt rá a  
porkolábra :  

Hova viszik a barátomat?  
Legyen nyugodt, visszajön, most csak néhány órára vonul el  

egy másik cellába, hogy ne zavarja a kezelést! 	felelte fölényes  
mosollyal Jean.  

Miféle kezelést? Nekem semmi bajom. Az epém is rendbejött.  
Nézze, én csak az elđirásoknak teszek eleget, felelte a f đfegy-

đr, s intett a fogdmegeknek, hogy Zorkovszkyt elvigyék. —Bíróság  
elé Gogolandben csak testileg és lelkileg tökéletesen egészséges; em-
ber állhat. Tudhatná, hogy ezt az alkotmány követeli meg. Egy  
tyúkszem nem maradhat a vádlott lábauj ján, s egyetlen homályos  
folt sem lelkének rejtett bugyraiban.  

Tyúkszemem sincs!  
Az most nem is érdekel. Minden ilyesmi: fürdés, masszázs,  

tyúkszemvágás az utolsó nap reggelére marad. Akkor aztán még  
befújom magát illatosítóval, s már ;  mehet is a bírái elé. Most egy  
kis lelki klinika következik.  

Gerard-nak erre a szó szoros értelmében leesett az álla.  
De még mieldőtt a száját kinyitotta volna, Jean szélesre tárta  a 

fogda vasajtaját, majd miután kissé hátrahúzódott, tisztelettel je-
lentette: Miss Ewelyn Short Wellington!  

Egy fiatal hölgy lépett be boglyas vörös hajjal, fekete szemüveg-
gel az orrán és hatalmas táskával a, hóna alatt: How dod you dou!  
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fuvolázta nem éppen kellemetlen hangon, s rövidlátón körülné-
zett, hogy hova ülhetne. — Remélem, nem zavarom.  

Azt nem mondhatnám — felelte Gerard kicsit még morózusan.  
De nagyon örülnék, ha elárulná, minek köszönhetem a látogatást.  

Majd arra is rátérek —, felelte a vörösha jú lány, s leült  a 
priccs végére, sárga bđrtáskájából kitett egy vastag szálú, kötésben  
levő  fűzöld pulóvert, majd a két gombos végű  kötőtűvel, szorgal-
masan kötni kezdett. —Egyelőre végtelenül boldoggá tesz maga a  
tudat, hogy itt vagyok a mester mellett, mondhatnám testközelben.  
Tudja, milyen régen szerettem volna megismerni magát?  

Egy pillanatra abba .is hagyta a kötést, s levette hatalmas szem-
üvegét, mintegy a vallomáshoz két szemének fényét is hozzáadva.  
De bármilyen szép szeme volt is Miss Ew'eli п  Short Wellingtonnak,  
Gerard egy ici-picit hátrált volna a priccs másik végén, ha lett vol-
na hova, annyira meglepte a váratlan látogatás, de még inkább a  
gyors .és intim fordulat, mint amikor egy n ő  idő  előtt vetkőzni  
kezd.  

Ne féljen tőlem mester! Azért jöttem, hogy segítsek magának!  
Pszichológus vagyok, s az a dolgom, hogy előkészítsem a vádlotta-
kat a tárgyaláshoz.  

Ezt már úgy mondta a lány, hogy megint feltette óriási napszem-
üvegét és a két 'könyöke sebesen járta köt őtűket mozgatva, úgy-
hogy Gerard-nak a gályarabok jutottak eszébe, azok dolgozhattak  
ilyen lázasan Pireusz pálmafás partjai alatt, mikor már Athén is  
feltűnt messziről és a bordélyházi lányok kijöttek a .rácsos ablakú  
kőházak elé az evezősöket  várni. 

Mire akar előkészíteni? — kérdezte tétován.  
бszinteségre - felelte habozás nélkül Miss Ewelyn Short Wel-

lington.  
Mindig őszinte ember voltam — mondta Gerard —, az élet-

ben annyi bajom épp ez бrt van talán. Legyen hát nyugodt, a bíró-
ság előtt is őstiinte leszek. Ezt annál inkább megtehetem, mert ártat-
lan vagyok.  

Kedves mester — tette le a kötést a lány, . s a zöld pulóver  
úgy feküdt most közöttük, min ro egy üde kis sziget —, ne a végén  
kezdje! Mert azzal, hogy azt mondja ártatlan, semmi újat nem  
mond. Mind ezt mondja. Mintha a tagadása polgári álmorál csöke-
vényс  volna és senki se merne szembenézni az igazsággal. S maga  
nem polgár. Maga művész ... Igen, s mint ilyen, sajnos vogelfrei  
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kis vacak apparatcsikok törölhetik belém büntetlenül a lábukat,  
rohadt törtetők  .. . 

Pszt! — tette szájára kezét a lány, s egész közel hajolt hozzá  

anyás aggodalommal. 	Engem is bajba hoz, az isten áldja meg,  
ha így beszél .. S nem olyan biztos, (hogy ez iis gaz őszinteségéhez tar-
tozik. Engem most sokkal inkább az érdekel, mit álmodott az éj-
szaka?  

Gerard elmosolyodott.  
Freuddal kezdi? Azt hittem, rég kiment a divatból a vén bé-

csi kéjenc.  
Ki +is ment. Az atyák pásztorlevélben átkozták ki az álomel-

mélet azonban tovabb fejlődött. És ha nem tévedek, maga is az  
álomnak engedett, amikor Gogolandet választotta, új hazájának.  

Hosszú és unalmas párbeszéd alakult ki közöttük, a tudományos-
ság látszatával, a verbális álom jelképszerűsége és az egyszexü álom  
őszintesége közötti különbséget áthidalva. Š akkor Gerard egyszerre  
elszólta magát:  

Ne haragudjék, de különben sem tartozna magára, ha elmon-
danám„ hogy álmomban a feleségemmel volt egy kis sz6váLtásom.  

De még mennyire .rám tartozik! —Kiáltotta diadalmasan Miss  
Ewelyn Short Wellington, s mint ,aki Igy akar bizalmat kelteni, le-
vette szemüvegét. — És kérem, ha lehet, ne tekintsen engem n őnek!  
— de ezt már úgy mondta, hogy; hosszú szempillái alól nézett  fel, 
Igy aztán fölöttébb kacéran hangzott el a: .  ha lehet. Ahogy orvos  
előtt nem szégyelli az ember magát, úgy, tárja fel maga is el őttem  
Lelkének legrejtettebb titkait.  

„Szegény hazám!" — sóhajtotta. volna magában Gerard, ha még  
a hazájának érezhette volna Gogolandet. És mélységesen lenézte a  
módszert, amely ilyen naiv lányok közibejöttével igyekszik prepaxál-  
ni a vádlottakat. Vidéki vásárokon mond eféléket a lefátyolozott  
jósnő :lelkének Legrejtettebb titkait. De ott +az ember nevetve leteszi  
a pénzt és megy tovább ,a másik sátor alá.  

Csakhogy ott feküdt közöttük a zöld pulóver a priccs szürke  
lбpokró .cán, s tán ezért jelentek meg el őttc most az álоmbeLi lom-
bos ,fák, amelyek alatt Trüdivel sétált. Sziklás hegy magasodott  a 
fasor végén a kék ég alatt, s Trüdi azt mondta: „Nincs, nincs igaza!  
És csak annyi kellett, hogy elfusson közöttük lobogó sörénnyel egy  
fehér csikó, mintha kitört :volna valahonnan és most nyerítve re- 
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nekül az üldözői elől és Gerard fujtott hangon azt mondja: „Men-
jen, többé nem akarok tudni magár бl, van még nđ  a világon ..."  

Butaság! — mondta hangosan és elmosolyodott.  

De akkor Jean szerencsére bekopogott, hogy a szeánsz ideje le-
járt, mire a lány összeszedte kötését s csaknem ijedten felkiáltott:  

Már? Hiszen még nem is csináltunk semmit! No, nem baj!  

Majd  holnap!  
Miss Ewelyn Short Wellington ezután .még néhányszor felkereste  

Gerardot a cellájában. Mosolygósan jött, h .атsány how you dou-
ukkal, miután lehajtotta fejét az ajtóban, minthogy nem csak a neve  

volt hosszú, hanem đ  maga is. Gerard meg is jegyezte egyszer, mikor  

már igazán jбban voltak, hogy az ilyen szép magas lányokat az em-
bernek néha kedve lenne összehajtogatni és párna helyett a feje alá  

tenni. A vöröshajú lány azonnal felajánlotta erre acélra karcsú  

alákját, s majdnem elpityeredett, amikor Gerard erre azt mondta,  

csak tréfált.  
Maga sajnos még mindig nem vesz komolyan engem — s бhaj-

totta vigasztalanul —, pedig már igazán észre kellett volna vennie,  

hogy maga nekem sokkal több, mint egyszer ű  médium.  
Gerard eleresztette füle mellett ezt a vallomást és a preparálás  

elöl is '.folytonosan kitért. Közben múltak a napok, vészesen közele-
dett a tárgyalás ideje, úgyhogy Miss Ewelin Sh оrt Wellington j бnak  
látta ,meggyorsítania kezelést, s evégből egyszer azt mondta:  

Nézze, Gerard, remélem, megengedi, hogy fgy szólítsam, talán  

fi teketбriázzunk tovább. Hagyjuk az álmait, pedig mondanom sem  

kell, hogy azok privatim is érdekelnek. Térjünk a tárgyra.  

Mit tehetek magáért? — állt fel a priccsr ől és hajtotta! meg  
magát a lány előtt, mint valami grand-seigneur. — Nem szeretném,  
ha kudarcot vallana velem. Arulja el, mit vár t őlem.  

Mondtam már, őszinteséget. Azt, hogy bevallja b űneit, sőt,  
ha lehet, egy kicsit meg is tetézze őket. Gogolandben minden vala-
mire valб  politikai tárgyalás fgy szokott lefolyni. Ezért mi felelünk,  

pszichológusok.  
De hiszen rnég nem is tudom, mivel vádolnak!  

Majd megtudja. Egy бrával a tárgyalás megkezdése előtt  
kézbesíteni fogják a vádiratot. S, mivel nálunk sem az ügyészi vád-
beszéd, sem a védői plaidoyer nem engedi meg a hosszú locsogást,  
ehelyett lakonikus rövidséggel ragaszkodik a tárgyhoz, b őven lesz  
ideje a vádiratot áttanulmányozni.  
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Ki se hallgattak még — méltatlankodott Gerard, mintha, sér-
tésnek vette volna, hogy ennyire elhanyagolják. — Csak sejtem, 
hogy nem kávéházi kabátlopásért hoztak be. 

Erről meg lehet győződve! Engem sem szoktak holmi csirke-
perekben angazsáln іі . Csak főbenjáró bűn lehet, kémkedés, hazaáru-
lás, a demokratikus cári hatalom megdöntésére irányuló kisérlet, és 
Igy tovább. 

Nagy ég! — csapta össze kezét Gerard őszintén megrémülve. 
— Legalább maga higyje el nekem, hogy ártatlan vagyok! Mond-
tar már, hogy' önként jöttem ide, azt hittem ez az az ország, ahol 
még van értelme az életnek! Kinek a javára kémkedtem volna? S 
kinek jutna eszébe megdönteni a hatalmat Gogolandben, ahol a 
parasztok remekül élnek, kinek? 

Ajjaj, mindig van, aki ilyesmire kapható. Ha másért nem, hát 
azért, hogy egy kicsit ő  legyen hatalmon, vagy akiket szolgál. Nem 
kell ide objektív ok. S meglehet, épp az a gyanús, hogy önként jött 
ide. Beépítették. 

— Kicsoda, az isten áldja meg? 
Honnan tudjam. Talár a KRS, a ZPY, de nem ez a fontos. 

Még az se, hogy valóban elkövette-e amivel vádolják. S tegyük fel, 
én elhiszem, hogy ártatlan. Ez azonban nem elég az , üdvösséghez. 
Vallani kell a vádat. Beismerni mindent, s mint mondtam, lehet đ-
leg annál is többet. Bombát akart dobni őfelsége VIII. Dimitru ko 
csijára, mondjuk, vagy egy hegyes tdrrel le akarta szúrnia seriffet! 
Ha nem volna tőrje, szóljon, majd én hpzók. 

Elég volt, .távozzék! — ordftiotta el magát Gerard, úgyhogy a 
kinyílt ajtó részén Jean bedugta ijedten a fejét, s Miss Ewelyn Short 
Wellington sietve összekapkodta a f űzöld pulóvert, amely már 
majdnem készen volt, s miközben szép .szemével búcsúpillantást ve-
tett Gerardra, csak annyit mondott: 

Szegény ember! — pedig meg akartam menteni. 
Gerard sokat hallott kirakatperekr ől, s annak idején lélegzetvissza- 

fojtva olvasta a Dimitrov peréről szóló tudósításokat. S lám az sem 
hagyta magát :preparálni. Nem sikeriilt rábizo.nyftani, hogy 6 gyúj-
totta fel a Reichstagot. Mért vállalná magára éppen ő  a képtelen 
vádakat? 

Mert a kor gyermeke vagy — mondta csendesen a lengyel 
nemes, aki mintha jóval járatosabb lett volna a világ dolgaiban mint 
6. Mert semmi közöd a régi, rothadt liberális világhoz. Mert magad 
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is hittél benne, hogy a legrosszabb paraszthatalom is jobb, mint a  

legkiegyensúlyozottabb polgári rendszer. Hittél benne és küzdöttél  

érte.  
Ezért legyek az áldozata? — nézett rá elképedve Gerard.  
Ezért! — hagyta jóvá sz ј  szavúan Zorkovszky.  

t7ltek szótlanul  az esti szürkületben s várták vacsorára, mint  a 
többi rab a babgulyást. Mert akkor rnár megvont ák a kedvezményt,  
mely szerint Gerard kívülről kaphatta a kosztot. Egyszer az egyik  
hústekercsben ugyanis egy keskeny kis papírszelet volt Trüdi kéz-
írásával: „Ismerd be, amivel vádolnak!"  

A titkos üzenet nem kerülhette el a f őfegyőr árgus szemét. És  
mivel Natasa sem osztogatta val бszínűleg valami bőkezűen a ke-
gyeit, Jean ugyan beadta a lábast az étellel, de diadalmasan lobog-
tatta meg a cédulát:  

Ne mondja, hogy nem vagyok gentleman! Atadom .az üzene-
tet. De ez volt az első  és utolsó becsempészett levél, vége az otthoni  

kosztnak!  
Vén hülye! — ordított rá Gerard. — Kezet kellene cs бkolnna  

a feleségemnek, hogy ilyсsmmire akar ravсnni.  
Kikérem magamnak ezt a hangot! — toporzékolt a f őfegyőr,  

hogy csak úgy csattogott a műfogsora. Egész életemet a rend szolgá-
latában töltöttem el. Most is ez a legfőbb gondom, a rend és a biz-
tonság fenntartása`!  

Rend! — felelte vissza kiáltva Gerard. — Mindenütt és mind-
annyian ezt mondják! Nem az ig.azság a fontos, nem a szabadság,  
az egyenlőség, hanem a rend, amelynek örve alatt zavartalanul csi-
nálhatják a disznóságokat. Csak rend legyen, s maradjon a status  
quo, az örök egyhelyben topogás és a hatalom! Hát maga, vén ba-
rom, nem látja,, hogy vége a világnak?  

Ne vegye fel tőle, Jeam! — állt közéjük békítően a lengyel  
nemes.  

S ennek az volt az értelme, hogy Gerard más törvények szerint  

néz a világra, hiszen bohóc. Meg kellett volna sért ődnie? Nem. Hi-
szen a ki nem mondott állítás igaz volt. És Jean sem haragudott  
már. Elnéző  mosoly bujkálta bajúsza alatt, de az otthonr бl valб  
étkezést beszüntette.  

–  A maga módján mindenki áldozat — fordult aztán Gerard-
hoz Zorkovszky előbbi gondolatmenetét folytatva —, mármint a  
magunkfajta. Mert te is csak úgy vagy vele, hogy nem nézted, hova  
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kell állni, hanem mentél a magad útján. Az okosak, az ügyesek, az  
engedelmesek, mindig megkeresik a biztos helyet. Ahova nem süt  
be a tikkasztó déli nap, s nem ver be a jéges ő. Én is igy voltam,  
csak aztán mindjárt az elején elkaptak, s azбta sem tudom elhi-
tetni, hogy lojális vagyok. Mert kell az áldozat.  

Hosszú és szép példabeszédbe fogott a pelikánmadárról, amely sa-
ját vérével táplálja fiiait, s mintha nekik is az lenne a dolguk, hagy  
vérükkel hizlalják Gogoland jövőjét.  

Trüdi kézírásának eredetiségéhez nem fért kétség. Most már csak  
azon törhette Gerard a fejét, mi bírta rá feleségét erre a felszólítás-
ra. Kényszerítették volna? Ilyesmiről is hallott, de nem hitte el. Azt  
hitte, ellenséges propaganda. De Trwditilyesmire kényszeríteni nem  
is lehetett volna. Az a fajta természet volt, aki a kényszerre még  
inkább megmakacsolja magát.  

Talán attól tart, ,megkínoznak? — tün đdött tanácstalanul,  
mert a Zorkovszky sem tudta mire vélni az üzenetet. —Ezért is-
merje& be mindent? No és ha ezek után simán felkötnek? Inkább a  
halált, mint a verést és megaláztatást?  

Kétségek és gyötrődések .között múlt az id ő . Volt úgy, hogy j б-
gázni is elfelejtett, vagy csak megadta magát egykedv űen a sorsá-
nak. A lengyel nemes figyelmeztette ilyenkor gyengéden:  

No, mi van veled, öregem? Fejre sem álltál még ma!  
Mert azt nagyon szeretett. Némi egyensúlyozás után oly mereven  

állt Gerard a feje búbján, mindkét kezét vízszintesen tartva mint  
a gyertyaszál. Mikor pedig ebben a helyzetben énekelni kezdett, az  
egész folyosón csend lett, csak Jean kulcsainak csörgése hallatszott,  
ahogy megállt és belesett a kémlel őn.  

Isten tudja, mi az oka —, mondta Zorkovszky csodálattal és  

lelkesen — ,  de ilyemkor úgy érzem, mégis érdemes élni. Pedig nem  

is az én mutatványom a nehézkedési törvény legy őzése a háromszo-
ros szaltóval, s aztán ezzel a fejreáliással. Ha nem lennék öreg és  
elhasznált, megkérnélek, taníts meg rá engem is. Azt hiszem, ilyes-
mit kellene tenned a bírбság előtt is, hadd lássák, kivel van dolguk!  
Különben amilyen fafej űek, még kurta vasra vennének és sötét zár-
kába csuknának. Hiába, a nagy és szép dolgok meg se látszanak  
hatalom madartávlatából. Ahhoz embernek kell lenni és lenn ma-
radni a többi emberrel a földön.  

A bölcselkedés a minden emberit megrontó hatalmi érzésr ől má,r  
Gerard hatása volt, Addig a lengyel n сm es csak 1)iszte'lője volt  a 



HERCEG  JANOS HETVENUT EvEs 1323 



1324 	 HID  

magasabb társadalmi pozíciónak és nem bírálója. Itt vett hozzá  

természetesebb távlatot, akár csak Natasa, a börtönben.  
Ra-ta-taaa, tatatara taa — énekelte Gerard a. Parasztbecsület  

gordonkaszб lбját és Zorkovszky érzelmesen ingatta hozzá a fejét.  

Mert neki épp j б  napja volt, kislánya megtalálta a módját, hogy  
Trüdi közbenjötte nélkül becsempéssze a pisztáciás teasüteményt.  

Talán ezért kockáztatta meg 8 is a rábeszélést.  

Én .is azt ajánlanám, ismerd be a vádakat. Az a leghelyesebb.  
Miért? — ugrott talpra Gerard, s az arca piros volt. — Meg-

bíztak vele, hogy erre rávegyél? Te is ezzel jössz egyszerre?  

Engem ilyesmivel nem kell megbízni, — felelte öntudatosan  

Zorkovszky. — Én tudom, mi az állampolgári kötelességem. Külön-
ben meglátod majd a tárgyaláson, milyen egyszer űen és természete-
sen ismerek én be mindent. Még azt is, amivel nem is vádolnak!  

Aztán csakhamar elérkezett a tárgyalás napja. E18z đ  este gyanút-
lanul ültek a kora tavaszi szell ő  áradását figyelve, ahogy a távobi  
földek felől hozta a rügyfakadás illatát. Délután még egy vadga-
lamb is megjelent magas ablakuk rácsai között tollászkodva és tur-
békolva, ami olyan volt, mint egy szép és bátorító üzenet. Mikor  

aztán sötét lett, jöttek értük.  

Borbélyok és massz őrök fogadták őket a fürdő  gőzfelh& között.  
Gerard nem akart nyiratkozni, hiszen egy héttel el őbb vágatta rö-
vidre a haját, de a borbély közölte vele, hagy a nyiratkozás ezút-
tal kötelez5.  

Akkor is, ha nem hosszú a hajam.  
Akkor is. Benne van a házirendben. Persze, senki sem tilthatja  

meg nekem, hogy egy kicsit lazsáljak. Parancsol egy kis gafaszakállt  
hagyni?  

Mielđtt betuszkolták őket a gőzkamrába a fogházorvos meghall-
gatta a szívük vesését és megtapogatta karjukon az izmokat. Mert  
kényszermunkára sem vittek holni kriptaszökevényeket.  

A tyúkszemvágóval egy kis vitája volt Gerard-nak, miután kö-
zölte vele, hogy nincsen tyúkszeme. Erre a mester erélyesen rászólt,  
hogy ne akadályozza 8t kötelessége teljesítésében, s addig vakar-
gatta a lábujjait, amíg nem sikerült megvágni. Akkor aztán bi-
ceghetett kapogбs bakancsában.  

Mikor visszakísérték őket, Jean a folyosón állt tisztelegve.  
Jб  étvágyat, uraim a vacsorához — mondta, és Gerard el-

ámult, amikor megpillantotta cellájukban a frakkos pincért, aki  a 
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roskádásig teli terített asztal mellett állt, nyilván a parancsra várva,  
hogy pezsgőt bontson.  

Mi az, hol a gyбntatб  Pap a BiblHával? — fordult vissza Jean  
felé keserű  akaszt&fahumorral, de a főfegyőr addigra eltűnt a bal-
fenéken. —Kalandregényekben olvastam kamasz koromban, hogy  
így vendégelik meg a halálraítélteket.  

-- Gogolandben ez a szokás — mosolyodott el tájékozatlanságán  
a lengyel nemis. — Én is legutóbb rákot kaptam el őételnek, naran-
csos libamájsalátával. És butéliás magyar bort hozzá. Erre a célra  a 
parlament szavaz meg minden évben egy jelent ős összeget. A pazar  
megvendégelésnek ezt a lélektani hatását a tárgyalás el őtt tavaly  
egy tengerentúli állam jogászai is tanulmányozták.  

De hiába volt malacpecsenye, meg hal és vad, s mi szemnek és  
szájnak ingere, Gerard-nak nem volt étvágya. Igy aztán megint  
vitatkoznia kellett ezúttal Jeannal, amikor a hashajtót hozta. Azt  
mondta, ő  nem evett, ennélfogva hashajtóra sincs szüksége, de a f đ-
fegyőr nem tágított, be kellett vennie.  

Ezt nagyon szigorúan veszik az urak — mondta Jean. —
Előfordult ugyanis, hogy a vádlott a perbeszédek alatt kikéredzke-
dett.  

Aludni sem bírt Gerard. Kezét a feje alá! tette, s a mennyezetet  
bámulta egész éjszaka. Most már nem gyerekkori emlékek fogták  
körül;  mint a régi álmatlan éjszakákon, amikor felizgatta a sz űnni  
nem akaró taps a cirkuszban, vagy csak azért nem bírt elaludni,  
mert nem tapsolt senki. Most a fiát látta, er ősen és mosolygбsan,  
ahogy földjük végén a nyárfasor alatt megfordul a traktorral, hogy  
fényesen és feketén terüljön el mögötte a szántás. És Trüdi énekét  
vélte hallani, bársonyos altját, pedig nem is énekelt soha, se hallása,  
se hangja nem volta feleségének, most gyönyörűen énékelt mégis.  

Jean már hajnalban beszólta kémlelőn, hogy ébredjenek. Amikor  
pedig a mosdбból visszajöttek és felvették az otthonról küldött tisz=  
ta ruhát, egy hatalmas pecsétes borítékot nyújtott át nekik ünne-
pélyesen:  

A vádirat! Alázatuk legyen méltó a parasztbíróság igazságos-
ságához!  

Zorkovszky nem bontotta fel mindjárta borítékot, mintha tudta  
volna, mi van benne. Gerard azonban idegesen tépte fel, úgyhogy  
a Piros pecsétviasz morzsákban repült szét a cellákban.  

Éppen csak apagyilkossággal nem vádolnak, — mondta aztán  
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olyagy fahangon, amelyb ől sem panasz, sem fölényes gúny nem volt 
kiérezhető . — Államellenes kijelentés, titkos szervezkedés a hatalom 
megdöntésére, kémkedés és hazaárulás. 

— Bocsánata zavarásért! — lépett be hozzájuk a főfegyőr, és 
miután mind a kettőjüket alaposan bepermetezte olcsó pacsulival, 
rájuk szólt: —Tessék kilépni az őrök elé! 

És ők megindultak egyformán kopogó léptekkel a hosszú folyo-
són. 

HERCEG JÁNOS ÉS B. SZABÓ GYÖRGY 
LEVELEZÉSÉBŐL 

Korcsula, 1955. okt. 29-én 

Kedves Jánosom! 
(..) 

Leveled számomra egy roppant tánulságot is közölt: itt a kedélyek a 
felső  berkekben annyira ziláltak, egészségtelenek, itt akkora a személyi 
versengés (...), hogy az ember, mint én, aki megpróbált valamilyen 
egyensúlyt teremteni és nem táborokat, hanem mindig az ügyet nézte, azt 
tartom szem elő tt — előbb-utóbb mégiscsak bűnbak lesz. 

Nekem pedig semmiféle ambícióm erre a szerepre nincs, nem szeretnék 
Bolond Miska és Gyürkőzz János se lenni. Nincs semmi kedvem ahhoz 
sem, hogy az egészet cinikusan nézzem (bár a te cinizmusodat megértem), 
s talán egzisztenciális okokból feladjam az álláspontomat. Ha itt elvi 
kérdésről, elhajlásról, miegymásról van szó, akkor annak megvan a mód-
ja, hogy tisztázzuk, ha személyi versengésr ől, akkor intézzék cl egymás 
között azok, akiket illet. 

Még nem döntöttem, de egyre többet foglalkoztat az a gondolat, hogy 
végül is csak tanár leszek. Ez az egyetlen terület, ahol még úgy-ahogy 
a magam ura-gazdája vagyok. Fest ő  már aligha leszek. Pedig ma is, vál-
tozatlanul, ez a pálya érdekel legjobban, ez foglalkoztat legtöbbet: a 
világot mégiscsak festőként szemlélem. De hagyjuk ezt! Ennek a kivonu-
lásnak, visszavonulásnak a haditerve most érik bennem és Korcsula kissé 
távol van az egész harcmez őtől. 

Vannak dolgok, amik bosszantják az embert. Nem személyes sérelemr ől 
van szó, előrebocsátom, mert az emberek hajlandóak annak tekinteni ná-
lam az egyetem magyar katedrájának az ügyét. Második éve áll fenn ez 
az intézmény ;  mely fennállását, létezését azzal is indokolta, hogy szükség 
van kisebbségi, magyar katedrára! És két éve, nem, tizenkét éve semmi 
sem történt; hogy magyar, magas képzettség ű  szakkáderről gondoskodja- 
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nak megfelel ő  és méltб  formában. Nincs képzett nyelvészünk, irodalom-
történészünk, néprajzosunk, a tudományos kutatás nem folyik, értékeink  

pusztulnak. Évek óta „ugatom" — képezzünk embereket, ösztöndíj, tá-
mogatás formájában küldjük belföldi, külföldi egyetemre. A kezem alatt  

nevelkedett fel egy' sor értékes, tehetséges ember, csináljunk már valamit.  
Az eredmény? (...)  

Beüt a „normalizáció" — s ezen a téren még két lépést sem; tettünk.  

Pedig a problémák olyanok, hogy azokat „exportált" emberekkel nem  

tudjuk megoldani, azokhoz itt 616, Jugoszláviában létez ő  emberekre van  
szükség, akik a két nég múltját és jelenét bátran mérik fel és akik fel-
számolják a legendákat. Megboldogult Bajza József óta alig-alig foglal-
kozott valaki' is ezekkel a kérdésekkel Ј  

Nem akarok apostol-szerepet játszani, nem is akartam. F. beszélt  a 
nyáron arról, hogy számíthatak a meghívásra. Noha nem vettem halálos  
komolyan, mert sejtettem, hogy lesz ellenállás — még ma sem tudom,  
hogy miért nem történt meg. (...) Fütyülök a katedrára, egy gonddal  
kevesebb, megélek nélküle is — de miért ilyen bánásmód? (...) Kultú-
rában, irodalomban, művészetben. Mi valóban Olcs б  Jánosok lettünk?  
Sehol az országban ez már nem divat, csak nálunk. S meddig?  

Tehát: nem a meghívás elmaradása bosszant, hanem ez a felel őtlen  
bánásmód velünk, akik mégiscsak tettünk már valamit ezen a tájon! És  
bosszant az egyetemi katedra és a tudományos káder biztosítása iránti  
közömbösség! (...)  

Most látom, hogy hat keserű  oldalt írtam tele, méghozzá ezzel az én  
macskaköröm-szerű  á. kombákomjaival. Jobb az írógép, de szándékošan  
otthon felejtettem.  

Nyolcadikán indulok haza. 10-ike után már otthon találsz. Nagyon  
szeretnék Veled mégy személyesen is tisztázni egyet-mást. Ezúttal ennyit.  

Feleségednek kézcsók, Téged a régi barátsággal ölel  
Gyurka  

Sombor, 1955. XII. 19.  

Kedves öregem!  
Miután a holnapi irodalmi tanács ülésére nem megyek el, most már  

igazán esedékes ez a levél. El őször is arra kérnélek, csinálj valamit  a 
Hfd tanáccsal. Nektek kell összehívni, mert én igazán nem tudhatom,  
mikor felel meg az időpont, mikor vagytok ilyen célokra szabadok. Múlt-
koriban megkértelek, hogy írjál valamit Acs J бskáról. Mit határoztál?  
Számíthatok-e hamarosan kéziratodra? Milán is bogázik, hogy semmi hír  
a vásárlásról, jóllehet megígértétek neki. Képei szanaszét vannak, senki  
se küldi vissza őket, még az ifjúsági tribünben sem mozgatja senki a füle-
botját. Az öregnél fogytán a pénz, Emma; betegsége sokat visz el a ház-
tól. Tebenned bízik elejét ől fogva. Mondjam, hogy én is?  



1328 	 H1D  

A Dolgozóknak még mindig nem csináltam semmit, de remélem ha-
marosan arra is sor kerül. Befejezted-e már az utószót? Nem érdekelt fél  
kérdezem, hanem csak úgy mint jóbarát. Gondolom, azért nem volt na-
gyon nehéz a dolgod.  

Ha nem bírnál sürgősen válaszolni, akkor hívjál fel valamelyik dél-
után az én, költségemre egész bátran, mert most már a Híd számláján  
megy.  

Azért írok szokásomtól eltérően ilyen röviden, mert tapasztalatból tu-
dom, hogy a hosszú levelek megijesztik az embert, aztán csak halogatja  a 
válaszadást. Sokszor ölel öreg barátod:  

János  
Sombor, 1956. I. 13.  

Kedves Gyurkám!  
Igazad van, mi már csak levélben tudjuk kibeszélgetni magunkat. Az  

ilyen rövid találkozások, minta múltkori, arra igen jók, hogy pompás  

ebédet egyen az ember, de a gasztronómiai élvezeteken túl alig marad  

kedve és ideje mással is törődni.  
Pedig hát én legutóbb holmi véd és dacszövetséget ajánlottam fel. Ne-

ked a mind fojtogatóbbá váló dilettantizmus és a primitívség száz és száz  
formában kiütköző  gyerekbetegsége ellen. Mert akármilyen nyomorult  

szerep ez az enyém most, bárhogy lemosolygom is néha az akarnokok si-
serehadét, valahonnan mélyről mégis egy felelősségre és kötelességre fi-
gyelmeztetб  hang szólal meg minduntalan. Hiába szeretnék, nem tudok  
cinikus lenni, ha erről a kis nyüzsgésrđl van szб, amit irodalmi mozgalom-
nak és szellemi életnek szeretnénk nevezni.  

De hogyan teremtsünk jobb helyzetet, hogyan próbáljunk egészségesebb  
medret találni a föl-föl fakadó vadvizeknek, amikor a Hídon kívül már  
néhány lapnak megvan a maga minden irodalmi igényt figyelmen kívül  
hagyó politikája, úgyhogy már nemcsak a régi és polgárjogot nyert di-
lettánsokkal kell együtthaladni, hanem a folytonosan szaporodó új mii-
kedvel8kkel is, akik a mindenességt ől sem riadnak vissza, csakhogy nyom-
dafestékhez jussanak. Egy fiatal költ ő, aki mérföldes tanulmányokat ír  
azzal fenyegetett meg, hogy éhen hal, ha nem adok helyet írásainak.  A 
kis (...) hamis tanúkkal akarja igazolni írói elhivatottságát, s őt kritikusi  
illetékességét is. (...) egyforma szakavatottságot mutató fölénnyel ír  a 
világ minden szellemi megnyilatkozásán, (...) pedig fenntartás nélkül  
dicséri agyon azt a rossszútra tévedt szabósegédet. Hát hol van itt egy  
csöppnyi idealizmus vagy becsületes igény önmagukkal szemben ezeknél a  
fiataloknál? Boldog úrfi koromban ezt én kényszerből csináltam a redak-
ciók taposómalmában, ma azonban erre igazán nem lenni szükség. S ami  
a legkétségbeejtбbb (...) a maguk rossz kritikai attitűdjével mégiscsak  
hangulatot képesek teremteni s a nyomtatott szó erejével mégis helyeket  
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jelölnek ki, szerepeket osztogatnak s egész helyzetünkrđl mondanak nyeg-
le véleményeket.  

Pedig ahogy az események fejl đdnek, igen valószínű, hogy év múlva  
vagy még elđbb már semmi se fog elválasztani bennünket más magyar  
nyelvterületek irodalmi és szellemi életéb đl. Hagyhatjuk-e a dilettantiz-
musnak ezt a felelđtlen tobzódását továbbra is élni és virulni, ha mind-
járt figyelmen kívül hagyjuk is saját egyéni undorunkat t đ le?  

Mert valami mégiscsak el kell hogy válasszon bennünket a más magyar  
nyelvterületek irodalmi közösségeit đl. Ehhez azonban tudatosabban kell  
tenni a térköz és idđhöz való kötöttség s nem második harmadkézbđl ka-
pott lelkesedéssel elájulnia nagyvilág irodalmi és m űvészi eseményeivel  
kapcsolatban.  

Ahhoz, hogy egy kis rendet teremtsünk ebben a szellemi dzsungelben  
nélkülözhetetlen egy olyanforma kiállás, mint amir đl Te beszéltél. Toll-
hegyre kell szúrni minden csodabogarat, ami szemünk elé kerül. Te  

annyi mindent jegyeztél fel, hogy hónapokig nem fogynál ki a témából.  

S naponta új és újabb tüneteivel találkozhatsz e nyelvi abszurdumoknak,  

az irodalom meggyalázásának s a primitivizmus betegségének. Mindez  
egy pimaszul fölényes, világfiasan pökhendi magatartásban.  

Mondtam, már, öregem, hogy enélkül el se tudom képzelni.a Hidat. A  
Nyugat Árkádiája egészen komoly és gyakran súlyos következményekkel  

járó cenzúra volt. Ott kicsit nagyobb legények fejér đl tépték le a babér-
koszorút pár szóval, egy-egy vesébe szúró megjegyzéssel. S ez a rovat  

annyira hozzátartozott ahhoz a színvonalhoz, amit a Nyugat jelentett  

megszűnt harciassága után is a magyar életben. Igazán nem a magunk  

elégtételét kell keresnünk abban, ha szükségszer űen az orrára koccintunk  
az olyannak, aki zavartalanul csinálja azt amihez nem ért s tehetségte-
lenség vadságában merészen vág 'neki a Parnasszusnak. Parnasszus alatt  

Persze egy egészen bizonytalan konturu rakást értek csupán, amelyb đl  
penetráns illatok szállnak. Szóval nem magunk miatt, nem a kellemetlen  

szomszédságot megszüntetđ  szándékból, de a jöv đre gondolva kell kicsa-
varnunk az illetéktelenek kezéb đl az frбtollat, amelyet gyakran taglóként,  
gyakran meg füstöl đként használok. Meg kell tanítani az embereket hogy  

mire való az írótoll.  
Az idđsebbekkel már nehezebb lesz megbirkózni. Azok rendszerint ki-

küzdöttek már maguknak valami biztos helyet s kihúzni alóluk a széket  

csak nem lehet. Egy (...) azonban nekem már nem fog novellát küldeni  

és hiszem hogy (...) is sikerült; rászorítani egyrészt írói múltjának revi-
ziбjára, másrészt ennek a fölöttébb érdekes múlt munkásmozgalmi föltá-
rására. Vannak még persze szépszámmal, akikkel sok dolga lehetne a kri-  

tikának, dehát hol vagyunk mi még attól, hogy egészen komoly és tiszta  

irodalmi igényeket támaszthatnánk!  
S azt hiszem nem általános szempontokat hangoztató cikkekre, nem  

egy-egy könyv kritikai ismertetésére van szükség ebben az . esetben, mint  
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inkább a tett színhelyén lecsapnia bestiára éber szemmel nézni mindent  
ami hamis és rossz megnyilatkozását szellemi életünknek s preventive  
intézni. Ezt a fontos, el őre fel se mérhetđ  nagy jelentőségű  szerepet kelle-
ne vállalnod abban az új rovatban, amely egészen határozott formában  
jelentene állásfoglalást a Hfd részér ől.  

Tudom, nyitott kapukat döngetek, s csak id ő  kérdése már, hogy ter-
vedet meg is valósíthasd. Én azonban er ősen számítok Rád s bízom benne,  
hogy a szükséges időt is megtalálod hozzá.  

Múltkoriban az írói megbecsülés elvét sürgetve megemlítetted például  
a Magyar Szónál uralkodó furcsa kategorizálási szempontokat. (...)  
tökéletesen meg vagyok elégedve a kapott honoráriummal függet-
lenül attül, hogy egy (... -vel) kerülök egy listára és számoszlopba.  
Csak érdekességként eml%tem meg hát, hogy még a múltkor egy  
kis írásomért négy ezer dinárt fizettek, az újévi számban közölt rész-
letet már csupán 2.400,—  dinárral honorálták. Nem anyagilag érzem  
megrövidítve magam, csupán azt kérdezem, talán nem egészen szerény-
telenül,, hogy milyen címen és jogon változtatja napilapunk magas kriti-
kai fóruma az értékmegállapftást? Mert hiszen akárhogy vesszük is, egy  
írásnak vagy egy írónak a megbecsülése egyel őre mindig csupán pénz-
ben fejezhető  ki.  

A Dolgozókkal megszakítottam a kapcsolatot. Nem g őgből, nem ok-
talan sértődékenységből, de talán egy önmagamnak tartozó betyárbe-
csületből. A régi viszonyt nem én fogom felújítani, arról biztosítalak.  
Én Ott egy új műfajt csináltam magamnak s azóta volt alkalmam látni,  
hogy nemcsak egy-két különben tehetséges fiatal húzta magára ezt az  
inget, amelyből még az én testemnek párája g őzölgött, hanem amint fi-
gyelemztettek, még a velem egyívású. (...) is. Az ilyesminek tulajdon-
képpen örömmel kellene eltöltenie az embert. Hát mégse talál süket  
fülekre a szó, bárhogyan ragadják ki. Mivel azonban sajnálnám fél-
úton abbahagyni ezt a sorozatot, már arra gondoltam, hogy egy kisebb-
fajta könyvet készítek elő, persze rajzaiddal együtt, most már csak az  
a kérdés, volna-e rá kiadó?  

Kicsit furcsa talán, hogy állandó incidensekkel teli szellémi ügyek  
utána magam dolgaival hozakodom elő , de a Hfd szerkesztésével nem  
vonultam önfeláldozó szerzetesi magányba, és nem mondtam le arról,  
hogy magam is csak író volnék  ...: 

S bár azt hiszem, vasárnap találkozunk, mégis megírom ezt a leve-
let, mert félek, hogy sem a hely sem az id ő  nem kedvez majd a beszél-
getésnek. Ha viszont már így levélben átbeszéltük a dolgokat, akkor  
talán majd találunk egy alkalmas zugot s j б  negyedórát, hogy röviden  
megállapodhassunk az egyes kérdésekben. Sejtheted, hogy nem szívesen  
megyek ama irodalmi céhülésre, de Zsófinak tartozom egy születésnapi  
ebéddel, amit majd a Majestiben fogunk elkölteni, hiszen egy komoly  
egyetemi polgárnak már mégis csak illik megismerkedni az olyan hellyel,  
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mint ,amilyen a Majestic. Ha nem mégy el s бgornđdhöz, gyere el Te is,  
hiszen mégiscsak az az egyetlen hely, ahol tiszták az abroszok és a  
pincér nem küldi melegebb éghajlat alá az embert.  

A viszontlátásig szeretettel ölel öreg barátod:  

Noviszád, 1956. febr. 25.  

Kedves Jánosom!  
Ma kaptam kézhez küldeményedet. Köszönöm - már itt-ott bele-

olvastam és ízlik. Ma szombat — és kéziratot nem küldtem. Nem is  
tudom küldök-e valaha ... Valóságos írásiszony fogott el — annyi itt  
a baj, annyi itt a probléma, annyi itt az ízléstelenség, hogy minden  
lelkesedésem oda. Igaza pecegödörtisztítás is foglalkozás, igaz az is,  
hogy nem finnyás embereknek találták fel ég nem is tartom magam an-
nak. De talán késđbb, talán akkor, ha úgy érzem majd, hogy nagyon  
a torkomra forr — a hallgatás. Acsot megcsinálom. Vasárnap jártam  
nála. Megnéztem a képeit és azt hiszem nagyon megérdemli, hogy fog-
lalkozzunk vele. Festeni tud, egy igen érdekes perindusához jutott el —
fđleg ezzel az újabb fázisával szeretnék foglalkozni — s ez a perió-
dusa sok mindent felfed, megmagyaráz az el őbbi korszakából. Azt hi-
szem, talán március közepéig elkészülhetek a tanulmánnyal.  

Megéri, hogy a Most-ben is foglalkozzunk vele és reprodukciókat  
hozzunk.  

(..)  
Belebújtam egy nagy szakmunka cédulahalmazába — vagy hat évig  

ezt szeretném csinálni — a délszláv—magyar kapcsolatok fejl đdéstör-
ténetét és ennek az anyagnak (irodalmi, publicisztika, tudomány, m ű-
vészet) teljes bibliográfiáját szeretném elkészíteni 1789-1960-ig. Két  
hónapja dolgozom ezen — eddig 3000 cédulám és számtalan ötletem  
van. Ha egyszer idđd is lesz — és „testđröd" hajlandó lesz bennünket  
magunkra hagyni egy fél órára nagyon szeretnék Veled egyr đl-más-  
ról tanácskozni ezzel a munkámmal kapcsolatban.  

Ez az egyetlen olyan munka, amelyhez kedvet is érzek. Mindent,  
amit csinálok — mellékes és csak arra szolgál, hogy ezt a munkámat  
zavartalanul készíthessem. Egy kicsit életm űnek szánom — talán lesz  
4-6 kötet, is mire a végére jutok. Magyar—szerb nyelven szeretném  
kiadni. Úgy mellékesen kicédulázom majd a teljes magyar sajtóanyagot  
a felszabadulás óta és összeállítom az itteni lapok teljes! katalógusát, az  
írók teljes bibliográfiáját stb., stb. Azt hiszem, hogy nem végzek ha-
szontalan munkát — kicsit tanáros ez a munka, de én már ebb đl nem  
gyógyulok ki. Katedra nélkül és papírok nélkül is lehet tudományt adni!  

S nem is olyan vigaszfélének szántam ezt a munkát! De az ember ha-
jaszály az égnek áll, ha arra gondol, hogy két egymás mellett él đ  nip  
mennyire nem ismeri egymást, mennyi legenda, míthosz, romantikus masz- 
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lag, sovinizmus és egyéb kering, él, hat, alakít ma is! Nincs teljes Pet őfi 
— Ady — József Attila— szerb nyelven! Nincs Krlezsa magyarul! De 
bezzeg van Zilahy, lesz Molnár Ferenc, Harsányi Zsolt és Vasszarv! De 
nincs Justh, Tolnai, Krúdy, Babits, Illyés, Reményik, Radnóti, Déry — 
és mennyi minden nincs! És a publicisztika! A tudomány! A képz đművé-
szet! (Emlékezz csak vissza szeretett barátunkra, aki Milánra támadt!) 
Mit tudnak rólunk a jobbak és mit tud odaát (...) a magyar értelmi-
ség arról, ami értéka délszláv kultúrában? A középkori freskókról, a 
bogumil emlékeken át Dalmáciáig, Janus Pannoniusig, Ignyatovićsig, Nu-
sicsig, Szterijáig, s đt Veljkóig, Davicsóig, Konyovicsig és Lubardáig — 
mi az, amit megismertek? Milyen irtózatosan kevés az is, amit az ügy-
buzgó, „seftelđ", a szerb—magyar együttélés minden fázisát végigcsináló, 
„mártírrá" lett Csuka tett! Pedig csinált szegény feje minden (...)! 

„Magad uram, ha szolgád nincs!" — s én hozzáfogtam. 
Szóval, öreg barátom, egyszer majd talán lesz kézirat is a Hid számá-

ra. Én nagyon szaporátlan író vagyok — rossz munkatárs, hallgató em-
ber. Tanár. 

Kézcsókom és ölellek 
Gyurka 

Leveledre majd utólag válaszolok! 

A LEVELEZŐ  SZERKESZTŐ  

A Híd fél évszázados történetében nyilván nem volt még egy olyan 
szerkesztője, aki annyit levelezett volna, mint Herceg János. Noha mind-
össze két és fél évig, 1955 elejétđl 57 derekáig állta folyóirat élén, —
a pedánsan begyűjtött beérkezđ  és „kimenđ" levelek száma többszázra te-
hetđ . Ez érthetđ  is, hiszen Herceg János volt az egyedüli Híd-szerkeszt đ , 
aki a lap megjelenése helyétđl távol, Zomborban és még inkább batinai 
szđlđskerti házában szerkesztette a folyóiratot, s levélben tartotta a kap-
csolatot írótársaival. B. Szabó, Sinkó, Szirmai, Debreczeni, Csuka, Han-
gya, az akkori fiatalok közül pedig Bari, Major, Fehér Ferenc és Tornán 
László leveleit đrzi e dosszié. 

Nem szándékunk visszaélni Herceg János készségével, hogy a Hídról 
készülđ  átfogóbb íráshoz rendelkezésünkre bocsátotta e leveleket ;; de úgy 
érezzük jobban nem is jellemezhetnénk egykori szerkeszt đnk gondjait, 
szerkesztéspolitikai célkitűzéseit, mint đ  maga teszi ezekben a ma már 
minden bizonnyal irodalomtörténeti jelent đséggel is bíró magánlevelek- 
ben. B. Szabóhoz intim baráti szálak fűzték és akkor, amikor ízelítđt 
akarunk adni ebbđ1 a levelezésbđl, nem találomra mutatjuk be Herceg 
János B. Szabóhoz és D. Szabó Herceghez írt néhány levelét. 

A levelekben elđforduló egyes neveket Herceg János kérésére pontoz-
tuk ki. 

B. Gy. 
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IRODALOM, KULTUItA, SZEMLE  

IKSZ; Irodalom, Kultura, Szemle,  
Az IKSZ nem egyetemes, nem vajdasági. nem  

önzetlen,  
Аz IKSZ a nemzetköz г  kulturasszimiláció uttörő  

orgánuma.  
Célja a közös, d е  csak р rч rеssziv értékek smer- 

tetése, kicserélési és a kollektív értékek fel- 
ölelésв ,  

Az IKSZ nem izolált és nem hangzatos szavakkal  

feldíszített irodalmi találkahely,  

MégegУszer; az IKSZ nem egyetemes, nem uajda- 
sági, nem önzetlen,_ de; a betegid őkben felne- 
velkedett egészséges ifju generáció uilágszem- 
léletének, életmegnyiluánulásá Пak nianifesztu- 
ma akar lenni,  



Albert Hotopp:  

Hm.ti и#oІsб  u1ай5а  
A véletlen ugy dоbált bennünket IIeinnel, mint a szél a  

falevelet; hol összekerültünk, hol ujra elváltunk. Ez egy kora-
tavaszi délelőtt történt, A levegő  szürkén, ólmosan lógott a  
sokszögletű  város felett. Az id ő  borus volt és sötét. A közeli  
kikötőből a veszteglő  hajók fojtott lármája hallatszott. A moto-
rosok füttye élesen hasitotta a leveg őt, s a kikötőt kereső  
oceánjárбk süvöltő  szirénája tompa sugássá veszett a leveg ő-  
ben. A hajógyárak fel ől szaggatott kopácsolások hallatszottak.  
Mindenre valami nehéz fáradtság feküdt.  

A kikötő  mentén egy ember haladt, aki nekem az els ő  
pillanatra ismerősnek látszott. Alakja görnyedt, járása lomha,  
mint az olyan embereké, akik hosszabb id őt töltöttek a tenge-
ren. Ez IIeinre hasonlit. A vigkedélyü IIeinre, akivel egyszer  
együtt szeltem át az Atlanti oceánt. Utána siettem, s ahogy  a 
közelébe értem tényleg felismertem. Ő  volta régi Iíein. Ahogy  
megszólitоttam, szemeiben felcsillánt az öröm. Tekintete el-
révedt, mintha a kedves emlékeket akarná maga elé idézni.  
Ilen hajófű tő  volt. Tizenöt éve utazta a tengereket pokoli me-
legben a kazán el őtt. Nagy gyerek volt ez a Ilin. Jбlnevelt és  
tulságosan udvarias. Minden leánynak kezet csókolt. II бtgyet  
látott az utolsó szajhában is. Gyakran egészhava fizetését  
hagyta egy éjszakáért. Nem törődve semmivel vadidegen em-
berekkel itta el utolsó pénzét a kiköt ő  csapszékeiben, s utána  
üres zsebbel menta fedélzetre. Igy indult aztán ujra utra.  
Minden utazása és visszatérése egyforma volt. Ilyen volt Iyin.  
Ahogy kezet szórtattam vele, barátságos mosoly szökött az  
arcába.  

»Testvér — mondotta — ez lesz az utolsó utam.» — Igen.  
ilyennek ismertem őt mindig. Nevetnem kellett — a régi jó  
Iiein : és semmit se változott.  

Egy közeli butikba mentünk grogra. S gro г  mellett me-
sélte cl terveit: Ma visszatér elveszi a szeret őjét, felhagy az  
utazással és egy bordélyt nyit. Régen igy volt ez már Iieinnél.  
Minden útfa el őtt ez volta terve, uj csak az volt, hogy nekünk  
ismét együtt kell megtennünk az ismer ős tengeri utat. Igy ját-
szott a véletlen.  

Visszamentünk a kikötőbe és onnan együtt a fedélzetre.  
Rossz hajó volt ez. Rossz utazás. A hajó roskadásig meg volt  
rakva és 'ugy szelte a vizet, mint amikor egy bika szarvával  
a homlokba döf. A Biskaya öbölben nagy viharral küzdöttünk.  
A gépház zugó pokolnak tűnt. A hajó, mint egy uszó koporsó  
rohant á vizen. Iiein táncolta kazán el őtt. A tenger csak egyre  
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dühöngött. S ő  eszeveszetten lapolta a szenet. Nehéz tüz-
kotrófát, mint játékszert forgatta. A láz és a tizenöt esztend ő  
az emésztő  tűzben nem vette el hatalmas erejét.  

A Gibraltár-szorosban csöndesebb lett a tenger. Körülvett 
bennünket a déli szél és a széllel együtt a h őség• A levegő  egy  
reszrktett a fűtőházban, mint az izzó parázs. Hein énekelt a 
munkához. A szeret őjéről beszélt állandóan — err ől az utolsó 
utjáról. A szeretője, a saját bordélya — ritmust adott munká-
jának.  

Végül mégis csak utolsó utja volt ez hcinnek. Borzalmas 
volt.  

A Vörös tengeren történt nem sokkal a -s>Nyolc pohár» 
után. Váltás volt és mi fürödni mentünk. Hein a fedélzetre 
mint, néhány perc mulya követtem én is. Fáradtan másztam  

fel a gépházból. A fedélzet korlátján egy patkány balansziro-
zott. A figyelőhajó felé igyekezett. Gömböly ű  testével végig  
csuszott a vaskorláton és hegyes pofájában csillogó szemeit  

felém fordította. Egу  törölköző  lógott a korláton az alól nézett  

rám. Egy darab fá уal bedobtam a tengerbe, aztán a korláthoz  

menteni. A törö;kiizб  alatt két fapapucs volt. Abban a pillanat-
ban Heinre gondoltam. A törölköz őből savanyu izzadtság szaga  
csapott meg.  

— Hein —orditottam, — Hein — és lenéztem a tengerbe. 
Lent csak a döglött patkány uszott, semmi kiilönösebb — a viz 
felett szikrázó parazsak és a hullámok csöndesen csapódtak 
a haji►  oldalához. 

-- Emberek a fedélzetre — orditottam. A tisztek futva 
jöttek felém. A hajó megállt. Heint nem láttuk többé• 

A haiti híradójában a következ őket irtók: 
»R. Hein, fű tő, H. városból, 19... ilyen havában, ezen a 

napon a Vörös tenger 19° 31 északi szélesség, 38° 40' keleti 
hosszában a tengerbe veszett. Az öngyilkosságnak szemtanul 
nincsenek. R. fűtő  iszákos volt és vérbajos. "fettét valószinüleg 
pillanatnyi elmezavarában követte el. Öngyilkosságáért senkit 
sem terhel felel őség•» 

Igy fejezte be Hein, a kedélyes Hein utolsó utját. Senkit 
se akart megterhelni. Meghagyta a rongyokat amibe hulláját 
csavarták volna, a kapitánynak az utolsó imát a lelkeüdvéért, 
s az asztalosnak nem kellett összeszögezni a hat szál deszkát 
koporsónak. 

És vajon miért? Ezzel a kérdéssel állok ujra a kiköt őben. 
Ujra átfogott nyüzsgő  forgataga ennek a sokszöglet ű  város-
nak. Kezeimben Hein megmaradt dolgai. A szeret őjének hoz-
tam ezeket. Mindenütt kerestem a lányt. A szines fényben 
hangosodó lokálokban eldugott bordélyházakban érdekl ődtem 
utána, de senki se tudott róla, senki se akart Hein szeret ője 
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lenni. A lányok nevettek rajtam azt hitték, hagy egy nyug  
talan kereső  őrült vagyok.  

Senikt se találtam -- sohase volt szeret ője.  
— Tizenöt évig kereste a szeret őiét. A Vörös tenger 19° 32t'  

északi szélesség, 38° 40' kiliti hosszában végire: megtalálta..  

Most örökké nála alhat.  

............ 

Alfred Pabst:  

ЕёpTtedve egy fjölgy ufán.  
(Hinler einer  »ami  .§er)  

Az ucca szürke és kihalt. Finom es ő  szemez.  

S én bőrig ázva.  

Hideg vagyok, éhes és félig merev.  

De téged nem bántanak az esőfátyolok, mégugyse lépteim:  

a tócsákat büszkén hagyják kf lábaid;  

vakmaron, cikázva.  

Neked nem vagyok több, mint az ucca sárfa Itt.  

Csak ne lennék llyen üres, ne lenne íly különös a kin:  

bátorságom Is volna arra való,  

hogy megszólitsalak ugy mellékesсn kérve,  

vigyél magaddal ahol megmelegednék vacsorázva.  

Enni és utána nálad aludni volna jb.  

De te sohase tudtad mi az, 6h:  

nincs semmi csak az éhség ... egyetlen cigaretta a vágyad . 

Kacagni fogsz te gunyos П . —  

Az esőben igy megyek, mint egy kutya utánad,  

És oly hideg vagyok és oly nehéz,  

mint a kő.  

(ford. h-g)  
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sveÍk  

јSZABAD ASSZOCIACIÓK•)  

Jaroslav Hasak könyvének) „Svejk  

a jó katona" horvát forditásának megje-
lenése alkalmából közöljük a beogradi  

„Novu Literatura" f őmunkatársának O.  

Biha-nak ezt a cikké:, amellyel fel akar-
juk hívni olvasóink ftgyalmét ert e a pár-
atlan könyvre, melyei Svejk szellemének  

törvényes örökösei aligha nyomnak ki  

magyar nyejven. Az IKSz következ ő  
számában szemelvényeket közlünk a  

könyvb ől.  

A Habsburgok fekete-sárga patrimoniumának hatalma ma 
már mitologia. A bécsi iofburg a konjuktura és az al-
kalmazkodás darwini principiuma szerint panoptikum lett, 
melyben azok a titkos politikai kisértetek kaptak szállást, akik 
napjainkig, mint Európa sorsának intéz ő i kisértettek a földön. 
Hála az alkalmazkodó képességnek a »wiáner» is megkapta a 
maga multjának antiquált »Forum Romapum»-át, ahol a lelke 
vasárnaponként (persze nagymise után) a mennyei magassá-
gokig emelkedhet. A »gemütliche» bécsi léleknek a tormás-
virsli és a megboldogult cšászári ház iránt érzett mély és ki-
irthatatlan szeretete talán csak a »régi jó id ők» emlékének me-
lankolikus sóhajával verseng. ... A lábai még mindig a »Gott 
erhalte» ritmusára masíroznak. És ha épen sört iszik -- a mi a 
iegvalбszinübb -- akkor arcának keserves könnyeit a vigasz-
taló kriglibe hullajtja. Mint egykor májusban. 

De ha az Ottakring halhatatlan kispolgára többé már nem 
Is élne; ha elsőszülöttje már nem fordítaná többé hydrocepha-
lusát a pelenkából minden csörtet ő  kard után, ha a föld végleg 
elnyelné ezt a komplett családi idilt, ezt az istennek tetsz ő  sej-
tet; ha a K. u. K. vasaltlelk ű  gránátosainak monoklis fiziona-
miája kipusztult volna; ha ma már mindez elt űnt volna örökre 
maradna a császári és királyi Habsburg-alattvalóból még min-
dig egy kitűnő  muzeumi példány : S v e j k !  

Svejk egy derék közkatona. A K. u. K. rend ismer tlen  
és névtelen h őse. Az örök regruta. A világ-kispolgár. A befa-
gyott esz», keménykalapos nyomorult és . ehetetlen kispolgár,  
aki átéli a személytelen és gyáva polgár sorsát, amit a I-Iof-
burg és a dicsőséges nagyég a számára főztek.  

Olyan naiv és bornirt, mint egy arkangyal, de gólértesült  
és ravasz; a lelke mélyén pedig ló -- mint minden bárgyu  kre 
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atura. Korának prtotipusa. Egy statisztikai metszet. Császári 
és királyi főpolgár. 

Azéтt született — inkább véletlenül mint el ő re megfontolt 
szándékkal — hogy az idők tükre, a parádés uniformisba és 
neglizsébe öltöztetett Én-je, arca és feneke legyen. 

»Svejk a jó katona» Jaroslav Hasuk életinek f őműve volt. 
Egy lélek botorkáló önvallomása öngunyolб  gyónás. Hasik 
maga is kispolgár. Az utolsó bohém, a céltaiаnságba vesz ő  utak 
melankolikus vándora. A korcsma volt a hazájia és miihelye. 
A vigasztaló és mámorító ittassága muzsája. A hajléktalanok 
és kéjencek a társai, akik vele együtt a borba és mámorba te-
mették a nyomoruságukat.  

halála épp oly tragikus és kegyetlen volt, minta vigság 
trubadurának élete, áki mig lelkének arabeszkjeivel megnevet-
tette a tömegeket, társadalmunk tragédiájának áldozatává lett. 
A mámortól eszméletlenül egy utszéli árakban halt meg —
talán nem messze egy kocsmától. 

A fekete-sárga mult hatalmának, instanciáinak és etiká-
jának krónikása volt. A valóságban sohasem jutott el ahhoz 
a belső  világossághoz, amely alkotásának konstruktiv és pozi-
tiv alapot adhatott volna. ő  maga élete végéig azoknak a figu-
ráknak egyike maradt, akiket annyi. szeretettel és ironiával 
rajzolt. Kritika és szatírája mindig magukon viselik az enyhe  

mámor nyomát, amely a ködös megismerésen keresztül béké-
sen és barátságosan mi оsolyog : Egészségedre pajtás, többet ér  

a feledés, mint a nektár, tölts ! Senki sem látta tisztábban an-
nak a hazug világnak kimondhatatlan nyomorát, képmutatását  

és ürességét, senkisem világitotta meg jobban lakóinak bárgyu  

és hiilye arcát, rtisztikus csomagolás nélkül a közönséges em-
bert, mint Hasek. Legszivesebben azok aláztos kifejezését és  

libériába bujtatott agyát rajzolta legszivesebben, akik a fen-
séges Ha јbsburg-psyhhopatak csizmái alatt' hódola гtukban re-
megtek.  

Sok értékes és jó könyvünk van, amelyek pontosan kife-
jezik korunk jellemét, de minden évtizedben talán egyszer akad  

egy ilyen könyv, amely föltétlenül megérdemli, hogy megis-
merkedjünk vele. Nem csak azért, mert megmutatja egy kor  

utálatos szükkeblüségét és nevetséges szamárságait, hanem az-
ért, mert égy drága utravalót ad a mi mindennapi tragikus és  

nyomavult utunkra: a nevetést. Esy visszatarthatatlan, gy ő-
zelmes, felszabaditб  nevetést, amely mint a lavina ömlik végig 
a könyv sorain. Könnyfakasztó nevetést. Val бaban, ilyen 
könnyekhez nem vagyunk hozzászokva. 

Mint Mignel Cervantes de Saavedra és De Coster ugy 
Jarloslav Hasek sem agyalta ki »Svejket a j б  katonát» -- ha-
nem megélte. Svejk kortársax törekvésével és tragédiával, 
fájdalmával és reményeivel áthatott, a primitiv népi érzés 
nyíltságával megsiratott és egy drasztikus de mégis mélyen 
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megrázó politikai komédia derültségével átsz őtt kollektiv  
kor szellem.  

Don Quijot a váraikba és előítéleteik mögé sáncolt neme-
sek inkarnációja, akik a haladásról tudomást venni nem akar-
tak és akik inkább egy őrült harcba kezdtek, hogy felelevenit-
sék a mulat, a romantikát, a méltóságuk dicsk őiét: életük  
V1Zlóit.  

Tile Ulenspigel a јogaiból kifosztott Hollandi nemzeti köl-
tője. Egy szellemes garabonciás és bölcs a nép fia, aki neveté-
sével ajándékozta meg azoknak a számkivetettek szivét, akik-
nek (már akkora középkorban) a Habsburgok törték ki a nya  
kát. A Habsburg-Torquenadok és az isten nagyabb dics őségére  
alkotott inkvizició ellen megfutt riadó protestáns hirnöke.  
Ulen. spiegel bohóc, aki mint utóda, Bajazzo, a komédiában éli ki  
nagy- szivének mélységét és tragédiáit, aki a leselked ő  háhé-
rok közt az értelmetlen és naiv tréfákba burkolva rejtegette  a 
lázadás jelszavát, az agyonkinzott Flandria Ahasvérusa, aki  
riadót fiij és. nevet, aki a szabadság napáról álmodik, ez az  
Ulenspigel ép olyan hős, mint Don Quijot, a fikciók vértapuja, 
álomvilágának és a fantazmagoriák birodalmának rettenthetet-
len harcosa.  — 

Svejk a jб  katlo,na prototipikus szimboluma egykor esz-
méinek, de nem Don Quijot, mert hiányzik bel őle az öntudat  
és koncepció és nem is Ulenspigel, mert nélkülözi az epikus  

erőt, a harcos agitativ gesztust. Ő  is harcol, de nem szubjek-
tiven, öntudatosan, hanem azzal az obxektiv ténnyel, hogy  ő  
él, létezik, hogy a hivatok, a K. u. K., a kaszárnyák és az egész  
földgolyó vele van tele. Végre is az ő  kemény koponyáján  
zuzta össze magát a MÍ>narchia. A Habsburg faj kemény ko-
ponyáján, amely sohasem lázad, .esztelenül gondolkodik, szi-
muláns, logos és idiota. Alattvaló-icЁota: alássan jelntem  
hülye vagyok.  

Svejk nem egyéniség. Tömegcikk. Akárki.  
Sohasem vezet, mindig mások után kullog. Máspk part-

nere, lakája hü apródja és alázatos szоlgája. Nem esemény,  
hanem csak árnyéka az eseményeknek, aki mindig valahol  
a mellékvágányon lézend. Nem Don Quijot, nem Ulenspigel,  
hanem egy Sancho Pansa és Lame lodzak.  

Az örökéletű  dolgokat nem a forma, hanem a problémákat  
kifejező  tartalom határozza meg. Költészetüknek nem az élet-
telen szimbolizmus s nem a céltalan kirándulások a fogalmak  
trancendentabi birodalmába, hanem a vitális életérdekek adnak  
szárnyat.  

Ebben az értelemben »Svejk a jó katona» kalandjai egy-
kor, egy rendszer egy etika kalandja. l rdemes könyv.  

A történet a világháboru idején játszódik le.  
Azóta uj határokat kaptak az államok. A megb о ldogult  
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apostoli fenség egykori szint birodalmát uj mérték szerint par-
ce1ázták szét. Az ultrahabsburg magyar dzsentri ugyan még  

mindig áhítozik a régi ј  5 idők után, de a bécsi szépnapokból, 
nem maradt más, mint az összeomlás, szenvedés, a t űnő  me-
lankolikus valcer.  

És Sveik•  
......m...  

SIМON ANDOR  

PIHEN AZ ÖREG BÁNYÁSZ  
Teste;  
nehéz,  
Két társa  
hiába  
emeli 
Ö 
nehéz!  
nehéz!  
Sorsa is az volt:  
lenn!  
lenn i 
a sörű  föld alatt.  
Törődött,  
Zázádott,  
Gyermekeinek mégsem jutott egy meleg falai!!!  
Most:  
pihen  
mindesen, mint az ailcon уаt.  
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Ilercei János:  

#íjősi 1jalofІаk erőre !  

Az életből akkor még semmit se láttam. Hat éves voltam  
és még a nyelvem se forgott minden szóra. Még a magam fe-
jéből tudom a mоzgósitást és pontosan emlékszem arra, hogy  
egy forró julusi napon elvitték nag ~yy'bátyámat, aki akkor 18  
esztendős lеgénykedő  gyerek volt. Allit бlag önszántából ment.  
De ezt már ismerjük. Két hónap mulya elesett.  

Haslövést kapott e vagy fejlövést ez lénnyegtelen.  
Emlékszén nagyanyámra. Ő  sokáig virrasztott fájdalma  

fölött. Csecsem ő  korát ébresztgette a hősi halottnak, lensz őke  
haját simogatta szavaival nagykendős öregasszonyok el őtt és  
mindenki előtt, aki meghallgatta.  

Hősi halált halt -- mondotta és mindenki jóváhagyta.  
Féltve őrizte rövid nadrágjait, els ő  munkakabátjait, sublót mé-
lyében eldugott ártatlan leveleit a h ősi halottnak. A 18 esz-
tendős halott gyermekének megmaradt hideg dolgai fölött gu-
basztott ; több nem tellett ki az életéb ől.  

Kopott fotográfiát, megsárgult ócska képeit aggatta a fa-
lakra. Némelyiken még pólyában volt, de legtöbbön rövid  

gyereknadrágban. Ezekben a merev dolgokban élt a nagy-
anyám. Babusgatta őket, sirt fölöttük és minden képre ráirts  
reszketős betűkkel:  

Hősi halált halt.  
A feketekeretes halotti jelentést nem adta ki a kezéb ő l.  

Már egészen összegyűrődött, szélei megszakadtak, de még  
mindig jб  volt vádnak — ar ii belőle indult ki, ide leesett maga  
előtt nem ért' el senkihez. Ezzel hadonász оtt amikor lisztért so-
rakozott, ha valaki bántotta ezzel védekezett s, ha valakit  
megakart bántani ezzel a gyüröttt ronggyal hencegett.  

Hősi halált halt — sirta, rimánkodta, orditotta. Nézzé-
tek a szemeit; ezek az én szemeim, a fájdalmai, az örömei —
ó milyen kevesek is voltak, de mind az enyémek, mert én szül-
tem őt. Én hoztam erre a koszos világra. Alig élt valamit.  

És a hat éves gyerek, mint valami sulyos üvegbura alatt  

ugy mozog a világ iban; mindent megnéz, megtapogat és nem  
érti a magyarázatokat. A tárgyak beleüt ődnek és ő  eltesz min-
dent amivel találkozik.  

Este amikor az agám befejezte a munkát, ölébe ültetett és  
távoli csodákrбl mesélt. Csontos kezeivel néha megsimogatta  

* Részlet az ilyen cimii készűlđ  regényembő l.  
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a fejemet. S mig a kedves meséket hallgattam, addig a nagy-
anyám kibotorkált az utcára. 

Rendesen ilyenkor este vitték frontra ;3 katonákat. Ének-
szó, dobpergés szivárgott be az ajtóréseken. Az apám egy pil-
lanatra elhallgatott, csendesen maga elé meredt, majd ujra  

magához ölelve sokáig mesélt.  
Sohase fogom elfelejteni ezeket a fájdalams perceket.  

f✓reztem az apám szomoruságát, amint belém kapaszkodott és 
az együgyű  mesékbe, de nem tudtam miért van igy, miért ne  
lehetne másként. 

Ugye szótfogadsz anyának, ha apát elviszik a hábo-
ruba? — kérdezte és arcomat egész közel huzta az övéhez. 
Szeme csillogott s a hangf bon annyi szeretet hintázott amneny-
nyit azóta senkitől se kaptam. Arcomat ruháfa ráncai közé  

furtarn és éreztem fejemre hullani könnyeit. Sirt az apám.  

Egy este én is elmentem nagyanyámmal.a katonák elé. Virá-
gokat vittünk meg cigarettát. A a katonák énekeltek és én nem  

tudtam megérteni miért sir a nagyanyám. Ha valaki ismer őst  
látott a sorban mellé szeg ődött, s beszélt neki, hogy alig tud-
ták félrelökni.  

Vidd el a sirjához ezeket a virágokat. Hisz téged is bi-
aonyára oda visznek. 

Ezy altiszt ellökte, hogy majdnem beesett egy árokba. 
Оуоrsan feltápászkodott és tovább futott. Amikor már nem 
bírták a lábai, megállt és remeg ő  gyerekes hangján, utánakiál-
tott a sötétben elmerül ő  tömegnek :  

Éljen ! Еljen ! 
Még néhányszor feleismételte az éjszakába dacosan, el-

keseredve aztán kézenfogott és hazavezetett. Utközben nem  
szólt egy szót sem. 

(Huszonegy esztenđős vigyok, vállaim elbirj±ák a fegyver-
szijat és ha arra kerülne sor nem félnék az ellenség golyójától. 
Egyszóval nem vagyok gyerek aki voltam. Rádió sikolt a szo-
bámban: Bécs, Berlin, Budapest, Páris itt liheg a fejem fe-
lett. Nem csoda talán, ha mosolygok amikor háboruról van szó 
vagy, ha emberszeretetr ől beszél egér krisztiánus. Én a háboru 
árnyékában születtem. Esténként imádkozni tanitott az anyán ,  

de hangjaiba vezényszavak keveredtek; szines elgondolások,  

gyerekfejemben tankról; repül őgépről, puskagoiyóról, vér-
ről, genyről és valahol talán most ölik meg az apámat. Még 
nta se tudok imádkozni. Mert mondom ~ : kezeim elbírják a fegy-
ver markolását és minden borzalom nélkül tudnék belel őni az 
ellenségbe. Valamikor még hasznomat lehet venni. 

Most, hogy visszanézek nem leszek szomoru, csak ököl'-
beszorul a kezem. Megprábal оok elmondani mindent, hogy meg-
értsetek.)  
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Ahogy a nagybátyámat elvitték ugy vitték el az apámat  

is. Egy este szomoruan mondta az apám, hogy utoljára van  

itthon velünk. Emlékszem szalonnát meg kenyeret vacsoráz-
tunk, de egyikünknek se izlett a vacsora. Apám busan csoma-
golta szegényes batyuját; a hang јa is melegebb lett és vala-
hogy egészen megváltoztatta a válás.  

Hajnalban ébresztettek. Számban még meleg volta nyál  

és fázósan baktattam az apám mellett. Anyám valami párnát  

szorongatott a hóna alatt és könnyeit szétszórta az uccákon.  
-- semmi az egész két hét mulva itthon leszek — simoga -

tott bennünket az apám, —aztán folytathatom a mesterséget.  

Egy nagy kocsmaudvaron gyülekeztek. Sokan voltak együtt em_ . 

berek, csoportokba verődve álldogáltak, asszonyaikkal, gyer-
mekeikkel és siránkoztak a szirom u idők felett. Ez se tartott  
soká Névsort olvastak és lassan szétszakadtak a csoportok.  
Sor került az apámra is; gyorsan megölelt bennünket és kis  

motyójával zavartan kaszálódott a többi mellé.  

Még sohase éreztem magam ilyen furcsán, mint most eb-
ben a furcsa környezetben. Az apám akinek nagy bajusza volt  
és sokszor megvert engem, az én apám, akit ől azt hittem min-
denki fél, most elszakad t őlünk. Igen az a nagyorru katonatiszt  

akaria i Сy, aki a nevén szólította. És ha nem menne az apám  

vajíjon rnit tehetne az a nagyorru? Az apám nem fél t őle. De  
kát akkor mégis miért megy? Nini tudom. Nem is érek rá so-
káig töpregeni. Az apára utolsót int a sorból, aztán jobra át és  

indulnak. Mellettünk elhaladnak s az anyám mégegyszer oda  

sugja : —Aztán vigyázz magadra.  
Ahogy a menet kifelé nőtt a kapun ugy hangosodott a sirás  

is. Én is sirtam az anyámmal. Az uccán egy pékinas állt me  

leg süteménnyel. Hangosan o . rditotta :  
Varwertz népfölkelők !  

Bennünket nem engedtek utánuk, rend őrök állták el az  
utat. Láttam, hogy a sarkon már feltűzte óriási ernyőjét a . 

gesztenyésember, a menet el őtte halad és a levegőben paran-
csolt nóta erő lködik :  

Márványkőből, márványkőbő l  .. . 
Hat éves vagyok és most vitték el az apámat• Valaki aki  

engenr szeret, könnyű  csomagjával ott silbakol a kocsiut sará-
ban öles társzekerek között. És egyre távolodik : talán vissza  
se jön többé.  

A nap körülnyaltja a felhőkeli, szemétrakásokat és én ijed-
ten kapaszkodom reszket ő  anyámba.  

............  
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Heinz Luedeck:  

.ц  dessau4 „ваи1'jаus'°  
A »Bauhaust» mint a művészi alkotás állami főiskoláját 

Walter Grоpius 1919-ben alapitott ~a. A világ haladó értelmisége 
ez időtől fogva élénk figyelemmel kíséri m űködését. Az ui  esz-
me meghбditotta az ifja lelkeket, amelyekért a »Bauhaus» 
tulajdoképpen született. Jóllehet maga ellenségesen viselkedik 
mindennel szemben; ami romantikus játék az érzésekkel, a 
»Bauhaus» mégis képes volt olyan romantikus érzéseket kel- 
teni, mint a lelkesc;dés és szeretett. A neve szimbóluma 
lett a kaoszból menekül ő  ifjuságnak, amely a »bölуs» aggas-
tyánok vétkéből züllött a kaószig s amely az életformák egy-
szerüségéért, tisztaságáért s uj etikai értékekért harcol. És  
történhetett e másként, hogy a német faj és beszület képvisel ő i, 
a megszentelt tradíciók és »Stammtisch» őrei egy vad és szé-
gyenletes harcba kezdtek a »Bauhaus» megtestesült eszméje 
ellen. Minden kispolgár ellenállhatatlan vágyat érez, hogy az 
ifju alkotás és hit el őfutárait, a modern munka házát bemocs-
kolja a maga piszkával. A reakciós sajtó pedig, melynek az a 
feladata, hogy elfojtson minden haláriást a profitéhes vállalko-
zókkal, akik a tömegizlés mérgezéséb бl élnek ebben a mun-
kában méltó cinkosuk lett. Kvalifikált m űvészi munka? -- VaJ 
jon ki fogja akkora mi értéktlen giccseinken vásárolni? Tiszta 
szellem.? — Isten ments. Ki fogja akkor a m7 hazugságokkal 
telt ujságjainkat olvasni? Tehát : Le vele! 

Weimar mint ismeretes, a német klasszikus szellem hiva-
talosan koncesszionált központja. A »Bauhaus»-t, tehát, amely 
szerintünk a tisztaság, igazság és a kristálytiszta fórmák utáni 
törekvésével mégis a leghivatottabban repreznetálta a német 
klasszika igazi értékeit, a német nacionalista néppárt kivánsá-
gára 1925-ben Weimarból elűzték. Félistenük, Goethe, -  szerelmi 
életének patentirozott kutatói abbari tudták, hogy mi a klasszi-
c ~ zrnus. És kimondották az ítéletet: a »Bauhaus» anacionális 
és futurista ördögi mü. Tehát: Le vele!  

Az eképp fedélnélkül maradt »Bauhaus» Dessau széles lá-
tбkörü és szociálisan gonlokodб  polgármesterének, lesse-nek  
indítványára és meghívására 1926-óan Dessauba költözött.  
Walter Gropius méltó keretet teremtett itt az eszmenek. Itt 
építtette fel azt a monumentális épületkoplexumat, melyet a 
világ szellemi ifjusága, mint az uj teremtő  gondolat legkivá-
lóbb példáját üdvözölte. Az emberek reménnyel voltak eltelve  
és hinni kezdték, hogy a természeti szépségekkel és modern  
intézményekkel nem igen áldott kis anhalt-i tartomány azzal  
fog büszkélkedni, hogy egy világhiгü intézmény ad lehet őséget  
életre és munkára. De másiként történt. A harc tоvább folyik  
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és GiroFius egynéhány barátjával baPefáradva a hajszába, már  
cl is hagyta Dessau-t. A sok közül hadd mutassa meg egy idé
zet (Anhalter Woche Zetschift für Heimatipolitik), hogy Anhalt  

»művelt polgársága» és sajtója milyen állást foglalt a »Bau-
haus»-szal szmben: A »Bauhaus-szal hihet őleg nem is vetnénk  
számat, ha abban egy magánember ölte volna pénzét. Szá-
munkra azért kérdéses az ügy, mert Dessau adózó polgárainák  

pénzéből létesitték ezt a fantasztikumot, mig sok más szük-
séglet kielégitetlen maradt. De most, hogy idegen emberek  
a fenyfesben, amсlу  eddig megszentelt föld volt, villákat emel-
tek, most már torkig vagyunk.» Ebben a klasszikus tónusban . 

folyik tovább a dolog. A butaság és hazug nacinális érzés ujból  
egy frontba tömörültek a haladás és szellem ellen. Ma a »Bau-
haus» ismét veszélyben van. A fönti szempontoknak nemcsak  

azért adtunk helyet, mert ezek a német köztársaság középkori  

szellemét oly fényesen megvilágítják, hanem azért is, hogy az  

ifjuságot a »Bauhaus» védelmére szólítsuk el. Most pedig rá  
kell még mutatnunk arra, hogy miért folyik a harc, mert a »Bau-
haus» eszméjének támogatásához szükséges egy tárgyilagos  

igazolás.  
Hannes Meyer a »Bauhaus» jelenlegi igazgatója és Oropius  

örököse a »Bauhaus» c. folyóiratban egy rendkívül világosan  
megformul'áz ~att programot adott. Néhány mondat e cikkb ő l  
nagy segítségünkre lesz, hogy a »Bauhaus» munkájának célját  
megvilágítsuk : »piteni és fórmálni egy és ugyanaz s azonos  

társadalmi létformák. Mint »az alkotás fels őiskolája» a Des-
sau-i »Bauhaus» nem müvészi, hanem szĐCiális fenomén. Dol-
gozni : az élet harrrionikus formainak keresését Jelenti. Mi meg-
vetünk minden fo гmйt, amit a formuláig prostituáltak.  A 
»Bauhaus» munkájának végső  célja tehát: azeletalkotó er ők  
összegyűjtése társadalmunk harmonikus berendezése érdeké-
ben. Ni — a »Bauhaus» emberei — a szellemi és lelki er ők ön-
tudatos organizációjának eredményét, a harmonikus alkotást  

keressük. Az emberiség minden valóban teremt ő  periódusában  
a müvészi munkának határozott célja volt. A polgári degene-
ráció privilégiuma, hogy m űvészetet az individuális tetszés  

vagy nem tetszés objektumává sülyesszé le. Ugy t űnik nekünk,  
hogy az »pítés» gondolata, mint az emberi akaratnak aláren-
delt fogalom, mára gótika idején a maga szigora munkaórga-
nizációjával, primitiven bár, de ki volt dolgozva. A gót épit ő -
mühelyben, a »Bauhütte»-ben is a kollektiv alkotás eszméje  
egyesitette az iparosokat, épitészeket és szobrászokat. Te-
remtő  munkájuknak nem az egyes művészetek fejlesetése, ha-
nem a »Dorn»-nak, a szellemi és lelki törekvések szintézisének 
fejlesztése volta célja. М i ,  a ma emberei többé katedrálisokat  
nem építünk, mi más feladatok el ő tt állunk. És a »Bauhaus»  
alapítása sok mindent keltett uj életre a »Dom» m űhelyének  

_._ -: :=`;н"='`' г" л~~či~.+v~w~-'. ::~;~ ,.'~,.-  .;. г  и~.. ,,E.~~чк.,г~.*.л .•. 
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szelleméb ől. Az építés» amit a »ma» kivár az az uj emberi 
életformák összege. A lakás korunk legfontosabb problémá-
jává volt és nemcsak anyagi okokból. Az ux házépítés a világ 
ujjáalakitásáért folytatott harc szimbóluma. Legyen egyszer 
az egész emberi társadalom épülete olyan világos, aranyos, 
szerves, egészséges, tiszta és kellemes, mint az uj arhitektura 
legszebb alkotásai. 

A »Bauhaus» egy művészakadémia és egy iparm űvészeti  
iskola egyesüléséből keletkezett, majd sok belső  változás után  
egy olyan intézménnyé vált, amely az életszükségletek és a  

modern termelőeszközök ismerete alapján a nagyiparnak, ipar-
nak arhitekturának uj tipus kat és normákat akar teremteni. 
A »Bauhaus» sem divatot sem uj stilust nem teremt. Olyan  

épületeket és tárgyakat akar alkotni, melyeknek alakját az  

»egész» célja és a felhasznált anyag karaktere logikusan és  

szervesen határoz meg. Elvetünk minden tradicionális és  

»konstruktiv» dekorációt. A »Bauhaus» m űhelyek termékei  
nem a gazdag mügyüjt ők šzamára készült iparm űvészeti dara-
bok, hanem a tömeg s a nagyipari sokszorosítás számára ren-
delt használati tárgyak. Természetes, hogy már a modell kéz-
mű ipari elkészítésénél számоlnak a szériában történ ő  nagy-
ipari termelés szük ~ égévei.  

A »Bauhaus» művészete tehát, legyen az egy telep, ház, 
butordarab, lámpa, vagy közönséges edény mindig az anyagi 
alkatrészeknek egy egységgé való célszei - ü összeállításában 
rejlik. Arra törekszünk, hogy minden tárgy és munka számára 
egy félreérthetetlen és világosan meghatározott végleges for-
mát találjunk. Nem több és nem kevesebbr ől van itt szó, mint 
az igazság, tisztaság és rend keresésér ől, a ködös romanticiz-
mus és hazugságok elleni harcról. Az ember azonosa teremt-
ményeivel. Az társadalom, amely »monumentális» gipszfaszá-
dokkal nуomoruságos bérházaiból palotát akar teremteni és, 
amely a köpőcsészét is görög diszitéssel »ékesiti», az a társa-
dalom bensejében rothadt és romlott. A »Bauhaus» vagy egy 
jó polgári giccs — többé már nem az ízlés, hanem ideológiák 
kérdése. Amikor a derék polgára »Bauhaus» ellen harcba 
indul, akkor neki arra sulyos oka és tökéletesen igaza van. 
Azok a »fantasztikumok», melyekkel a  Dessau-i fiatalok avant-
gárdája foglalkozik az ő  hazug gipszkulturáját valóban fenye-
getik. 

Ezen a helyen, sajnos, nem bocsájtkozhatunk a »Bauhaus» 
munkájának részletezésébe s legkevésbé tárgyalhatjuk a tehni-
kai kérdéseket. A »Bauhaus» organizációjáról és pedagógiai 
működéséről meg kell elégedni egy pár szóval. — A »Bauhaus» 
pedagógiai programja a következő  tanfolyamokat öleb fel: 
formatan, praktikus munka, artitektura, reklám és tipográfia, 
szinpad, asztа.losság, szövőipar, szobafestészet, fémipari m ű-
helyek, szabadfestészet és plasztika. Aíland б  előadók: J. Al-
bers, L. Feininger, W. Kandinski, P. Klee, lannes Meyer, I. 
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Scheper, O. Schlemmer, J. Schmidt, Gunta Stölzl és H. Wwer.  
Az arhitektek : Hillerseimer, Brenner és Rudelt, a modern fo-
tográfia docense pedig Peterhaus. Az utóbbiakat csak nem rég  
hívták meg előadókul s a téli- szemeszterben mar meg is kezd-
ték előadásaikat• — Ápolják ugyancsak a sportot és gimnasz-
tikát is. A >:Bauhaus» színháza -Schlemm сr vezetése alatt  a 
színház őselemeiből egy egészen uj szcenikai módszert próbál  
kiépíteni. — Hogy a studium a szegények számára is lehet ővé  
váljon a »Bauhaus» rendkivüli szociális intézményeket létesí-
tett, mint ipl . : a »Bauhaus»-telep s a »Bauhaus»-könyvek.  —
Fólösleg'es hangsulyoznunk, hogy a m űhelyek és laboтatбriu-
mok a legmodernebb tehnikai segédeszközökkel vannak fel-
szerelve. -- Akik közelebbi információkat óhajtanak, azoknak  
ajánljuk a »Bauhaus» vezetőembereinek műveit, melyek a  
»Bauhausbücher» sorozatban Albert Langen kadásában Mün-
chenben jelennek meg és a »Bauhaus» c. folyóiratot, amely  
minden negyed Pvben be számol az elért eredményekr ő l.  

...v.,...*..  

ѕо'ogyi Pát:  

ZseTTёr  
Minden tavasszal mélyebb barázdát szánta földbe,  

homlokára, szívébe.  

Yére, esze oly lomhán cammogó,  

mint borongó alkonypirban fáradt hatökre az eke el őtt,  

szive érdes, mint az őkle  

s olyan jóságos, porlékony, megtiport, termékeny  

oly lávás-mindenható akár a föld.  

7 estvérс  a főid, a barom, a harmat, — 

testvére a kovács, a koldus s a kivert eb,  

öröme és szomorusága a föld, az esi, a Nap, a kenyér —

đröme és szomorusága a jóság, az asszony, a gyerek;  

zsarnoka az isten és az uraság.  
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NOVA LITERATURA, BEOGRAD.  

A legnívósabb jugoszláv folyóirat leg-
ujabb száma ismét eseményt jelent a 
gerinctelen és senilis folyóiratok tö-
megében. 

Ez a szám ujabb bizonyítéka an-
nak a rendithetetlen harcnak, amit a 
köréje csoportosult avangárda az 
aktiv, közvetlen és korszerű  szelle-
mi együttműködésért, az elvtelen l'art 
pour l'art-izmus, konzervativizmus, és 
degenerált kispolgári egykedvűség 
ellen inditott. 

A lapot Dr. Branko lavella szer-
kesztésében a »NOLIT» irodalmivál-
lalat adja ki. Nem mulaszthatjuk el 
e helyen, hogy fel ne hivjuk olva-
sóink figyelmét e vállalkozás pro-
gramjának legpregnánsabb pontjára,  

amely a »Nova Literatur» szellemét 
is irányitja:  

»A NOLITo irodalmi és kultur- 
szociális megmozdulá3, mely a kiad-

ványai révén meg akarja ismer-
tetni a nyilvánosságot társadal-
munk legkiválóbb gondolkodóinak 
munkáival. A kaoszból menekülő  
és utat keres ő  társadalmi er ők szá-
mára a NOLIT mindenkor megbiz-
ható és erős támaszt fog jelenteni, 
mert kollektiv s mert koncentrált 
pontja mindazoknak és mindazon 
társadalmi rétegeknek, akik szo-
ciális feladatuk tudatában minden 
akaratukkal és energiájukkal an-
nak megvalósitásá.ra törekszenek. 
A Nova Literatura minden betlije 

dokumentum e céltudatos és organi- 
kus munka mellett. 	—ik.  

Munk Arttirsr: NAGY KADER.  
Pantheon kiadás. Riport a »nagy- 
idđkből» — izléses kiállitásban. Eny- 
nyi jót mondhatna a felel ős objektiv 
kritika. Talán még ezt: az »irodalmi» 
kvalitások megiifik a mértéket. S ő t. 
De többet nem. 

A hivatalos irodalmi és félhiva-
talos szubjektiv méricskélésen tul  a 
»nagy káder» alkalmat adhatna több 
aktuális párhuzamra és összehason-
lításra a divatos háborus irodalom 
egynéhány nagy sikert elért külföldi 
és eredeti magyar kötetével. A pár-
huzamos momentumok közül azon-
ban csak egyet de a leglényegeseb-
bet akarjuk harrgsulyozni. 

A háborus regény és emlékiratok 
lélektani kiindulópontját sohasem ta-
lálhatjuk meg maradéktalanul az el-
vont irodalmi célban és a személyes 
élmények lírájában vagy epikájá-
ban. A libabő röző  emlékezések de 
még a felelőtlen fantázia is a hábo-
rutól megkinozott emberiség jajsza-
vának fájdalmas akkordjával resz-
keti meg a gyöngébb idegeket. A 
világbéke nszihózisának pressziója 
alatt senki sem haladhat el a háboru 
nyílt sebe mellett, hogy szent bor-
zalommal, ájtatós ráolvasással vagy 
több-kevesebb retorikai készséget 
egy vádbeszédben tudomást ne ven 
ne róla. Mindenki piszkosnak érzi a 
fehérneműjét. A. legjobb esetben 
tiltakozik. 

Munk Arthur szuboticai gyakorló 
orvos is tiltakozik. Tiltakozik a 
»nagy káder» minden szenvedésével 
és borzalmaival. De ezt a tiltakozást 
sem a »hivatását teljesit ő  orvos», 
sem a »feljegyzések», šem a vörös-
kereszt humánis frázisai nem tudják 
értékes és érdemes könyvvé avatni. 
Munk könyvében az ideológia poha-
rán kicsorduló átlátszó világnézeti 
cseppek a polgari pacifizmus tenge  

rébe hullanak, amely legfeljebb ar-
ra jó, hogy egy világháboru vizözö-
névé dagadva elöntse az emberisé-
get.  

A fedőlapot egy vöröskeresztes 
karszallag éles konturjai diszitik. Az 
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a vőrős kersezt, amely, még a ha-
lottakat is feltámasztotta volna,  
hagy uibбl a halálba küláie đket.  

Ilyen. Minik Arthur könyve is.  
hoc.  

Somogyi Pál: A DIJ. Somogyi Pá1  
а  vaj dacág ismert píroletár irója négy  
dxámai  képben és egy el đszóban  
próbálta đsszetogni azt a mondani  
valót, amit osztályával, de főleg  
azokkal szemben »akik helytelenül  
látták az életet és önmagukat» hir-
detni kőtelességének érez. A cél vi-
lágos és tiszta. »Tükđr akar lenni ez  
az írás — Ida előszavában — és  
azok elé a sorstársaim 116 szeret-
ném tartani, akik mindig ferde tű-
kőrbe néztek, melyet gonosz kezek  
tartottak eléje.»  

Sajnos ez az őszinte és becsületes  
cél az elđszó patetikus hangján meg-
irt cselekményen, a valbszinütlen  
szerkezeten és tóbb fogalmi zavaron  
— melyeket ezen a helyen nem tár-
gyalhatunk meg — menthetetlenüI  
megfeneklik.  

Somogyi nem ismeri a kiválasztott  
műfái aиуаgát. Lirai készségével  
akart egy, még csak nem is szin-
padszerü cselekményt bonyolítani.  
Meddő  vállalkozás volt. Ha Somo-
gyi oly nagy tudással és szinpadl  
készséggel avult volna a problémá-
hoz, mint amilyen nagy szeretettel  
čs kđtérességgef akarta ezzel a mun-
Irával osztályát szolgálni — nagyot  
alkotott volna. hoc.  

Iinsdr Síndor: 1KOST ÉN VA-
GYOK SORON. Versei. Sz вrző  ki-
adlisa. Sombor 1929. A meghajszolt,  
kicsuíolt, kinevetett, irodaltniasztaiok  
hulladékain felиevвlбdđtt költőnek  
végre megjelent egy könyve. Az el-
sđ  könyve: Soha se hittük volna. Más  
se. Azt hiszem 6 nxana se. Hogy ez  
mégis megtörtént arcбl. senki se te-
het. () maga se. Ez tnyhit ő  kđrűl-
tgény.  

Ez az ember, aki évek óta tengő-
dik a »zseni»-ségéb đl, .aki kódős  
kocsmaszobákban suta mozdulatok-
kal és kőpkódđ" szájjal süvölti a' nyá-
lasan . mosolygó kispolgárok: f űléte :  
Halhatatlan vagyok, mert zseni va-
gyók, aztán a mellére ver d đnge-
tón :. --- ‚Ici nagy Huszáx Sándori De  
azért fizethet egy pohár bort bará  
tom; , ilyen. kis jóindulatot csak nem  
tagadhatók meg egy embertársam-
tól, --- mondom ez: az ember nem  
kđltđ, nem egész ember, mániákus  
dilletáns vagy ahogy 8 magđ  mondja  
csöndes -örült.  

Verseit nem akarom komolyabban  
analizálni, s 'ha csak: egyszerűen  
azt mondom, hogy csapnivalók, ugy  
érzem még mindig nem mondtam so-
kat.  

Állandó témáig a hálhatatlanság  
és a rosszul mimelt kérđdzđ '-  ember-,  
szeretet. Néhány Ady-utánérzés ű  
versétől eltekintve sajátságosan ere-
deti ez az ember. Annyira eredeti,  
hogy rajta kívül senki se érti meg.  

Csak olvassa aa ember, olvassa s  
aztán félregondol egyet hogy: e m đ-
gőtt baj van. Verseinek címe kire-  
sett, érthetetlen, de ui és elképeszt б .  
(Piros hétvadonat-sirás, Delphi si-
rást jósol, Lepányvázott bizongisten,  
Tizenhármas ebharmincad - sírás,  
Rámbecsűlték a rozmaringerdőt stb.»  
Költészetének legtökéletesebb ma-
nifesztuma a »Séta, a mex6n» címűr  
vers:  
(уüј  tsetek pénzt j óbaráti alapon,  
S küldjétek el, mert zsiros már  
Rég viharvert kalapom.  
Végin még a sokatmondó négy sor  

a kötetből:  
Hadd tudja a világ, a buta, álnok:  
Huszár-vers vagyok és örömömben,  
Boldogan, s gđgđsen  
A felém szűz tetejére állok.  

(herceg).  
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A  soи borf butorfparl árucsaraok — Jugoszlávlábaa  

maJdnem egyedtilálló  nagy  batorraktár — sok éves  
fвnáцásн  etán megszűnt. — Az a l a u t f b f  r d e t  đ  k  
l e gJ e 1 e n t đ  s e b b tagjai és beraktásozói voltak  

Cselyuszka Jözsef  
mübutoraszta105  

ј  I 

12.  

Készít stylbutorokat : 	ebédlőt, 	hálót  
és uriszobát 	valamint 	mindennemű  
lakkberendezést. — A sombori ki- 
állitáson 	aranyéremmel 	kitüntetve,  

SOMBOR, Braбe Jankovića ullca 
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VELJKO PETROVIĆ  LEVELEI  
HERCEG JÁNOSHOZ  

Beograd, 22. II '956.  
Dragi druže Jovane Herceže,  

posle ovog formalnog oslovljavanja nastavljam po Vaem:*  
Noviszádról hallom, hogy a „Híd" Szombor városába költözött, a  

szerkesztőjéhez. (Ilyen bizonya Zimberi-Zombori redaktor!)  
T. i. felkértem Nagyvinszkit, a n. s.-i magyar gimnázium tanárát: keres-
se fel a Hídban H. J.-t, a „kit űnő  novellistát", s kérje fel nevemben: le-
gyen szíves, tudakolja ki, létezik-e Jugoszlávijában valamely könyvtárban  
tudományos magyar szótár (nem magy.—szerb, hanem csak magyar),  
amelyben találhatók régi magyar szavak és kifejezések is — teksztusok-
kal magyarázva, precizírozva.  
Azután, megvannak-e Takács Sándor könyvei a zombori városi könyv-
tárban? Legalább azok a Tud. Akadémia kiadásában, pl. „Képek a török  
világból" (nekem megvan a II. k.).  
Egyáltalán, kihez-merre forduljak ebben a tekintetben?  
Ha másolás nem megy, a követséghez kell majd fordulnom, most úgyis,  
úgylátszik, olvadóban a jégtorlasz.  

A végin, remélem megtalálják rövidesen YTjvidéken Jókainak a kért  
bosnyák-tárgyú, középkoros-patarénus regényét. Valami 40 év előtt (tán  
még korábban) épp Zomborban olvastam, s már akkor tudtam, hogy  
Thallóczy liferálta az öreg Jókainak az archivális adatokat (különben  az 
a Takács ugyanezt tette vele és Mikszáthtal különösen).  
Amint látja, habár az örvény szélén lábadozom, még mindig bizonyos  
dolgokról képzelődöm. Már nyolc hete, hogy betegeskedek(m) : grippe is  
meg szívbéli is, de hús- és idegszer ű- valódi nyavalja. Olvasgatok sok  
mindenfélét, sok szamárságot, meg sok okoskodást, szegény emberi elmék  
vergődéseit, s visszatérek néha a multakra; onnét ez az érdekl ődés a régi  
magyar idđkről s figurákról. Sok régi magyar levelet olvastam, de férfia-
san zengőt, darabost, de izmost őszintét; ha feleségem hébe-hóba felcsa-
varja a pesti rádiót, úgy csurog bel őle az az édeskés, — pá, édes bah-
hátom! — izé, amit zserbóstílusnak nevezni az ember ... Az én magyaros  
érzésоmben verekszenek még mindig Berzsenyiék Kazinczyékkal. Furcsa,  
hogy olyan sokszor több a rokonsága feudalista és a munkás között,  
mint a legliberálisabb burzsoá és a munkás között.  
Sok furcsaság van a világon, hát ez a moszkvai ...? a mi szegény, nyo-
morúságos irodalmárainkról nem is szólva!  

* Kedves Herceg János elvtárs,  
ezután a lxwatalos megszólítás utáni hadd folytassam a Magáén:  
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Srbi kažu: besposlen pop i jariće krsti! Tako i ja, digao se s kauča pa  
3~krabam . . . živite, i da ste onakav delija kaa uvek!  

ца  zemljak* *  

Veljko Petrovi ć  

Beograd, 27. II '956.  

A régi magyar (vén) írók azt mondanák leveleikben a fiatal múzsa-
társnak:  

Kedves csémuram!  
Az imént vettem k. levelét s rögtön válaszolok, nehogy komplikáljam  

szíva fáradozását; t. i. megtaláltam Takáts „Rajzok a törökvilágból" kö-
tetét (1915), „Hangok a múltból", Athenaeum második kiadás; „Régi  

magy. asszonyok", az Élet-kiadása, 1914. Tehát ezeken kívül amije csak  

van ettđl a Takáts Sándortól, mind jól fog jönni: én kijegyzem: magam-
nak ami körülbelül megfelel s visszaküldöm. A Bárczi is kapóra jön, ha-
bár vékonyka, de az a Ballagi jobb lesz: (leend) ezt visszaadom a kis  

Hercegnđ  önfenségének (J. A.) Sajnálom, hogy nem láttam a virágcseme-
téjét (épp rossz napom volt!), de feleségemnek nagyon megtetszett:: Meg-
ígérte, hogp rövidesen újra meglátogat minket. Kell is; nem soká fog lé-
tezni itt a Balkánon ilyen különlegesség mint Veljko bácsi!  

Ne felejtse, kérem, Jókai bosnyák patarénus regényét, mit én Z-n  

maturánus koromban olvastam, s kés đbb seholse tudtam feltalálni. Maj-
tényi is megfeledkezett igéretér ől.  

Ami Gozsdut illeti — mindig rendelkezésérci állok. „Tantalusz" cím ű  
kötetét ajánlásával kedves kollégák ellopták t đlem, a Thököli intézetben  
még. Áldott egy talentum volt, gyönyörű  magyartartású Rumunt', —  
sem a kultúráját, semmiét sem használta ki. Pappra nem emlékszem, de  
Dömötörre, Schmitt (németnyelv ű) filozófusra, Juhász fest đre emlékszem.  
Nem érnék rá írni róluk, de Unnek szívesen mesélek a „Híd" számára is.  

Ha melegebb-napsugarasra fordul az idđ, Zomborba rándulok; szeret-
nék ott maradni pár napig; természetesen Únnel leginkábba mai Szerb-
jeim távol vannak tőlem, az öregebbjd meg) betapadt fej ű  reakcionárius.  
De azért máskor is a híres magy. Jugoszláv író jöjjön ide hébe-hóba, s  

keresse fel antikos barátját V. Petrovi ćot.  

** A szerbek azt mondják: rábrő  pap gidákat ns keresztel. Én is csak  igy, 
fölkdbtem a heverđrá1 s már írok.,.. éljen jб1, s maradjon örökké itt' dalfia!  

F&ldije Veljko Petrovi ć  
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Bgrd., III 956.  

Dragi Pevidruže (tako su se na3 ~e romanti6е  poete međusobom zvale),*  
szívből jövđ, nagy őszinté köszönet a jб  öreg Baltagiért, de a Kislányért  
is, a Papa meg a Mama gyöngyéért is, mert igazán felderült az egész  
házam (lakásom!) mikor a sudár gyerek megjelent. A két Mártim az els ő  
pillantástól megszerették (mondtam neki, írjon a Papának jöjjön minnél  
elđbb ide, sok mondanivalónk volna, kivéve ha épp ihlete van furor  

seribendi-ja, mert az hoz a konyhára meg a Kislány táskájába.  

Mikorára a levél odaérkezik, bizonyára már Múzeumnak érdemes-tu-
dományos munkatársa a középkori osztály vezet ője, dr. Mirjana Ljubin-
ković  szül Ćorović, (a kiváló historikus lánya és a nagy Skerli ć  Jovan  
unokalánya) fel fogja keresni Zomborba п, Felkértem, hozza el azt, amit  
részemre talán készenlétben tartana. Ez mind a kis Zsófika megjelenése  

elđtt történt. D; nem kár, ha megismerkednek,  
Családom meg én is szívbđl üdvözöljük.  

V. Р .  

Bgrd, III 956.  

Kedves Herceg barátom,  
köszönet gyors feleletéért s szíves igyekezetéért.  

A budai basák magyar levelei nagyon is érde-
kelnének, de az „Asszonyok" itt vannak a könyvtárban. A Jókai bogu-
mil regényét is elvárom.  

Bizony, akármilyen delilegény mégis ilyen fránya id đben útra fi in-
duljon. A csacsogó Kislány is maradjon itten, az Institúciók fölé gör-
nyedve; majd ha kiderül s a Bajai-út kivirágzik, menjen a Papának inspi-
rációt pumpálni, a Mama süteményét kóstolni.  

Hanem kétszeresen is bizony! Mikorára érnék én arra, hogy a zombori  

figurákról köztők saját magamról is emlékezésképen írjak? Pedig ideje  

már az én túl szerény Dichtung und Wahrheitomnak is. Fejemnél az ásó,  

bár inkább lennék a krematórium parazsa.  
оdvözölje a mi grande Pittore furioso-nkat. Ki a harmadikuk? Az én  

koromban is csak mi ketten, Vászó meg én, holdkóroskodtunk a zombori  
józanság peremén, mikorára már az öreg Lázó („a bolond rác költđ") és  
Elek-elnök is Ott hagyták Bácsország fővárosát.  

Tiszteletemet kedves feleségének, őszinte, öreg (a. m. nagy) híve  

V. Petrović  

* Kedves Daltestvér (igy szólították a mi romantikus költ&ink egymást).  
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Bgrd., 20. III 956.  

Kedves múzsafi Barátom,  
hát átusztam ezt a geniális, bolond és naiv  

zuhatagot, amit egy kései Jókai-regénynek neveznek. Minthogy az Olyan  

régen volt mikor én azt az óhajtotx patarénus regényt olvastam, talán  

1903-4-ben, nem vagyok biztos benne, az-e ez a „Három márványfej"  

vagy valami más volt. Különben is, a; nagy Révaiban ez a regény is há-
rom kötetes. Mindez ködszerűen kóvályog a fejemben. De — elég err ől.  
Ennyi is elég belőle. Hanem, olvasás közben az jutott az eszembe: úgy-
látszik, a maguk „Híd"-fának éppen az volna egyik feladata, hogy szerb-
horvát tárgyakról, témákról, vonatkozásokról a magyar irodalomban írjo-
nak. Pld. Jókainál, Mikszáthnál, Gozsdunál vannak bizonyára mások is,  
én mégcsak kivitelekről könnyízék valamicskét, mint Brбdy, Harsányi (?)  
drámaíró, talán Kosztolányinál, stb. Jókor jönnének bizonyos szemelvé-
nyek a publicisztikából: Mocsárt'-ból, tán Irányinál is találni sorokat,  
Kossuth irataiban keresve; emlékszem. Cholnoky Viktor írt a „Hétben"  
egy nagyon szép cikket Rómából Milovanovié-r бl, ki szerb követ volt,  
ottan — mint egy kis ország nagy diplomatájáról. (1908?)  

Bocsánat, hogy tanácsolni merészeltem, dehát ez a vénség jele.  
Ha van, ha akad, valami alkalmi utasa, küldje hozzám, hogy a köny-

veket visszaszármaztassam. Nem akarnám, hogy alkalmatlansága legyen  
miattam.  

Mikor látogatja meg Kislányát, mert akkor reméljük hozzánk is ellá-
togat.  

Kedves Házbeliest s a nominálisi — akár magam is — fejüket szíve-
sen üdvözli  

V. P.  

Bgrd., 29. III 956.  

Kedves fiatal Barátom,  
máma nem tarxбztatom fel hosszasabban, csak  

meg akarom ismételten bebizonyított szívességét köszönni. Takáts „Le-
veleit" megkaptam, s időről-idđre kóstolóba veszem. Csoda-dolgok van-
nak benne, — csak nem olyan könny ű  az olvasása.  

Úgy látszik, némiképpen hasonló a helyzetünk, ami a lelkieket illeti.  
Absurdum — da való! Türelmetlenül várom, hogy kibeszéljük magunkat,  
itt is szerény otthonomban, de sétálva is, Kelemegdánig és vissza, amint  
a mi régi (Vászó—Gozsduval a Zombori állomásig s vissza) sétáink ha-
gyománya képen is. Remélem t. i., hogy addigra talán már az id ő  is,  
gyatra egészségem is megjavul.  

A „Kislányt" szeretettel várjuk, nemcsak azért, hogy a könyvek egy 
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részét átadjam Neki, de — a f đdolog!;  —, hogy egy pillanatra is felví-
ditson bennünket.  

Még egyszer, meleg „drugarski"* üdvözlet koros, de nem vén hívét đl  

V. P.  

Beograd, 30. IX 956.  
Dragi moj Kne е ,**  

már napokkal azelőtt fogtam hozzá e levél írásá-
hoz, de csak az adresszáig jutottam. Sok okom volt, hogy kell ő  hangu-
latba nem juthattam. Tán a legfőbb: nincs konkrét .tárgyam az írásbeli  
beszélgetésre.  

Nagyon köszönöm az irántam mutatott őszinteségeért és baráti nyilt-
ságáért. Mindjárta kedved leveli vétele után súlyos bizonyítékát szerez-
tem állításának.  

Két bakkenpartos Pisti úrfiacska volt nálam; szerb származásúak lé-
vén, ismerбs el&tUk ez a, fordítási ügy. S látom, azért is jöttek, hogy  
„megnyugtassanak": — hisz most Pesten is, mint mindig is a nagy világ-
ban, ilyen kötetben több a fordító; aztán legyek nyugodt, Ott értik a  
csíziót, mi meg itten (bizonyára mikettđnkre is gondolnak) visszamarad-
tunk, nem tudunk modernül-magyarul stb. Hát én megírtam a Csukának  
a véleményemet: inkább hagyják ki programjukból dolgaimat, semhogy  
a választást ne legyen jellegzetes és á fordítás hírlapírói — pongyola —
kutyafuttában.  

Most várom a választ.  
Megkapta-e V.-ik kötetemet? Ha nem, legyen đszinte, megküldöm  

rögtön.  
Itt van-e a nagy egyetemi polgárn ő, a papa kislánya?  
Miért nem jön egyszer mihozzánk?  
Énnekem az orvosok — ezek bokszerek nem doktorok! — kiverik  a 

fogaimat; még két hétig legalább útálatos vén banyának nézek ki. De,  
azután, úgy fogok vigyorogni, mint a nagy Ajk; akkorára ha az egész-
ségem kitart, Zomborba toppantok, meglátogatni holtjaim sokaságát, s  
azt a pár élő  barátomat, Milivoj-bátyámat és „pevidruga"*** (Zmaj sza-
va) Herceg Jani öcsémet.  

Üdv. Kedves Családjának.  
öleli öreg barátja  

V. Р .  

* „ellvtársi"  
** Kedves Hercegem (knez = herceg)  
*** (daltestvért)  
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Bgrd., XI 956.  

Dragi moj Jani öcsém,*  
elképzelem, milyen lelki állapotban van I na-

pokban, azért is vártam, hogy egy keveset ,kiderüljön, hogy az ember leg-
alább tisztább képet kaphasson a történetekr ől s némileg igazságosabb és  
lelkiismeretesebb véleményt s itéletet mondhasson róluk. De, sajnos a  
„pandemónium" még tart s nekem úgy;  rémlik, hogy az öreg barátnak s  
írótársnak épp ilyen pillanatokban kell a megilletődött fiatalabbnak kezet  
szorítani.  

Édes Kislányától, — akit minden látogatása után még jobban, még  
bensőbben megszeretünk, — hallottuk: mily nagy szerencséjük, volt ebben  
a rettenetes tragédiában, s. i., hogy kedves neje és a gyerek utolsó pilla-
natban, de mégis, hazatértek. Hát János öcsém, csak erre gondoljon, ha  
lelkére nehezedik a búskomorúság.  

Különben higyje el, a magyarok az óriási anyagi vesztességek dacára,  
csak nyertek ebben a kétségbeesett — küzdelemben. Bárha ilyesvalamit  
reszkíroztak, lett volna 1917 vagy 1918 tavaszán, hamár Kossuth keleti  
confederátiós tervét oly hetykén elvetették s nem akarták megérteni And-
rássy fatális balkánpolitikáját! De, mégis, mondom, megrázták az emberi- 
séget!  .. . 

A Kislány kitűnő  színben van, hát még a májusk ők, a töpörtyűs pogá-
csának segedelmével! A Máró ugyanis sikeresnek találja, s még hozzá a  
vizsgákat is csakugyan játszva teszi, valóságos diadémája a herceg Hús-
véth (zombori, nagy- és kiszombori) családnak.  

Mihelyt megindult a Kelebiántúli posta, írni-jelentkezni kell szegény  
Csukának; nem a fordítások végett (az már el van vetve ad calendas  
graecas), hanem csak hogy életjelt adjunk, s tudakozódjunk mibenléte  
felől.  

Én még nem merem elhagynia szobát, jobban érzem magam, nincs  
már lázam, nem köhögök mint a vén konflistó, hanem csak hébe-hóba,  

öregesen, s hozzá várom a megfiatalodott fogsoromat! Az még ott vacog  

a doktor skatulyájában.  
Üdvözöljük kedves családját — őszinte híve  

V. Р .  

* Kedves Jani öcsém,  
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Bgrd,  6. VI 957.  

Mai postával küldöm a  
könyveket  

Kedves Földim,  
én a hallgatásból nem értek ki semmit, sem levele, sem  

kislánya nem jönnek hozzánk, pedig megigézte.  
Már régóta húzom a kölcsönvett könyvek visszaküldését, csak avégett,  

hogy idecsábítsam valamelyiküket, s kipuhatoljam: mi lappang vagy vér-
zik relytélyes viselkedésük mögöxt?  

Két nappal ezelőtt meglátogatott a múzeumban egy Bihari nev ű  Pesti  
hírlapivó, Csuka üzenetével. Társaságában volt egy helyes magyar n đ  
(csak nekem nemigen szimpatikus!), ki csak a végin bevallotta, hogy az  
újvidéki rádió tisztviselője. Ő  rébuszos pofácskát csinált mikor Сnrđl  
kérdezősködtem, s talentumát dicsértem. Valamit kimotyogott, hogy baja  
volna a vojvodinai magyar zsenikkel.  

Hát kérem, illő  dolog volna. régibb, hívebb, öreg, j бbarátjá.nál keresni  
az őszinte emberies felebaráti szót.  

Tisztelet kedves Feleségének, a Kicsinek, ezúttal kitöröljük az absztinen-
ciát, változatlan híve  

V. P.  

Beograd, 22. VI 957.  
Kedves János-öcsém,  

őszinte írását megkaptam, s ill ő  megilletődéssel  
kétszer is olvastam. Félek, nagyon hasonlít a sorsa, írósorsa, az enyémhez!  

De, errő l majd egyszer szóval, s kimerít đleg.  
Most pedig egy kérésem volna: dr. Merényi a debreceni egyetemr ő l  

írja: megszerzi nekem (már az egyetemi könyvtárukból(?) a nekem hiány-
zó Takáts-kötetet, de cserébe kér t őlem jugoszláviai magyar tikönyvek вt,  
tudományos vagy szépirodalmit. Tehát ki küldhetne nekem ilyen kata-
lógust, s kinél rendelhetném a kiválasztott könyveket?  

Ez Nsl, de №2 még fontosabb: nem nyugtázta, kérem, eleddig senki a  
zombori vár. könyvtárnak visszaküldött könyveket. Pedig visszaszármaz-
tattam tisztességesen, postával 2-3 hét, avagy még el őbb; mit tegyek?  

A kislánynak mondja: neheztelünk rá s csak vizsga után személyesen  
kell majd jóvátennie mulasztását. Ez mind azért, mert Máró néni és Velj-
kó bácsi szeretik.  

Tiszteletünket kedves Feleségének, baráti jobbját (nem biedermeierest)  
barátságosan szorítva vagyunk és maradunk.  

V. P.  
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Bgrd., 1. VII 958.  

Kedves Barátom,  
tegnap közös hívünktől, a régimódi nevelésű  Debrecenitől (annyi mint  
finom ember), megkaptam cikkét, mit szerencsétlen „könyvemr ől" szíves  
volt írni. Köszönöm a figyelmét. De miért Debrecenit ől kellett kapnom  
a hírt és a „M. Szó" kihasított lapját, és nem az autor barátomtól és nem  

a szerkesztőségtől? Egyáltalán nem értem hallgatását s a Gyerek kima-
radását.  

Két nap előtt találkoztam Debrecenivel egy nagy filmen (túlhosszú, de  

a színészek jбk, a fiú-színész kitűnő), s akkor szólt írásáról, s ezzel kap-
csolatban, hogy így megelőzte. Különben sem lehet most .  Pesten erről ír-
ni, még beszélni is veszedelmes, úgy értesítenek onnét.  

Itt meglátogatott özv. Kosztolányiné, schisofrenikus fiával. Nagyon  

megrendítettek. Dubrovnikbe mentek, de tán már elutaztak, mert nem  

válaszolnak onnét.  
Mégegyszer köszönöm figyelmét. Meleg üdvözlettel, tisztelt családja ré-

szére is, öreg, jб  barátja  
V. Petrović  

Bgrd., 5. VII 957.  

Kedves Barátom,  
kérve kérem,  

válaszoljon Un vagy valaki a zombori városi  
könyvtár részéről: megkapták-e a visszaküldött  
könyveket? Nagyon évelődöm e hallgatás miatt.  
Tán nem akarják ott, hogy bélyeges, stemplis,  
kérdést intézzek?  

tуdvözli  
V. P.  

В . У7. Е . К !  

Már régóta nem jelentkeznek, miféle  

költői borúról van szó? — A könyvek  
rendben vannak, pár nap múlva meg-
küldöm azokat. Az egisz dinasztiát  
szívbđl üdvözlik  

M. meg V. P.  
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Beograd, 5. III 59.  

Kedves Barátom,  
mindenekelđtt írásbelileg is meg akarom köszönni szép  

könyvének beküldését s hízelgđ, meleg ajánlását. Csak belekukkantottam  

az éjjel s máris látom mindannyiunk, efféle poéták s artisták, tragikomi-
kus sorsának sírónevet đ  kifigurázását. Popovió Bogdánt, a nagy esztétát  

idézem: „csak rászáll a szemem s meglátom a mesterkéz nyomát".  

Az írásom második indító oka, hogy kiöntsem a szívemet, mert meg-
betegszem különben.  

Amint látta, én meg voltam lepve, nem tudtam magamhoz jutni, —  
mert hát mégis házigazda vagyok s „megtiszteltetésr đl" van szó. Pedig,  
de szerettem volna annak a három úrnak a szemébe mondani, hogy  
nekem nem kell ez a,, isten tudja kinek szolgáló, kit đl eredđ  zombori  
komédia! S még hozzá, hogy azoknak a davicsoista, popaista, mihiszista  

ifjoncok kérdéseire válaszolgassak?  
Már minden kés đ, mégha đszinte is volna. Nem kell nekem semmi  

rokkantaknak járó kegydíj. Útálni fogom halálomig a szemforgató hazu-
dozást, legyen az pápista, talmudista, kalugyeres vagy kominternás., De  

egyet+ tudok ám: én is azok közzé tartozom akiknek csak, haláluk „pos-
tacetlije" figurálhat, mint tetteik s életük felett hozandó ítélet pecsétje.  

Különben, egye meg a fene.  
Igy szeretném, ha majd mégis meggondolják magukat, s elejtik az  

egész parádát. Nem látta, hogy meghökkentek, mikor t đlem hallották,  
hogy az újvidéki estélyt meg sem említették j б  barátaim lapjaikban?  

Schluss!  
A Nagylány azt mondta, hogy meglátogatja a Máró nénit. Várjuk.  

Talán lesz kalács számára, ne féljen, jól áll neki, hogy magára, vette azt  
a pár fertály kilócskát.  

Ha túl leszek az olvasáson, megírom, a „hatást". [Tapasztalom, (kés đ  
ez is!), hogy csak a második olvasás az igazi.]  

De sajnálom!, hogy füstbe ment a tervem: ujjhegyen érkezni Zombor-
ba, csak a bátyámnál, János öcsémnél jelentkezni; hosszan beszélgetni, régi  
helyeket meglátogatni, felújítania topografikus ismereteket, látni az uno-
kákat (régi pajtások unokáit) ;  megtapogatni ifjú koromban (valami Han-
ke á1ta1?) ültetett vén, terebélyes fákat, megszagolni a hazai zápor aro-
májú friss vizet, de a batinai sillert is... Kár! Feleségem szívb đl üdvözli  
mindkettđjüket, én régi módon kisztihandox csinálok s kedves férjét  

ölelem  
V. P.  
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Beograd, 6. IX 959.  

Kedves Hercegem,  
sejtem, máma megakad a magyar szó „arany"  tol-

lam hegyén, ha megbotlik, megsegíti a szerb glavešinai zamatú szítok.  
Nálunk is őszies, esős az idő . Mi tegnapelőtt tértünk vissza Isztriából  

— Poreć  városából — hol szintén meghűlt a híres klíma. Bolondjára jár-
tunk ottan, sok pénzt költöttünk, halat úgyszólván nem láttunk, de azért  
annyit a német fajtából, hogy Dachiuban éreztem magamat. Még elkese-
redettebb ellensége lettem a nemzetközi turisztikának, mely csak piszkítja  
a szép tájakat s prostituálja a népeket!  

Oly hálás vagyok, hogy otthon vagyok,  
Ott, hallgatván „tenger mormolását", alig jegyeztem valamit,, itt már  

pedzzem valamiképpen.  
Ami a Városi Könyvtárt illeti, legnagyobb örömmel fogadnám el  a 

meghívást, mert engem nagyon szép emlékek kötnek hozzá; megújul ben-
nem az a meghatottság mellyel a sok könyvpolc között magamba szívtam  
régi, bölcsességtele kötetek félig poros — félig finom penészes illatát. Ne-
kem úgy is haza, Zomborba kell rándulnom, hogy meglátogathassam öreg,  

jб  barátomat, és а  — temetőt. Az a szándékom, hogy ott maradjak pár  

napig. Akkor majd alkalmunk lesz kibeszélni magunkat.  
Hogymint van a Nagy-Kislány? És a vizsgák? És a „jupon"-ok?  
Mély tiszteletemet János barátom, kedves, szép feleségének, valódi föl-

dimnek. Máró üdvözli mindhármukat.  
Szerető  Véljko bácsija  

9. I 961.  
Narodni Muzej —  Musec National  
BEOGRAD —  TRG REPUBLIKE 1 —  JUGOSLAVI  JA  

Kedves íróöcskösöm,  
egészen hihetetlennek tetszik nekem állítása, hogy  

azért hallgatott, mert félt, hogy haragszom. És pedig haragszom, mert  

rábeszélni igyekezett a Zombori Könyvtár ünnepére való jövetelre. Tiszta  
képtelenség! Csak bárgyú, félkegyelm ű  ember haragudna jó barátjára  
emiatt! Tehát — nem hiszem azt, de hát ne kaparjuk a behegett sebet!  

Éppúgy, hogy is mondjuk, nem javallom a kisebbségi író komplexusá-
nak érzetét. Ilyen álláspontról minden kisebb méret ű  nép, nyelvközösség  
írója hallgasson el, szemétre vesse a tollat. Ugyan ugyan! Nem méltó az  

ilyen beszéd olyan bácskai déli-poéta szájába, mint amilyen János bará-
tom.  

Ha tudna oroszul, megküldeném Moszkvában megjelent könyvemet.  
Egész jó a választás. Sejtelmem sem volt, hogy Ott készül valami, csak  
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egyszer jön a póstás s hoz 4 példányt. Meg is hívtak Oroszországba az 
ottani írók: — rám nézve kellemes a dolog, mert úgy hiszem, hogy a 
Tolsztojék mégis értenek valamicskét a literatúrából. Legalább annyit, 
mint a beográdi davicsisták, vucsoisták e tutti, quauti. 

Sajnálom, hogy zagyvalékot is kénytelen fordítani. Dohát, a Nagy-
lánynak papizni kell; emiatt én is kik cikkeket is, de dühöngök ma-
gamban. 

Valaki utasítást adott odaát s garmada újévi üdvözletet kaptam Zom-
borból. Ha :kivírit a tavasz, jövök, a holtakat vizitelni, egypár él đt (bá-
tyámat, Jani barátomat) megölelni. 

Tiszteletemet kedves, szép Feleségének, puszit a diósos, módis Nagy-
lánynak, 

régi szerbuszt a Tatájának 
V. bácsi 

Beograd, 27. VII 961. 

Dragi Kneže, Knežino i Knežinice, 
(kod dinasta šef da. ča dolazi prvi),* 

mnogo i srdačno Vam zahvaljujemo na gostoprimstvu. Miránk nézve 
ez tetđpontja volt mindannak az érdekesnek és szépnek, mit ott, szülei 
fészkünkben, átéltünk. Csak a következmények ne lettek volna ilyen 
szomorúak! U. i. Máróm visszatértünk után, de legott,. úgyszólván, ágy-
ba rogyott. S milyen körülmények között? Magam sem vagyok „kóser", 

hozzá tíz évvel idđsebb! — barátaim mind nyaralnak, a kisegit đ  lá-
nyunk Muraközén. A nagy fáradalmak — már utazás el đtt gyengélkedett 

leverték, nemcsak a szíve, de idegrendszere is kimerült. Kedden klini-
kára viszem. Reménylom, rövidesen visszanyeri testi és lelki erejét. De 
Igy is nagy szeretettel emlékszik a hercegi háromságról, kicsi, meleg ott-
honukról és, valóban gyönyörű, heroikusan pathétikus kilátásukról. 

Elvárjuk, hogy kedves, módis Nagylányukat rövidesen viszont fogjuk 
látni, a fene-vizsgák után; de a szüleit jóbarátainkat is, ha Beográdba 
rándulnak. Tán szeptember közepe táján is, mert ott kéne lennem: meg-
hallgatni a színészek „dikcióját"! Kissé borzadok ett đl, de magam vagyok 
a hibás: Miért hagytam, vén fejem létére, hogy bevonjanak a kétes ko-
médiába? 

leljük mindhármukat 
Mara i čika Veljko** 

* Kedves Herceg Hercegnđ  és Hercegkisasszony (a dinasztiáknál ,az uralkodó 
az slsđ), sokszor és szívbbl Iu5szöntiili a veadbglátást. 

** Mara és Vél}ko bácsi 
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(Beograd 20. IV 62)  

Kedves Jánosom,  
bocsánat, hogy rád hárítottam Fehért „Magyar Szóból"  

— Forumból kért tőlem szöveget május elseji száma részére. Új írásra  
megkéstek, régiebbek között nincs, mondtam nekik, kérjék fel H. J.-t  
kibe egyedül megbízom. Hát ha hozzád fordulnak, tudjad, honnét fúj  a 
szél.  

A Nagygyerek nálunk volt; de jól néz ki!  
Azt állítja: nagyon szereti a papáját, mi nagyon csodálkoztunk ezen!  
Mi nem jól érezzük magunkat ebben a meghibbant tavaszi id őben. S  

még hozzá Mártinak nincs kisegítő  asszonya! De a nyáron Batinára  
vágyom!  

iуdv. Mindhármatoknak!  
Ulel Máró és Veljko  

В ., 20. IV 962  
Dragi Kneže,  

nadam se da te ovo pismo stići, i1i zajedna s kartom od  
pre dva časa i1i pola dana kasnije. Dakle, čim sam kartu bacin na po~tu,  
setih se da imam jednu prvomajsku — beletristi čku — stvar, i što je važ-  
no, vrlo kratku. Nije još objavljena u knjizi (sam u Spomenici Titu u  
„Pol."-u i u Ljubljani na slovenačkom.) Prema tom razrešavam Te, dragi  
Prijatelju; da lupaš glavu, birajući, za „M. Szó'л  (Neznam ni da li si s  
njima jó lábon?) No, aki Te odande zamole da njihov prevod pregleda ~ ,  
molim te i ja: da  ti  primiL Tekst je jedna i p0  strana.  

Sve pozdravljam i podrzave i zagrljaje  
Tvoj V. P.  

Čujem da se vi~e ne trujemo nikotinom! Živela Knežinja!*  

* Kedves Hercegem,  
remélem, elér hozzád levelem, vagy a két órával  

ezelőtti lappal együtt, vagy fél nappal kés őbb. Tehát, épp földobtam a  
lapot, amikor eszembe jutott, hogy van egy májuselsejei irodalmi —  
dolgom, méghozzá, ami fontos, igen rövid. Könyvben nem közölték még  
(csak az Emlékezések Titóra-ban a ljubljanai „Pol."-ban szlovénul). Fel-
oldozlak hát kedves barátom, hogy törd a fejed, mit válassz a „M.  
Szó" számára. (Azt se tudom, jó lábon állsz-e velük?) Na, ha megkérnek  
Téged, hogy nézd át a fordításukat, én is kérlek: tedd meg. A szöveg  
másfél oldal.  

Mindenkit üdvözlök, üdvözlettel és öleléssel  

a te V. P.-od  
Hallom, nem mérgezzük már magunkat nikotinnal. Éljen a Hercegn ő !  
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A SZERKESZTŐ  MEGJEGYZÉSЕ  

Herceg János bocsátotta a szerkeszt őség rendelkezésére Veljko Petrovi ć  
hozzá írott leveleit, szám szerint huszat. Az els ő  1956. február 22-én, az  
utolsó 1962. április 20 -án íródott. Magyarázni ezeket a leveleket nem lát-
szik szükségesnek, a címzett, Herceg János, folyóiratunk július—augusz-
tusi kettős számában közreadott emlékezésében magyarázza is, értelmezi  

is őket. Ezért nem írtunk magyarázatot a+ levelekhez, a bennük felbuk-
kanó nevekhez, de nem nyomoztuk az utalások valóságalapját sem, min-
den esetben tiszteletben tartva Veljko Petrovi ć  szubjektivitásának a hatá-
rait. A leveleket betűhíven közöljük, csupán néhány, szemmel látható toll-
hibát javítottunk ki, s ritkán olvasatunk bizonytalanságara figyelmeztet-
tünk. A levelek méltatásával kapcsolatban csak annyit: az epés, dohogó  

s tervezgető  író arcéle éppúgy kidomborodik ezekből a levelekből (gon-
doljunk például Oskar Davi čo, Vasko Pipa „modernizmusa" elleni ki-
fakadására), mint a gavallér öregúré, aki „gavallériájának" stílusát a  

századelőn edzette.  
Csak sajnáljuk ezeket a leveleket olvasva, hogy végül is nem mesélt  

a „Híd számára" azokról az írókról, akiket ismert, és megismert!  

BORI Imre  



RUSZIN KCSLTŐK VERSEI  

MIHAL KOVACS  

VAGYOK SZÜRAGTA TÖLGY  

Vagyok szúrágta tölgy,  
melyet ki tudja, ki  
és ki tudja, mikor  
ültetett  
ide, e kopár hegyre,  
hogy perzselđdjek a napon,  
vizet a fel 'hőkbбl igyak  
s a szelekkel birkózzak  
és hadakozzak...  

Vagyok szúrágta tölgy,  
amelyet maholnap  
ki tudja, ki  
és ki tudja, mikor  
nagyfokú fűrésszel  
tuskómrбl  
lefűrészel,  
s oktalan fejem  
kivénhedt testemmel együtt  
az anyaföld homlоkára  
dönti.  

Nem tudom, törzsemr(Sl  
ki gallyazza majd le  
száraz ágaimat,  
és mi haszna lesz  
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a szuvas törzsb đl 
bárki  
emberfiának .. . 
Ám azt tudom, hogy legalább 
annyi hasznát veszik 
sok éven át tartó 
küszködésemnek, 
hogy a gallyakból tüzet raknak, 
melynél az emberek, csikorgó fagyban 
meggémberedett kezük, 
de lehet, hogy szívük +is  
melengetik. 

MIRON KOLOSNYAJI  

A HALOTTI TORT KIVETŐ  REGGEL  

Kék autó sárga fénye 
a ködben. Mozdulatlan. 
Fehér lepedő  a parton. 
Hosszú szárú fényes halászcsizmák. 
Vizes csáklyák. 
Ez még egy reggelem.  

E11 kell haladni a fehér leped ő  mellett, 
a ködön át 
elérni a nappalt. 
A fehér kenyér torát. 

A csönd megnémult. 
A nap fordítva kel. 
A part siratót énekel. 
A Duna iszik: 
Már csak a fekete kendjós varjak 
kárognak rekedten. 
Az idčS örekre halott. 
Vizes csáklyák. 
Ez a halotti tort kávetб  reggel. 
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GYURA PAPHARHAJI  

MEGÉRTE ÉLNI  

Gyűlnek az kik, mint szürke felleg,  
amely rongyként szálakra festik.  
Kevés hely jut benne rongy szőtteseknek,  
h.a a szemre a kor rozsdája telepszik.  

Gyűlnek az évek, ahogy méhek raja,  
mikor tavasszal akácmézet szednek,  
mint fürdés után — még nedves a haja --
szappanъuborékai egy gyereknek.  

Akár az aszályos esztend ő  szike,  
akár a pohár falát befutб  homály,  
akár a gyöngysoroknak türkize,  
mint esernyő  a csavaargб  aLdalán.  

Feslik a rongya szürke égen,  
az elveszett raj kalitkába tért,  
E rongy miatt, ha máson nem, kenyéren,  
megérte élni a rövid tegnapért.  

MIROSZLAV SZTRIBER  

A BOLDOGSÁG HÁZA  

A mi boldogságunk háza az erdőben van.  
Ajtaja Ikét fa  

köze.  
És ekként  
boldogságunk házának  

sok ajtaja van.  
És mi  

ki-be járunk.  
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JULI JAN TAMÁS  

KбRHAZI VILAGtTAS  

Őszi kései бra  
Halomba hanyt szén  
munkásokra vár hogy a pincébe dobálják  
Hullanak rá a tölgyfa utolsó levelei  
Két fiatal nővér kerekes hordágyon  
öregembert tol a hullaházba  

Összefagyva állok az udvaron  
Nem veszem észre hogy fentr đl az égből  
zavaros бlom csorog az öregember szemébe  
A légáramlattól sodort tölgylevél  
szíve alatt lel nyugalmat  

Állok zsibbadtan az udvaron  
A hullaházban egy égő  sohasem alszik el  
A mesterséges Nap körül néma galaxisként  
kerengnek a haldokló alakok. Árnyuk  
sorsukra várnak, hogy örökre letérjenek a pályáról  

Állok az udvaron a halált bámulva ijedten  
A nővérek vihogva térnek vissza a hordágy nélkül  
A szén felett a munkáslapátok fénye  

MIHAL RAMÁCS  

MAJAKOVSZKIJ  

Ez nem megoldás: egy golyб .  
A társadalom és a természet tévedett.  
Tudod, milyen a jácint, az illatoz б ,  
és hogyan száll a pára a víz felett?  

Ez nem megoldás! A lányok még sokan  
álmodják majd kezed.  
Hogyan jöttél rá egyszerre arra,  
hogy a búcsú elérkezett?  
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Bűnös Vologya! Csúnyán haraptak?  
Ilyen erővel golyó nem szegülhet szembe!  
Egy vagy a villámok közül, melyek megmaradtak,  
miután fényük már kialudt zengve.  

Mégis nagy kár. Vologya, mondd,  
riasztott a sarikköri tél?  
Tudtad, mint fogja szétimarni e kort  
a tábori lét?  
A golyб  fáj ! Ej, hirtelenkedés!  
Ej, mire fogja, kényszeriten;i a fájdalom a verset!  
Emlékmű, emlékezetnek, a halál kevés.  
A halál semmit sem nyer meg.  

Mert dörögnek a szavak. Ez az ólom!  
A golyó nem rajong a lázadóért!  
Mert a költő  eleven sikolya a fordulókon  
túlél  

bírákat  
és hóhért!  

BRASNIYO István fordításai  



VITA 

TÁRSADALOM ÉS BOSZORKÁNYPER 

— laikusan és türelmetlerniil egy szakvitáról — 

VARGA zOLTAN 

Nem véletlenül jelzem laikusságomat mindjárt az alcímben, mintegy 
elöljáróban. Mivel nem tagadom, hogy ezekben a pillanatokban is t űnő-
döm még, belevágjak-e. Mármint a hozzászólásba Baráth Rrpád és Hódi 
Sándor vitájához, amely Hódi Magatartásformák és társadalmi viszo-
nyok című  könyve kapcsán bontakozott ki a Híd oldalain. Mert hát 
csakugyan, nem lenne-e jobb hallgatnom inkább. Figyelembe véve, hogy 
előttem a lélektan ;két avatott szakembere szakszinten polemizált egymás-
sal, illetőleg az egyik válaszolta másiknak, felelt a könyvét ért bírálat-
ra. Amely könyv egyébként — s éppen azért merem ezt ideírni, mivel 
bírálatában Baráth felteszi a kérdést, kinek is íródott ez a könyv valójá-
ban —akár „nekem" is íródhatott. YJgymint a tudományok iránt érdek-
lődő  laikusok egyikének, olyan valakinek tehát, aki, ha nem is szakszin-
ten, de bizonyos fokú tájékozottsággal mégiscsak rendelkezik a pszicho-
lógia területén is. Annyival feltétlenül, hogy a „neopozitivista" és 
„humanista" pszichológia itt kibontakozó összecsapásában úgy-ahogy 
eligazodni legyen képes, s hogy ez a (vélt?) orientálódási képesség akar-
va-nemakarva állásfoglalásra is késztesse. Nem „igazságosztóként" ter-
mészetesen, hanem önmaga számára vetve föl bizonyos kérdéseket, 
amúgy tűnődve, „esszészinten" hogyha úgy tetszik, akár még bizonyos 
türelmetlen indulatoknak is hangot adva. Na meg némileg azon is fel-
bátorodva, hogy a kérdéses szakvita nem egy szakfolyóirat oldalain fo-
lyik, s eképpen valamit a nem szakember számára is mondania kell. Azt 
pedig, hogy mond, végső  fokon csakis olyképpen bizonyíthatja, hogy ki-
váltja a nem szakember reagálását. 

s 

Márpedig mond, méghozzá igen izgalmasan. Akár pusztán a „boszor-
kányper" miatt is, amely kifejezés Baráth Arpád jóvoltából vált mond-
hatni kulcsszavává a polémiának. Akkor is, ha bizonyos értelemben f él- 



1372 	 HtD  

reértésből lett azzá. Vagy éppen azért — mivel alighanem éppen e félre-
értésből fakadóan látszik a pszichológia tudományán belüli két irányzat  
közötti különbséget és meg nem értést szinte ékesen szimbolizálni. Leg-
főképpen a társadalomhoz vagy inkább az annak nevében szóló és cse-
lekvő  hatalomhoz való viszonyulást tükrözve.  

Legalábbis ami engem illet, bármiképpen nézzem is, nehezen tudok  
szabadulni attól a benyomástól, hogy a „boszorkányper" Baráth nem  
egészen pontos szóhasználata, árnyalattévesztése folytán került a szö-
vegbe,. mivel a „perlekedés" vagy netán a „szélmalomharc" talán sakkal  
inkább megfelelt volna. Am hogy melyik is jobban a kett ő  közül,; őszin-
tén szólva itt magam is, bizonytalan vagyok — lévén a „perlekedés" az  
ártatlanságig enyhe, a „szélmalomharc" viszont talán túlságosan is re-
ménytelenségat kifejez ő, noha tiszteletreméltóan cseng ő . Am bármelyikkel  
jellemezte volna is Baráth azt, amit H бdi könyvében (számomra mellesleg  
rendkívül rokonszenves módon) tesz, alighanem sokkal inkább telibe ta-
lál. Fđleg pedig nem könnyíti meg Hódi dolgát ennyire, sportnyelven  
szólva szinte „ziccert" kínálva a számára„ amiért is mi sem természete-
sebb, mint hogy Hбdi a boszorkányper „vádja" ellen védekezve, igen-
csak találóan mutat rá, hogy pert, különösképpen pedig boszorkánypert  
indítani elsősorban a társadalomnak, s méginkább az államhatalomnak  
állhat módjában, sőt nem mulasztja el arra sem utalni, hogy Baráth  túl-
ságosan is egyenlőségi jelet tesz az állam és` a társadalom fogalma közé.  
Vagyis Hбdi indokoltan pontosít itt végeredményben.  

Mégis, személyes beállítottságomból fakadó megítélésem szerint, bizo-
nyos értelemben szükségtelenül. Vagyis, ha már per, hát legyen per, akár  
még boszorkányper is, azaz, miért ne vállaljuk a „boszorkányper elleni  
boszorkánypert", vagy ha azt nem, háta perlekedést vagy a szélmalom-
harcot. így papíron, ártalmatlan tűnődésként akár még a társadalom  
ellenében is. Nem egy bizonyos társadalom, valamely társadalmi rend-
szer, hanem „csupán" a mindenkori társadalom ellenében — mindössze  
arra próbálva meg, túlzásaink ellenére is szerényen, rámutatni, hogy  a 
„boszorkányper-szindróma", a boszorkányperek rendezésére való készség,  
hajlam, olyasvalami, ami eddig mindig velejárója volt az emberi együtt-
élésnek. Amennyiben ,tehát nem riadunk vissza a nagy szavaktól, ;  úgy' is  
mondhatnánk, hogy kétségbeejt ő  sajátossága a mindenkori társadalom-
nak.  

Másképpen szólva embertelen kísér őjelensége annak, ami emberi. Vagy  
akár „emberséges" is. Igy, igen, idéz őjelben, amit Baráthnak az az észre-
vétele indokol itt els ősorban, miszerint Hódi művében „egy képzelt tár-
sadalomról igyekszik lehántani emberségét", ám ennek kapcsán sietek  
mindjárt hozzátenni, hogy neme társadalom „képzeltségének" tagadásá-
ban kívánok Hódinak (meggyőződésem szerint feleslegesen) segíteni. Még  
kevésbé pedig tagadnia mindenkori társadalom bizonyos emberségét,  
ami természetesen mindig is létezett hiszen nélküle nem lehetett volna  



TARsADALOM pS BOSZORKANYPER 	 1373  

(nem lehetne) élni benne. Illetve, ha nem létezett, ha elégtelennek bizo-
nyult, ha túl kevesek számára volt érezhet$ csak ez az emberség, az ilyen  
társadalom óhatatlanul mindig felbomlott, szétrobbant, s újraszervez ő-
dött — végtére is ezeket a jelenségeket nevezzük forradalomnak. Am ezt  
a minimális, .  mindössze a fennmaradáshoz elégséges emberséget aligha  
szükséges „lehántani" a társadalomról, „lehámlik" az róla magától is,  
úgyhogy az itt, legalábbis vizsgálódásunk szempontjából közelítve hozzá,  
bízvást zárójelbe tehetjük. Vagyis jobb, ha inkább azt mondjuk el  róla, 
hogy ez a fajta emberség, alighanem éppen egy bizonyos embertelenség  
által létezett-létezik csak, annak árán, ami nagyon is a. boszorkányper-
kérdéssel, vagy inkább az úgynevezett bűnbak-jelenséggel áll összefüggés-
ben. Azzal ami nemcsak „állam-előttinek" tetszik, hanem „ember-el őtti-
nek" is, mivel egészen az állati múltba is visszangúlik, a még nem emberi  
vagy alig emberi hordákig, a társadalom el$tti társas képz ődményekig.  
A hordák ösztönös idegenségéig minden „másságtól", méghozzá túl  a 
betegek, legyengültek, torzak elpusztításának önvédelmi szempontból  
fontosnak is mondható jelenségén is. Mivel a horda nemcsak a valóságos  
veszélyt érzékeli, hanem minden különböz$ségben veszélyt lát, pl. a, fe-
keték a közéjük tévedt fehérben, illetve a fehérek a feketében. Vagyis  
a horda a hordaszellemnek megfelel ően viselkedik, mert hát erről' van itt  
szó, a hordaszellemről, arról ami a hordában alakult ki, mint annak el-
kerülhetetlen velejárója, ám aztán tovább élt az állami létet megel őző , né-
mi morgani—engelsi romarntikával ma is gyakran „valóságos közösség-
nek" mondott törzsi-nemzetiségi társadalomban. S őt, erről szólva akár  
azt is mondhatnánk, hogy ennek a jelenségnek az ellentmondásai valójá-
ban ekkor is mutatkoztak meg el őször, vagyis akkor, amikor a közösség  
már viszonylag magasabb fejlett értelm ű  és igy egyben differenciál-
tabb egyedekből-egyénekből állt, úgyhogy ez a hatásában homogenizáló  
hordaszellem többé már nem csupán bizonyos testinek-fizikainak mond-
ható tulajdonságok ellen irányult, hanem egyes szelleminek tehinthet$  
adottságok, illetve a bel őlük fakadó magatartásformák ellen is — olya-
nok ellen is tehát, amelyek az illet$ közösségre nézve, amennyiben az  
ezt a bennük rejl$ lehet$séget képes lett volna felismerni, hasznosak is  
lehettek volna. Vagyis a közösség a maga szokásokat és normákat mere-
vítő  szabályozó rendszerével alighanem már ekkor is (!) nem csupán a  
sorból „oldalt kilógókra" sújtott 1e, hanem a túlságosan el őrefutókra is,  
az átlagnál racionálisabban és divergensebben gondolkodni tudókra, tehát  
a többségnél kreatívabbak egy részére is. Vagyis f$leg azokra, akik  a 
mindenkori lehet$ségektól függ бen els$sorban magukat a dolgokat néz-
ték, s nem egymás arcát fürkészve igyekeztek kideríteni, mi is a többiek  
véleménye a dolgokról. Vagy éppen a rangban élenjáróké, a dolgokról  
véleményt mondani hivatottaké. Mert persze err đl is szó van, na meg  
arról is, hogy ez a bizonyos hordaszellem akkor hozhatta csak létre  a 
szó igazi értelmében vett boszorkánypereket, amikor már, hála a közben  
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színrelépđ  „pásztoroknak", „nyájszellemmé" leüt. Nevezetesen az osztály-
társadalom, az állam, illetve a törvényhozás és az igazságszolgáltatás ki-
alakulása után, ám mindennek születésével szinte egyidej űleg. Kétség-
telenül a társadalom fölé emelkedett elidegenült hatalom jóvoltából, de  
aligha függetlenül a továbbra is ható, s đt most már irányítható horda-
szellemtđl. Mert háta boszorkányperek hamis vádjait, ahhoz, hogy  a 
megtervezett ítéleteket meg lehessen hozni és végrehajtani, el is Jkellett  
hinnie valakinek, még az ítéletet hozókon kívül: is — mert persze azt  

azok sokszor maguk is hitték. Ami egyébkérnt aligha mentség, vagy mégis  
az, hát aligha ok arra, hogy ne perlekedjünk ellene akár „visszamen đ  
hatállyal" is, ne folytassunk ellene jobb híján szélmalomharcot.  

Annál is inkább, mivel az áldozatok, az érvényes normák határait Id-
jelölni hivatott bűnbakok közt megint csak a kiválóbbak, a többségnél  
autonómabb módon gondolkodni tudók is megtalálhatók voltak.  

Legalábbis jómagam, mint érdeklđdđ  és tájékozódni kívánó laikus,, így  
tudom ezt. S nem is csak Hóditól vagy Szász Tamástól, akinek számom-
ra is sokban széls đségesnek tűn& szemléletére egyik könyvér đl szólva  a 
magam szerény eszközeivel különben meg is próbáltam rámutatni, ha-
nem egyéb forrásokból is. Am ha azok a bizonyos Baráth által emlege-
tett „segítđi stratégiát" túlnyomórészt netán mégsem ilyen, személyiséget  
beszűkitđ  mбdszerekbđl állnának, úgy engem errđl mindenképpen  a 
„neopozitivista" pszichológiai, illetve pszichiátriai irányzat képvisel đinek  
kellene meggyđzniük. Mindenekelđtt arról, hogy nem a „megváltoztat-
hatatlanba" való belenyugvást szolgálják. „Orwellt" hogyha úgy tetszik.  

Mert ezzel már el is érkeztünk Hódi állítólagos Orwell-démonaihoz.  
Illetve ahhoz, hogy Baráth Arpád Orwell 1984. c. regényére utalva vol-
taképpen Hódi társadalommal szembeni „boszorkányperének" indokolt-
ságát igyekszik kétségbevonni, mintha csak az valamilyen nem valóságos,  
képzelt démonvilág ellen folyna tulajdonképpen. Ami természetesen  
szempont kérdése, ám ha már így vélekedik, bennem nyomban az merül  
föl, hogy Aldous Huxley Szép új világára célozva, ugyanilyen joggal  
„Huxley-démonokat" is emlegethetne. Tekintve, hogy Orwell regénye  
mindeneke&tt azt veszi célba, amit „sztálinizmusként" ismerünk, ennek,  
vagyis a legdurvább eszközökkel 616 totalitarizmusnak a mítikussá nö-
velt, anti-utópisztikus szatírája tulajdonképpen. Ellentétben Huxley re-
gényével, amelyben kifinomultabb tudományosabb, a boldogított áldo-
zatok részérđl szinte észre sem vett módszerekkel, azaz nagyon is a  
„gyбgytársadalmat" végletes és karikirozó formában el đrevetitđ  világgal 
találkozhatunk. Valójában azonban, világunk egészére tekintve, aligha-
nem oda kell kilyukadnunk, hogy korunkat ez a két nevezetes anti-
utбpia együtt jellemzi, csak igazán. Vagyis földgolyónk egyes térségeire  
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az egyiket, másokra a másikat érezzük inkább vonatkozónak — azzal  a 
megszorítással vagy inkább reménnyel talán, hogy a legdurvább vagyis  
az orwelli módszerek valamennyire már meghaladottaknak is látszanak,  
ellentétben a Huхley-félékkel. Mellesleg nem tudom, megkönnyebbülést  
érezzünk-e efelett, vagy pedig az eszközök kifinomulása miatt szorong-
junk inkább. Kafka hőseihez hasonlóan, akikben, noha aKafka-m űvek-
ben nem találunk kifejezett állam-modelleket, voltaképpen az ilyen vilá-
gok kiváltotta szorongás fejezđdik ki. Azé a világé végeredményben,  
amelyet Baráth úgy jellemez, mint a „Wber-féle katonai-bürokratikus  
államtársadalom képzelt működési szintjét", amivel mintha csak a fenti  
irodalmi alkotások valóságalapját vonná kétségbe. Illetve ábrázolóesz-
közeik (természetesen áttételesen értelmezett) hitelességét. Némileg pedig  
az irodalom hitelességét, mint olyat, általában is.  

Mert alighanem err ől is szó van.  
Arról amirđl Baráth szövegének egy részlete mintha tünetszer űen árul-

kodna. „Mert a pszichológia nyilván nem arra való, mint ahogy bármely  
más tudomány sem, hogy az, irodalom és m űvészet jogos formáit helyet-
tesítse" — írja ugyanis Baráth, félreérthetetlenül arra utalva, hogy ami  
„jogos" az irodalomban és a művészetben, nem lehet jogosa tudomány-
ban. Vagyis, sommásan szólva, más a tudomány és más a m űvészet. Ami  
lényegét tekintve ugyan vitathatatlan — mégis fennakadásra késztet.  

Mert hogy miben is rejlik ez a „másság" tulajdonképpen, azt lenne j б  
valahogyan tisztázni. Még akár annak ellenére is, hogy a szociológia  
mellett alighanem éppen a pszichológia mondható annak a tudománynak,  
amely a leginkább egybefonódott az irodalommal. Annyira, hogy ez  a 
kettđ, a szociológia és a pszichológia, nem csupán đsének tekintheti sok  
vonatkozásban az irodalmat, de még napjainkban sem szüretek meg köl-
csönhatásban lenni az irodalommal. Lévén ґt гgзтuk azonos. Mármint az  
ember, pontosabban az emberi kapcsolatok és az ember bels đ  világa.  
Amelyet illetőleg a szociológia és a pszichológia felosztotta egymás közt  
ezt a tárgyat, felosztotta ugyan, de olyképpen, hogy5 ez a felosztás, ép-
pen az ember társadalmi mivoltából fakadбan ma is problematikus, in-
kább csak vitatható „demarkációs vonalakat" jelöl đ, semmint határokat,  
lévén telve átfedésekkel. Ez azonban itt most mellékes. Fontosabb, hogy  a 
tudomány módszerei (tehát a szociológia és a pszichológia módszerei is)  
és az irodalom megközelítési módjai mer đben eltérđek. Mindenekelőtt  
azért, — s ezt emlékeztetésképpen jegyzem meg csupán — mer г  az iro-
dalom voltaképpen ábrázolja tárgyát, az embert s az ember alkotta  
világot (mellesleg ábrázolja a természetet is), t đle telhetđleg közvetlen  
valóságában és teljes bonyolultságában megragadva, sokszor a tudomány-,  
hoz hasonlatosan objektivitásra törekedve, máskor ellenben tudatos és  
szándékolt .szubjektivitással: véleményt formálva róla, nézeteket kifejtve,  
állítva vagy tagadva, olykor meg éppen „kfsérletezve" tárgyával --
emberrel és társadalommal. Fiktív módon, a valóság valamely niomen- 
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tumának szándékosan egyoldalú kiemelésével, képzelt, irreális és irracio-
nális elemek hozzáadásával, s más nagyon is létez ők mellőzésével,; vala-
mely ebből adódó helyzet logikájának ad abszurdum vitelével, amúgy 
„mi lenne, ha" alapon. S ez a kísérletezés, ha nem is azonosa tudomá-
nyos kísérletezéssel, valamiképpen mégis rokona annak. Vagy, inkább 
pótléka, éppen mert a tudomány, bizonyos hátárokon túl, mégsem kísér-
letezhet „szabadon" az emberrel, iTletve ha megteheti, mint ahogy már 
volt példa erre, azaz „itt-ott" van is — háti ez ismét csak egy ok Or-
well-démonok idézésére. És természetesen nem teheti meg a tudomány, 
hogy kutatásai során engedjen a mitikus és misztikus, a szimbolikus vagy 
allegorikus gondolkodás csábításának, ellenben megteheti s őt meg is kell 
tennie, hogy, amennyiben eze téren egyáltalán lehetséges, egzakté módon 
közelítsen tárgyához, statisztikai és matematikai eszközökkel is vizsgálja 
azt: a pszichológia és szociológia esetében az embert s az emberi társa-
dalmat. Ebben is rejlik „mássága", itt is kell elhatárolnia magát az iro-
dalomtól. 

Ez az elhatárolás azonban semmiképp sem lehet azonos azzal, az iro-
dalmat többé-kevésbé kedves szórakoz(tat)ásnak felfogó szemlélettel, 
amit Baráth soraiból érzek kicsendülni valahogy — legkevésbé sem vélve 
azt, hogy belđlük kiindulva egyben mindjárt Baráth irodalmi ismereteit 
vagy irodalomértését is felmérhetem. Amiéi is úgy tetszik, sokkal in-
kább egyfajta „diötelez5en el őkelő" szakmai elzárkózásról van itt szó, a 
pozitivista szemlélet valamilyen hagyományáról, ami mögött, s ezt egy 
pszichológusnak nehéz lenne tagadnia, nyilvánvalóan az irodalom nyug-
talanító és rakoncátlan kérdésfeltevéseit ől való félelem is ott rejlik. Le-
hetséges, hogy a tudomány „tisztasága" szempontjából valamennyire in-
dokoltan is. Am itt valahogy mégiscsak az az érdekes, hogy valahány-
szor a tudomány valamelyik igazán kiemelked ő  művelőjét olvasom, lép-
ten-nyomon komoly irodalmi mGveltségre és mélységes irodalomértésre 
bukkanok, méghozzá nem is csak Freudnál, aki amellett, hogy mérhetet-
lenül ,távol álla pozitivista pszichológiától, lehet talán „túl irodalmi" is, 
hanem a biológus Szent-Györgyi Albertnél éppúgy, minit a fizikus Hei-
senbergnél. S ez mintha mégiscsak az említett elzárkozás ellen szólna. Mi 
több, arra vall, hogy a tudomány legnagyobbjai alighanem éppen iro-
dalmi jáasságuknak, irodalomtól való átitatottságuknak és inspiráltsá-
guknak is köszönhetik kutatói fantáziájukat, nem utolsó sorban elmélet-
alkotó képességüket — azt, hogy képesek olyan kérdéseket feltenni ter-
mészetnek  vagy társadalomnak, amelyekre megfelel ő  választ is kapnak. 
Éppen ezért az irodalom rejtett úton is hatott gondolkodásukra, elmebeli 
érzékenységükre, kreativitásukra, s eképpen váltak képessé egymástól 
rendkívül távol álló fogalmak összekapcsolására is, mint ahogy ugyan-
ezért fejlődött ki bennük minden dolgok viszonylagossága felismerésének 
készsége is. Valami amit „relativitástudatnak" is nevezhetnénk, s aminek 
híján lehetetlen megérteni a minden dolog mértéke az ember' egyedül ér- 
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vényes abszolutumát. És aminek híján mindaz, amit,. nem biztos, hogy  a 
legtalálóbban az emberi elidegenülés problematikájának nevezünk, ment-
hetetlenül elveszíti realitását, látszólag a valóság fölött lebeg ő  démon-
vagy fantomvilág lesz.  

Ez pedig, attól tartok, љazёгt hordoz magában nehezen túlértékelhet ő  
veszélyt, mert enélkül a relativitástudat nélkül a szigorúan tárgyánál  
maradó szaktudós minden m űködési területén kívül es ő  szférában szük-
ségképpen a közgondolkodás sémái szerint orientálódik, a hatalommal  
való kapcsolatában pedig vagy deklaratív értékeket vagy napi politikai  
aktualitásaktit abszolutizál vagy a saját tudományát csak, minden mást  
a hatalmi apparátus hivatalból kirendelt integrálóinak engedve át. Csak  
bizonyos, szorosan összetartozó dolgokat tudó emberként a valójában  
semmit sem tudónak, a bürokratának. „Technikusként", „specialistaként"  
mint annak leghűbb szövetségese.  

're tehát még egy ok az Orwell-démonoktól való rettegésre. Nem  
kevésbé pedig. a „boszorkányperre".  

Ennyit Hбdi, illetve a szociológiai fogantatású humanista pszichológia  

védelmében — függetlenül attól, mennyire szorul az éppen az én laikus  

védelmemre.  
Egy dologban viszont mindenképpen arra hajlok, hogy Baráthnak  

adjak igazat inkább. Nevezetesen azzal az észrevételével kapcsolatban,  

miszerint Hódi a pszichológiából „nagy sürg ősen megpróbálja kirekesz-
teni a biológiára/örökléstanra vonatkozó téziseket, próbálkozásokat", s  

hogy „egy »kultúr-tiszta« pszichológiát igyekszik m űvelni" stb. — vagy-
is némileg mintha csakugyan igyekezne nem; tudomást vinni arról, hogy  

az ember nemcsak társadalmi lény, hanem biológiai is, sőt, mivel előbb  
volt biológiai s azután vált csak társadalmi lénnyé, végs ő  fokon prímé-
ren az. Ez a szemlélet azonban semmiképp sem Hódira jellemző  egyedül,  
hanem sokban a humanista pszichológia egészére is, aminek viszont  

nyilvánvalóan az a magyarázata, hogy a személyiség formálódásának  
okait elsősorban a társadalmi körülményekben keres ő  (s azokat nagyon  
sok vonatkozásban meg is találó) humanista pszichológia már egy koráb-
ban, mondhatni „őseredetileg" létez ő  biológiai szemlélet ellenében jött  
létre, méghozzá nem: is csak .tudományos értelemben vett biológiai látás-
mód ellenében hanem egy azt is befolyásoló mindig is létezett el őítélet-
rendszer ellenében is. Nem beszélve arról, hogy a személyiség biológiai/  

genetikai meghatározóinak emlegetése mindig annak veszélyét rejti ma-
gában, hogy azok, mintegy visszahódítva elvesztett pozícióikat, kiszorít-
ják a társadalmi meghatározókat a tudatunkból, vagy éppen, akaratlan  

vagy szándékos közreműködők jóvoltából, társadalmi igazságtalanságok  
igazolására szolgálnak. Csakhogy ez, bármennyire jogos legyen is egy  
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ilyen félelem, éppen mert ideológia rejlik mögötte (és hát egy pozitív  
ideológia is ideológia), inkább csak ennek a humanista aggodalomnak  a 
megértésére és tiszteletére késztet. ,Arra viszont már kevésbé, hogy emiatt  
a biológiai tényezők alábecsülését vagy zárójelbe tételét indokoltnak  
érezzem. Éppen mert, ami a humanista pszichológia céljait illeti, azokkal  
mélységesen egyetértek (ideértve a szememben itt pozitív el őjelet kapó  
„boszorkánypert" is), úgyhogy éppen a humanista pszichológiát féltve  
tartok attól, hogy ehhez a sokban ideológiai természet ű  félelemhez ra-
gaszkodva, a beigazolódottan biológiai személyiségmeghatározókat is  
átengedi — jobb szó híján szólva a sötét er őknek.  

Mert úgy hiszem, a tudomány, a kérdés roppant bonyolultsága ellenére  
se mondhat le arról, hogy a társadalmi meghatározó rétegén áttörve le-
hatoljon egészen a biológiai meghatározókig, és hát bármi derüljön is ki  
végül az emberről, elsősorban alighanem az állatkísérleteknek, etológiai  
megfigyeléseknek és az agykutatásnak köszönhet ően, ami kiderült, ön-
magában véve sem j б, sem rossz, értéke mindenképpen attól függ, amire  
felhasználják. És ennek kapcsán talán még annak reménye is joggal me-
rül föl bennem, hogy hátha éppen a biológiai és szociológiai fogantatású  
pszichológia lassanként kialakulni látszó szintézise rejti magában annak  
a komplex emberszemléletnek a lehet őségét, ami új távlatokat is hozhat.  
ÍTgy is mondhatnánk, az emberi természet meghatározása szempontjából  
— amely kifejezést ől talán mégsem kellene megijednünk, bármennyire  
konzervatív célzattal használták is a múltban, hanem azt kellene érteni  

alatta, ami a társadalmi-történelmi körülmények változása ellenére is  

változatlan az emberben — talán mert még a társadalmi értelemben vett  

ember létrejötte el őtti korból veszi eredetét, ember el őtti. Mert úgy  
tetszik, éppen az így értelmezett emberi természet minél behatóbb meg-
ismerése esetén érthetnénk meg igazán, mi való az embernek, egyedül így  

remélhetđ  a társadalom emberszabásúvá tétele, emberibb világ megal-
kotása.  

Vagy talán naiv vagyok? Könnyen meglehet, hogy álmodozó is. Am  
ha már megpróbáltam kiállnia „szélmalomharc" mellett, ,  amiről kiderül-
het még, hogy mégsem az, miért ne állhatnék ki az álmodozás joga mel-
lett is. Annál is inkább, mivel, annyi más ember-definíció mellett, az  

embert akár álmodozó lényként is meghatározhatjuk. „Türelmetlen álmo-
dozóként" is, ha úgy akarjuk.  
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К ('ONYVEK  

NÉPSZERrtJSí TŐ  ISKOLATtјRTÉNET?  

Pálinkás József : Walter magisztertől a tudományegyetemig. Forum  
Könyvkiadó, ÍJjvidék, 1984  

A Forum Kiskönyvtár sorozattal a kiadó igen dicséretes indítékokból  
olyan könyvek megjelentetését vette tervbe, amelyek népszer ű  nyelven,  
érdekes elđadásban, terhes adatközlés és fontoskodó lábjegyzetelés nélkül  
szólnak művelődési és tudományos életünk kérdéseiről az „átlagolvasó-
hoz", „a művelt nagyközönséghez", hogy ilyen elavulófélben lév ő  megne-
vezéssel jelöljiik a nem-szakember olvasók csoportját. Nehezen körülhatá-
rolható kategória ez még nagy olvasóhagyománnyal rendelkez đ  társadal-
makban is, alapos olvasószociológiai felmérések kellenek hozzá, hogy ér-
deklđdési körét, felvevбképességét, műveltségszintjét kiismerjük. Minden-
esetre jó lenne közzétenni az ilyen vizsgálatok eredményét, már csak az  
előkészületben lévő  kötetek szerzőinek eligazítása kedvéért is.. A sorozat  
eddigi (nyelvészeti, történelmi, néprajzi tárgyú) könyveinek fogadtatásá-
ból (kelendđség, sajtóvisszhang) arra lehet következtetni, hogy a tudo-
mánynépszerűsítés szándékának sikeres megvalósítása nem annyira az  e 
könyvek által prezentált „tudomány" súlyától és mennyiségét ől függ,  
mint inkább a szerzőknek attól a képességétől, hogy tudnak-e elevenen,  
szuggesztív erđvel szólni anyagukról, azonos-e az író, a tárgy és az olvasó  
frekvencia-síkja és hullámtartománya. Másképpen: a megírás mikéntje  
dönti el a könyv kapós voltát vagy makulatúra-sorsát. Nem egy más jel-
legű  s már eleve szűkebb olvasóközönségnek szánt tudományos tárgyú és  
igényű  könyvünk hazai és külföldi jó fogadtatása, sőt más nyelven; való  
megjelentetése bizonyíthatja tételünket. Nem kell tehát sem leereszked-
nünk egy elképzelt „átlagolvasói" szintre, magunkra erđltetve valamilyen  
didaktizáló írói modort, sem tudománnyal agyonterhelni a tárgyunkat,  

összevegyíteni gügyögést és tudбskodást, hogy a könyv megérhesse még  
— a mi körülményeink között ritkának számító — második kiadását is.  
„Mindössze" arra van szükség, hogy az ír б  megragadja a tárgyban rejl đ  
lehetđségeket,, hogy meggyđzze olvasóját: neki és róla szбl az írás, az 6  
aktuális kérdéseire keresi benne a választ, azt nyújtja neki, ami lényegbe- 
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vágó, ami ebből következően általános érdekűi figyelmet felkeltđ  s min-
denkit érintő  lehet. Ha oktatásról, nevelésr ől, azaz lélek- és tudatformá-
lásról van szó a könyvben, akkor ember- és szellemközpontú legyen a 
tárgyalásmód, mert az iskolának mint intézménynek és intézményrendszer-
nek abban csak eszközfunkciója van. Iskola- és neveléstörténet nyilván 
nem azonos fogalmak, de elválaszthatatlanok egymástól, s ez azt kívánja 
a velük foglalkozótól, hogy e szüntelen kölcsönösség szempontját minde-
nütt érvényre juttassa. Nem kétséges, hogy ehhez az itt nyújtottnál szub-
tilisebb kép kialakítására van szükség. Olyanra, amely tükrözteti, a min-
denkori iskola (a materiális tényez ő) bensőbb, „szellemibb" tartalmait is. 
Azt,, hogy nem csupán az ennyi tanterem, az annyi, „taner đ", ez az óra-
szám,, az a pátens vagy miniszteri rendelet teszi az iskolát, hanem az 
ilyen szellemi klíma, az olyan emberi hozzáállás és közösségi viszonyla-
tok, az amolyan tudat és szemléletmód. Kazinczy Ferenc iskolai felügye-
lőé vagy Hajnóczy Józsefé például, akik az egyházi iskolák szekularizá-
cióján sürgetve arra figyelmeztetik a rendi országgy űlést a nevelésügyi 
törvény vitája során, hogy a hitoktatást az erkölcsfilozófiával, a papokat 
világi tanftókkal kell felváltani, mert erkölcsöt nem lehet tanulni olyan 
emberektől, akik „sem a haza polgárai, sem apák nem akarnak lenni, 
nem is lehet megkívánni ezeket a tulajdonságokat, következésképpen nem 
szabad, hogy tanítsanak, neveljenek, vagy a polgári ügyekbe beleavatkoz-
zanak." Elképzelhetđ, hogy ilyen tendenciák és efféle emberi megnyilat-
kozások a mi iskoláink és oktatásügyünk történetében is akadtak a sok 
száz esztendő  alatt, amit a könyv átfog. Kutatásunknak a jöv đben is 
alighanem jócskán akad tennivalója, hogy az ilyen dokumentumokat is 
napvilágra hozza. 

Pálinkás József könyvéről mindjárt elöljáróban mondjuk el minden 
pozitívumát, úttörő  érdemét. Egy középformátumú könyv másfélszáz ol-
dalán elmondani több mint kilencszáz esztend ő  iskolatörténetét már ön-
magában véve is tiszteletre méltó vállalkozás, még ha az alcímb ől tud-
juk is, hogy a szerz đ  „rövid történet" megírására vállalkozott és, mint 
tárgyalásából kiderül, f őleg a magyar iskolák kérdései foglalkoztatják a 
mai Vajdaság keretei között. A kiterjedt történeti anyagot megmozgató 
könyv tekintélyes szakliteratúrát dolgoz fel, köztük természetesen általá-
nos jellegű, tehát nem csupán pedagógiai vonatkozású munkákat is, mint 
amilyen Kardod Tibor, Marczali Henrik, Szerb Antal, S őtér István, Dö-
mötör Tekla, Szekfű  Gyula és mások műveit. Nem hiányzik a nagyobb 
könyvtárak jegyzéke sem, amelyekben ai szerz đ  hozzájutatott másodlagos 
forrásaihoz, nemkülönben tájékozódhatunk arról is, hogy mely levéltá-
rakban fordult meg. 

„Iskoláink rövid története" jelzi tehát a szerz đ , nohá nemcsak az, 
hanem jóval több: az iskolaügy egészének, magának az iskoláztatásnak a 
története. A könyv az oktatás—nevelés—képzés mindenkori osztálytörek-
véseknek és céloknak alárendelt változó formáit mutatja be, az oktatás 
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anyagi feltételeirő l, ellátottságáról, káderállapotáról beszél, kitér a tan-
könyvek, az iskolaépületek, a könyvtárak, a pedagógusképzés kérdéseire, 
az oktatási tevékenység eszmei és politikai tényez őinek vizsgálatára, a 
tantervek és programok elemzésére és még sok egyébre. A szakszer űség és 
„intenzív teljesség" szempontjából nézve Pálinkás munkájára legfeljebb ha 
a még fokozottabb szakszer űséget és a még nagyobb teljességet kérhetjük 
számon, amiből azonban így is több van a kelleténél. Meg talán azt, hogy 
többet áruljon el forrásairól, mert csak néhány általános összefoglalásra 
hivatkozik, viszont az okmánytári anyagban még felületesen sem igazit el. 

Amit dicsérnünk kellene (azt, hogy széles fronton gönyölfti fel történeti 
anyagát), azt kell kifogásolnunk is, különösen ha az árnyalás, a feldólgo-
zás és megmunkálás stílusára gondolunk. Nem tudunk megszabadulni 
attól a benyomástól, hogy néha akvarelltechnikával akar freskót festeni, 
olykor pedig éppen fordítva: ácsszekercével finom m űvű  gemmát kifa-
ragni. Igaz, maga a tárgy, is kényszerit bizonyos megoldásokra. Az ok-
tatás rendkívül összetett tevékenység, intézményei is ilyenek. Sokkal in-
kább függvénye az adott világ társadalmi és gazdasági szerkezetének, 
mozgásának, változásainak, mint sok más. Változó tartalmait, formáinak 
mozgékonyságát, céljainak és eljárásainak folytonos alakulását csak ak-
kor érthetjük meg, ha komplex elemzéssel mutatunk rá motívumaira, száz-
felé ágazó hatóer őire. Attól tartunk azonban, hogy szerz őnk e „minde-
nessége" mégsem alkalmas arra, hogy átvilágítson e folyamatok természe-
tére, különösképpen pedig nem arra, hogy megmutassa annak emberi hin-
terlandját. Egye tárgykörb ől vett téma sajátos szempontú feldolgozása, 
például egyetlen iskola vagy iskolatípus története, de a tárgykör megszo-
rítása esetleg szelektív kijelölése is (az iskolaszervezés, a tantervek, az 
anyagi életfeltételek kérdése) talán meg is elégedhetne az általánosságok-
kal, beérné a külső  — főleg szociológiai és politikai-történeti-tényez ők ki-
emelésével, az olyan axiomatikus megállapításokkal, mint például, hogy 
a kolostori iskolák célja „a vallási ismeretek minél alaposabb elsajátítása 
és a többi tudománynak a vallási tanfiás alá rendelése", mert, „ebben a 
korban csak ezt adhatták." (Mást nyilván nem is akartak.) Vagy hogy a 
gazdasági életben hatalomra tör ő  polgárságnak a XVIII. században „a 
megváltozott társadalmi és gazdasági viszonyok között nem volt mind-
egy, ki és hogyan neveli az ifjúságot", meg aztán, hogy a mindenkori 
uralkodó osztály „úgy állította be iskolapolitikáját, hogy a népiskola a 
nagybirtok és a nagytőke érdekeit szolgálja". Ezek a sarkigazságok aligha 
alkalmasak arra, hogy bevilágítsanak az egyes történelmi korszakok gon-
dolkodásába és lelkiségébe. A rideg társadalom- és tárgytörténeti módszer 
majdnem kirekesztđleg alkalmazása folytán a könyv érdemes szerz đje 
adósunk maradt az egykori iskolák szellemi arculatárak megrajzolásával, 
magának az iskolai életnek, a diáknak, az oktatónak, az iskola bels ő  
világának a megidézésével, rajzából hiányoznak azok az életbeli meg-
figyelések, pillanatképek, apró emberi mozzanatok, amelyek sokkal hite- 
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lesebben szólhatnának az elmúlt korok intézményeirđl, a „lélekidomárság"  
valóságáról, minta táblázatok, statisztikák, mutatók, amelyeket idéz.  
Nem szépírói ügyeskedésre gondolunk itt, mert az nem lehet célja egy kul-
túrhіstбriai dolgozatnak. A sorok közül azonban kiolvasható, hogy Pálin-
kás . tekintélyes számú olyan anyagot forgatott kezében, amely b đven  
szolgáltathatott volna lehet đséget arra, hogy nemcsak az oktatástörténet  
lecsontozott vázát mutassa meg, hanem emberközelbe is hozza ezt az iz-
galmas múltat. Százszámra maradt ránk iskolai rendtartás, tanítói bead-
vány, tankönyv, hatósági okmány, pörös ügy, szül đi kérvény, magisztrá-
tusi jegyzđkönyv, vagy akár csak magánlevél, iskolai dolgozat, értesft đ ,  
tantestületi irat, újságcikk s más, végtelen sora-száma a szövegeknek és  
dokumentumoknak, amelyeknek mértéktartó felhasználásával rekonstruál-
ni lehetett volna iskoláink humánusabb képét. Akár törvények, rendeletek  
vagy szervezésre tartozó intézkedések feláldozása árán is. A szerz đ  jól  
ismeri az olyan munkákat, mint Bálint Sándoré, Grünwald Béláé, Szerb  
Antalé,.  Halász Gáboré, többnyire hivatkozik is rájuk, s jól tudja, hogy  
egy-egy tanműhely vagy iskolamester napi munkájának felvillantása,  
egy-egy mondatnyi idézet a gyermekek okulására rendelt évszázados „ol-
vasó könyvetske" lapjairól mekkora reveláló er đvel képes elénk varázsolni  
a letűnt világ szellemét, tudatvilágát, akár társadalmi valóságát is. Sok-
kal élesebb fénnyel, mint mondjuk Finánczy pozitivista buzgalommal  
összeszerkesztett ezer meg ezer oldala a magyarországi iskolák történeté-
rđl. Ne legyünk igazságtalanok: szerzđnk mindezt tudja is, erre enged  
következtetni, hogy elvétve erre is találunk példát: Révay Miklós tan- ' 

könyveinek bemutatása során, vagy amikor a moravicai iskolaállapotokat  

festi az 1848 körüli idđkben, s dokumentuma a tanítók napi kötelezett-
ségeit sorolja .  fel: »... hogy a tantermeket naponta, legalább egyszer, a  
falak és padlás kisepertessék; az ablakok kinyithatók legyenek és napjában  
kinyithassanak mind télen, mind nyáron, a gyermekek sárt vagy havat ne  
vigyenek, zsírral hajukat megkenni ne próbálják." Hasonló alkalmat mu-
laszt el, amikor például csak hivatkozik egy káptalani iskola XII. szá-
zadbбl származó diákjegyzetére, vagy csak saját szavaival ismerteti  a 
XVIII. századbeli topolyai dokumentumot az ottani iskola egy munka-
napjáról. Ugyanígy jár el a csonoplyai, kesényi, zombori vagy szabadkai  
iskolai élet jellemzésében, a bútorok, szemléltet đ  eszközök ismertetése so-
rán, a tanulók öltözetének („ruhátlanságának") leírásában, a tavalyi isko-
laviszonyok festésében stb. Csak sajnálhatjuk, hogy csak kivételesen szó-
laltatja meg ezeket az autentikus forrásokat.  

Az a benyomásunk, hogy a sorozat koncepciója is olykor háttérbe szo-
rul. Szerzđnk azt írja elđszavában, hogy „Az anyaggyűjtést a történettu-
domány eszközeinek segftšégével végeztük el, és csak az intézményes ok-
tatás és nevelés dokumentációját. vettük figyelembe az anyagrendezésben. "  
A tudományosság mint cél tehát félreérthetetlen. Meg is nevez három  
hazai és három külföldi levéltárat, amelyekb đl anyagát merítette. Igaz,  
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nem konkrét utalással, ami nem válik ugyan a tudományos etika nagy  
dicséretére, de mégsem ezt tesszük szóvá, hanem azt, hogy e gazdag levél-
tári dokumentumanyagból (és a nagy b őséggel kezelt vonatkozó szakiro-
dalombбl) nem építi fel iskoláink szervesen él ő, mozgó, lélegző  históriá-
ját. Ekkora akribiával, tudományos munkában szerzett tapasztalattal, ily  
széles körű  ismeretek és jб  képességek birtokában Pálinkás bizonyára képes  
lett volna erre, ha módszerbelileg átgondoltabban egyezteti képességeit  
munkája rendeltetésével. Ami nem lehet más, mint m űvelődéstörténetünk  
egy különterületén zajló életfolyamat útjának követése a forrástól a tor-
kolatig az egyes szakaszok karakterisztikus jegyeinek és lényeges ismér-
veinek, szellemi arculatának tükröztetésével. Ebben szerz őnket akadályoz-
ta az is, hogy mindent közölni akar olvasójával, aminek csak birtokába  
jutott kutatásai során. rJgy véljük, ezt nevezik a szakma nyelvén didak-
tikai materializmusnak. Vagy amir ől egysterűbben úgy szoktunk nyilat-
kozni, hogy a kevesebb több lett volna, legalábbis egyes fejezeteket ille-
tően. Lehet, hogy ilyen okokra lehet visszavezetni az anyagelrendezés  
egyensúlyának megbomlását is. A könyv címe azt ígéri, hogy a Walter  
magisztertől napjaink tudományegyeteméig feszülő  széles íven mutatja be  
iskolaügyünk fejl ődését, de a bencések és minoriták oktatótevékenységér ől,  
a kolostbri, káptalani és plébániai iskolák megszervezésér ől összehasonlít-  
hatatlanul többet tudhatunk meg, mint tartományunk tudományegyete-
méről, aminek a tárgyalására a utolsó fejezet egy oldalnyi tere jutott.  
Nem részrehajló elfogultságból, még csak nem is kákán csomót kereső  
kedvünkből jegyezzük meg a jugoszláviai magyar nyelv ű  felsőfokú aktatós  
huszonötödik évfordulóján, hogy a hazai magyar felsőoktatásba fektetett  
verejtékes munka eredménye aligha méltatható egy olyan lakonikus mon-
dáttal, miszerint „ Z гvendetes jelenség a magyar fiatal értelmiségnek a tu-
dományos fokozatok iránti érdekl ődése.„  

Az ismeretmennyiség és a megmunkálás, az anyagelv űség és szellemibb  
tájékozódás viszonya, az arányok kiképzése, a tárgyhoz, simuló el őadás:  
ezeken a pontokon és ilyen összefüggésekben érezzük Pálinkás József  
könyvét nem eléggé kiérleltnek a szerz ő  imponáló anyagismerete ellené-
re is.  

SZELI István  

VAL0SAG, IRODALOM, VAL0SAGIRODALOM  

Dudás Károly: Ketrecbál, Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1983  

Az utóbbi időben egyesek részéről felerősödött erre felénk a valóság-
irodalom dicséretének és megkövetelésének a hangja. Elegünk van a  
verejtékszagú laborversekb ől, elegünk a vértelen, konstruált prózából,  
melyet hatalmi pozíciókon álló kevesek futtattak föl és óvnak körömsza- 
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kadtáig. Valóságirodalomra van szükségünk, bátor alkotókra, kik nem  

térnek ki a jelen kihívásai el đl, hangoztatták, majd miután a Ketrecbál  

elhagyta a sajtót, a régóta várt remekművet üdvözölték benne, egyet-
kettđt a regénypályázat bíráló bizottsága felé is suhintva, amely, lám, nem  

volt hajlandó felfigyelni a mű  evidens értékeire, s đt, mint egy rádióinter-
júban elhangzott: világirodalmi színvonalára. Lehet, persze, hogy a zs űri  
csakugyan tévedett, ennek tisztázását azonban bízzuk talán mégis a jó-
tékony, mindeneket helyrerakó id đre, hiszen a Ketrecbál különben kritikai  
csatározások, irodalmi belharcok eszközévé fokozódhat le, amit még a  

valóságirodalom elkötelezett hívei sem kívánhatnak igazán.  

Dudás Károly hosszú évek óta járja a vidéket, eldugott településekre,  

zugokba is bepillant, emberi sorsokkal ismerkedik, s érzékenysége olyan  

tényekвt és összefüggéseket is rögzítet vele, amelyekr đl mi, más pályákon ' 

haladó többiek alig tudunk valamit. Tapasztalatokkal legjobban felvérte-
zett íróink egyike đ , s épp ezért érthetđ, hogy elsđ  regényének világát is  
torlódó élményeibđl építette föl. Alapvet đ  intenciója szemlátomást az  
volt, hogy a mű  eseményvilágát konkrét helyhez és idđhöz kötve, széles  
epikai tablót alkosson, melynek id đsíkjaiban és azoknak metszéspontjai-
ban a vajdasági lét utóbbi néhány évtizedének mindeddig meg nem neve-
zett lényege is ott lappang. Egy „új mezítelenségi fok" elérését t űzte ki  
célul tehát, ahogyan Pilinszky János nevezi a minden értékes m űben ér-
vényre jutó s az elđzđeknél direktebbnek tűnđ  evidenciát.  

Ha a kompozíciós struktúra felđl kezdjük fürkészni a regényt, azt  

fogjuk tapasztalni, hogy Dudás Károly ebbéli törekvése sikerrel járt.  

Attól a pillanattól fogva, hogy a Dél-Amerikából negyven év után haza-
' látogató Magб  Gellért lassú tempójú szemlél đdésének részesei leszünk, a  
fđ  alakok eszmélkedése folytán szakadatlanul fokozódik a megmozgatott-
ság, nđ  a feszültség, mígnem a ketrecbál értelmetlen vonaglásán át el nem  

jutunk a fölégetett tarló ürességet és .  magárahagyatottságot sugalló záró-
képéig. S e biztos ívet nem bontják meg sem funkciótlan kitér đk, sem ter-
jengđs, aránytévesztđ  leírások. Ne feledjük azonban, hogy ez még csak  a 
regény külsđ  szférája, ahonnan a felhasznált markáns valóságelemek  

mindegyike jdl látható, ám a szerkezetnek, az egész mechanizmus m ű-
ködésének rejtettebb sajátságai már nem. Ha tehát a regényben tervsze-
rűen felsorakoztatott jelenségeknek, eseményeknek, traumáknak nem aka-
runk önértéket tulajdonítani, akkor beljebb lépve, vizsgálat tárgyává kell  
tennünk azokat az alkotói gondokat is, melyekkel a szerz đ  szembesült.  

A Ketrecbál határozottan realista ambíciókra vall. Dudás Károly nem-
csak hogy pontosan leírja a regény cselekményének színhelyét, a Tanya-
színház truppját és elđadását, hanem régebbi riportjaiból is merít, valós  
nevükön említve meg azoknak szerepl đit. Ez a már-már túlfeszített va-
lószerűsítđ  szándék azonban korántsem természetes medrében próbál esz-
tétikai érvényt szerezni magának. A Ketrecbál ugyanis radikálisan eltá-
volodik a realista regény ismert változataitól, nem vállalja a lineáris  
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cselekménybonyolítást, a hősök párhuzamos vagy egymást keresztez ő  
életútjának feltárását. Ehelyett megújulón kikezdi a jelenbeli történések  

folytonosságát, s az alakok múltakat pásztázó emlékezete révén az id ők  
egy viszonylagos teljességét szeretné helyreállítani. Egyfajta reflexiókkal  

beoltott realizmust kínál tehát, mely kétségkívül modernebb és frissebb,  

mint a rég beidegződött képletekhez igazodó realista próza, de amely  

ugyanakkor mégsem teremti meg a realista láttatás, megidézés és a ref-
lexiók, belső  monológok között a harmonizáló egységet. Nem, mert a  
Ketrecbál lapjain a valós valóságosság és az esztétikai valóságosság —  

vagy mondjuk inkább igy: hitelesség — igen gyakran kollízióba kerül  
egymással.  

Hadd illusztráljam néhány példával e jelenséget. A már említett Mag б  
Gellértet, ezt a Brazíliába „kitántorgott" vajdasági parasztot, kés őbb far-
mert, ki „negyven év alatt egy csomó levélen, néhány itthonról küldött új-
ságon kívül semmit sem olvasott magyarul", s családjában is folyvást a  

portugál szó járta, Dudás Károly belülr ől akarja megragadni. Éppen ezért  
egy-egy „gondolja" vagy „emlékezik" közbeiktatásával újra meg újra le-
tér a közvetlen ábrázolás útjáról, s a Mag б  tudatán átfutó gondolatokat  
regisztrálja. Mag б  „holdfényben fürdő  dombról", „óceánon is átgázoló  
önmagáról", „életébe belelobogó zászlókról", „hollófekete vonulásról"  

stb. meditálgat ékes, pallérozott magyarsággal, aminek kedvez őtlen hatá-
sát az sem enyhíti, ellenkez őleg, csak növeli, hogy anyanyelvi ismereteinek  

romlását Dudás Károly több helyütt portugál mondatok implikálásával  

kísérli meg hitelesíteni.  
Ennél is zavaróbb körülmény, hogy Dudás Károly ugyanennek az el-

járásnak veti alá a regény többi f őszereplőjét is. Horák Lajos pl. könyvet  
olvasgat a leszálló szürkületben, midőn hirtelen eszébe jut „egy korábbi  
beszélgetés, aprólékosan és pontosan körülhatárolhatóan, akárha magneto-
fonra felvételezte volna". Máskor, az egyenetlen talajú színpadon játszva,  

előbb katonaszerepén, egyenruháján tűnődik el, majd éveket ugorva át,  
apja katonáskodásától egészen a második magyar hadsereg doni fölmor-
zsolódásáig kalandoz el. De ott van a regény harmadik f đ  alakja, Lajkó  
Illés is, kinek fáradt téblábolása mögül ugyanilyen módon törnek el ő  az  
emlékek rétegei háborúról, beszolgáltatásról, öreg napjainak nyomorúsá-
gáról. Dudás Károly tehát minden szituációban benne van, csaknem min-
den alakját belülr ől ismeri, egészen addig elmen ően, hogy pl. a regény-
ben fel sem bukkanó Dantas Marfáról is tudja, mit élt át, amikor leen-
dő  férjével, Magб  Gellérttel el őször szeretkezett.  

Vajon miben gyökerezik ez a rendhagyónak nem rendhagyó, ám mégis  
Oly feltűnő  mindentudás? Kézenfekvő  lenni feltételezni, hogy a már jel-
zett írói választásban, abban, hogy Dudás Károly éppen a rengeteg  

helyzetet, párbeszédet követel ő  közvetlen ábrázolás elkerülése végett dön-
tött a reflexív sűrítés mellett, amely egy-két oldalon is több információ  

átadására nyújt lehetőséget, mint a leírás és cselekedtetés hosszú fejezi- 
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tej. Részben nyilván fgy van, ez azonban még mindig nem szolgál meg-
nyugtató magyarázatul arra, hogy miért nem egy figura tudatán hömpöly-
gette át a regény anyagát, még ha nem is a Lajkb Illésén vagy a Magó  
Gellértén, illetve hogy a gyakori néz őpontváltással, az alakok szuvere-
nitásának semmibevételével miért hagyta eluralkodni szövegén az írói  
távirányítást, mely minduntalan visszazökkent bennünket a magunk  
idejébe.  

A választ, azt hiszem, végül is a, Ketrecbál sajátos zsúfoltságában lel-
hetjük meg. Csendes, poros, rezzenéstelen bácskai mindennapokba lépünk  
be a regény elején, kés őbb azonban, akárha a Tanyaszínház jelenléte va-
rázserővel mindent felkavart volna, az alakok csupán súlyos, életünket 
kisebb-nagyobb mértékben meghatározó dolgokról elmélkednek százhar-
minc oldalon át. S épp ez nyomatékosítja, hogy els ősorban nem a valóság 
és nem is az irodalom a fontos itt, hanem amit Dudás Károly helyenként 
csaknem szájbarágón, de mindenképp tendenciózusan a valóság kulisszái 
mögé épít. Pedig kissé több impasszibilitással, türelemmel egészen biztosan 
feloldhatta volna a mindent elmondás szellemi kényszerét. Megérte volna, 
hisz igazán jó regényekben még ma sem b ővelkedünk. 

UTAST Csaba  

ESZTÉTIKAI PREKONCEPCIб  

Bognár Antal: Eligazodni. Újvidék, Forum Könyvkiadó, 1984  

Akaratlanul is egy filmforgatásról szóló régi kabarétréfa jut az eszembe;  
melynek elején a rendez ő  a tervezett film szüzsejét meséli el a stáb többi  
tagjának, majd az elképzelt nyitóképet ecseteli érzékletesen: felh ős égbolt,  
károgva repülő  varjak ... Ezután következik a szokásos huzavona, a film  
meséjét, éppúgy mint a helyszint, ahol lejátszódna, ilyen-olyan okokból  
meg kell változtatni, amiért is az eredeti elképzelésb ől, beleértve a hatá-
sosnak vélt nyitóképet is, végül szinte semmi sem marad. Am ekkor meg-
szólal az operatőr kétségbeesve: De én varjakat akarok fényképezni! 

Vagyis valójában arról van itt szó, hogy valaki fgy vagy úgy akar 
írni. Másképpen szólva valamilyen esztétikai prekoncepció meglétér ől, ar-
ról, hogy a szerző  elképzel magának valamilyen modort, stílust, irányza-
tot, mellette kötelezi el magát, s azt igyekszik kifejleszteni. Szükségképpen 
választva vagy éppen találva ki hozzá valamilyen mondanivalót, ami 
ilyenformán a mondanivaló másodrend űségét jelenti tulajdonképpen. Azt, 
hogy a mű  ennek folytán már nem lehet a mondanivaló feszít őerejének 
eredménye, nem a személyes élmények teremtik meg itt a formát tehát, 
de nem is a valóság megfigyelése, az elképzelt figurák. lelkivilágába való 
empatikus belehelyezkedés, ember és társadalom vizsgálata, vagy netán a 
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morális felháborodás, illetve mindezzel összefüggésben valamilyen kiala-
kult szemlélet, világlátás vagyis valamilyen esztétikán kívüli mondani-
való — meg — amit egyébként mondhatnánk „esztétikán inneninek" is, 
nyilvánvalóan némi lekicsinyléssel. Látszólag és elhamarkodottan persze, 
mivel a művészeti alkotás sajátos paradoxoni épp abban rejlik, hogy va-
lójában a mondanivalónak ez az eredetileg nem esztétikai mivolta hoz-
hatja csak létre szerencsés esetben az esztétikai fenomént, a m űvet, azál-
tal, hogy a belőle fakadó belsđ  közléskényszer hajtóereje alakítja a maga 
esztétikáját és teremt formát. Amiért is minden más alkotói alapállás 
csakis többé-kevésbé sikerült irodalmi terméket eredményezhet, attól 
függően, hogy az írásnak igy nekifogó szerz đ  végül is mennyire képes tar-
talommal megtölteni tulajdon esztétikai elképzelését, mit képes abba ön-
magából, látásmódjából, személyes világából begyömöszölni. rTgyhogy vé-
gül is logikus, hogy ilyenformán inkább ujjgyakorlatokat kapunk csak, 
holmi „tréninget", ha úgy tetszik — an4i azonban mégsem mondható egé-
szen haszontalannak. Annál kevésbé, mivel az igazi mondanivaló kés őbb 
is jelentkezhet, úgyhogy erre az eshet őségre számítva bizony nem is árt, 
ha a hozzávaló írói fegyverzet készen áll már. Akárcsak a születend ő  
gyermek fogadásához nélkülözhetetlen babakelengye. 

Mindez nem lekicsinylés, mégkevésbé háborgás, inkább ténymegállapítás 
csupán. Mivel tudomásul kell venni, hogy napjainkban az írók többsége 
nemcsak igy készül fel az alkotásra, hanem többnyire így is egzisztál, 
vagy éppen „érvényesül" is. Legalábbis abban az esetben, ha valaki fog-
lalkozásként választja az íróságot, alighanem igy van ez világszerte. Ná-
lunk pedig, félő, hogy sokban az olvasói légüres átér következtében is, 
különösképpen. YJgyhogy az esztétikai prekoncepció e meglétéért, legyen 
szó a kötet műfaji meghatározása szerint akár „holografikus novellákról", 
végső  fokon aligha külön Bognár Antal hibáztatható. Akkor sem, ha 
koncepciójának milyensége a fentieket valósággal kicsiholja bel őlünk. 

Jószerével nyomban azután, hogy könyvének olvasásába kezdünk. Mi-
vel éppen a benne szereplđ  legelsđ  írás kelti azt a baljós benyomást, hogy 
esztétikai prekoncepciójának köszönhet đen nem lesz könnyű  benne eliga-
zodni. Sőt ezt a szavakkal való kissé maliciózus játékot, most már a kér-
déses írás ciméb đl, a Moslék és mannából kiindulva, akár úgy is tovább 
folytathatjuk, hogy a „moslék" itt sajnálatosan túlsúlyban van a „man-
nával" szemben, amiért is ez a szöveg meglehet ősen nehezen átrágható és 
ezért vissza is riasztó kérget képez a kötet többi, szintén ingencsak szerte-
ágazó, ám mégis határozottabb körvonalú írása el đtt. Annak ellenére, 
hogy a szerző  „holográfiájának" három f ő  „háromszögelési pontja", illetve 
fényforrása már ebben az egyrészt szürrealisztikusnak tetsz đ , másrészt 
esszéjellegű  szövegben is megmutatkozik. Igy mint a gyermekkori sére-
lem-élményeket megtestesít ő  Kölyök figurája, illetve a feln đttkor határára 
érkezett Katona alakja, melyekhez aztán harmadikként az események 
vagy inkább emlékek tárgyilagos szemlél đje- és elemzőjeként a névtelen 
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első  személyű  elbeszélő  is társul. Ez azonban, nem sokat változtat azon, 
hogy, ami itt e bonyolult írói szemlélet következtében szövegtöbbletként 
jelentkezik, egyúttal hordalékanyag is, vagyis alig járul hozzá a szemünk 
előtt kibomló kép gazdagságához. F őleg, mert annyira lazán köt ődik a no-
vella témájához (feltéve, hogy egyáltalán lehetséges itt akár novellát, 
akár pedig témát emlegetni), hogy a hozzá való kapcsolódása valósággal 
kibogozhatatlan, amiért is annak jogosultságát, illetve meglétét is okunk 
van kétségbevonni. 

Sokkal inkább, mint az ezt követ ő  írás, az Oda a fehér bögre esetében, 
ahol a nagyobbak által terrorizált és megalázott kisfiú helyzeti és élmény-
világa az itt is meglév ő  túlbonyolítás és a lényeghez nem szervesen illesz-
kedő  elkalandozások ellenére, inkább kirajzolódik. És hát lényegében ez 
mondható el a kötet többi elbeszéléséről is, amelyek közt találhatunk 
már-már lenyűgöző  hatásúakat is, mint amilyen a Füstbement terv, a kö-
tet talán legtöbbet mondó írása, amelyben a különböz ő  nézđpontok meg-
felelő  összetartó erővel is párosulnak, annyira, hogy még az ismert Pet ő fi 
verset elemző, esztétizáló rész is többletet jelent ő  dimenzióként illeszkedik 
a szövegbe, mintegy a feln őtt visszapillantásával egészítve ki a versmon-
dásba belesülő  gyerek szorongással teli élményeinek megmutatását. Vele 
szemben viszont a Téli álomból éppen az lóg ki, ami a Füstbement terv-
ben funkcionális: az esszészer ű  betét, a képregényekkel kapcsolatos és a 
mítosz mibenlétét feszeget ő  strukturalista fejtegetés, mégha az önmagában 
véve akár érdekes is lehetne. Am ugyancsak a gyermekkor szorongásos 
élményei bontakoznak ki a Szeretnék olyan lovas lenni, mint apám ese-
tében is, amelyet éppen azért érzünk sikerültnek, mert id őfelbontó tech-
nikája ellenére sem igyekszik er őnek erejével túlságosan is „holografikus" 
lenni. Vagyis épp azért, mert nem rendeli annyira alá magát ennek az 
esztétikai prekoncepciónak. 

Ami mögött, ha Bognár kötetét értékelni kívánjuk, mégiscsak a monda-
nivalót, tehát az esztétikán kívüli-inneni koncepciót kellene megtalálnunk. 
Azt, aminek jegyében minden el őzetes „esztétikai elkötelezettség" ellenére 
is a kötet írásai fogantak, illetve foganniuk kellett volna. Amely kérdésre 
olyképpen látszik legígéretesebbnek választ keresni, hogy az egyik kétség-
telenül legérdekesebbnek mondható írást, a Levél Iván Bjelisevhez címűt 
vesszük, legalább néhány pillanat erejéig, szemügyre, azt tehát, amelyben 
egy ártatlanul tanulságos gyermekmese ürügyén az író ilyen értelemben 
vett alapállása valamennyire mégiscsak kibontakozik. Mégpedig a szov-
jet meseíróhoz intézett „nyílt levélb ől" éppúgy, minta szépprózai jelleg ű  
„köztes" szövegrészekb ől, amiért is az utóbbiak közt található antialko-
holista propaganda-el őadásról szóló részből látszik érdemesnek idézni: 
„Az élet értelme, az nem derül ki abból, ha kikötöm, hogy a f ő  követel-
mény a mértékletesség, a többi nem számít. Mert ez a mértékletesség a 
mértéktelen megittasultságot és az elviselhetetlen józanságot egyformán 
helyteleníti. Velejárója a kacsintó egyetértés: légy óvatos duhaj." Még- 
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hozzá azért, mert ez mindenképpen arra vall, hogy ezt a bizonyos mon-
danivalót a konvencionális életforma és a megalkuvás elleni lázadás életér-
zésében találhatjuk meg, ám inkább csak óvatos formában, szerényen 
meghúzódva, semmint kifejezetten, vagyis anélkül, hogy világosabban kör-
vonalazódna, konkrét tartalomként jelentkezni. Amir ől egyébként éppen 
az „óvatos duhaj" kifejezés árulkodik a leginkább szembet űnően. Sőt, 
amennyiben képtelenek vagyunk lemondani err ől a kínálkozó lehetđségről, 
kissé talán a szerz ő  ellen fordíthatóan is, mivel a lázadásnak ez az általá-
nosság szintjén való megnyilvánulása, úgy ahogyan Bognárnál is találko-
zunk vele, éppen egyszerre mindent és semmit jelent ő  általánossága miatt 
mutatkozik kompromisszumnak, úgyhogy ilyenként annyira irodalmi kon-
venciónak is számit már, hogy napjainkban nélküle szinte már nem is 
beszélhetünk irodalomról. Igy aztán ennek a konvencionalitásnak a tük-
rében Bognár világának egyéb konvencionális vonásaira is könnyen fény 
derül: főleg arra, hogy azok a gyermekkori megaláztatások, szorongások, 
elérhetetlen és csupán a játék szintjén kiélhet đ  álmok, melyek ennek a 
novellafüzérnek leginkább tárgyát képezik, túlságosan is jólismertnek, 
ezerszer „letárgyaltnak" mondhatók, s őt szinte mindenki által megéltnek 
is, akiben gyermekként az átlagosnál csak valamivel is több érzékenység-
gel párosult képzel őerő  motoszkált ahhoz, hogy kialakítsa benne azt a bi-
zonyos belső  magányt, amely áldozatát szükségképpen elszigeteli a hangos 
és erőszakos többségtől. Egyébként attól függetlenül, hogy mennyire gyö-
kereznek az itt megmutatott gyerekélmények személy szerint Bognár 
gyerekkorában, végs ő  fokon olyan irodalmi anyagról van itt szó, melynek 
szokványosságát a maga többdimenziós láttatási módjával a szerz őnek 
mégsem sikerült ellepleznie, illetve új oldaláról megmutatnia. Inkább csak, 
tényleges gazdagítás nélkül, úgy-ahogy érdekesebbé tennie csupán. 

Ezért is hatnak ezek az írások inkább csak el đkészületnek a regényfiás-
hoz. Nemcsak mert a tartalomjegyzékbeli keltezések erre vallanak, ha-
nem akár azért is, mert a kötetben szerep18 írások egyike, a Wah-wah, 
bár melletté elég különös módon az 1984-es évszám található, szinte tel-
jesen azonosnak tűnik az Esélyek könyve című  pályadíj-nyertes regény 
egy részletével. Amiért is a szerz őnek ezek az el đzetes kísérletei, függet-
lenül attól, hogy érdekes alapképlet ű  regényének „alternatív életvariációit" 
nem sikerült igazán hitelesnek ható emberi sorsokkal megtöltenie, végered-
ményben még sokat ígér őnek is mondhatók. Elsősorban azért, mert Bog-
nár, hála ezeknek a kísérleteknek, máris mint egyik leggazdagabb eszköz-
tárú prózaírónk mutatkozik meg. Olyanként, akinek most már inkább a 
túlbonyolítás és az agyonesztétizálás kísértésének kellene ellenállnia, a 
külsőséges csillogás vonzásának mindenekel őtt. Hogy helyette igazi mon-
danivalóját találja meg, s annak mélyére igyekezzen hatolni. 

VARGA toltán 
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MEGFOGNIA MEGFOGHATATLANT  

Bognár Antal: Eligazodni. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1984  

Tíz (illetve tizenegy) elbeszélést tartalmaz az Eligazodni című  legújabb  
Bognár-kötet.  

A szerkesztésmódja szerint azonos, témájában és mondanivalójában  
egységet alkotó szövegsor pontosan megrajzolható, kett ős konstrukciót  
épít. Egyik vonala a szerz őtől indul ki (akit bátorkodom a, narrátorral  
azonosítani), s halad a katonáig, a kölökig. A másik vonal startpontja  a 
bögrét ijedten elhagyó kölök, aki letépett álarcán, az öntudat els ő  deren-
gésén keresztül („A kölök dülöngél ő  betűkkel leirts nevét — ez 6! —
.. .” — Levél Ivan Bjelisevhez), fölfelé szélesed đ  spirálison keringve tanul  
bele az „életbe", jut el a felismerésig, hogy végülis a legkeményebb dió  
marad meg, az, amelyik „átverekszi" magát a koccanás-sorozaton, mert  
rájön, hogy az első  próbában ott az utolsó és az utolsóban is Ott a leg-
első  (és éppen ezért legfájóbb) emléke, s hogy a megmaradás diadalához  
keménység és türelem kell. Ez a másik, a kölök—katona—szerz đ  vonal al-
kotja a novellakomplexum történetvázát.  

Az egyes novellák megkomponálásában másfajta elv m űködik. A fenti  
„lineáris" vonulatnak mindegyik novella egy-egy stációja. Id őben és tér-
ben távol eső  eseményeket Bognár montázstechnikával szerkeszt egymás  
mellé, hasonlóságuk alapján. A szerkezet igy három helyzettípus kombi-
nációjának eredményeként jön létre: egyetlen mozzanat emlékképet idéz  
fel (az Oda a fehér bögre c. novellában a katona ütött-kopott csajkáját  
szorongatva gyermekkori fehér bögréjére gondol), az emlékkép létrehozta  
másodlagos helyzet új asszociációk lehet őségét hordja magában, s teremti  
meg a harmadik szituációt (a kölök hazafelé menet leül, hogy papírba  
csomagolja a szivárgó tintásüveget, közben két suhanc jön az úton, s  a 
riadt gyereknek az jut eszébe, talán ugyanezek szedték el t őle a bolgár-
kertben a piacon vásárolt paprikákat).  

Azt már nehezebb meghatározni, hogy kinek tulajdonithat бk a külön-
bözđ  helyzetekre történ ő  reagálások, kommentárok: a múltból, a kölök-
ből „átköltöztetett" szó, gondolat vagy a jelenb ől a gyerek fülébe vissza-
kiáltott szuggesztív hang tör fel a szerz őbđl, jó néhány év utána meg-
talált válasz egy akkor szemlesütve agyonhallgatott kérdésre?  

Az események küls ő  (tényszerű) és belső  (élményszerű) ismétlđdése, az  
asszociációk, a dolgok párhuzamossága az id őproblematikára terelik  a 
figyelmet. Erre utal a „holografikus novella" megjelölés is. Hogyan lehet  
„megfogni a megfoghatatlant"? A kölök még intenzíven él át minden év-
szakot. („Nyáron a hadviselés. Aztán az iskola. Ősszel meg, ha édesapa  
hazajön, kis vermet fog ásnia homokban, valahol léceket kerít a vermet  
lefödni, és télen majd levesbe való, vastag zöldségek meg sárgarépák la-
pulnak a csatatér alatt.” Natura morte.) A felnđttnek már csak „egyetlen  
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ősz van, egyetlen tél és tavasz, és nyár is csak egy Azi id ő  lelassul,  
„állni látszik". E castorpi tapasztalatot próbálja meg Bognár érvényesí-
teni a novellákban, szimultanizmussal tőrbe csalni az időt, a rohanó folyót  
tóvá szelídíteni. A „térbe helyezett id ővel (Böndör) azonban valószínű leg  
nem az voltacélja, hogy az ismétlđdés szülte monotóniát érzékeltesse,  
hanem éppen ennek az ellenkez ője, az, hogy „a körkörösségben is rögzít-
se a maga egyedül rá jellemz ő  emberarcú részét" (Cs. Gyimesi Éva).  

Ehhez viszont bátorság kell, egyfajta „szemérmetlenség". Letépett ál-
arccal menetelni a sokarcú tömegben, vállalnia saját, a természetes arcot.  
S ezt hiába keressük a novellákban, ügyesen elkészített, ezúttal letéphetet-
len „papírmaszkba" ütközünk. Az Ivan Bjelisevhez levél kismacskáról  
szóló meséjének szimbolikus volta kétségtelen. A kismacska eltéved az  
erdőben, s lassan rájön, hogy đ  se nem nyúl, se nem mókus, sd nem sün  
(bár mindegyikhez hasonlít valamiben), hanem csak macska. Az is vilá-
gos, hogy a szerző  sem azonosíthatóa kölökkel vagy a katonával, bár  
éppúgy, mint a macska az állatokkal, részben azonos velük. De Bognár  
csak ezt a „részben azonosságot" hajlandó elmondani. Ki ne ismerhetne  
önmagára az asztalra hasaló, tintát maszatoló, olvasni tanuló vagy verset  
mondó kisdiákban? S melyik katona nem fetrenghetne gyomorgörcsben a  
hideg babtól?  

Az ismétlđdés, szerkezeti párhuzamosság által nem jön létre az a több-
let, amely miatta novellák íródni látszanak.  

Az írások magva a szégyenl ősség, a „magamutogatás" elleni és melletti  
harc. S. ha a holográfia kitűnő  módszer az önfeltárásra, ugyanúgy szol-
gálja a rejtőző  szándékot is.  

A szerzik inkább a körön kívüli szemlél ődő  szerepét vállalja. Ott van  
a ikё lёk háta mögött, feltételesen megszólítja, vagy egy ablakból nézi  a 
csintalankodó kisdiákot. Woody Alim filmjére emlékeztet ő  eljárással  
(Annie Hall) egyszerre közvetít és rögzíti a hős (kölök, katona) gondo-
latait. Tárgyilagosságra törekszik, néhol csupán az események elmondá-
sára szorítkozva, máshol saját gondolatait is a szemmel tartott h ősre ru-
házva át. S ha mégis megszólal, reflexióit látszólag apró, jelentéktelen  
mozzanat váltja ki (a Moslék és mannában például egy pergő  falevél).  
Gondolati asszociációi ilyenkor a gyerekkori Szerb utcától Vinzenzo  
freskójáig csatangolnak. Kitűnő  megfigyelőképességgel hajlik rá a szöveg  
a kölök szorongásaira, problémáira, a külváros hangulatára, alakjaira,  
képzetének sokszor már-már követhetetlen útjaira.  

A tájleírás is újszérű : egyfelől a már említett körkörösség következtében  
leegyszerűsödik a kép (a „sarok mögül kirontó", „lejt őn lebukó" szél  
„szél-sége" csak azért érdekes, mert a Szerb utcán is szél söpört végig);  
másfelől kíméletlenül demisztifikálja az annyiszor megénekelt idilli látvá-
nyokat: „Fölöttük a messzeségben madárraj gomolyog, külön-külön nem  
is észlelhető  pontok sokasága egy gomolyaggá tömörülve, mint megker-
gült szúnyogok, muslincák felhői az akácfák lombjaihoz közel, nyári  
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esteken... Nem nyáresti idill ez, hanem hajsza az őszi égen, kemény  
harc, menekülés ..."  

Bognár képei minden idillrombolás ellenére líraiak. Prózával leplezett  
líra, s ez a látszatprózaiság ad alkalmat, de egyben kényszeríti is a szer-
zőt a holográfiára. Arra a novellaváltozatra, amely érdekes lehet őségeket  
hordoz magában, de ezekből Bognár novelláiban csak a részletek sejtetik  
a lehető  kiteljesedést.  

FEHÉR Katalin  

FONTOS 0J ADALÉK NÉPMESE-KÉPÜNKHОZ  

Jugoszláviai magyar népmesék I—II. Közzétette Penavin Olga. Kiadja  
a MTA Néprajzi Kutató Csoportja és A Magyar Nyelv, Irodalom és  
Hungarolbgíai Kutatások Intézete, illetve az Akadémiai Kiadó és a Fo-
rum Könyvkiadб, Bp. 1984.  

Honi magyar folklorisztikánk e fundamentális kiadványának els ő  kötete  
csaknem másfél évtizeddel ezel őtt, 1971-ben látott napvilágot, s ez a kö-
rülmény mindenképpen indokolttá tette, hogy most az új, második kötet-
tel együtt az első  változatlan utánnyomása is megjelenjen. Míg az el őző  
kötet anyaggyűjtése a hatvanas években folyt, az újabb könyv anyaga  a 
hetvenesekben áll össze, s ily módon az olvasó és a szakmabeliek számára  
az első  kínálkozó kérdés nyilván egyaránt az, hogy mivel módosította és  
gazdagította az újabb évtized kutatása a jugoszláviai magyar népmese-
kinccsel kapcsolatos, az I. kötetben felmutatott ismereteket és folklór-
filológiánkat.  

A II. kötet anyaga a közzétett mesék (és mondák) számát illet đen  
csaknem azonos az I. kötetével, amely 211 mesét, mondát és egyéb  folk 
lór-epikumot tartalmazott, a gazdag, 35 helységre kiterjed ő  újabb gyűjtés  
területi megoszlása viszont ezúttal valamelyest szerényebb: muravidéki  
anyagot nem közöl az új kötet s Drávaszögb ől és Szlavóniából is csak  
egy tucatnyi epikus alkotást és variánst. Mivel a monda-függelék is vaj-
dasági, ez esetben inkább a vajdasági magyar népmesék és mondák gyűj-
tőcím fedné pontosabban a könyv tényleges tartalmát. E túlnyomórészt  
vajdasági anyag szerkesztői elrendezését dicséri, hogy a bánáti gy űjtést  
a kötet a szegedi kirajzás és a dél-bánáti székely telepek epikumára ta-
golja, megkönnyítve ezzel a pontosabb területi áttekintést.  

Az új kötetben közreadott anyagnak nemcsak a területi megoszlása  
különbözik az előzménytől, hanem a forrása, adatszolgáltató tábora is.  
Míg az előző  könyv 109 adatszolgáltatója között mindössze hat-hét ta-
nulót és tisztvisel őt találunk s iparost is csupán egyet-kett őt, a II. kötet-
ben az általános és középiskolai tanulók, egyetemi hallgatók és tisztvi-
selők száma negyedszázra rúg. Igaz, ez még mindig csak egyharmada  a 
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mintegy 80 földműves, félig földműves — félig munkás és halász adat-
szolgáltatónak, azonban az előző  kötet csaknem egészében földm űves  
adatszolgáltató táborához viszonyítva ez jelent ős eltérés a kevésbé auten-
tikus folklór alanyok irányába.  

Ezzel függ össze az anyagrögzítés módjában beállt változás is. Az els ő  
könyv ugyanis csak magnбfelvételekrđl tudósított, ez a kötet viszont ne-
gyedszáz, egy középiskolai vetélked őre diákok által leírt és beküldött  
meseszöveget, tíz, els ő  éves egyetemi hallgatóval leírattatott mesét, fél-
száz, szemináriumi munkafeladatként lejegyzett mese- és mondaszöveget  
tartalmaz (igaz, ez utóbbiaknak csak kisebb hányada rögzít ődött magnó  
nélkül), sőt, egy mesefa által saját kez űleg leírt néhány szöveget is pub-
likál.  

E kevésbé autentikus folklór-forrás, illetve rögzítésmód a maga mód-
szertani igényeit nemesen abszolutizáló korszer ű  folklorisztika ítélőszéke  
előtt természetesen bírálatban részesülne, azonban az ilyen kutatási eljá-
rásnak mi kétségtelen igazolását látjuk abban a közismert tényben, hogy  
a folklór irodalom utóéletének mai stádiumában az egykori hiteles — ha  
nem is kizárólagosan, de túlnyomórészt mez őgazdasági-falusi-paraszti-szó-
beliségi régiókban él ő  — folklór-közeg egyre inkább összeszwkül, roha-
mosan fogyatkozik, éspedig nemcsak a nemzetiségi tájegységeken, hanem  
a nyelvileg homogén nemzeti folklór-területeken is. A gyakorlati folk-
lorista tehát egyre kevésbé lehet „finnyás" azon folklór-források láttán,  
amelyeket néhány évtizeddel ezel őtt még a fél- és álnépi kategóriákba  
sorolt volna teljes joggal, mint ahogy a szóbeliség — írásbeliség egykori  
(sohasem teljes mértékű) dichotбmiáját sem abszolutizálhatja immár.  
Különösen akkor nem, ha a gyűjtés műszaki, intézményes-szervezési és  
káderlehetőségei olyan szerények, mint esetünkben is. Penavin Olga gy űj-
tői eljárásának fenti módosulását tehát nem bírálnunk, hanem fenntartás  
nélkül méltányolnunk kell: gyújtóterületén menti, amit lehet, és ahogy  
lehet.  

A II. kötet anyagelrendezése az els őhöz hasonló: területi beosztást  
eszközöl, miközben — a magyar mesepublikálás évtizedes, s őt immár év-
százados negatív hagyományát követve — m űfajunkat nem különíti el  
szigorúan az egyéb epikumoktól. Mint ahogy az I. kötet is, a mesék  
közé ágyazva, tartalmaz mintegy három tucat eredet-, hiedelem- és tör-
téneti mondát meg ún. igaz történetet, ez újabb is a mesék közt publikál  
egy eredet-, négy Mátyás- és tizenhat hiedelemmondát, illetve egy igaz-
és három betyártörténetet.  

A szigorúbb műfaji megkülönböztetés tekintetében pozitív kivétel vi-
szont az elkülönített, függelékként közölt Kraljevi ć  Marko-mondakincs.  
Ennek a hasznos műfaji elkülönítésnek az okát és értelmét azonban mi  
nem annyira a folklorizálódás és interetnikus kapcsolatok fennforgó té-
nyében látjuk, hanem és csakis a pontosabb műfaji elhatárolás szükség-
letében. Mint ahogy például a szlovén — jórészt ugyancsak interetnikus  



1394 	 HtD  

kapcsolatok s részben folklorizálódás útján kialakult — Mátyás-mondák  
sem azért képviselnek külön egységet, mert létrejöttük elválaszthatatlan  
a magyar folklór epikától, hanem pusztán azért, mert egyaránt disz-
tingválandók a magyar és a szlovén Mátyás-mesékt ől.  

E szigorúbb műfaji elhatárolást esetünkben sem holmi szakmai „ska-
tulyázás" szándéka szorgalmazza, hanem els ősorban az a feltételezés,  
hogy a magyar mondakincs egyebek közt alighanem azért is látszik Olyan  
„szegényesnek" az eddig feltárt és közzétett hatalmas népmesekincsünkhöz  
viszonyítva, mert Erdélyi Jánostól napjainkig a gy űjtők és közreadók a  
népmondát is bele-olvasztják a próza-epika reprezentáns m űfajába ... S  
vonatkozik ez a jugoszláviai magyar mondahagyományra is, melynek  
anyagából a Jugoszláviai magyar népmesék két kötete is magába olvasz-
tott egy külön kis füzetnyit. Másodsorban viszont az a körülmény is a  
szigorúbb műfaji elhatárolás gyakorlatát támogatja, hogy a népköltészet  
egykori természetes közegének folyamatos összesz űkülésével a népkölté-
szeti anyag begyűjtése és közreadása egyre inkább szakmai és pedagógiai  
funkciót ölt. (Olyannyira, hogy a műfaji disztingválás például immár  a 
folklór-alanyoknak is spontán igényévé válik, ahogy err ől a nálunk is  
több változatban elterjedt folklorista anekdota is tanúskodik: A gy űjtő  
megkérdi, a Nénit, tudna-e olyan nótát énekelni, amelyikben valamilyen  
hosszabb eseményről, történetről van szó, mire a maga módján már szin-
tén szakképzett Néni egyb ől rávágja: „A, népballadát akar a Tanár úr?  
Hogyne tudnék, figyeljen csak ...").  

A II. kötet filológiájának pozitív többlete a szakapparátus gazdago-
dása. Mfg az I. kötet Penavin Olga bevezet ő  tanulmányát, szójegyzékét  
s a mesemondókról készkett táblázatos adattárát, illetve Dömötör Akos  
mesetipológiáját tartalmazta, az újabb kötetben Kovács Agnes, a sajtó  
alá rendező  értékelő  szakjegyzeteket publikál a közzétett anyaghoz s az  
első  kötetnél részletez őbb és áttekinthetőbb tipologizálást nyújt, Magda-
léna Veselinovié-Šulc pedig a kötet monda-függelékéhez szolgáltat a ma-
gyar folkloristák számára hasznos bibliográfiát és foklór-kompartisztikai  
jegyzeteket. (Ez utóbbiak szépséghibája a népdal, anekdota, mese és mon-
da fogalmának nem eléggé következetes használata, s őt téves alkalmazá-
sa.) Penavin Olga a bevezető  tanulmány, a szójegyzék és az adatközl ők  
tára mellett ezúttal a gy űjtés helyek bemutató térképvázlatot is közöl.  

Milyen újabb szakismereti adalбkokkal gazdagítja e gazdagabb szak-
apparátus a jugoszláviai magyar népmesekincs I. kötetben vázolt képét?  

Penavin Olga bevezető  tanulmánya az I. kötet el őszavára épül, mely  
főleg a meseműfaj szociológiájával foglalkozott; ez viszont m űfajpoéti-
kai kérdéseket is érint, kísérletet tesz a népmese kommunikációelméleti  

megközelítésére, tájékoztat a jugoszláviai magyar népmesekincs újraközlés-
re váró diakron anyagáról és szakirodalmat is mell бkel. Ugyanakkor meg-
erősíti (bár nem értelmezi és analizálja) a műfaj honi elterjedtségére vo-
natkozó paradox szabályt: Szlavónia szigetmagyarságának viszonylag  
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igen archaikus és izolált kisközösségei különösebben sohasem szerették és  
ápolták a népmesét. (Ellentétben például a szomszédos Drávaszög ma-
gyar lakosságával.)  

Kovács Agnes szakjegyzetei a műfaji honi (utó)életének érdekes saját-
ságaira hívják fel figyelmünket: a tündérmese háttérbe szorulása a tréfás 
mese és anekdbta el őtt nálunk (még) nem következett be; viszonylag gaz-
dagok vagyunk a magyar nyelvterület egyéb részein kevésbé vagy egyál-
talán nem ismert Mátyás-mesékben és -mondákban; a m űfaj elhalásának 
legfőbb tünete nálunk inkábba Nyugat-Európára jellemz ő  vázlatossá 
válás.  

A II. kötet örvendetes tanúságakérnt az elhalás folyamatának le nem 
zártságát a hetvenes években még három újonnan felfedezett, kivételesen 
értékes mesefánk példázta: az adorjáni Bánszky Antal (60), a vojlovicai  
Kovács Barnabás (63) és a kispiaci Pálinkás Balázs (83). 

Mindent egybevéve, a Jugoszláviai magyar népmesék II. kötete fontos 
új adaléka népmese (és népmonda)-kutatásunknak, különösen pedig a 
vajdasági próza-epika feltárásának. 

NÉPMESEKUTATÁSUNK ÚJABB GYtJJTEMÉNYE  

Penavin Olga: Jugoszláviai magyar népmesék I—II. Akadémiai Kiadó,  
Budapest, Forum Könyvkiadó, Újvidék 1984  

1971-ben jelent meg Penavin Olga: Jugoszláviai magyar népmesék  
című  könyvének I. kötete. Az idén gazdagodott a jugoszláviai magyar  

folklór, megjelent a II. kötet és az els ő  változatlan kiadása. A gyűjte-
mény két kötete 377 népmesét és 34 Kraljevi ć  Markórбl szóló mondát 
közöl Vajdaság, Baranya-Drávaszög, Muravidék és Szlavónia különböz ő  
falvaiból. A gyűjtés a б0-as évek elején indult az Újvidéki Egyetem Böl-
csésztudományi Kara Magyar Nyelv- ész Irodalom Tanszékének hallgatói 
révén Penavin Olga tanárnő  vezetésével. A közölt népmesék annak elle-
nére, hogy a tanszéken folyó népnyelvkutatósnak másodlagos termékei, a 
népmesekutatás szempontjából jelent ősek, hiszen feltérképezik hazánk ma-
gyarok lakta területeinek mesekincsét. 

A gyűjtemény szövegei nem stilizáltak, ahogy a magnetofon rögzítette, 
úgy adták közre, meg őrizve így a soknemzetiség ű  vidék népnyelvi saját-
ságait, a különböző  nyelvjárási ízeket. Vajdaságban nem lehet egységes 
nyelvjárásról beszélni, habár egyes közösségek (délbánáti székelyek) el-
szigetelődtek és sok régi tulajdonságot meg őriztek, de sok oldalról más 
nyelvi és nyelvjárási hatást kaptak. Baranya, Drávaszög, Szlavónia, Mu-
ravidék lakosainak nyelvi már egységesebb, nem volt olyan nagy nép-
mozgalom, minta Vajdaságban. Mivel a gyűjtemény nem nyelvészeknek 

BOSNYÁK István  
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és nyelvészeti használatra készült, ezért a pontos szövegh űség és a fonto-
sabb mellékjelek alkalmazása mellett a nyelvjárási ejtésmódot, az ejtés-
beli finomságokat nem jelöli a szöveg. Ez technikailag is nehézségekbe üt-
közne és az olvasást is megnehezítené. Elmaradta diftongusok jelölése, a 
köznyelvben is elđforduló összeolvadás, illeszkedés, hasonulás, nyúlás, hi-
szen ez utóbbiak a hangos magyar beszédnek is velejárói. Természetesen, 
ha elolvassuk a meséket, tapasztaljuk, hogy az elmondottak ellenére meg-
maradt a nyelvjárások íze, az él őbeszéd színe. 

A mesemondás alkalmairól Penavin, Olga elmondja, hogy régen a fal-
vakban tavasztól őszig, ha elvégezték a munkát, esténként kiültek a ház 
elé „bandázni", és meséltek. A hosszú téli esték is j б  alkalmat jelentettek 
a mesélésre vagy a különböz ő  munkaalkalmak, dohányfűzés, kosárfonás, 
kukoricafosztás, kézimunkázás, mostanában pedig a kávézás. A baranyai 
halászok és a muravidéki favágók is találtak alkalmat a mesélésre. A me-
sélők tehát főleg a földművesek, napszámosok, pásztorok, halászok közül 
kerültek ki. Néhány különösen jó mesemondó nevét kell itt megemlíteni, 
akik nemcsak gazdag repertoárjukkal, de mesemondói készségükkel is ki-
emelkednek a többi közül. Ilyenek a kopácsi Gy őrfi Kálmán, Tyúkos 
Horvát Antal, Szuszi Szalai Aron; a bukovinai székely telepesek közül 
Kovács Barnabás, Erős Teréz és Kovács Juli néni; valamint a csókai 
Csehók Vera. Az ó mesekincsükkel külön-külön is érdemes lenne fog-
lalkozni. 

A két kötetben a mesék elrendezése nem m űfaji szempontból történt, 
hanem egy-egy tájegység mesekincsével ismerkedhet meg az olvasó. Kide-
rül, hogy Bácskában szinte mindenféle mesetípussal találkozunk, Bánát-
ban viszont a tündérmese dominál, Szlavóniában pedig alig lehet figye-
lemre méltó mesét hallani (a két kötetben mindössze 18 rövid szöveg van!). 

A mesék szerkezetét vizsgálva megállapíthatjuk, hogy követik a ha-
gyományos mesefelépítést; szinte kivétel nélkül kezd őformulával indítják 
a mesemondók a cselekményt. Leggyakrabban a „Vót éccer egy...; Egy-
szer volt, hol nem volt ...; Hát, hun vót, hun nem vót ..." jól ismert 
formulák keltik fel a hallgatók figyelmét és egyben megteremtik a kell ő  
hangulatot. Néha azonban a mesemondó nem elégszik meg az említett 
egyszerű  kérdéssel, külön tréfás történetet kerekít a bevezetésben: „Hun-
vót, hun ném vót, hetedhét ország ellen vót az 6perenciás tengérén tú-
non vót, az Üveghégyekén innen vót, kid őt-bedőt kemencének égy csöpp 
ódala sé vót, mégis öreganyám rétest, pogácsát sütött benne. Úgy láttam 
mind most, úgy éttönk belőle, mind most. Ara gyütt égy sz űzanyameztelen 
cigánygyerék, égy csépp ingeleje sé vót, mégis mind evitte benne" (A ka-
tona meg a kupec). Ezután kezdődik a mese, a bonyodalom, melyből a 
hős mindig szerencsésen kerül ki és a mese végén elnyeri méltó jutalmát. 
Hogy minél élénkebb legyen a mese, a jó mesemondó ügyesen beszúr 
egy-egy népi szólást: „ ... szegényeknél hamarabb meglesz a gyerek, 
mint az asszonynak egy szoknya ..." (A szegényemben meg a halál), 
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vagy: „ ... az ura úgy szereti, mind galamb a búzát, mint Bucsi Gyurka 
Évát" (A törülköz ő). 

A mesélő  csattanóval, lehet őleg tréfásan fejezi be mondókáját, feloldva 
ezáltal a hallgatók feszült figyelmét: „Eddig vót a vége, tedd a jégre, 
majd elcsúszik valamére.", ... aki nem hiszi, járjon utána ..., Eddig vót, 
mese vót, velle melle, kedve vót! ..., máig is élnek, ha meg nem hal-
tak ..." stb. 

A mesék a magyar mesekincs igényes vagy kevésbé sikeres variánsai. 
Egyes mesemotívumok nagyszer űen konzerválódtak. A két kötet több 
meséjéből kimutathatóa pogány magyarság hitvilágának nem egy eleme. 
Ilyen például az égig ér ő  fa motívuma: a szegény ember által elültetett 
bab „addigi nyőtt, hogy fölért az égig" (Égig érő  mesefa). Az Égig érő  
fa mesének hőse a kis kanász felmászik az égig ér ő  fára és „új világ-
részhő  ért, az vót a másvilág." Népmeséink „égígér ő"- vagy „tetejetlen-
fája" nem egyéb, minta sámánhit ű  népek „világfája", amely összeköti az 
alsó, a középső  és a felső  világot (Diószegi). A táltosló is gyakori szerep-
lője a magyar meséknek. Kezdetben rossz és sovány, hogy a lábára sem 
tud állni és „hét éve a ganédombon legel' (Mese a fiúról meg a három 
csikóról), de a hős mielőtt valamilyen vállalkozásra indulna, parázzsal 
megeteti lovát és az er őre kap, táltosllr lesz, teljesíti gazdája minden kí-
vánságát. Diószegi szerint a táltosa varázsdobra ülve hagyja el a földet, 
a dob tehát a táltoslovát jelképezi. Miel őtt azonban megkezdené a szer-
tartást a táltos mindig tűz fölé tartja a dobot; ennek a mozzanatnak az 
emléke maradt meg a girhes 16 parázzsal való etetésében. A szövegek egy 
részében szerepel a boszorkány, aki elveszi a tehén hasznát (A megrontott 
tehén és a boszorkány), megrontja haragosait állatalakban (16, fekete 
macska) jelenik meg a szomszédainál. A Hiedelemmondák, hiedelmek és 
a Hiedelmekben a gyűjtő  kérdések formájában próbálkozik a közl őkről ér-
tékes adatokat kapnia táltossal kapcsolatban. Érdemes lenne a továb-
biakban ezt a témakört jobban tanulmányozni. 

A mesékben gyakori a csodás elem, a csodálatos tulajdonságokkal ren-
delkező  dolgok (élet vize, csodasíp, terülj asztalkám, varázserej ű  kard, be-
szélđ  állatok stb.), melyek segítik a h őst, ha bajba jut. Az átváltozással 
is találkozunk a mesékben: „ ... a vén szipirtyó egyet bukfencezett s igy 
olyan gyönyörű  szépséges lián lett bel őle ... " vagy „ ... egyet bukfen-
cezёtt, s igy hatalmas sasmadár lat bel őle, nagy szérny csatogásval elre-
pült ..." (Jóbnak fia). A valóság elemei, a civilizáció vívmányai kevered-
nek a csoda világával: a sárkányokat szöv őgépen szövi a boszorkány; a 
király „ ... bé adta nagy magos iskolába a fiát tanulni, hogy ha rea ma-
rad az ország, tugya elkormányoznia rengeteg nagy országot" (rTrimacs-
ka), vagy a gróf külföldr ől jön haza (A kondás meg a fia) s a kondás igy 
válaszol, amikor mestersége fel ől kérdezik: „Én jószágtenyészt ő  vagyok, 
Sertés tenyésztő." 

A szegények és gazdagok, a gyengék és er ősek állnak szemben egymás- 
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sal, küzdenek, hogy még a földön elérjék jutalmukat; a szegény legényb ől  
király lesz, a szegény lányból pedig királykisasszony, hisz a mese világa  
nem ismer lehetetlent. Erkölcsi tanulsága a meséknek a jótettért gazdag  
jutalom jár, a gonoszságért pedig kegyetlen büntetés.  

A gyűjtemény legendameséiben Krisztus és tanítványai mint egyszer ű  
vándorok járták a világot; mindig igazságosak, segítik a rászorulókat és  
megbüntetik a gonoszokat.  

A II. kötet függelékében olvashatjuk a 34 mondát Kraljevi ć  Markórói.  
A szövegeket a legendás hírű  hős gyermekkorától haláláig kísérheti végig  
az olvasó. Főként csodálatos erejéről és igazságosságáról szólnak a tör-
ténetek. Alakja és cselekedetei Toldi Miklósra, néhol pedig Mátyás király-
ra emlékeztetnek. (A mondák jegyzeteit Magdaléna Veselinovi ć-Šulc ké-
szítette.)  

A jugoszláviai magyar népmeséket a népköltészetet kedvel ő  olvasók  
mellett a népmeseszakért ők is hasznosan forgathatják, hiszen mindkét  
kötet végén a mesék tipológiai meghatározását találjuk. Az I. kötethez  
Dömötör Akos a I. kötethez Kovács Agnes készítette a mesék típusjegy-
zékét. Kovács Agnes, a kiváló népmeseszakértđ, a jegyzetek bevezetésé-
ben megjegyzi, hogy a húszéves gyűjtőmunka ne befejezés legyen a meg-
kezdett úton, csupán egy továbblépés a kutatásban. Felhívja a figyelmet  
az értékek mentésére, főleg a bukovinai székely mesemondókra és Kopács  
mesekincsére utal: teljes repertoár gy űjtésére sürget.  

Mindkét kötethez Penavin Olga írt bevezet őt. A gyűjtemény végén  
szójegyzék van, majd a mesemondók adatai és a gyűjtés idejét tűntetik  
fel, a tartalomjegyzékben pedig az egyes mesék után a gy űjtők és mese-
mondók neve szerepel. A képmellékletben néhány mesemondó, jellegzetes  
népviselet, épület látható.  

Penavin Olga kétkötetes gyűjteménye — mely több ember munkájának  
eredménye — kimagasló értéket képvisel az egyetemes magyar népmese-
kutatásban is.  

SÁRVÁRI V. Zsuzsa  

NÉPRAJZTUDOMANYUNK КС'ONYVE  

Jugoszláviai magyar folklór. A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai  
Kutatások Intézete, Újvidék, 1983  

Az újvidéki Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások In-
tézetének Értekezések, moпográ f iák sorozata harmadik köteteként jelent  
meg a „Jugoszláviai magyar folklór", amely az 1951 és 1983 közötti meg-
jelent jugoszláviai magyar vonatkozású folklorisztikai tanulmányokból és  
anyagközlő  dolgozatokból közöl válogatást. A 24 tanulmány és dolgozat  
főleg a Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményeiben (11 írás) és  
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a Hídban (5 írás) jelent meg, a többi pedig egyéb rangos néprajzi perio-
dikában (Ethnographia, Néprajz és Nyelvtudomány stb.) látott napvilá-
got. A kötetet a szerkesztő  Jung Károly öx fejezetre tagolta, amelyek a  
nem verbális jugoszláviai magyar folklór területén gy űjtött fontosabb  
munkát tartalmazzák.  

Az egyre gyarapodó jugoszláviai magyar néprajzi kiadványok a bizo-
nyitékai annak, hogy rendszeres kutatómunka folyik az itteni magyarság  
népi értékeinek begyűjtésén és rendszerezésén, s néha a mai gy űjtők már  
szinte nem is tudják, hol is találhatók az el ődök publikációi. E könyv első  
fejezete, a Folklorisztikai kutatástörténet a számos hazai előmunkálat, ki-
advány és indítvány sorsáról ad tájékoztatót.  

Bóna Júlia 1953-ban írt összefoglalója a felszabadulást követ ő  évek  
lelkes gyűjtési munkálataival ismertet meg bennünket, felsorolva a jugo-
szláviai magyar néprajzkutatás h őskorában tevékenykedő  munkatársakat,  
megnevezve az általuk gyűjtött szakterületet is. Az ötvenes évek elején  

csupán hét ember foglalkozott néprajzi kutatómunkával, valamint a mú-
zeumok és kultúregyesületek dolgozói, aktivistái. Csak sajnálhatjuk, hogy  
a szerző  által említett s 1953-ban „sajtó alatt lév ő" első  folklórkutatási  
könyvterméket nem láthatjuk, mert igazán értékes anyagot készült kö-
zölni a bácskai (Kupuszina, Doroszló, Gombos és Horgos) él ő  magyar  
néptáncokról, népzenéről, népdalokról, és népviseletekről. Ezt az anyagot  
minden bizonnyal sikerrel használnák az említett falvak népi hagyomá-
nyait ápoló igényes amatőrök, s így mindannyiunk közkincsévé válhatna.  
Sajnos még Csáky Sörös Piroska 1970-ig mindent átfog б  jugoszláviai  
magyar könyvbibliográfiája sem tud ennek a könyvnek a megjelenéséről.  
Értéke azonban a Jugoszláviai magyar folklór című  gyűjteménynek, hogy  
felhívta figyelmünket erre a kezdeményezésre, s így annak felderítésére,  
megkeresésére ösztönöz.  

Bori Imre: A folklórkutatás eredményei és szerepe a jugoszláviai ma-
gyarok kultúrájában címet viselő  előadásában éppen a mostani kötethez  
hasonló munkák megjelenését sürgette, mondván: „Senki sem vállalkozott  
mindeddig a jugoszláviai magyarság néprajzi kutatására vonatkozó tör-
téneti anyag feltárására, összegyűjtésére és kritikai vizsgálatával egybe-
kötött bemutatásának munkájára." A szerz ő  a hazánkbeli évszázados  
előzményeket is figyelembe véve tekinti át a közelmúlt néprajzi kutatá-
sainak eredményeit.  

Ugyanennek a kutatásnak az eredményei, csupán nem napjainkig, ha-
nem a hetvenes évek elejéig, olvashatók Kósa László: Magyar néprajzi  

kutatások Jugoszláviában című  összefoglaló munkájában, amely részlete-
sen kitér a Kalangya és a Hid folyóiratok néprajzi közleményeire; ismer-
teti Bartók Béla és Kiss Lajos vajdasági és szlav бniai gyűjtéseit, Biri  
Imro és Penavin Olga (akkor) új könyveit. Történeti — néprajzi tájak  
fejezetében szól a Bácska, a Bánát, Szerémség, Szlavónia, Horvátország,  
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Bosznia, Baranya és a Muravidék településtörténetér ől, magyarságának  
múltjáról é néprajzi irodalmának helyzetér ől. 

A naptári ünnepek folklorisztikai hagyományaiból farsangi népszoká-
sokról, szentiváni tűzgyújtásról, jeles napok népi szokásairól (Miklós-nap, 
Luca-nap, karácsony, háromkirályok) szólnak a tanulmányok, amelyek 
bánáti és szerémségi kutatópontokon gy űjtött anyagot tartalmaznak. Tóth 
Ferenc, Dömötör Tekla és Katona Imre a bánáti Padé, Szaján és Verbica 
szokásait, míg Gunda Béla a szerémségi magyar szigetek folklórját is-
merteti.  

Jung Károly igen nagy érdekl ődésre számot tartó folklorisztikai felfe-
dezése a kiházasítatlanok halotti koronája. Err ől szóló hasonló című  ta-
nulmánya a budapesti Ethnográphiában jelent meg, s minálunk most kerül 
először az olvasó elé. A szakirodalomban e kevésbé ismert jelenség a vaj-
dasági magyaroknál eléggé elterjedt szokás, ahogy azt Jung gy űjteménye 
bizonyítja. Érdekes felfedezése a szerz őnek, hogy a magyar nyelvterület-
nek is csak a Jugoszláviával határos részén lelhet ő  fele szokás, illetve 
ennek emlékezete. A halott lakodalma, a halottastánc és a sz űzkoszorú 
emléke, amely liturgikus eredetre vezethet ő  vissza, s valószínűleg „a pra-
voszláv liturgia máig élő  hagyományaihoz köthet ő" a mellékelt térkép 
szerint 29 vajdasági községben ismeretes. Új folkorisztikai feladata e je-
lenség kutatása nemcsak a jugoszláviai magyar, de az egyetemes magyar 
és a délszláv folklórtudománynak is. 

Ugyanebben, az emberélet fordulóinak hagyományait tárgyaló fejezet-
ben olvashatunk még a zentai halotti szokásokról is. 

Cseh István művet A nagycsalád-rendszer emléke a szlavóniai magya-
roknál értékes előzménye volt Penavin Olga azóta megjelent ismert mo-
nográfiájának (A nagycsaládszervezet Szlavóniában, Forum, 1981). 

Bácskai, bánáti és baranyai gyűjtések, anyagközlések foglalkoznak a 
népi hiedelemvilág, a babonák, rontások, gyógyítások világával. E fejezet 
kínálja a legtöbb olvasnivalót, s értéke pont abban rejlik, hogy itt együtt  
található az ide vonatkozó közlések legjobb válogatása. Különben a kö-
tetnek is ez az egyik legnagyobb pozitívuma, mert a kutatónak nem kell 
a .talán nehezen hozzáférhet đ  periodikát keresnie, hanem tudományos! és 
megfontolt válogatásban egy helyen kapja kézhez a jugoszláviai magyar 
folklórról szóló anyagot.  

A gyűjteményt a szerkesztő  hasznos információkat tartalmazó Utó-
szava, a kötet tanulmányainak lel őhelyeit jelölő  jegyzék és a jugoszláviai 
magyar folklór válogatott könyvészete zárja. Tehát, ha eddig hiányolták 
e szakterület kutatástörténetét, az most, egy bizonyos fokig megoldódott. 
A könyvbei nem került be minden ide vonatkozó hazai írás, ami szinte 
lehetetlen is, de a bibliográfia jó eligazítást kínált kutató szakembernek és 
kíváncsi olvasónak egyaránt. Az a kár csupán, hogy ez a bibliográfia is 

~csak válogatás. De talán nem kell, sokat várnunk a teljes anyagot felso- 
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roló szakbibliográfiára, sem az itt említett „Jugoszláviai magyar népköl-
tészet" című  gyűjteményre, hogy a verbális folklór területén is jártasab-
bakká váljunk.  

SILLING István  

ODA MINDENT FELJEGYEZTEK  

Danilo Kiš: Enciklopedija mrtvih, Globus, Zagreb — Prosveta, Beograd,  
1983  

Danilo Kiš Műveinek tizedik köteteként jelent meg a kilenc új elbe-
szélést és Post scriptumot tartalmazó Holtak enciklopédiája. A kilenc  
elbeszélés és az ugyancsak „szépprózának" tekinthet ő  utóirat — a szerző  
szava szerint — egyetlen metafizikus téma: a halál jegyében született.  
Nem véletlenül fejez ődik be tehát a Dicsőség a hazáért meghalni című  el-
beszélés ezekkel a rövid mondatokkal: „A történelmet a gy őztesek írják.  
A nép legendát sző . Az írók képzelődnek. Bizonyos csak a halál."  A 
novella a jakubinus összeesküvés során elitélt „ifjú Esterházy" kivégzését  
mondja el; azt, hogy a (f бuri) „büszke anya", hogyan csapja be halálra  
ítélt fiát a vesztőhelyről való szabadulás reményével és teremt bel ő le ily-
módon legendára méltó h őst, aki dicsőségesen hal meg a hazáért. A befe-
jező  mondatok pedig azt a négy forrást nevezik meg, amelyb ől a nevezett  
elbeszélés — és a kötet minden másik darabja — merít: a történelmet,  
a legendát, a képzeletet és a halált.  

A történelem — mikénnt a Borisz Davidovics sírhelye elbeszéléseiben is  
— állandó „kerete" Danilo Ki§ írásainak. De bels ő  kerete, nem többé-
kevésbé semleges id őpontja az elbeszélt történeteknek, hiszen a történelem  
itt nem múlt és nem jelen csupán, bár nyilván az is, hanem tapasztalat,  

amely azért vált fenyeget ővé és szorongatóvá, mert mindig más alakban,  
de az emberiség történetében rendre felújul, visszatér: az emberi értékeket  
felszámoló önkény, a szellemet és gondolatot elfojtó er őszak, az emberi  
életet leltári számnak tekintő  hatalom képében. Ezért nem is állította  
Danilo Kiš az egymást követő  elbeszéléseket id đrendbe: minthogy ugyan-
az a történelmi tapasztalat hatja át elbeszéléseit, a könyvben természetes  
sorban követik egymást a gnosztikus legendát, a századeleji Hamburgot,  
századunk első  felét, a Koránt, a múlt századi Bácskát, a jakobinusokat  
felidéző  elbeszélések; az önkény és az er őszak időtlen. Ez a fájó tapasz-
talat olyan intenzitással határozza meg Danilo Ki elbeszéléseit, hogy az  
írások nyelvi és stilisztikai változatossága, a helyenként játékos gramma-
tikai virtuozitás sem bontja meg a kötet egységét. Az er ősen stilizált ki-
fejezésmód változataitól kezd ődően a (fiktív) tanulmányírói modoron át,  
a (látszólag) semleges adatközlésig, (kitalált) „irodalomtörténeti" polé-
miáig terjed Danilo Kiš közlésmódjának (gazdagon árnyalt) színskálája.  
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A kötet mégis egységes marad. Olyannyira, hogy — ha az író „rámond-
ta" volna —akár regénynek is tekinthet ő  lenne a Holtak enciklopédiája.  
Ezért talán nem is lehet (nem is kell) a kötet kilenc elbeszélését (és utó-
szavát) külön-külön vizsgálni: minden szokványos és szándékolt eltérésfiúk 
ellenére egységet alkotnak. fgy szólhat a könyv egészében az irodalom ál-
landó témájáról, a halálról. 

Hogy ugyanezért Danilo Kiš írásai túlzottan „irodalmiak"? Kiš való-
ban nem menekül az irodalmiasságtól. Miért is menekülne, hiszen elbeszé-
lést ír, nem riportot. De az 5 elbeszélése éppen kifejezett irodalmiasságá-
nak köszönve több mint amennyit akárhány „valóságh ű" riport a világ-
ról, a történelem nagy útveszt őiről, a szenvedésről közölhet. Az „irodal-
miság" cseppet sem ártatlan és morálisan egyáltalán. nem semleges. 

Még akkor sem, ha az évszámokkal és korszakokat megidéz ő  jelekkel 
elhatárolt (belső) történelmi keret egyben fikció is; a történelemkönyvek 
nyilván nem ismerik (nem is ismerhetik) az éppen a veszt őhelyre vonuló 
menetben a szülői palota ablakából a megmenekülésre jelt kapó (halálra-
ítélt) ifjú Esterházy szemének rebbenését, pedig ez is történelmi tény, s az 
adatok közül bizonya legfontosabb, hiszen ennek a jelnek köszönve megy 
az elitélt emelt fővel a vesztőhelyre, és ennek köszönve szőheti majd a 
nép hősi magatartásának legendáját ... Vagy éppen ellenkez őleg: az ön-
kény bölcs őrei találták ki a jeladási történetét, hogy elejét vegyék a le-
gendának? Végül mindegy. A legenda és benne a hős megszületett. Ta-
pasztalat és emlékezet formájában él tovább. fgy többet mond mint akár-
hány történelmi adattár. És nem ismerik (aligha ismerhetik) a hamburgi 
kurva temetését a Végtisztesség című  elbeszélésben oly vérfagyasztóan vi-
rágossá és illatossá szervez ő  ukrán tengerész beszélget őtársának, aki — a 
szerző  közlése szerint — hiteles történelmi alak váratlanul feltör ő  fájdal-
mát sem. A történelemkönyvek nem (de a riportok sem) tör ődnek túl so-
kat azzal, hogy soha egyetlen j б  házból való úrilányt sem temettek el 
olyan pompával és fájdalommal, mint a tengerészek hamburgi szeret őjét. 
Pedig ebben is a forradalom, a forradalmasodás tünetét fedezhették volna 
fel. Ha fel akarnának valamit fedezni (a történelemkönyvek) és nem 
csak leírni. 

De ez már Kiš prózájának másik forrásából, a legendából való csepp. 
A legendában a közösségi akarat és szellem sokszor közvetett úton fejezi 
ki azt, amit a történelem elhallgat, vagy a valóság elfed, esetleg egy-egy 
életből mellékesnek, feleslegesnek tekint. Danilo Ki§ b őven merít régi 
korok feljegyzett vagy fel sem jegyzett történeteib ől, legendáiból, mito-
szaibбl, de sohasem mondja újra a régi szövegeket és az sem jut eszébe, 
hogy szokványosan jelenidej űvé tegye az elhomályosult régi mondatok 
jelentését. Egyszerűen jelzi, hogy a racionális életmenetek és életrendek mi-
lyen mérhetetlen gazdagsággal épülnek éppen a tudatban elraktározott és 
elhomályosult szövegekre. És azt is megmutatja — éppen a címadó el-
beszélésben, a Holtak enciklopédiája címűben, amely „az egész élet" al- 
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címet viseli —, miként válik egy semmiben sem kivételes, a milliónyi ha-
sonló élettől és haláltól miben sem különböző  élet legendává (és fantasz-
tikummá vagy fikcióvá), ha minden percét, minden adatát, minden rejtett  

vagy kevésbé rejtett összefüggését valahol (például egy álombeli könyv-
tárban, vagy éppen egy sziklába vájt teremrendszerben) szorgalmas frás-
tudбk feljegyzik. Oda mindent feljegyeznek. A fantasztikum — amely  

Danilo Kiit oly közel viszi Jorge Luis Borges fantasztikus zoologiájához  

és az elágazó ösvények kertjében vagy a babiloni könyvtárban jelöli ki  

újabb elbeszéléseinek helyét — forrása a Holtak enciklopédiájában „az  
egész élet" minden kis rezdülésének a megírás útján való legend'ásftása. És  

eddig ez jól felismerhető  az írásmódjában. Csakhogy a fantasztiikumra  
az ún. valóság nem egyszer rábizonyít. Mint — a Post scriptum szerint  
— ennek az elbeszélésnek az esetében is. Danilo Kiš ugyanis arról szá-
mol be, hogy miután megívta a Holtak enciklopédiáját, Svédországban  
szituálva a fantasztikus könyvtárt, amely minden más névjegyzékbe, be  

nem jegyzett, lexikonban fel nem tüntetett név, tehát a névtelenek pontos  

életrajzát közli, kiderült, hogy valahol egy másik kontinensen valóban  
létezik egy ilyen életrajzgy űjtemény, amelybe a világ minden tájáról —
látszólag letűnt életekről — adatokat szállítanak. Az elbeszélés el őbb  
készült, mint ahogyan a szerz ő  ennek a valóságban létez ő  könyvtárnak  
a hírét vette volna. A valóság igazolta a fantasztikumot, de ezzel a fan-
tasztikum nem szűnt meg, nem vált mellékessé; ellenkez őleg, éppen fan-
tasztikum-volta igazolódott. Mert arról a bizonyos valóságban létez ő  
könyvtárról jóval kevesebbet tudhat bárki, mint err ő l a svédországiról, ami  
álomkép és fikció. És végül, hol van egyáltalán és lehetséges-e egyáltalán  

ez a határ? Vagy az elágazó ösvények kertjében minden együtt van és  

együtt, egyszerre történik? Mint „az egész élet".  

A Királyok és bolondok könyve című  elbeszélésben is minden együtt  
van. A „Nagy Usszeesküvést" el őkészítő  „könyv" fantasztikus, minden  
képzeletet meghaladó története ez az írás. Borges könyvtárából való  

könyv ez és fiktív meg valóságos tény meg adathalmazat görgetve tekint  

át benne az író egy hátborzongató történetet, amely szerint a világ nem-
csak morálisan jó, hanem morálisan rossz könyveket is szül. A Post  
scriptumban Kiš arról számol be, hogy eredetileg a homályba vesz ő  
„bölcsek könyvéről" szóló esszé megírására készült, türelmes munkával  

bőséges adathalmazt gyűjtött egybe, de az egyre szaporodó tények és  

ismeretek közé mind s űrűbben ékelődtek be tisztázatlan részek és id ő-
pontok, ezért elállt eredeti szándékától és a „bölcsek könyvének" címét  

megváltoztatva elbeszélést írt, amelyben — az irodalom természete foly-
tán — éppen ezek a homályos, tisztázatlan (és többé már nem is tisztáz-
ható) részek váltak uralkodóakká. De az elbeszélést úgy írta meg mintha  

tanulmányt, esszét irt volna. Pontosan megjelölte adatainak forrásait is,  

de — az elbeszélés törvényei miatt — akár ezek az adatok is fiktívek  

lehetnek. A helyszínek és id őpontok megjelölése, az idézetek forrásainak  
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jegyzetelése, egy-egy könyvekkel teli b đrönd tartalmának pontos leírása  
azt a látszatot kelti mintha a szerz đ  val6jábaiъ  a fikciót űzné szigorú  
következetességgel az elbeszéléstájairól, holott éppen ezáltal kelt bizal-
matlanságot a tényekkel, adatokkal szemben és vezeti vissza az elbeszélés  
egészét a fantasztikum világába. Mert csak itt visszhangzanak hiánytala-
nul és teljes jelentésükkel a valóságos tények is. A. látható helyett a ki-
mondatlan világát teremti meg, de úgy hogy ez a világ (valami nehezen  

meghatározható módon) ismét látható világ legyen. Az elbeszélések kere-
tét adó történelmi tapasztalat megfelel đje.  

Ilymódon Danilo Kiss elbeszéléseiben a fantasztikum, a fikció — akár-
hány valóságos, történelmileg hiteles h đst, helyzetet, id đpontot, tényt,  
adatot sorol is fel — önmagában teljes, Pontosan elhatárolt és „logiku-
san" (azt is mondhatnám „racionálisan") elrendezett. Csak a saját (más-
szóval: az irodalmi) törvényeknek engedelmeskedik.  

Danilo Kii prózájának „hatalma" abban a minimális, csak a kimondás  
tényét és lehetđségét magáénak tudó vigaszban van, ami után — az író és  
az irodalom számára — nem a csend, hanem a semmi következik. Itt  a 
szó már nem hangozhat el. Am Danilo Ki Х  elbeszéléseiben a írás, a be-
széd (a szakma) vigaszát etikai pátosz tölti fel. Az etikai itt nem norma,  
hanem közérzet elsđsorban, emotiv minđség és az íróság, az irodalom, az  
elbeszélés iránt érzett felel đsség. Nem a halál kiváltotta kétségbeesés, nem  
a semmi visszhangtalan terének felismerése, nem a b űnként szívósan  
visszajáró történelmi tapasztalat határozza meg Danilo Kiš elbeszéléseinek  

morális felháborodását. Mindez csak következmény: az irodalomnak  
minta létezés érvényességének tiszteletéb đl és megbecsüléséb đl származó  
eredmény. Ez azt jelenti, hogy nem mintegy, milyen elbeszélést ír az író,  
milyen regényt szerkeszt. A milyenség itt természetesen irodalmi és nem  
valamilyen más kvalitást jelent. És azt is bizonyítja, hogy lehetséges  a 
józan figyelemmel megformált mondat, és az irodalom nem ismerhet más  
kényszert mint a szavak rendjének mint egyszeri rendnek stilizált meg-
formálását, mert csak ez a mondat, az ilyen írói közlés lehet morálisan is  
aktív.  

Danilo KiХ  elbeszéléseinek ez az egyik legfontosabb tanulsága. Mert  
minden más értéke az 6 írásművészetének éppen ebb đl a tanulságból kö-
vetkezik.  

És ez a halállal küzdő  irodalom vigasza is egyúttal.  
Danilo Kiš elbeszéléseinek négy forrása: a történelem, a legenda,  a 

képzelet, a halál szervesen illeszkedik egymásba, különválasztásuk feles-
leges erđlködés, hiszen a négy forrás egyetlen cseppet „termel": a világ-
ban való létezés halálnak nevezett, de kimondhatatlan, ám „elvégezhet đ"  
tényét.  

BANYA' János  



KRITIKAI SZEMLE 	 1405  

A MESSZESÉG FORGI VIRAGA  

Weöres Sándor: Posta messziről, Magvető  Kiadó, Budapest, 1984  

Weöres Sándor új kötetének kulcsszava vagy kulcsfogalma a messzeség.  

A versekben egymás után nyílnak a tágasságok: a címadó költemény lírai  

szituációja valahol a távolban jelöltetik meg, egész pontosan abban az  

elszigetelt jelen id őben, mely mindenestül a múlt öröksége („Itt él minden 
atyafiságod / kiterítve, s nem restelik, / hogy szavuk nem hallod, de lá-
tod, / a környék szókkal megtelik."), és melyei a jöv đ  percei majd óha-
tatlanul betemetnek. A lírai szituáció világa azért „zord" világ, mert az 
időn kívüli, egyedülálló perc abszurdum; ahogy egy másik vers fogalmaz: 
„s a sodrásból kilépni nem lehet". A Földi-égi határ távolítása fokozatos 
és több síkú. A „magasban", a „a végs ő  falvakon túl", a határon vám-
ház, hivatalnokok — intézményesített ég várnak az utazóra. Ez az els ő  
idegenség. Még több idegenség van a hivatalnokok mozdulatában, ahogy 
„Nekigyürkőznek / és vasvillával hányják áruinkat." A vámhivatali al-
kalmazottak a szemünk láttára lesznek az érzékelhetetlenségig könny űvé, 
átlátszóvá. Mert miféle áruink lehetnek az ég határán, egy távolodó, a 
messzeségben előre haladó versben? Majdnem súlytalan, határozatlan for-
májú emlék-áruk. Ezeket hányják nagy er őfeszítéssel, vasvillával a hiva-
talnokok. Az utolsó mondat — „és közben nyájas ottani történeteket 
mesélnek" — a föntiekhez hozzáteszi az utolsó messzeséget: nemcsak az 
ég idegen, a földet is elveszítettük. 

A Centrum nélkül az értelemkeresés hiábavalóságát konstatálja. Ha át-
tekinthetđ , megnyugtató középpontot keresünk, azt kétségtelenül a kör 
középpontjában találjuk meg, a gömbé, akár kívül vagyunk, akár benne a 
gömbben, már csak elméleti. A nyolcsoros vers els ő  két sora fölrajzolja a 
képletes kört, melynek széleit a centrumkeres ők járják (ez is a kör mel-
lett bizonyít, a gömbnek nincs széle). A harmadik sortól kezdve a felso-
rolások kikezdik a kör vízszintes síkját, téralakzattá formálják. A cent-
rumkeresés reménytelen, mert a szabálytalanságnak nincs középpontja. 
Vagy mert képtelenek vagyunk a sokféle idomon túl, egy másik dimenzió-
ban, tér fölötti síkban fölismerni a kikezdhetetlen kör vonalát. 

Atfogб  tekintetet, perspektivikus látásmódot kap az olvasó Weöres 
Sándor tájaiban, és bennük, mögöttük újra a messzességet. A természet: 
„Tombol, de mégis, messze fenn / mindég vigyáz, hogy szél legyen." (De-
cember) A barokk emblémákban, a Medaillonban elmúlt korok stílusát, 
félreismerhetetlen hangvételét: ismét a messzeséget 'kapjuk. Ugyanígy a 
Csendben, egy szobabelsőből az űrbe táguló képben, ott, „ahol a csend 
vonulása lakik". Idézzük az egész versszakot, a ritmusos, fölfelé ível ő  
vonulásét, amely ugyanakkora mozdulatlanság benyomását kelti; a kez-
det és vég nélküli folytonosságét:  
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A bútor szögletétől 
a légi fellegekig 
s az égi csillagokig 
a csend vonulása lakik. 
A sort folytathatnánk. A messzeségek skálája széles, a Tavaszvárók, a 

Téli szekerezés, az Exotikus tánc finom, szinte derűs nosztalgiájától a 
Serenissimus négy sorának tiszta sóvárgásáig terjed. Vagy a másik irány-
ban a Mindig sötét, a Fekete kohók, Az örök homály, a Végállomás pesz-
szimizmusáig. A Főnix mécsvilága hiába „vágyja hogy szembeszálljon", 
hiába „elemzi a homályt": aki él, azt számorntartják a sötétség hatalmai, 
nem engedik közel, kitérnek el őle. Fény és sötét áll ellentétben az Aréná-
ban is. „Teljes nap; tarka áradat, / ne menjünk még haza!" — ezzel a 
felkiáltással kezdődik a vers, hogy rögtön önnön ellentétben forduljon. 
A fény leplezi igazi valóságát, ez azonban csak akkor derül ki, amikor a 
sötét átveszi uralmát és vele az igazi valóság maradványait: „A; rágott 
húst, a csontokat / vigye az éjszaka." A nappal szemfényvesztése nem 
tökéletes, a többes szám els ő  személyben megszólaló lírai én tudja, hogy a 
„teljes nap" aréna-nap, mégsem megy haza, nem akarja látnia véreng-
zést, átadja magát a káprázatnak. A nap születése és halála szétfejti, egy-
máshoz méri a nappalt és az éjszakát. Az éjszaka az otthon, az ismer ős. 
A nap születése: „Valaki megnyitván a zsákot / hoz nagy darab vilá-
gosságot / s a sötétb ől kék gömbölyűség / magasúl, felh őtlen derűs ég." 
Az éjszaka bizonyul súlyosabbnak, jelent ősebbnek, igazabbnak. A nappal 
sorsa: „Majd tarkán és idegenül / a zsákban újra elmerül." Ez után az 
összehasonlítás után mi marad nekünk a nyüzsgésb ől, napfényből, bele-
merülésből? Semmi. Marad az éjszaka, a csend, az üresség, „az árnyék 
televénye" (Mindig sötét). 

Nehéz a messzeséget meghatározni, a jelenséget helyretenni. Nemcsak 
azért, mert bágyasztó, egyhangú kiterjedés, és nem is azért, mert folyto-
nosan keletkezik, és számlálhatatlanul sok alakban mutatkozik. A nehéz-
ség ott kezdődik, hogy a különbségeken túl minden messzeség egynem ű , 
egytermészetű . A messzeség mindig passzív, néma, mozdulatlan, szívó-
san követeli, hogy nézzenek vele szembe. És legy űrhetetlen, leküzdhetet-
len minden alakjában. A múlt vagy a jöv ő  idő  elérhetetlen, ez nyilván-
való. A haladása térben épp a közben tel idővel látszik megszüntetni 
a távolságot, de nem történik egyéb, mint hogy helyet cserél az itt és 
ott. A messzeség a rajtunk kívüli, mondhatnánk, a megtestesül ő  idő , ha 
ezzel nem keverednénk önellentmondásba. A messzeségbe nem lehet el-
jutni, benne ugyanis nincs és nem is volt soha semmi: a messzeség üres, 
maga a semmi. Hiszen minden messzeség létezett, létezik vagy létezni fog 
a saját közelségének idejében, a miénkben azonban ugyanakkor, amikor 
messzeségnek észleljük, sohasem. A messzeség tehát a hiány jelképe, az 
összes hiányok nagy mínuszjele. Igy válik érthet ővé végzetes fontossága a 
számunkra. 
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A messzeségnek van egy másik arca, megoldása is. Az Atváltozások 
utolsó szonettjének, az In Aeternumnak kezdő  sorai lényeges összefüggést 
világítanak meg: 

A tiszta változatlan messzeségben 
ki mindég szív-közelnek áldozik, 
világ-omlásként, mégis észrevétlen, 
ime az Eszme majdnem változik, 

Az ember mindenkori kett őssége, meghasonlottsága, idegensége nyilat-
kozik meg abban, hogy közeli dolgai gépiesek, elkopottak a számára, és 
nem hiheti a szépségüket. Az esztétikai élvezetben ötvöz ődnie kell a kö-
zelinek és a távolinak, az ismer ősség érzésébe feszültségnek kell kap-
csolódnia. Gyanakvás van ebben és elvágyódás, áhítása az újnak, a sz űz 
messzeségben keletkez őnek. Vágyakozása távoli közelire, az ismeretlen 
ismerősre, amely egyszerre hangsúlyozza szív-közelségét és messzeségét, 
azaz a hozzá vezet ő  utat, melyet nem kell megtenni, hiszen az út csak 
szimbóluma önmagának. 

A vers egyike azoknak a pontoknak, ahol a közel és a távol találkozik. 
Megszületése után a vers elválik alkotójától, létezése senkiföldje lesz. 
Ugyanakkor az, amit a nyelvet végs őkig megfeszítve, versformában lehet 
elmondani, egyedül az általánosságokon túl, a legszemélyesebb, legköze-
libb érintésre megnyíló „üzenet" lehet. A messzeség immanens megoldása 
a költészet. Ezekről szólva nem lehet nem gondolni a múlt század végé-
nek és századunk els ő  évtizedeinek modernjeire. Arra a szenvedélyre, 
amellyel az újonnan felfedezett ismeretlent kívánták, ahogyan belevetet-
ték magukat, az átszellemültségre, amellyel úsztak benne. Valójában a 
vers-meghódította ismeretlent, magát a verset ünnepelték, mint ahogy a 
költészet, ha ünnepel, mindig saját magát ünnepli egy kicsit. De az Isme-
retlent, ahová vágytak, nem oldatták meg véglegesen, nem is oldhatták 
meg. 

Látszik ez mára föntiekb ől is, abból, mennyire bizonytalana távol --
közel fogalompácunk jelentése. Küls őlegesen, látszólag egybemosódik a 
használatuk, de a lényeget illet ően korántsem. A háttérben egy elég régi 
szemléleti egyensúly-felbomlás körvonalai rajzolódnak ki. A többértelm ű-
ség váratlan, szinte alattomos távolságok keletkezését föltételezi („a sem-
mi terped / otthonunkban"). Síkok, látószögek beláthatatlan mennyiségét, 
és ami egy centrum nélküli világban természetes: a viszonylagosság játé-
kait mindenfelé. Weöres Sándor egyetlen, sík világot nyújt át az olvas-
nak, a sajátját („tiéd leszen forgó virága"). És mivel át tudja nyújtani, 
az ő  világán nem üthetnek rést új tünemények, benne nem keletkezhetnek 
új idegenségek; egysége a vitathatatlan többlete más „él đ" és percenként 
kiegészülni, változni kényszerül ő  világ-szeletekkel szemben. Elfedi a sí-
kokat, mert nem összefüggéseink rendszerében halad tovább, hanem kon- 
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zerválódik a vers jelen idejében. A címadó versben történik meg az át-
nyújtás. A különbségekre pontosan ügyelve, Weöres Sándor nem ígéri az 
egész világot, hanem csak a virágját. A világ virága a vers. A virág  
mégis világ a maga ,különös módján, a jelzője hajlítja vissza jelentését a 
rímhívó jelentéséhez. És micsoda rímhívóhoz! Az ötszáz év után már-már 
kihívóan újra használt világ — virág rímpór els ő  tagjához. 

A messzeség — a súllyal bírók között a semmi-súlyú — befészkeli ma-
gát a dolgainkba, kényszerít a szembenézésre. A versalakulás felsorolt 
útjai, a képi és érzelmi disszonanciák és az ezek hatását er ősítő  rímek 
(farra! — viharral, lidércet — ércet, parancs — narancs, hó-dara —
zúzmara) kiábrándultságra, fásultságra vallanak, itt-ott öniróniába for-
dulnak át. A messzeség fenyeget ő  jelenlétének tudatában ez csak hi-
telesítése a helyzetnek, melyben Weöres Sándor az ürességgel most Ponto-
san szemtől szemben áll. 

UTAST Csilla  

WECORES-MONOGRÁFIA  

Kenyeres Zoltán: Tündérsíp. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1983 

A szerző  könyvének címét Weöres Sándor legismertebb versciklusának, 
a Magyar etűdök egyik darabjából kölcsönözte, s ez a metafora-kölcsön-
zés első  pillantásra tárgyának esszéisztikus megközelítését sejteti, holott 
Kenyeres Zoltán negyedik kötetében az el őzőknél is nagyszabásúbb szel-
lemi kalandra vállalkozott: kortárs költ ő  életművének többszempontú, d в  
szigorúan tudományos igény ű  áttekintésére. Feladata nem volt könny ű , 
tucatnyi tanulmány mellett két monográfia is napvilágot látott már vá-
lasztott költőjéről.  

Kenyeres Zoltán Weöres-kötete monográfia, a szó leghagyományosabb  

értelmében: időrendi sorrendben mutatja be a pályaszakaszokat a kezde-
tektől a közelmúltig, az életrajzi adatokkal párhuzamosan, a világnézeti  

és a társadalmi környezet egyénre gyakorolt hatásától sem függetlenül.  

Legalábbis a könyv első  fejezete err ől az; írói szándékról gy őz meg ben-
nünket. A gyermekköltő  családi hagyományairól, neveltetésének szellemi  

közegéről, első  ritmusos gügyögéseit ől .  fiatalkori művészeti témájú levele-
zéséig az információk tömkelegét sorakoztatja fel: korabeli levelek, újság-
cikkek egybemontázsolásával mozgósítja az olvasó szintetizáló készségét.  

Kenyeres Zoltán a szokványostól eltér ő  módon rajzolja meg ezt az idő -
szakot, de mivel nem foglal határozottan állást, a háttérben marad, így  

a túlzott dokumentálás nem szolgálja a tisztánlátást: újabb adalék lesz  

csupán a csodagyerek legendájának további táplálásához. tJgy t űnik, Ki- 
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nyeres Zoltán nem tart ki következetesen kit űzött céljai mellett, a vizs=  
gólódásnak ez a dimenziója elsorvad, munkája többi fejezetében már csak  
sejteti az írónak és a társadalomnak a viszonyát, a kérdés megkerülésével  
azonban hallgatólagosan is állást foglal.  

De megfigyelhetđ  egyenetlenség a kötet felépítésében is. Mint az iro-
dalomtörténeti összefoglalók többsége, ez sem foglalkozik érdemben az  

elsđ  kötetekkel, az ifjúkori próbálkozások és az el đdök kapcsolatát a  
megnevezés szintjén hagyja, folyamátokit nem mutat ki, bár Weöres  

költészetének forma- és gondolatgazdagsága erre csábítana, s a legutóbbi  

évek verstermését is figyelmen kívül hagyja, néhány oldalt szentel csu-
pán a Psyché verseinek. Lényegében csak az úgynevezett „nagy korszak-
kal", a negyvenes és a hatvanas évek közötti id đszakban keletkezett al-
kotásokkal foglalkozik.  

Ez a monográfia tulajdonképpen bizonyítási folyamat, szerzđje hangsú-
lyozottan két hipotézist kíván megindokolni: Az egyik, hogy Weöres köl-
tészetének központi esztétikai kategóriája a der ű, a másik, hogy đ  a nem  
reflexív líra létrehozója, s a kétt đ  együtt, Weöres egész pályáját megha-
tározta. Kenyeres Zoltán művében változatos elemzési eljárásokat érvé-
nyesít: motívummagyarázatot, szimbólumvizsgálatot, fordításkritikát, vers-
tani elemzést, költészetfilozófiai elmélkedést egyaránt megtalálhatunk ben-
ne. Kenyeres domináns módszere azonban a társadalomelemzés. Megtörté-
nik, hogy a jelentéstani-tartalmi vizsgálat során abba a hibába esik, hogy  

pusztán átmeséli prózában a versek tartalmát. Például: „Megszólal a .kó-
rus, pásztorok énekelnek, elbeszélik mindennapi életük ismétl đdđ  esemé-
nyeit, de dalukban egymásra másolódnak a képek, egyik átt űnik a má-
sikon, szinte megfoghatatlanul többértelm űvé válik a szöveg, benne van  
az anya története és a halál, felvillan a fiú és az áldozat, б  pásztorok  
folyón eveznek át ...". Vagy: „A második részben elt űnik a.  ravatal, át-
rendezđdik a színtér, mesés, rejtelmes éjszaka van, ahol »a égen két új-
hold delel«, csupa hangzás, zengés a csönd, csupa villanó fény a sötét. "  

Szerencsére ritkán található ilyen „fordítás", kivételesen érzékeny elemz đ  
készsége az esetek többségében megmenti a szerz đt a banalizálás bukta-
tóitól.  

Könyvének legértékesebb fejezetében m űfajelméleti és műfajtörténeti  
kérdésekkel foglalkozik. A nem reflexív líra létrehozására irányulú tö-
rekvések elđzményének A sorsangyalok című  verset tekinti, miközben be-
tekintést enged a szubjektív-automatikus írásmód titkaiba is. Kenyeres  

Zoltán szerint a reflexív tudatot kétféleképpen kerülté el Weöres: a mí-
toszparafrázisok és a játékversek segítségével, áttörésére pedig a szonet-
tekhen .  vállalkozott. Weöres „a mítoszi gondolkodásmód bels đ  parafrа-  
zálását végezte el", ezeket a költeményeket a monográfia szerz đje hosz-  
szúverseknek nevezi, s ezek „az elđadás narratív-dramatikus-oratorikus  

megrendezésével kerülték el a reflexív gondolkodás körét". A hosszúvers  
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központi rendezđelve az ellentét és az ezt ellensúlyozó mediátor. Az 
utóbbi teszi, hogy a hosszúversek „elhajlanak a tragédia felé, de éppen 
csak érintik a tragikumot, s a meditációs, közvetit đ  motívumok segítségé-
vel visszatérnek az ezt a költészetet mélyen jellemz đ  eszményítđ  érték-
szerkezet körébe". 

A nem reflexív líra felé vezet đ  úton a „nagy korszakban" a másik 
reprezentáns műfajta játékversek képezik, amelyeket a Weöres-irodalom 
dallamtanulmányoknak is nevez. A játékversekr đl írott alfejezetnek vitat-
hatatlan erényei vannak: sajátos ritmuselméleti összefoglalót ad, s azt 
érzékenyen alkalmazza a választott versek elemzésekor. A szerz đ  foglal-
kozik a sorképzéssel, a ritmusfokozást létrehozó folyamattal, s megálla-
pítja a „szimultán ritmus általános versnyelvvé válását". Kenyeres Zol-
tán szerint els đsorban a belsđ  ritmikai kör segítségével teremti meg a já-
tékversben a képek tárgyi-érzéki közvetlenségét, így a nem reflexív lírát 
példázza. A derű  pedig a ritmus jelentésének tárgyalásakor kerül felszínre: 
„Weöres játékverseinek tartalma nem egyéb, mint ennek az átlényegülés-
nek érzékletes bemutatása." A konkrét szójelentés á tlényegülésér đl, fella-
zítódásáról van itt szó, ezzel jut el a játékvers a „der űs" és a „bájos" 
esztétikai minđségig. 

A szonettrđl szóló alfejezet a legátfogóbb, ez érdemel legnagyobb fi-
gyelmet. A műforma mélyszerkezetével foglalkozik, elvégzi a szonett 
történeti áttekintését, a magyar szonett útját Faluditól Tandori Dezs đig 
vázolja fel. Az erre vonatkozó reflexiók egy újabb tanulmány lehet đségét 
mutatják fel. Amíg a hosszúversben a költđi ént a kollektív én helyette-
síti, a játékversben pedig a ritmus, addig a szonettekben az „életkép tár-
gyiasságát, objektív jellegét" használja fel a költ đ  arra, „hogy elkerülje a 
reflexív tudatot". A der ű  jelenlétét is minden elemzett szonettben kimu-
tatja. A szonettekr đl szóló alfejezet legnagyobb pozitívuma az, hogy 
Kenyeres Zoltán kellđ  elmélyültséggel tárja fel a mitológiai képzetek egész 
sorának jelentésrétegeit, és Weöres-versbeli funkciójukat is meggy đzđen 
magyarázza. 

Kenyeres Zoltán a Tündérsípban az absztrakciók tömkelegével operál, 
tárgyát hatalmas fogalmi apparátussal közelíti meg, metsz đ  intelligenciá-
val szintetizálja a korábbi Weöres-tanulmányok eredményeit, alapos elmé-
leti felkészültséget mutat fel, monográfiája, esetleges fogyatékosságai elle-
nére is megkerülhetetlen a további Weöres-kutatások számára. Éppen ezért 
csak sajnálhatjuk, hogy Weöres Sándort elszigetelten, a kortárs költ đk 
rokon vagy ellentétes irányú próbálkozásaitól függetlenül mutatta be. S 
mivel prózai munkáinak és drámáinak számbavételével is adósunk ma-
radt, kötetével teret hagyott a Weöres Sándorról ezután készül đ, a teljes-
ség igényével fellépđ  monográfiáknak. 

TOLDI E'va 
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SHAKESPEARE-T OLVASб  RENDEZб  

Major Tamás: Téli rege — a színpadon. Szépirodalmi Könyvkiadó, Bud6-
pest, 1984  

Darabot olvasni és színházat nézni tanító könyv a rendez ő  Major  
Tamásé.  

A Téli rege az a műve Shakespeare-nek, amelyet nagyon ritikán, alig  
néhányszor •tűztek magyar színpadon műsorra, amellyel szemben az iro-
dalmároknak is és a rendezőknek is többnyire elбftéleteik voltak és van-
nak. A különben gazdag magyar Shakespeare-irodalomban ezzel a darab-
bal nem is sokszor foglalkoznak. S ekkor sem az elismerés hangján, in-  
kább a nagy drámaíró megbocsátható tévedéseként említik. Mert szabály-
talan, sőt a különben szabálytalannak elkönyvelt бpuszban is rendhagyó  
mű . Gyulai Pál szerint „ ... se tragédia, se komédia, se bohózat, sót  
tulajdonképpen rendes dráma sem, hanem mindebb ől valami, különböző  
elemek vegyülete". De hasonló se-se-sót szemléletet mutat Sebestyén Ká-
roly, ki „feltűnő  gyengeséget" lát benne, Benedek Marcell, ki szerint  

„szerkezete a leggyengébbek közül való", vagy Kéry László, mások vi-
szont igyekeznek megkerülni. Némileg különbözik Alexander Bernát  
véleménye, 45 is felveti a. m ű  szerkezeti, „technikai" nehézségeit, de ennek  
ellenére úgy találja, hogy a Téli rege a Shakespeare-művek „legjobb ha-
tását váltja ki", mert mind közül a „legkölt őibb". (Zárójelben emІtendó,  
hogy a Shakespeare-olvasatokat és -megjelenítéseket forradalmasító Jan  
Kott könyvében, a Kortársunk Shakespeare-ben sem foglalkozott a Téli  
regével, ami viszont nem magyarázhatja a magyar Shakespeare-olvasók  
idegenkedését, de mindenképpen aláhúzza Major vállalkozásának jelen-
tđségét.  

Egyértelműen kivételt talán csak Kosztolányi Dezső  „vita és tanul-
mány" megjelölésű  írása — A Téli rege új szövegér ől — jelent. Koszto-
lányi elveit felhagyva, miszerint a bfrálavtal nem kell „pörbe szólni", vi-
tatkozik, érvel, bizonyít, nemcsak saját fordítása, hanem a Shakespeare-
mű  mellett is. A Téli rege'ben — írja Kosztolányi — „minden jelent đs,  a 
nagy és a kicsiny, a részlet és az egész egyaránt", mert ugyan „minden  
ösztönös, minden személyesnek látszó, de ezerszeresen meggondolt". S  
amit ez után hoz fel munkája igazolására, az már akár Major Tamás  
Téli rege melletti vallomása is lehetne: „ ... célom az volt, hogy az igazi  
Shakespeare-t adjam, aki néha ... »meghökkent ő«, ... néha »erőszakolt«.  
Ahhoz, hogy megmosdassam, körülnyírjam... ,  semmi kedvem sem volt".  

Igy jár el könyvében Major Tamás is: Shakespeare-t adja, s hozzá  
önmagát is.  

Nem véletlen, hogy egy fordító és egy rendez ő  véleménye találkozik,  
üt el a kórusétól. A közvetftó munkában, mint amilyen a fordítás és a  
rendezés, mindketten teremtó m űvészként . tudnak. csak részt venni. Kosti- 
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tolányinál olvasható: „Fontos — Shakespeare — ,  mikor hagy csonkán  
egy sort, mikor gyorsítja a beszéd lélegzetvételét, mikor vet egy-egy köt ő -
szót a sor végére, hogy kiemelje". S ez már részben, mikor a, fordító  a 
beszéd lélegzetvételének gyorsítását is hallja, a gyakorló színházi ember  
észrevételeként hangzik. (Ha tudjuk, hogy Kosztolányi évtizedeken át  
színikritikus is volt, - nem vagyunk messze az igazságtól, érthet ő, hogy  a 
fordítónak színházi füle van.) Major Tamás — ki 1978-ban a Pesti Nem-
zeti Színházban színre állította a Téli regét — pedig egyértelműen szín-
házi emberként („Shakespeare-t csak a színpadon lehet igazán megérteni")  
vállalkozik a mű  kommentálására. El őbb azonban, a bevezetđben, azt  
tartja fontosnak, hogy elvégezze a szükséges el őmunkálatokat; megtisztítja  
az előítéletektől, a hiedelmektől a Shakespeare-közelítés talaját.  

Ezt a munkát Major természetesen a szónál kezdi, amivel az irodalom  
uralma ellen küzdő  rendezőknek legtöbb bajuk van, s amely a „játék  
folyamán gyakran eredeti jelentésének ellenkez őjét" jelentheti, majd a  
Shakespeare-dramaturgia jellemzésével folytatja. Kiindulási pontja mindig  
maga az irб, Shakespeare, akinél — bizonyírtja be m űvek sorából kiraga-
dott részletekkel, utalásokkal --- nincs drámai egység, aki — Brechtet  
idézve — olyan „rendetlen, mint maga az élet". Rendetlensége .egyaránt  
megmutatkozik a következetlennek tetsz ő  színhely- és idđhasználatban.  
„ ... ugrál térben és id őben ... Nála az idő  sohasem reális, és mégis na-
gyon reális — vagyis nem naturalista, hanem drámai idő ." Játszik a tér-
rel is, az idővel is, de a stílusokkal és a cselekményszálakkal is. S hogy  
ezek a száznyolcvanfokos fordulatok nem Shakespeare találmányai, arra  
Major a legnépibb művészetből, a cirkuszból vesz példát. („Az igazi cir-
kuszi bohócban mindig van valami megrendítő . Kitűz ő  is valami célt,  
amit el akar érni. Amikor látszólag sikert ér el, ujjong, amikor cs ődbe  
megy a szándéka, akkor sír. És milyen érdekes, a közönség általában  
akkor könnyezik, mikor a bohóc ujjong, és akkor hajlandó nevetni, mi-
kor a bohóc sír. A klasszikus dramaturgiából az ilyenfajta megoldások  
teljesen hiányoznak.") Shakespeare-nél tehát nincs szabály? Van. Az, „aki  
beül a színházba, annak el kell fogadnia a játék szabályait". A ruha- és  
szerepcseréktől a „szöveg működésé"-ig. Példákkal bizonyítja be Major  
Tamás, hogy „Shakespeare-nél milyen elengedhetetlenül szerves része  a 
szintér magának a szövegnek és az el őadásnak". De hasonlóan épül be  
a világítás is. Nem szólva az úgynevezett „szöveg alattti" gondolatokról,  
amelyek sohasem világosodnak meg, lesznek érthet ők a konkrét szerep-
lőktől, egy-egy, a szövegben nem létez ő, de a drámai helyzetekből egye-
nesen következđ  gesztustól függetlenül. Ezek ismerete magyarázatul  
szolgálhat az értelmetleneknek látszó mondatokra, melyekkel a Shakes-
peare-t kizárólag irodalmi logikával olvasóknak Oly gyakorta meggyűlik  
a baja. Majort a rendezés gyakorlata tanította meg, hogy „meg kell ta-
nulni az egyes szereplők szemszögéből figyelni a szituációkat, jeleneteket,  
a cselekvés egyes fejleményeit". Mindazt, amivel a saját képzelete szín- 
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padón a darabokat színre nem állító, a pusztán olvasó nem igen szokott 
törődni. Major Tamós könyve drámaolvasósa szokásaink átértékelésében is 
segítségünkre lehet. 

Külön erénye a szerz ő  bevezető  tanulmányának, hogy a bizonyító pél-
dákat rendre Shakespeare más, jobban ismert m űveiből veszi, s ily módon 
akár egy majdani sorozat el őszavaként is felfogható. Egy sorozaté, mely-
ben jó lenne minél előbb látni a Lear király, a Hamlet, a III. Richárd 
a Téli regéhez hasonlóan kommentált kiadását. Ezzel nemcsak életre kelne 
az egykori gyakorlat, a magyar drámairodalom két legjelent ősebb múlt 
századi műve, a Bánk bán és Az ember tragédiája Péterfy Jenő , Alexan-
der Bernát vagy Hevesi Sándor olvasatában, jegyzeteivel és magyaráza-
taival történt megjelenése, hanem a korszer ű  színházi gyakorlat elemeinek 
felhasználósával b ővülne, új minőséget kapna egy nemes hagyomány. 

Hogy Major Tamás nem titkok megfejtésére vállalkozik, csak színházi 
szemmel történő  felfedezésekre irányítja figyelmünket, azt a könyv törzs-
anyaga, aMészöly Dezs ő  fordította Téli rege kommentárjai igazolják, 
melyek hol egy helyszínleírás, hol egyetlen sornyi replika, hol pedig egy 
jelenet kibontása kapcsán születtek, hozzák közel ezt a rendhagyó szín-
művet. 

GEROLD László 

SzINHÁz 

BITEF-MORZSÁK 

Visszavonhatatlan tényként kell nyugtázni, hogy a BITEF aranykora 
mögöttünk van, a múlté. Megismételhetetlenek az egykori BITEFek, 
részben mert nincs rá anyagi fedezet, hogy a világ, de f ő leg kontinensünk 
legjobb előadásait Belgrád vendégül láthassa, részben pedig mert a szín-
hóz is változott, más mint néhóny évvel ezel őtt volt. Természetszerűen a 
nemzetközi színházi szemle vezet ői, műsorának válogatói is nehéz, meg-
oldhatatlan feladatok elé kerülnek. Nem véletlenül t űnik úgy, hogy vá-
lasztás elé kerültek, olyan ponthoz érkeztek el e jó nev ű  színházi rendez-
vény lelkes mindenesei, amikor dönteni kell a BITEF további sorsáról, 
nevezetesen arról, hogy nagy rendez ők újabb jelentős vállalkozásainak ad-
jonak színpadot, vagy ismeretelen új együtteseket gy űjtsönek egybe. Az 
eszményi képlet szerint nyilván a kett ő  vegyítése lenne az ideális, csak-
hogy arra, hogy egy Brook, Wilson, Strehler, Stein, Mnouschkine néhány 
évenként ismét Belgrád vendége lehessen nincs anyagi lehet ősége a feszti-
válnak. Marad annak a lehetősége, hogy államközi megállapodás kere-
tében vegyenek részt a BITEF-en, amire alig van reális remény. Talán ez 
is közrejátszhatott abban, hogy az idén több alternatív csoport kapott 
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meghívást, mint az el őzđ  években. S ez mintha egy másféle orientációra  

is mutatna, arra, amely a jöv őben az eddigieknél erő teljesebben jellemzi  
majd a BITEFet. Vagy csak arról van szó, hogy a lemondott el őadások  
miatt billent az alternativ csoportok felé, a fesztiváli mérleg? A lengyelek,  

akik két előadással is szerepeltek volna a műsorban, az utolsó pillanatban  
kénytelenek voltak távolmaradni, az újságban közzétett el őzetesben egy  
Olasz társulat neve is szerepelt, Pirandello IV. Henrikjével jöttek volna,  
s még régebben híre volt egy-egy francia és magyar társulat részvételének  

is. Mivel mindezek elmaradtak, felbillent a m űsoron belüli egyensúly. S đt  
ez tovább változott ezáltal, hogy az ún. márkás, ha nem avantgard fesz-
tiválról lenne szó, nyugodtan mondhatnánk, komoly el őadások sem vál-
tották be a hozzájuk f űzött reményeket. Sem a prágaiak el őadása, a 
Kártyások, sem a nyugatnémetek Faustja nem olyan jelentős színházi vál-
lalkozás, amely nemzetközi vonatkozásokban különösen jegyzett el őadás-
nak számíthatna. 

Különösen a Kártyások esetében meglepő  ezt konstatálni. Egyfel ől, 
mert a prágai Činoherni Klub előadása, melyet Ladislav Smo ček rende-
zett, nem tudott úgy korrespondálni a belgrádi közönséggel, mint felte-
hetőleg a prágaival tud, másfel đl viszont mert csak néhány Olyan részlete 
van az elđadásnak, melyek egy korszerű  Gogol értelmezésre utalnának. 
Emlékezetes az el őadás kezdő  jelenete, mikor a koszlott szobát a ven-
dégfogadói szolga sietve rendbehozza, hogy az újonnan érkez đ  vendég 
elfoglalhassa. A csikkeket az ágy és a sz őnyeg alá söpri, az asztalon lev ő  
kancsóból vizet vesz a szájába s ezt, akárcsak a parfümös üveg tartalmát 
szétspricceli a szobában, ahonnan az utolsó pillanatban kicipeli az újság-
papírba csomagolt hullát. Hogy nem éppen veszélytelen játék színhelye 
ez a kisvárosi vendégfogadó, azt az ajtó fölött függ ő  hurokrakötött kötél 
jelzi félreérthetetlenül. Sokat ígér ő  indítás, amelybđl — kivált ha meg-
említjük, hogy az el đadás két szereplđje a szolga jelenetével párhuzamosan 
a proszcéniumról sakatmondбaп  szemrevételezi a közönséget, mintegy újabb 
áldozat után kutatva — ránk vonatkozó el őadást várhatunk. A folytatás 
azonban kiábrándít. Lényegében nem történik más, minthogy a prágai 
társulat eljátssza Gogol nem éppen szerencsés sorsú drámáját, de ezt némi 
műhibával teszi. S ez elegendđ  ahhoz, hogy se Gogol korabeli, se mai ne 
legyen az elđadás. A Kártyások a hamiskártyások egymás közötti ügyes-
kedéséről szól, arról, hogy ki kit tud rászedni. S ebben a játékban az író a 
legügyesebb, aki váratlan fordulattal lepi meg a közönséget. Amikor már 
csak arra gondolhatunk, hogy lám varjú a varjúnak nem vájja ki a sze-
mét, akkor kap gellert a történet, kiderül, hogy azok gy őztek, akik nem 
egyedül próbálkoztak,, hanem szervezetten élik a hamiskártyások életét. 
Semmiképpen sem optimista következtetés, amit Gogol kora viszonyaiból 
levon. A prágaiak előadása sem másítja meg a szerz ő  „üzenetét", de hihe-
tetlenné változtatja. A kezd őjelenet realizmusa, amely egyértelm űen tár-
sadalmi hitelességű  stilizáltságba, már-már clowniádába oldódik akkor, 
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amikor a szabadkozó idős urat nem sikerül rábírni, hogy kártyázzon. Bár-
mennyire is mulatságos mikor a hamiskártyások mérgükben vízzel öntik 
1e, megköpködik, kártyákat ragasztanak a kabátjára, t űznek a kalapja 
mellé, anélkül, hogy a kártyázást elutasító, gyémántgy űrűs úr ebből va-
lamit is észrevenne, ez a bohóckodás egy másik el őadásból való, másféle 
játékstílus, mint amire a kezd őjelenet felkészít bennünket. Arról nem is 
szólva, hogy komédiázás közben teljesen passzívvá lesz az a szerepl ő, ki 
magányos hamiskártyásként van jelen a történetben. A stílusváltást nyil-
ván frissítésnek szánták, de elromlotta váltószerkezet, mert a folytatás 
már másik sínpáron zajlik, nem azon, amelyiken a történet elindult. Hiá-
ba következik be az elkerülhetetlen poén, s a rászedett magányos hamis-
kártyás öngyilkossága, ha a néz ő  kizökkent a történetb ől, ha a fordulat 
hitelessége kérdésessé vált. Nagy reményekkel várt el őadás ábrándított ki 
bennünket. 

Hasonló eset történt a kölniek Faustjával is. Túlságosan lecsupaszított, 
már-már az egyes jeleneteket csak illusztráló el őadás Jürgen Flimm ren-
dezése. Ha van gondolati íve, akkor ez a kezd őképtől, melyben egy atom-
bomba-felhő  tetején ücsörgő  Jóisten elő tt — ki kajütablak-szerű  nyíláson 
tekint le a magasból — porban fetreng ő  emberférgeket látunk, a záróje-
lenetig vezet, melyben Lucifer visszavonhatatlanul a mélybe vezeti az 
embert, Faustot. Persze, ha jól utánagondolunk ez az ív szinte jelenték-
telen utat jelöl, mivel a porból a pokolig nem nagy a távolság. S Faust 
doktor életének közbülső  állomásai sem jelzik a felemelkedés, a változás 
lehetőségét. Tudósként is féreg módjára él. Nem csoda, hogy a német 
sajtó nem lelkesedett ezért a Faust-változatért. Annyira sötét, hogy bele-
borzogunk, de nem biztos, hogy önmagunkra is ébreszt bennünket. Pár-
lat egy világkép illusztrálására, de az illusztráló jelleg annyira er ős, hogy 
lehetetlen a néz ő  azonosulása a rendezői gondolattal. 

Mindkét előadás szerves része lehet egy színház évadnyi repertoárjának, 
de önmagában nem áll eléggé szilárd lábakon. 

Ha valamiképpen kapcsolatba hozhatóa kölni Faust-el őadás és néhány 
alternatív avantgard csoport produkciója, akkor a mind inkább kifejez ővé 
való képzőművészeti orientáció — a Faust háttérváltásai vizuális, képz ő-
művészeti megoldásokként érdekesek elsősorban —, hatás mellett az a 
negatív utópia említendő, melyre a BITEF katalógusának előszavában — 
Orwell nevével jelzett, meghatározott lenyomatként — hivatkoznak a 
szervezők. 

A több mint egy évtizede létez ő  zágrábi avantgard csoport, a Kugla 
glumite, három formációja mutatkozott be ezúttal. Láttunk egy avant-
gard-gemischt, melyben horrort, lírát, sztrippet, dokumentumfilmet, vi-
deobejátszásokat, némajátékot vegyítenek azzal a szándékkal, hogy bemu-
tassák, érzékeltessék egy sörgyári fiatal munkás életének ürességét, célta-
lanságát. Elszabadulnak a mozdulatok, a hang, villódznak a fények, s 
amíg nézzük nem is érdektelen, érezzük a melóslét sivárságát, de mivel 
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úgy tűnik, mindezeket az elemeket már láttuk valahol, semmi maradan-
dót, semmi újat nem viszünk magukkal. Még kevesebb, még felszínesebb  

élményt nyújt a csoport másik két formációja. Az egyik az utcaszínház  

eszközeivel jelenít meg néhány közhelytörténetet, mint amilyen a félté-
kenység vagy az árulás. A másik viszont az emberi kegyetlenséget és ki-
szolgáltatottságot „ábrázolja" vaslemezek döngetésével, ma хimálisra erő-
sített zenével, az egykori kegyetlen színház nemegy ismert megoldását  

újrahasználva, de az unalomig modorosan.  
Unalmasa titokzatos ljubljanai csoport (Gledališ če Sester Scipion Na-

sice) előadása, amely az expresszionista Ernst Toller háborúellenes drá-
máját, a Hinkemannt „jeleníti" meg műegésszé nem váló elemekből. Do-
boznyi tér közepén egy zene- vagy id őgépszerű  szerkezet áll és olykor  
forog, mögötte futószalag m űködik rajta szögletes, bábszer ű  mozdulatok-
kal érkeznek és távoznak a szerepl ők, fölötte egy képerny ő  ekránja lát-
ható, a doboz két oldalfalát rácsok zárják, emeletes vaságyak képzetét  

keltik, a mennyezetből olykor egy meztelen kéz nyúl a szerepl ők felé,  
egyszer vizet ad egy pohárban, egyszer viszont késsel hasítja fel azt a víz-
zel teli műanyag zacskót, melybe el őzőleg egy halat helyeztek. S mindezt  
annak a történetnek „elmondására" használják, mely a háborúból haza-
tért, nemzésre képtelen férfit megcsaló felesége és az illegális kapcsolatból  

született gyermekr ől (ez a hal!) készült, de amely ezekb ől a heterogén  
elemekből kikövetkezhetetlen. Nemcsak a ljubljanai színházi élet ügyeletes  

modernjeit, Ristićet, Jovanovićot, akarják lesöpörni a prondról az önma-
gukat megnevezni nem hajlandó fiatalok, hanem saját vállalkozásuk tör-
ténetét is megtervezték, tudják, mikor melyik fázisuk következik majd, 
s hogy mikor fejeződik be működésük. Félő, hogy némi tervezési hiba 
történt. A vég a tervezettnél el őbb is bekövetkezhet. 

Hogy pedig az unalom nem szükségszerűen unalmas is, azt Wilson a 
Süket pillantása című  színháztörté цΡ~eti előadásának rövidített filmválto-
zata igazolta. A percekig kitartott mozdulat él, feszültsége van, dráma. 
Az egész BITEF számomra legmaradandóbb jelenetei, Wilson színészn ő -
jének, Sheryl Suttonnak — vele való beszélgetései alapján irts Pilinszkq 
Jánosa jelenlét fontosságát igaz б  remek könyvét —, a fehér képbe be-
nyúlб  hosszú ujja fekete keze, az üres jégszekrénybe helyezett üveg tej,  

a tej átöntése az üvegb ől a pohárba. Sheryl vonulása fekete ruhában szo-
bákon és folyosón át és annak a késnek a látványa, amellyel Sheryl meg-
öli a szemével beszélő  néma kisfiút. Minden fehér, de a fehérségnek érez-
zük a sűrűségét. S hogy a mozdulatok és tárgyak megállnak ebben a tej-
szerű  légben, az nem csak szép, de drámai is. 

A két Wilson-előadás filmje, a Süket pillantása mellett vetítették a Pol-
gárháborúk című  mammutvállalkozást is, közül az el đbbi figyelmeztet a 
régi BITEF-időkre, az utóbbi pedig, melyben Wilson régi el őadásainak 
eszközeit, megoldásait is felhasználja, de többé a beszédet sem iktatja ki, 
sőt egyre fontosabb szerepet tulajdonít neki, azokra a változásokra utal, 
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melgek a színházban történtek, s amelyeket legtömörebben a bizonytalan-
ság címszava alá sorolhatunk be, mégha ezt egyesek útkeresésnek is ne-
vezik.  

GEROLD László  

IN MEMORIAM  

BOSCHAN GYÖRGY (1918-1984)  

Halkan, alig észrevehet ő  jegyzetben emlékeztetett bennünket magára a  
szeptember 24-i Politikában az 1918 október 17-én Szabadkán született  
akadémiai festő .  

A Híd haladó folyóirat fiataljaihoz tartozott, akiknek 1938 októberé-
ben emlékezetes kiállításuk volt a Népkörben. Mayer Ottmár így írt 
róluk: „értéket jelentenek, egy ígéretes jöv ő  hírnökeit ..." 

Boschán, ki ezidőtájt már féstészetet tanult, 1947-ben fejezte be a 
Belgrádi Képzőművészeti Akadémiát. A két évvel kés őbbi, más szabadkai 
képzőművészekkel együtt, a Múaei жm épületében rendezett kiállításuk kép-
zőművészeti megújulást jelentettJ: a felszabadult Szabadka életében. Ana 
Bešlić  szobrásznővel 1954-ben abban a megtiszteltetésben részesültek, hogy 
az első  szabadkai kiállítóterem йiёgnyіtsа  alkalmából kiállítást rendez-
zenek. 

1952 nyarán a zentai képzőтniWšzek csoportjával az els ő  vajdasági 
művésztelep megalapozója volt; a hatvanas évek elején a harcos „Függet-
lenek" és a „Belgrádi csoport" tekintélyes tagja. M. B. Proti ć  írt róla 
(Srpsko slikarstvo XX. veka, Nolit, Beograd, 1970.). 1982 -ben megkapta 
a Forum Képzőművészeti Díjat. 

:1938 -as kiállításától mindvégig, úgy formában, mint a fest ői össz-
hang szenvedélyes elemzésével, a mindennapok tárgyaiban kereste a m ű-
vészi ihletést. Ide tartoznak tömör emlékezései az elesettekre, a bátorság-
ra és a büszkeségre, mint p1. az Áldozatok alkotása 1961-ben a második 
palicsi művészi találkozón. A daccal teli anya a fájdalom emlékművévé 
magasodott, némán mutatja fel a világnak fia halott testét. A színek 
fojtott parázslásában és a fények drámai játékában a szinte geometriai 
formákban az emberiség felszabadulásának a reménye lüktet. Az „ifjú 
hidasok" erkölcsi magatartásához h űen ápolta az emberiességet, az eszté-
tikai sajátosság ritka örömével, fanyar és visszafojtott hatnivágyással a 
közösségi tudatra. 

Keveset beszélt, vásznaira hagyva az állandó jelenlétet. A Belgrádi 
Képzőművészeti Akadémia tanáraként a fiatalok nevelésének szentelte 
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életét, hivatásuk komolyságára és felel đsségteljességére oktatva đket, amely  
egész embert követel és távol álla reflektorfényben csillogó sikert ő l.  A 
maga példájával bizonyította ezt m űterme magányában, állhatatosan és  
csendben kutatta a maga művészi igazságát. Időálló és beszédes művet  
hagyott hátra, párbeszédre készet. Ó maga csendben, ahogyan élt is,  
távozott  .. . 

B. D.  

BOSCHAN GYORGY  

I. 

Hamuhalmazaival, tetszhalott +kráterekre emlékeztet ő  hamutálcáival va-
lóban nagy hatást gyakorolhatott rám az az 58-as zentai, Eugen-termi  

kiállítás, ha a FORUM-díj körüli vitákban — olyan festőt kerestünk, aki-
vel egyben a jubiláló művésztelepre is méltóképpen utalhatnánk — egy-
szer csak azt mondottam szinte felkiáltva: Boschán!  

Igen, mert én lényegében nem is az els ő  jugoszláv művésztelep indu-
lásánál játszott szerepére gondoltam (nem arra például, ahogyan ellen-
pontozni próbálta Konjovićot — többszólamúvá téve igya telepet), ha-
nem éppen arra a visszafogott, már-már elfojtott er đre, amely az 58-as  
tárlat akkor hihetetlenül modernnek, absztraktnak ható csendéletei para-
dox tömböcskéi között feszült, arra đ  parázsra (magmára), ami paradox  
tömböcskéi alatt izzott...  

Noha a művészettörténészek már 55-ös kiállításán is észlelnek némi  
változást, a valós váltást kés őbbre teszik, mondván „1960 körül kezdő-
dött egyfajta ekszpresszionizmus érződni vásznain. Bizonyos geometrikus  

leegyszerűsítések és a forma monumentalizálása, a fény és árnyék dra-  

matizálása ..." (B. Proti ć) Különös ez, mert mint mondottam, én már  
elđbb megsejtettem Boschán maximumát — hamutálcái úgy éltek ben-
nem az elmúlt évtizedek folyamán, mint valami kis görög templomok  

romjai. (Sajnos azóta nem volt alkalmam látni ezeket a képeket még  
reprodukálva sem.)  

Mesterei között Lubardát és Čelebonovićot, valamint a mexicбi festé-
szetet szokták emlegetni. Én melletük most inkább Cezanne-ra helyezném  

a hangsúlyt. Úgy is mondhatnám, Boschán azon kevesek közé tartozik,  

akik megértették Cezanne-t, akik vissza tudtak térni hozzá — noha,  

ahogy Fülep mondotta a közös ősre, Giottora is utalva, „a monumen-
tálisan egyszerű  művészetet a legkevesebben értik".  

Aztán még Gomringert említeném, aki mint tudjuk, Siquerosra is ha-
tott; valamint Permekét, a flamand ekszpresszionizmus legkiemelked őbb,  
robusztus egyéniségét; és természetesen nem utolsó sorban, Picasso negroid  

korszakát  .. . 
Szinte látomásszerű  az, ahogyan számomra egy napon Boschán m űvé- 
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szete kiemelkedett a „feledésb ől": Pontosan megéreztem, csendéletei és 
főleg a 60-as években festett figurális kompozíciói kiállták az id ő  próbá-
ját — miközben az elmúlt 2-3 évtized festészeti- kavalkádjának nagy 
része színes, émelyít ő  ködként tűnik el a semmibe. 

Elsősorban Ember fakó szalaggal (e durva kép finom motívumát, a 
szalagot, afféle „paleolit távirat"-nak tekintem), valamint Hirtelen fény, 
Visszatérés és Ember kenyérrel című  munkáira gondolok. Az els ő  nemze-
dék nagy klasszikusain kívül, nem tudom, kinek a munkáit lehetne még 
ezek a képek mellé állítani. Valóban monumentálisan merednek ki az 
elmúlt évek színes ködéb ő l. 

Az 58-as zentai tárlattal párhuzamosan egy életrajzi mozzanat is kí-
sértett: munkaszolgálatos volt, mesélték, s mint lóvezet đ, a kantárt mar-
kolva végiggyalogolta — újramintázta, újradagasztotta sárból — Euró-
pát. Valami hasonló erő, konok tartás érz ődik figuráin is: brutális konk-
rétságuk, anyagszerűségük mintha a végső, metafizikus kérdésekre adott 
válasz is lenne egyben. 

Boschán 65-ös belgrádi tárlatának katalógusszövegében bukkantam 
Nikolajević  e szokatlan szavaira: 

„És ha valakinek -- ezt a „valakit" szívesen írnám nagybet űvel — 
egy szer kellő  ereje, világos koncepciója, áttekintése és mércéje, de különö-
sen elég bátorsága volna ahhoz, hogy létrehozza a mi valóban eredeti, 
világos, saját indíttatású, egyéni, nem utánérz ő, hamisítatlan festői kife-
jezéssel rendelkező  és emögött egész lényükkel kiálló tehetségeink tárlatát, 
Boschán György egészen biztosan és joggal foglalna el méltó helyet kö-
zöttük." 

Most, majd 20 év után, még tisztábban érezni ezt, noha Boschán azóta 
visszavonulta jugoszláv festészet arénájából. 

B. Szabó, Hangya, Acs, Boschán — e négy barát Zágrábhoz, Belgrád-
hoz és YJjvidékhez (Szabadkához) köt ődő  munkássága festészetünk leg-
fontosabb fejezete. Er őfeszítéseink egyelőre nem többek, mint nevük, léte-
zésük regisztrálása, f enntartása. 

II. 

Jó most a nagy es ők után a ligeten keresztül megközelíteni a Korszer ű  
Művészetek Múzeumát. 

Évtizedek óta figyelem, mit csinálnak az id ők, és hát minden közté-
riség fđ-fő  bírálói, a madarak a Múzeum m űmárvány kristályával, a köré 
szórt kis szobor-antológiával. Lesem, hogyan piszkolódnak el, repedez-
nek meg, hullanak le a márványlapok, hogyan vesztik el fényüket (lé-
nyegüket) a nikkelezett szobrok — van-e olyan, amelyik egy-két évnél 
egy-két divathullámnál tovább is kor-szer ű  tud maradni... 

Sava Šumanović  nagy retrospektivája még áprilisban nyílt. Most már 
csak egy-egy műértő  ízlelgeti a képeket. Csönd van. Ez az a pillanat 
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minden bizonnyal, amikor finom apró fölfedezéseket tesz az ember. Šu-
Тnanovićot én Šiden fedeztem fel magamnak. Ott, akkor (75-ben) még  
nagyobb volt a csend. Már-már ijeszt đ . Sehogyan sem értettem, abba az  
űrbe, arra a hóra, honnan zuhantak azok az óriás aktok. Most is meg-
tekintem, ujjaimmal illetem a 35-ös nagy Fürd đzđket (az öt nđ  között  
mint ismerđst üdvözlöm az egyik didi és az egyik párizsi modellt, a má-
sik hármat nem ismerem): a fűre, illetve a Piros drapériára terített lepe-
dđk nyers fehérsége egy festészeten túli — festészeten inneni világba  
csúsztatja e nagy vásznat, abba a világba, melynek telét oly félelmetesen  
festette utolsó didi korszakában  .. . 

Rajtam kívül még egy házaspár vizsgálja a képeket. Az opálszürke  
Párizs-képek elđtt találkozok velük, ránézek a férfire — és azonnal fel-
ismerem: Boschán!  

58-ban, Zentán talán láttam, de az is lehet, sosem találkoztunk.  
Mégis azonnal felismerem. És megszólítom, noha különben az ilyen tár-
latlátogatások alkalmával vigyázok inkognitómra.  

Bocsánatot kérek a zavarásért, bemutatkozik, valamit motyogok a FO-
RUM-díjról. Szóval maga az, akinek az eszébe jutottam? Mondja, maga  
régész? — kérdi keserű, fájdalmas iróniával. Végülis ajánlják, a tárlat  
megtekintése után találkozzunk, legyek a vendégük. Bekukkantunk majd  
a műtermébe, a lakásukon is megtekintünk néhány képet, együtt ebé-
delünk.  

Az igazság az, hogy már nem nagyon tudok odafigyelni Šumanoviéra.  
(Másik alkalomra hagyom önarcképei összevetését Csontvárt' híres Un-
arcképével stb. stb.) Úrül ők ennek a véletlen találkozásnak. Végre a  
„Bolyai Farkas" különös triászának (Hangya, Acs, Boschán) harmadik  
tagjával is megismerkedhetek. Mind fontosabbnak érzem a hasonló sze-
mélyes kapcsolatokat, e fest ők esetében még fontosabbnak, mint általában.  
A szépíró talán fel tudja villantani emberi profiljukat, emberi helyzetü-
ket. Meg tud valamit đrizni abból, amit kiállítások és katalógusok, kriti-
kák, szakdolgozatok hiányában a művészetörténészek már nem fognak  
tudni megérezni, feleleveníteni. Pedig hát nemcsak festészetünk, hanem  
egész szellemi életünk megalapozóiról van szó. A másik dolog egy lelki-
ismereti kérdés. Sosem is tudtam ugyanis megbocsájtani magamnak azt,  
hogy egyszer sem kerestem fel a másik belgrádi remetét, Debreczenit.  
Mire eljutottam hozzá, szobája már üres volt, nagy, régi típusú magne-
tofonján, noha rádiónk tárcaírója volt, üresen forgott, recsegett a szalag,  
akár egy Beckett-darabban .. .  

Befejezve a Šumanović-anyag megtekintését, Boschán Austinjában  
ülünk, hazavisszük feleségét, mi pedig a város másik részében lev đ  mű-
terembe megyünk. Beteg — mondja. Két infarktus. És a lábaival is baj  
van, nem bír sétálni.  

A zsúfolt műteremben óriás Rembrandt-plakát. Mint Hangya műter-
mében.  
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A nagyobb képeket nem tudja megmutatni. Nem szabad emelnie, mond-
ja, miközben egyik súlyos szobrát a könyvtári létra fels ő  platójára helye-
zi. És valóban, szép, szabályos kis koponyája azonnal verejtékezni kezd.  

JS szobor, mondom. A tv-én lettem figyelmes erre a behemót koponyára,  
mondja, kifolyt az ekránból. Képei is mindig azt jelezték, er ős plasztikai  
érzékkel rendelkez ő  ember készítette őket. Igen, engemet még egykori ha-
mu-csendéletei is görög templomokra, oszlopokra asszociáltak. Ebben is  
rokon az egykor szobrásznak készül ő  Čelebonović-tyal.  

Rakosgatja a kis képeket és közben arról mesél, hogy betegsége alatt  

külön eljárásokat dolgozott ki. Például Ljubica Sokvi бtól finom papiroso-
kat kapott (az ismert belgrádi fest őnő  ezekkel itatja képeit), színek sze-
rint borítékolta őket és minimális intervenciókat végezve, az intimista  

festőnőt monumentálissá szabva át, kollázsozik velük.  
Egy kék képre leszek figyelmes. Greco-san, Chagall-osan gomolygó for-

mák közül néhány figuraszer űség különül el, emelkedik ki. Akárha vin-
nének valamit fejük felett. Akárha valamit magasra akarnának emelni.  

Erőlködve. Csakazértis. És mégis abszolut méltóságteljesen. Ha az egész  

kép kapcsán Grecot és Chagallt említettem, akkor e fenti figurák kap-
csán Giotot és Pierro dela Franceskát. Felmagasodnak patetikusan, noha  

már elveszett lábuk alóla talaj, noha már semmi sem biztos. Az el őző  
korszakok durva anyagszerűségével szemben, most valami éteri angazsált-
ságrбl kellene beszélnünk. A semmiben való konok kitartás szépségér ől.  

Hangya semmibe révedő, végtelen várakozó bohócai, lumpenei és Bo-
schán kataleptikus forradalmárai között máris fontos rokonságot látok.  

Az asztalon furcsa miniatúrák sorakoznak. Nem tudom mire vélni őket.  
Valami barnafoltos cseh csempelapokat fedezett fel, mondja és ahogyan  

Leonardo tanácsolta volt, a leprás felületekb ől teljes képvilágot bont ki.  
Itt-ott lecsiszolja, ha kell, benzinnel oldott sárga, vörös vagy kék akcen-
tusokat rak. És máris ugyanaz a grec бs-Chagallos lebegés-gomolygás,  
giottбs-Piero dela Franceská-s tartás, felfelé vonulás. Ugyanaz az intenzi-
tás. Noha valójában informel-képekr ől van szó.  

Hihetetlenül hangzik, de egy teljesen egyéni piktúra születik, az egész  

élet tapasztalata szorul e tényévnyi lapocskákba.  
Nézem, ahogy egymás mellé rakosgatja a kis leprás lapokat és arra  

gondolok, ez az emberke itt, se Belgrádhoz, se Újvidékhez nem tartozva  

immár, teljes izoláltságában, mozdulatlanságában, betegségében végre  

nagy, monumentális faliképeket készít! Fontos képeket Belgrád és Újvi-
dék szempontjából is .. .  

Természetesen a festészet visszavonása ez is, tán még csökönyösebben,  

mint Vinkler miniatúráin, Hangya levélképein. Boschán egész modern  

festészetünkkel opponált. Tudja, vereséget szenvedett. De azt is jól tudja,  

még nem dőlt el, valójában és lényegében kinek is volt igaza, végül is  
ki marad korszerű .  

Mind többször, mind kíváncsiabban pillantok a nagy képek lerakatni  
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irányába. Látom, sokat már leszedett a vakkeretr ől és egymásra szögezte 
őket. Ezek bizony mára végs ő  készülődés jelei. Mind meg fogom semmi-
síteni őket, mondja. Ha kicsit meger ősödök, egy munkást fogadok és 
minden egyes képet felaprítunk A jólneveltséghez tartozik, hogy az utá-
nunk jövőknek ne okozzunk bonyodalmakat, mondja. 

Éppen ma, a Šumanović-tárlaton találkoztam egyik ott dolgozó nö-
vendékemmel, meséli. És megkérdeznem t őle, szemétre dobták-e már a 
depókban levő  képeimet? Tiltakozni próbálok. Gyorsan a zentai, szabad-
kai, újvidéki képtárakról kezdek mesélni. Három részre kell osztani az 
anyagot és szépen a képtáraknak ajándékozni ... Nem, nem, tiltakozik. 
Sosem is érdekelte őket munkásságom. Felesége erélyes telefonja figyelmez-
tet bennünket, indulnunk kell. Lakásán egy Lubardát idéz ő  zöldes kép, 
egy nemrég visszavásárolt korai csendélet. Ennek a visszavásárolt csend-
életnek nagyon megörülök, hiszen ezek szerint a feleség nincs a képek 
megsemmisítése mellett. 

A hálószobában egy kis Čelebonović-vászon. đt tartja legnagyobb fes-
tőnknek. Sokat beszélgetünk az azúrparti remetér ől... Majd hirtelen 
rámkérdez, járt Pádovában Giottonál? Nem, mondom zavartan. Hol a 
fenében járt akkor? 

Aztán végtelen mesébe kezd szabadkai gyermekkoráról, pesti, zágrábi, 
belgrádi éveiről, Dobroviéról, a „Bolyai Farkas"-ról, társairól Hangyá-
ról, Acsról, a zentai művésztelepről, tanári munkájáról (49 óta tanított 
az akadémián), tanítványairól. (Megegyezünk, magnetofonra veszünk 
mindent.) 
Elbúcsúzok. Félek, váratlan megjelenésemmel, furcsa lázammal (ahogy ő  
mondta) túlságosan is felizgattam, megzavartam. És ez kihatással lehet 
gyógyulására. Görnyedten indulok a Slavija irányába —akárha hátamon 
még egy festőnk teljes hagyatékával. 

A Forum-díj után írt rádiós jegyzetem, majd els ő  (utolsó) találkozásunk 
gyors regisztrálása — volt már néhány teleírt oldal a Boschán-dossziém-
ban. Ezt az anyagot készültem ugyanis megmutatni, vigyázva odanyújtani 
neki, mint afféle utolsó szalmaszálat, amibe tán még megkapaszkodhatna 
egy pillanatra, e jegyzetek naiv melegségéb ől' talán még egy kis erőt me-
ríthetne néhány kép, néhány fontos rekapituláció elkészítésére. De halo-
gattam az anyag eljuttatását (vagy közlését), arra gondoltam, átdolgo-
zom, kihúzom a rádiós publicisztikámra olyannyira jellemz ő  intimpistás-
kodásokat, de közben eljött a nyár, és hirtelen magához rántott az Adria 
azúr-cintányéra (ott egy-egy pillanatra igaz, még eszembejutott az a kék 
képe!) — és Boschán meghalt. 

Most viszont a kegyelet azt parancsolja, hagyjam így e publicisztikát, 
hagyjam úgy, ahogy elhangzott, ahogy elseppegtem légszomjasan, afféle 
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dokumentumként. Persze, jól tudva, az igazi dokumentum, az, amit mag-
nóra készültünk venni, nem jött létre, nem létezik, Debreczeni magnója 
továbbra is üresen, beckettien recseg... 

Furcsa ez a szerep, csodálkozok sokszor magam is, ami néhány fes-
tőnket illetőleg nekem jutott. Mondja, maga régész, visszhangoznak még 
most is fülemben Boschán keser ű, ironikus szavai. Nem, mondtam akkor, 
leharapva a mondat másik részét. Nem, éppen ellenkez őleg, a modernség 
lángoló kardjával (kalapácsával) érkeztem m űvészetünk térségeire. Nem, 
éppen ellenkezőleg, az Ün művészetében is modern festészetünk indulását 
kutatom, ünneplem. Indulását és különös sorsát. Különös paradoxon, 
hogy ehhez szinte már régésznek kell lenni az embernek. Persze ott, a 
Korszerű  Művészetelv Múzeumában csak a Nem hangzott el, ezek a sza-
vak mára sír melletti monológ részei .. . 

Igen, ezeknek a fest őknek (Oláh, Vinkler, Sáfrány, Faragó, Hangya, 
B. Szabó, Boschán stb. stb.) az élete, sorsa egy napon számomra nagyon 
fontossá lett. 

Boschán izoláltságáról, önkéntes remeteségér ől beszéltem (helyzete sok-
ban hasonlított pl. Hangya és Faragó helyzetéhez), de nem értettem pon-
tosan, miért nem adott éppen ez a helyzet kell ői energiát az opusz to-
vábbépítéséhez. Hiszen ő  egy abszolút korszerű  pozícióról kezdte oppo-
nálni a modern festészet konfekcióját. És valójában a kritika, értetlensé-
géről sem beszélhetünk, hiszen nemzedéktársa (Nikolajevi ć) egészen kü-
lönálló helyit jelölt ki számára a modern jugoszláv festészetben, úgy-
szintén az elmúlt id őszak legtekintélyesebb kritikusa, Pavle Vasi ć  is. 

Csodálkozva olvasom Vasić  pontos megállapításait: „Boschán egy olyan 
stílust dolgozott ki, amelyen nem érezhet đ  az idđnkénti irányzatok 
hatása. Határozott egyéniségr đl van szó, akinek nincs szüksége arra, hogy 
mások eredményeit és tapasztalatait kövesse, aki kifejezésmódjában külön 
úton halad... 

Vajon egy új festészet koncepciójáról van szó, ami kielégíti a monu-
mentális követelményeit, a széles tömegek, valamint a m űértők kifino-
mult ízlését is? 

Ma, mindazok után, ami a modern m űvészetben lejátszódott, sokkal 
nehezebb az ismert terület lehet đségei között kutatni, mint az ismeretlen 
között. Boschán ezt minden vonakodás nélkül megpróbálta, a nehezebb 
utat választotta, hogy ezzel is közelebb kerüljön egy megoldáshoz, amely 
döntő  jelentőségű  lehet." (1965) úrülők. hogy Vasić  is éppen az Ember 
kenyérrel című  vásznat emeli ki, számára is ez a kép prezentálja leg-
jobban Boschán törekvéseit. 

A kenyér Dalinál. és a modern figurációban. Az enformel-technológia. 
A lét centrális röge. 

Az evés a szociális festészetben. Van Gogh Krumpliev đi. Balázs G. A 
proletárcsalád ebédje című  képe. Az éhség. Az éhség farkasi ereje. 
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„Hát van nagyobb bđség és boldogság, mint a szekrény és a pad és 
az asztal?" (Ivan Goran Kova čić) 

Különös, a Tömegsír magyar fordítója, afféle fordítói csellel, megte-
rítette ezt az asztalt, közben éppen arról van szó, hogy ez az asztal üres, 
csak asztal — legfeljebb egy kenyérrög sötétlik rajta, mint Boschán 
vásznán. 

Az általánosba emelkedés, a cezannei-kubista letisztulás, dekoratívvá 
válás nehéz, ragacsos anyaggal való ellensúlyozása. Ha az Ember kenyér-
rel kapcsán Goran Kovačićot idéztük, akkor a Hazatérés képaláírását 
mindenféleképpen Pilinszkyt ől kell kölcsönöznünk. A boscháni nehéz, a 
szenvedésben megkövült figura különben is sok rokonságot mutat Pilinsz-
ky hősével, Boschán figurája is kimered a létből — Pontosan innen mo-
numentalitása. 

„Haza akartam, hazajutni végül, 
ahogyan megjött ő  a Bibliában. 
Irtóztató árnyam az udvaron." 
Emlékszem, míg Boschánnál ebédeltem, festészetének általam közpon-

tinak vélt motívumára, a fakó szalagra tereltem a beszélgetést. És kifej-
tettem elképzelésemet. Nem jól értelmezi, mondta. Az a szalag az ifjúkori 
lobogókat jelképezi. 

Mondom, nem értettem pontosan szituációját. Hiszen akadémiai tanár-
kodása, a fiatalok között eltöltött évtizedek is az izoláltság ellen bizo-
nyítanak. Találkozásunkkor ezt a témát is érintettük. Tanítványai közül 
Bora Iljovskit említette és a legfiatalabbak közé tartozó, újvidéki Dušan 
Todorovićot. (Dusannal utána beszélgettem tanáráról. Tényleg őszinte lel-
kesedéssel beszélt róla.) 

Amiről még okvetlenül szót kell ejtenünk, az a hagyaték. Ugyanis 
mint már jeleztem, ezt az anyagot háború utáni szellemi életünk szerves 
részének tudom. A Vajdasági Modern Képtár tulajdonában, ha nem téve-
dek, sajnos egyetlen egy Boschán-kép sincs. A képtár reprezentatív tárla-
tán egy Szabadkáról kölcsönkért képpel szerepelt. 

Mindenféleképpen le kell fényképeztetnünk az anyagot és kismonográ-
fiáink sorozatában közzétenni. Talán tanulságos lehet, milyen, súlyok fel-
emelésére vállalkozott ez az emberke, milyen súlyok felemelésébe szakadt 
bele. 

Persze, lehet, tévedek, most, halála után egyértelm űen fel fogjuk fedezni 
ezt a kemény mestert. Lehet, hiszen közben megtanultuk becsülni az olyan 
különálló nagy magányosokat, mint Balthus és Bacon. Lehet, kritikánk 
végül egyértelműen elhelyezi arra a helyre, ahol őt Nikolajević  és Vasić  
látta. 

Maradjon . tehát nekrológom, is nyitott. Megtörténhet, hamarosan nagy 
életmű-tárlatáról tudósíthatok. 

TOLNAI Ottó 
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TUDOMÁNYOS TANACSKOZAS 
AZ OTVEN ÉVES HÍDROL. A Ma-
gyar Nyelv, Irodalom és Hungaroló-
giai Kutatások Intézete és a Létünk  

szerkesztősége kétnapos tudományos 
tanáсskozást szervezett folyóiratunk 
ötvenéves fennállása alkalmából, me-
lyet október 3-n és 4-éi tartottak 
meg Szabadkán, a Közgazdasági Kar 
Szervezési és Informatikai Kutatóin-
tézetének a helyiségében. A Híd tár-
sadalmi, művelődéspolitikai és művé-
szeti hatбsugarát fe гlmérő  előadásokban 
s gaz azokat követő  élénk és tartalmas 
vitákban művelődéstörténetünk fontos 
kérdései kerültek sokoldalú megvita-
tásra, egyben a tovabbi гkutatásr.a is 
ösztönzően. A tanácskozás folyamán 
a következő  előadások hangzottak e1: 
Živan Hiusavat: Az OMPOK és a 
Hid érinrokezési pontjai; Petkovics 
Kálmán: A Híd-hagyomány ;időszerű -
sége; Rehák László: A Híd arculata 
megallakulásának első  két évtizedében; 
Gaál György: Löbl Árpád és a Híd; 
Ljwbivoje Cerović : A Híd-mozgalom, 
hatása az egyetemista szervezetek te-
vékenységére; Gerald László: A hábo-
rú előtti Hid kritikája a kortárs jugo-
szláviai magyar .irodalomról; Bányai 
János: Az intelligencia vállságáról — 
A Hid társadalomkritikája; Tóth La-
jos: Pedagógiai cikkek .az ∎induló Híd-
ban; Pató Imre: Somorja-levelek u. 
Kalangya főszerkesztőjéhez; Bela Du-
ranci: ,A Híd 1938-as tárlata; Petrá-
nyi Ilona — Nemes G. Zsuzsanna: 
Jelentés egy irodalmi nyomozás ügyé-
ben —Bálunt György ési  a Híd kap-
csolatáról; Utasi Csaba: Hid 1940; 
Biri Imre: A moderтrizmus a Hídboni 
és Bosnyák István: A Híd autochton 
jellegbről. Néhány előadó dolgozatát, 
mivel nem tudtak megjelem лд  a ta-
nácskozáson, a tanácskozás részvev ői 
sokszorosított formában kapták kéz- 

hez: Cvetko Malulev: A háború 
előtti Híd anyagi körülményei; Juhász 
Géza: Laták István és a Híd; Bordás 
Győző : Sinkó Ervin és az áprilisi 
Híd valamint Tripolszky Géza: A Hid 
1934-es tárlata Zentán. A tanáoskozás  
anyagát .a Létünk szerkeszt ősége új-
évi első  számában teljes egészébeni 
közli. 

A megjelenésének öR évtizedét ün-
neplő  Hídról megemlékeztek a гkishe-
gyesi Csépe emléknapon és a Kanizsai  
írótáborban is. 

rTJ KÉPTÁR PÁRIZSBAN: A 
JEAN WALTER—PÁUL GUILLAU-
ME-GYŰJTEMÉNY 

Párizs, a .múzeumok és tárlatok vá-
rosa nemrég új képtárral gazdagodott. 
Az Orangerie de Tuileries-bon kapott 
végleges otthont Jean Walter és Paul 
Guillaume gyűjteménye. Az épület a  
Tuileriák elején, a bejárattól jobbra 
áll, párhuzamosan az Impresszioniz-
mus MúzeumávaЈ, a Galerie du Jeu 
de Paume-mal, s a Concorde tér obe-
liszkjére, szökőkútjaira és forgatagára 
néz.  

A francia és a Franciаarszágban élő  
festőművészek alkotásait Paul Guil-
laume kezdte gyűjteni, majd halála 
után özvegyének második férje, Jean 
Wa;lter építészmérnök és gyáras foly-
tatta. Wallterné a gy űjteményt a fran-
cia államra hagyta azzal a kikötéssel, 
hogy az Qrangerie-ben helyezzék el, 
s nyissák meg a nagyközönség szá-
mára. Madame Walter kívánságának 
eleget tettek, s az érdekl ődők most 
megtekinthetik ezt a gyűjteményt,  
mely tizenhárom alkotó 144 m űvét 
foglalja .magába. 

Franciák és külföldiek, fehérek és 
színes bőrűek, szakértők és turisták, 
diákok és nyugdíjasak, farmernadrá-
gosak és selyemruhás hölgyek, m űvé- 
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szetkedvelđk és kíváncsiak járják m аp-
ról napra a tárlatot, s gyönyörködnek 
Paul Cézanne, André Derain, Kees  
Van Dongen, Marie Laurencin, Hinni  
Matisse, Anmedeo Modi .gliani, Claude  
Monet, Pablo Picasso, Pierre-Auguste  
RJenair, Henri Rousseau, a vámđr,  
Alfxed Sisley, Chaim Soutine és Mau-
rice Utrillo műveiben.  

Paul Guillaume, majd Jean Waltcr 
jó ízléssel, hozzáértéssel vásárolta,  
gyűjtötte a legkieгnel+kedđbb fraridia  
impresszionisták és a modern fest đk  
műveit, egészen 1930-ig. Itt vannak  

CézanцΡ~e csendéletei és tájképei, kö-
zöttük a gyönyörű  Tájkép vörös szik-
lával, melyen megfigyelhetjük, nyo-
mon követhetjük, hogyan jut el Cé-
zanne a szfnsk elhelyezésével a kívánt  
hatásiig, valamint a mesés Fák és  
házak; Renáir jellegzetes lányarcai,  
az eléggé érzelg đs Zongorázó lágyak 
egyik változata és egy rendkívül plasz-
tikus csendélete; Monet szuggesztív 
szíлhatású Argenteuil-e; Matisse 1917 
és 1927 között keletkezett elegáns en-
teriđrjei. Ennek a képtárnak a tulaj-
dona ,a vámőr Rousseau képeinek leg-
teljesebb francirаоrszági gyűjteménye. 
Ide tagoznak a Madame Paul 
Guillaume-ot, a Múzeum jótev đjét, 
valamint a Coca Chanelt, a neves 
ruhatervezđn& megörökftđ  mondén 
festбаб , Marie Laurencin képei; ezek-
nek elmaradhatatlan .tartozékai az ál-
latok — nyúlánk kutyák és đzek —, 
melyeknek hosszúkás szemei éppúgy 
néznek ránk, mint az embereké. André 
Deraintđl az 1920-1930-as idđszak-
ban készült képekből láthatunk  itt, 
többek között érdekes csendéleteket  
és Guiillaume-né partréját. Picasso  
sem hiányzik a Guillaume—Waltar-
gyűjteménybőđ ; az Ifjak, a Fürd đzđk, 
a kubista Csendélet képиiseli egyebek 
között. Utrillótól itt találjuk A pá-
rizsi Notre Dame-ot és Az orléans-i  
székesegyházat. A 22 festnménybđl álló  
Soutine-gyűjteményt már a lépcs đk-
rđl megpillantja a látogató, s meg-
döbbentik ta tobzódó színek, az eltor-
zult fogmák, az arcképek, a csendéle-
tek — .nagy darab húsok, madarak  
—, tájképek, melyekr đl sugárzik a  
festđ  súlyos lelki tusáinak лyoana, s  

felejthetetlen, megrázó élményünkké  
vlik. Modiglianitбl, akinek egyik fđ  
támogatója volt Paul Guillaume, mé-
hány arcképet tartalmaz ez a gyu" j-
temény, köztük Guillaume-ét is, akit  
Van Dongen is lefestett, s a kbt port-
rét alkalmunk van összevetni egy te-
remben. 

A képek száma tekintetében nem 
nagy tehát a Walter—Guillaume-gyu" j-
teпΡmény, de értékei szerint jelent đs.  
Különös jellegzetessége, hogy azok a  
képek, melyeket itt láthatunk, kiegé-
szítik az Impresszionizmus Múzeuma  
és ra Pompidou Központban elhelye-
zett Modern Művészeti Múzeum  
anyagát. Jean Walter, Paul Guillaume  
— de nem kevésbé feleségük, a kép-
tárban levđ  Laurencin- és Derain-
festményen egyaránt álmodozónak  
látszó asszony — jóvoltából váltak  
az eanberiség közös kincsévé.  

TOMÁN László  

SZILAGYI GABOR CSÉPE-
SOROZATA  
Az idei Csépe-emléknapon* mutatta  

be Szilágyi Gábor azokat a rajzalt,  
medyeket Gsépe Imre téanájára készí-
tett. Néhány kivétellel nem Csépe-
illusztrációk ezek, hanem rajzok Gsépe  
témaura, képzettársítások, hangulatok  
rögzítése, Csépe világának továbbkép-
zelése, képzđművészeti eszközökkel va-
ló újrateremetése.  

Szilágyi arra vállalkozott, hogy azt  
az élanényt, melyet neki a Csépe-
(rások jelentettek, jelentenek, a maga  
módján, a maga meglátása szerint tár-
ja elénk. Neki ez új ki-fejezési lehet đ-
ség, élményvilága egy oldanának meg-
jelenftése, életérzésének, é1•etfilozófiájá-
nak képbe foglalása. Ezért nem is fom-
tos, menmyirce azonosítja magát Csé-
pével, az íróval. Tájunkról, életünkrđl  
és halálunkról van itt szó. Csépe-
sorozat? Igen, de most már Szilágyi-
sorozat. Egy olyan szintézis, melyben  

még látható elemek a Csépe-•témák, a  
Csépe-hangulatok, de a vonalak, ala-
kok már Szilágyi Gáboréi, aki araaga  

* A kishegyesi Ady Endre Általá-
nos Iskola elđcsarnokában  
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mögött hagyta mindazt, amii konkrét  
utalás, hivatkozás. Végeredményben  
tehát Szilágyi Gábor világa ez, az  ő  
hangulatai, megérzései, emlékei. Szi-
lágyi Gábar nem tagadja azt  a vilá-
got, melyben Csépe élt, hanem túlha-
ladja rajzaival.  

Ahhoz, hogy Szilágyinak ezeket  a 
képeit elfogadjuk, megértsük, nem  
okvetlenül szükséges elolvasni az eset-
leg említett Csépe-írásokat. Nem  
komarnemгоárak ezek a Szilágyi-képek.  
únállб  képzőművészeti ,életük van: ,a  
vonalak, a formák .élete akkor kezd ő -
dött, amikor papírra vetette őket, Csé-
pe alakjaitól, látomásaitól ihletve per-
sze, de tájunktól, embereinkt ől, sor-
sunk.tól. Fis, a papirtói, a temperától,  
az anyagok lehexőségeitől, az ecsettől,  
a felületek, árnyalatok játékától, a  

képek komponálásától még inkább.  

TOMAN László  

ORSZÁGOS RÉGÉSZETI KONG-
RESSZUS rJJVIDÉKEN. Október 9.  
és 11.-e 'között rјјvidéken találkoztak  
Jugoszlávia régészei. Itt tamtott~ak meg  
XII. kongresszusukat és itt volt egy-
úttal a Jugoszláviai Régészeti Egye-
sületek Szövetségének tisztújító köz-
gyűlése is. Az elmúlt лégy év folya-
mán ,a Szövetség elnöksége Újvidéke в  
székelt és most adták tovább a stafé-
tabotot a szlovéniai kollégáknak. Az  
egyre érezhet őbbé váló anyagi ne-
hézségek következtében az országban  
működő  kb. 600 régész közül csak  
160 szakember vett részt a találkozóm. 

A közgyűlésnek és a kongresszus-
nak is külön-külön volt 'egy témája:  
Az elđbbié: „A régészet helye és sze-
repe a mai társadalomban", az utób-
bié pedig „Védelmi rendszerek az ős-
kortól a középkorig". Mindkét téma  
telitalálatnak számít, mert, egyrészr ől  
kitűnt, hogy az ország egyes terüle-
tein uralkodó különböz ő  feltételeken  
túl is nagyon sok közös, sürgősem  
megoldandó probléma állja útját a ré-
gészet teljes kibontakozásának, vagy  
legalább annak, hogy a mai követel-
ményekrnek megfelelően lássa cl felada-
tát. Másrészгđl általános vált a véle-
mény, hogy a kül,öлbözđ  történelmi  

korok védelmi rendszereinek kutatása  

meglehetősen elhanyagolt terület,  
amellyel érdemes volt foglalkozni és  
amellyel a továbbiakban Is foglalkoz-
ni kell. 

A szakmai problémák között a vi-
taindító kiemelkedő  helyen foglalko-
zott azzal, hogy a múzeumaktian ,és  
egyéb hasonló inпézményikben vonta-
tottan folyik a fiatal szakemberek be-
vonása a munkába, annak ellenére,  
hogy pillanatnyilag közel 1000 végzett  
regesz vár •munkaLehetőségrce. iA ku-
tatók ezen kívül hiányát érzik a nagy-
méretű, országosan összehangolt prog-
ramoknak, és azt is sokan hangoz-
tatták, hogy nem kйelégítđ  az elért  
eredmények áramlása és hogy az egyes  
országrészek közöttii kapcsolatok is  
sokkal kisebbek a szükségesnél. Ezek  
a problémák azonban a szakma gazda-
sági helyzetétđl függnek, mint ahogyan  
az is attól függ, hogy lesz-e minden  
felé elég szakköлyv és szakfolyóirat,  
hazai éskülföldi egyaránt, a kutatók  
keze ügyében. A viták során többen  
kifogásolták, elrettentő  példák felso-
rálásával alátámasztva ,azt ;a jelenséget  
is, hogy a műemlékvédő  intézetek egy  
része anyagi érdekb ől neon minden  
esetben a :tényleg arra szarul б, esetleg  
pusztulásra ítélt, értékes objektumok-
kal foglalkoznak. Ennek szenvedő  ala-
nyai legmöbbször a régészeti lel őhelyek.  

A kongresszus fő témája keretében  
beszámolók hangzottak el, amelyek  
történelmi korszakonként számoltak  
be arról, hogy milyen a pillanatnyi  
helyzet а  védelmi rendszerek kutatása  
területén. Meglepődve hallották még a  
téma ismerőn is, hagy Jugoszláviának  
csak nyugati részében, Szlovénia ki-
vételével is mintegy ősi 3000 földvár-
ról és megerősített •településr ől tudnak  
a .régészek. Nagy figyelmet keltett dr.  
Nada Klaić  (Zágráb) beszámolója, aki  
a .középkorci védművekkel kapcsolatban  
a megszakattakt бi eltérő  szemszögbő l  
próbált új tényekre rávilágítani. A hét  
fő-beszámoló mellett, szakosztályokr a 
oszolva (őskor, antik világ, középkor)  
a részvevők .még harminc más beszá-
molót hallgattak meg.  

Az eddigi gyakorlathoz híven,  a 
kongresszus egyik napja a vendéglátó,  
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ezúttal tehát a Vajdaságterületén el-
ért régészeti •aredrnények ismeetetésének  
volt szentelve. Ot kutató számolt be  
di6hbjbara a nálunk már több mint  
száz éve folyó kutatások legkieanelke-
dőbb eredményeiiről és vázolta ,fel  a 
pillanatnyi tudományos problematikát.  

A negyedik, ,befejez ő  napon a ré-
gészek közös kirándulás .keretében meg-
látogatták Zambort (Múzeum, Koп  jo-
vié képtár, Vármegyeháza) és Szabad-
kát (Múzeum, Városháza).  

SZEKERES László  

DANILOI K,Iš ANDRIĆ-DIJA.  A 
kimagasló értéket ,képvisel ő  ,élbeszélés-
kötetek díjazására alapított Andrié-
díjat, az 1983. évi termésre Datъilo  
Kil belgrádi fró kapta zágrábi  
Glabus és a belgrádi Prosveta :közös  
gondozásában megjelent Enciklopedija  
mrtvih című  kötetéért. .A Petar D ~a-
džié elanökletével ülésez ő  zsűri jelentése  

szerint a szűkebb keretben  volt a 
díjazott ikönyv mellett Erih Kol Izlet  
u Paragvaj és Voja Čolanovié Miris  
promašaja cfanű  könyve. Danilo Kiš  
könyvérđl szóló recenziбnk a Kritikái  
szemlében olvasható.  

1RбКАRAVAN KIKINDAN. Ok-
tóber 11-e és 14-e között rendezték  
meg .a Vajdasági fr6egyesület új ren-
dezvényét az írókaravánt. Az író-
egyesület abból a célból iktatott nn g  

egy rendezvényt műsornaptárába, hogy  
még •több város számára tegye lehe-
tóvé jelentősebb irodalmai .akciók szer-
vezését és a könyv népszer űsítését. 
Az idei rendezvény házigazdája Ki-
kinda vála, ahol .a számos rendezvény  
között szб  volt az irodalmi alkotб-
munka helyzetéről. Ezzel a kérdéssel  
foglalkozik majd jövőre a Jugoszláv  
1rбszövetség Újvidéken megrendezem-
dő  kongresszusa is.  
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