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JOSIP BROZ TITO
ÖNÉLETRAJZI VALLOMÁSAIROL*
SRETA STAJI Ć
Amikor elvállaltam Josip Broz Tito ónéletrajzi vallomások
című könyvének bemutatását, amelyet magyar nyelven a Forum
Könyvkiadó adott ki, elégedettséget, de ugyanakkor nagy felelősséget is éreztem. Olyan feladat ez ugyanis, amelyet talán nem
is tudok úgy elvégezni, ahogy szeretném, mivel olyan könyvr ől
van szó, amely egészében felöleli Josip Broz Tito életét és munkásságát, és egy könyv bemutatására mégis csak korlátozott id ő
áll rendelkezésre.
Ezért megértésüket kérem, amikor csupán megemlítem, hogy
Tito már gyermekkorában átérezte a szegénység szenvedéseit, és
amikor nem beszélek b ővebben Josip Brozrбl, az ifjúmunkásról,
aki már szinte gyermekkorában tapasztalta a nincstelenség és a
kizsákmányolás keserűségeit. Az elvtársról, az emberr ől, a forradalom vezetőjéről fogok beszélni, a forradalmárról, aki mindig
élen járt, a szabadság harcosáról, a béke épít őjéről.
Tito gondolatai mindenre kiterjedóek és mindig id őszerűek.
Látnokságát összefüggésbe hozta a konkrét helyzettel, a stratégiai célok pedig a harc és a munka taktikáján аk és módszereinek
alapját képezték forradalmi tevékenységének minden szakaszában.
Megkísérlem ezt be is bizonyítani, , Josip Broz Tito forradalmi
gondolatának és munkásságának csupán néhány kérdésére mutatva rá.
Az olvasók figyelmét el őször is Titónak a munkásosztállyal
való kapcsolatára szeretném felhívni. Id őre volt szükség ahhoz,
* Elhangzott az 1985. október 31-ei zentai könyvbemutatón.
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hogy a munkások tapasztalatai a harc szervezett formáját öltsék,
amelyet a munkásosztálya gazdasági kizsákmányolás és politikai
elnyomás ellen folytatott. Igy volt ez hazánk munkásmozgalmában is. Tito kora fiatalságában bekapcsolódott a szervezett munkásmozgalomba, a Jugoszláv Kommunista Pártba pedig 1919 -ben
vették fel. ,Ekkortól származik az a megérzése és kés őbb tartós
meggyőződése, hogy a munkásosztály felszabadítása, ugyanúgy,
mint minden elnyomott réteg felszabadítása, magának az osztálynak a tette kell hogy legyen. Ezért mindig nagy jelent őséget tulajdonított az emberekkel való jól megszervezett és állandó munkának a szakszervezeti szervezetben, mint politikai, munkásosztályi szervezetben, és a párt kapcsolatainak és munkájának a
dolgozókkal és a szegény parasztsággal.
Tito erre vonatkozóan így emlékezett vissza a messzi 1928 -as
évre:
„És amikor ma a párt számbeli erejér ől beszélünk, ami akkor
igen csekély volt, nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a
párt beépült a Független Szakszervezetekbe is, hogy e szervezet
tagjai a párt .szimpatizánsai voltak, hogy ez volt az újabb és
újabb tagok iskolája. Épp a forradalmi Független Szakszervezetek
játszották a legnagyobb szerepet a sztrájkok szervezésében, az
ipari munkásság harcának forradalmasításában, továbbá a falusi
lakosság megszervezésében, amennyiben erre lehet őség nyílt." (I.
kötet, 50, lap)
A munkásosztály forradalmi szerepét Tito 1941 -ben emeli ki,
szorgalmazva a proletárbrigádok megalakítását:
„A proletárbrigádokban, most ebben az els őben, később pedig
a másodikban és az utána alakulókban nemcsak munkások, hanem
parasztok és más hazaszeret ő emberek is lesznek, de a munkások
fogják alkotnia brigádok magvát. Mivel 6k értik meg legjobban
a harc lényegét, nekik kell a vezet ő szerepet betölteniük a harcban. Meg kell mutatniuk, hogy ők a legszívósabbak, hogy nemcsak önmagukért, hanem a parasztokért is, az egész nép felszabadításáért harcolnak. A munkásoknak tudniuk kell miért harcolnak, mert ha minden kilátás nélkül, vagyis azzal a kilátással
harcolnak, hogy holnap megint Péter király jön vissza, akkor nem
fognak harcolni." (I. kötet, 281. lap)
Tito a munkásosztály szerepét a legközvetlenebbül 1950 -ben
domborítja ki, amikor a Jugoszláv Föderatív Népköztársaság Népszkupstinájában megindokolja az állami gazdasági vállalatoknak
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és magasabb fokú gazdasági egyesülésnek a kollektívák részér ől
történő igazgatásáról szóló alaptörvény tervezetét. Ekkora következőket mondta:
„A termelőeszközök államosítasával még nem valósult meg a
munkásmozgalomnak az a mozgósít б jelszava, hogy »a gyár a
munkásoké«. Ugyanis »a gyára munkásoké, a föld a parasztoké«
nem valami elvont propagandajelszó, hanem mély és tartalmas
értelme van. Ez a jelszó tartalmazza a szocialista termelési viszonyok egész programját mind a társadalmi tulajdont illet ően, mind
a dolgozбk jogait és kötelességeit illet ően. Tehát, ha valóban szocializmust akarunk építeni, ezt a jelszót meg lehet és meg kell
valósítanunk a gyakorlatban." (II. kötet, 56. lap) Majd a továbbiakban: „Azáltal, hogy a gyárak, bányák stb. igazgatását a
munkaközösségekre ruházzuk, lehetetlenné tesszük, hogy gazdaságunkban elterjedjen a bürokratizmusnak nevezett ragályos k бr.
Olyan nyavalya ez, amely hihetetlenül könnyen és gyorsan ragad
át a burzsoá társadalomról, és igen veszedelmes az átmeneti id őszakban, mert akár a polip, ezernyi csápjával lefogja és akadályozza a fejlődés helyes és gyors folyamatát. A bürokratizmus
éppen azért tartozik a szocializmus legnagyobb ellenségei közé,
mert észrevétlenül szívódik be a társadalmi tevékenység minden
pórusába, s az emberek kezdetben észre sem veszik. Tévedés volna
azt hinni, hogy a bürokratizmus nem kezdett már nálunk is gyökeret ereszteni. Nálunk is kezdett már beférk őzni az intézményekbe, az államgépezetbe és a gazdaságba, de mi ezzel tisztában
vagyunk, és ezért máris több intézkedést tettünk megakadályozására. Itt nem segítenek a kampányszer ű intézkedések, hanem
állandó harc és az emberek nevelése szükséges." (II. kötet, 60.
lap)
Tito a bürokratizmusra mint az átmeneti id őszak veszélyes betegségére, valamint még egy veszélyre 1s rámutatott: a Milovan
Đilas „új típusú demokráciájának" koncepci бjával való eszmei
leszámolás során — amelyről azt mondta, hogy ez a demokrácia
„éppenséggel anarchiát" jelentene -- 1954-ben a következ őket
mondta:
„Tehát egész forradalom el őtti előkészítő harcunk és forradalmi
harcunk, nemkülönben hazánk forradalom utáni építésének f ő
hordozóját — a munkásosztályt — meg sem említi, hanem ezekben a »filozófiai« elmélkedéseiben kiegyenlíti a volt burzsoá
kizsákmányolбt és a volt minisztert, a volt burzsuj csend őrt és
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az öntudatos munkást, mindenkit kiegyenlít mindenkivel, számára most mindez egyenlő." (II. kötet, 74. lap)
A munkásosztály szerepét egyértelm űen kiemelte 1972-ben a
JKSZ elnökének és a JKSZ Elnöksége Végrehajtó Bizottságának
levele a JKSZ minden szervezetéhez és tagjához. A JKSZ X. és
XI. kongresszusán a munkásosztálynak, mint a szocialista önigazgatásért vívott harc hordozójának pótolhatatlan szerepér ől alkotott nézetét Tito a JSZSZK 1974-ben elfogadott Alkotmányának,
annak a dokumentumnak a következetes valóra váltására irányuló
törekvésével erősítette meg, amely feltárta Jugoszláviának mint
„a társult munka köztársaságának" fejl ődési távlatait.
Másodszor: Tito a munkásosztály eszmeileg egységes és cselekvőképes élcsapatát lényeges feltételnek tartotta ahhoz, hogy a
munkásosztály eredményesen érvényesítse történelmi felszabadító
szerepét. Ezért mindig nagy jelentőséget tulajdonított a Jugoszláv
Kommunista Párt arra való felkészítésének, hogy valóra váltsa
élenjáró, vezető forradalmi szerepét. Már az 1928-bon megtartott
híres nyolcadik zágrábi pártértekezlet el őtt határozott f rakcióellenes harcot indította JKP-ben. Tito így emlékezik erre az id őszakra:
„A Jugoszláv Kommunista Pártnak szervez ődése és eszmei-politikai érlelődése folyamán, akárcsak az els ő világháború után alakult többi kommunista pártnak, szembe kellett néznie a vezetés
egységének kérdésével. Valójában már megalakulásának els ő napjaitбl kezdve súlyos harcokat vívott a proletariátus forradalmi
szerepére vonatkozó új elképzelésekért, szembehelyezkedve az öröklött szociáldemokrata és opportunista nézetekkel. Vezet ősége az
első hétéves id ő szakban sem volt egységes. Akkoriban a párt
szinte önmagára volt utalva. Mármiint tagsága, ugyanis a vezet őség tagjai az egymás közötti leszámolásokban tobzódtak." És a
továbbiakban: „1921 és 1924 között a vezet őségben a párt politikájának és taktikájának alapvet ő kérdései körül folyta vita,
ez pedig első sorban a forradalom, a proletariátus és szövetségesei
problémáját, de leginkábba nemzeti, a paraszt- és a szakszervezeti kérdéseket érintette. Ezeknek az elvi problémáknak a megvitatása maga után vonta az els ő csoportok és áramlatok kialakulását a párton belül. Eszmei állásfoglalása alapján az egyik csoport a forradalmi megoldások mellett szállt síkra — ez a baloldal
volt. Ezzel szemben a jobboldal opportunista nézeteket képviselt.
Idővel a csoportok frakciókká alakultak." (I. kötet, 44. lap)
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Tito önmagáról azt vallotta, hogy baloldalinak tartotta magát,
amíg meg nem értette, hogy két frakcióról van szó, és akkor kijelentette, egyikhez sem akar tartozni. A frakcióellenes harcnak
szentelte magát a zágrábi pártszervezetben kifejtett munkájával:
„Ebben az időben a JKP zágrábi szervezete néhány más városban —Belgrádban, Nišben, Eszékem, Szabadkán, Újvidéken stb.
— tevékenykedő nagyobb szervezet mellett jelent ős tényezőnek
számított. Szervezési és számbeli szempontból a zágrábi szervezet
volta legerősebb. Tagja volt számos ipari munkás, valamennyien
harcedzett kommunisták. A Független Szakszervezeteknek Zágrábban és Horvátországban volt a legnépesebb tagsága, többen
voltak, mint a szociáldemokraták. A munkásn ők körében kifejtett
aktív tevékenység is a tapasztalt kommunista harcosok egész sorát
teremtette meg. A zágrábi pártszervezet kapcsolatot tartott fenn az
ifjúsági szervezetekkel, els ősorban az iparban dolgozó munkásfiatalokkal. Itt tevékenykedtek a JKISZ kés őbbi titkárai is, Mijo
Oreki, és Josip Debeljak meg más aktivisták. A párt ebben az
időben a baloldali értelmiségiek — els ősorban Miroslav Krleža
és August Cesarec meg mások — támogatását is élvezte." (I. kötet,
48-49. lap)
Ettől kezdve, majd a Kominternben dolgozva, és különösen
amikor 1937-ben a JKP élére állt, Tito mindig nagy jelent őséget
tulajdonította JKP eszmei egységének és forradalmi akciójának.
A JKP egységéért vívott harca nagy jelent őségű volt, mind az
országban kifejtett forradalmi szerepének er ősítése szempontjából,
mind annak a helyzetnek a szempontjából, amelyben a JKP annak idején a Kominternben volt. A nyolcadik zágrábi értekezlet, a Tito által beterjesztett jelentés elfogadása után levelet intézett a Kominternhez, kötelezve, hogy az segítsen a JKP-nek, hogy
pártunk felépüljön a frakciózásból. 1928-bon tanácskozást tartottak a Kominternben, amely a Nyílt Levélben nyújtott támogatást a zágrábi szervezetnek, elítélve mindkét frakci бt, s vezetőiket
eltávolította a JKP vezet őségéből. Tanulságos az, amit Đuro Đakovié mondott ezen a tanácskozáson, védelmezve a JKP-t a feloszlatásra vonatkozó fenyeget ő döntéstől: „Nem szabad megfeledkezni arról, hogy nekünk jugoszlávoknak van egy rossz tulajdonságunk, ez pedig az, hogy minden határozatot és javaslatot
egyhangúlag elfogadunk, de nem hajtjuk végre őket." Ezt Tito
említi az ínéletrajzi vallomásokban. Nyilvánvaló, hogy az ilyen
értékelés ma is idđszerú.
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Azok után a nagy veszteségek után, amelyek a JKP-t érték az
Aleksandar Kara đorđevié január 6-ai diktatúrájának rezsimjével
va1б kegyetlen leszámolásban, meg a frakcióharcokban elszenvedett káderveszteségek után, Titóra 1936. évi hazaérkezésekor az
a nehéz feladat várt, hogy felújítsa a vezet őséget és el ősegítse a
Párt konszolidálódását. A Gorki бtyal való ideológiai szakítás után
átvette a Párt vezetését. Err ől az időszakról Tito így beszélt:
„Többnyire Zágrábban tartózkodtam, de elég gyakran utaztam
Szlovéniába, az elvtársakkal való értekezletekre. Szerbiából és
Dalmáciából maguk az elvtársak jártak hozzám Zágrábba, hogy
megbeszéléseket folytassunk és utasításokkal lássam el őket. Ez
időben készítettem el ő a kongresszust Szlovéniában és Horvátországban. A szlovéniai kongresszuson személyesen nem vettem részt.
A kongresszuson Birk elvtárs [Edvard Kardelj] volt jelen, őt
küldték ugyanis instruktorként Szlovéniába. A Horvát KP kongresszusát magam szerveztem, s részt is vettem rajta. A kongreszszusok megszervezése és a pártszervezetek felújítása mellett megalakítottam az ifjúság legális vezet őségét, a Központi Szakszervezeti
Bizottságot, több tanácskozást tartottam a vezet őkkel a Munkáspárt megalakítása céljából, és megalakítottam Zágrábban az agitprop bizottságot. Sok időt vett igénybe a szakszervezeti dolgozóink
szektássága ellen folytatott küzdelem, de ez kés őbb jб eredményeket hozott. Ez id ő alatt — hét hónapon át — ötven különböz ő
szektorban működő vezető aktivistával tartottam a kapcsolatot."
(I. kötet, 126. lap)
A JKP, illetve a JKSZ egységéért Tito mindig olyképpen szállt
síkra, hogy szem el őtt tartotta a konkrét történelmi körülményeket és a párt társadalmi akciójának szükségességét, amely megfelelt a forradalom adott szakasza feltételeinek. Emlékeztessünk
Titónak a JKP eszmei egységéért vívott harcára mint a fegyveres
forradalom megszervezésének és kivitelezésének és a népfelszabadító harc utáni országépítésnek a feltételére, az egységre mint a
sztálini nyomás és a tájékoztató irodás támadások elleni védekezés, az „új demokráciáért" vívott đilasi harccal való ideológiai
leszámolás és a szocializmus rankoviéi dogmatikus-centralisztikus
koncepciójával való ideológiai leszámolás feltételére, a nacianaLizmus elleni harc feltételére, amely különösen az úgynevezett
tömegmozgalomban jutott kifejezésre, és a KSZ vezet őségein belüli liberalisztikus-frakciós tevékenység elleni harc feltételére. Érthetően nem fejthetem ki részletesebben Tito látnok nézeteit a
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KSZ-nek a munkásosztállyal és a dolgozókkal a szocialista önigazgatásért vívott közös harcban megnyilvánuló szerepér ől.
Harmadszor: szeretném kihangsúlyozni Titónak a nemzeti kérdésről vallott felfogását. Tito a nemzeti kérdést a forradalom
stratégiai kérdésének tartotta, különösen a többnemzetiségű Jugoszláviában, amely a legközvetlenebbül kapcsolódik a munkásosztálynak a saját társadalmi felszabadításáért és minden dolgozó
felszabadításáért vívott harcához. Mindig világosam, egyértelműen
szólt a nemzeti felszabadításról, a nemzeti egyenjogúságról és ennek alapján Jugoszlávia minden nemzetének és nemzetiségének
testvériségéről és egységér ől. Tudjuk, hogy Tito mindig kiemelte,
hogy a nemzeti egyenjogúságot, a testvériséget és egységet úgy
kell őriznünk, mint szemünk fényét. Nem ismert megalkuvást a
nacionalizmus elleni harcban, és hangsúlyozta, hogy a nacionalizmus lealacsonyító ideológia.
Ismeretes, hogy a JKP a nemzeti kérdésre vanarokoz б különböző
állásfoglalások után a IV. értekezlett ől kezdve világos álláspontra helyezkedett a nemzeti egyenjogúságot illet ően, amit különösen
a JKP KB 1935. évi spliti plénuma dolgozott ki a Jugoszláviának mint föderatív államközösségnek a tervezetében. A JKP ilyen
programjának irányvétele nagy jelent őségű volt a fasiszta veszély
elleni harc megszervezésében, amely a harmincas évek végén ott
leselkedett Jugoszláviában és annak határain. Tito így vallott erről:
„1937-ben tehát valóra vált az a még 1934 decemberében meghozott határozat, hogy a Jugoszláv Kommunista Párt keretében
létrehozzuk a Szlovén és a Horvát Kommunista Pártot. Akkoriban történt ez, amikor már felszámoltuk a többéves frakcióharcot,
főként a párt csúcsszerveiben, és amikor már elég gyorsan kezdett
konszolidálódni a JKP. A konszolidációt pedig, amely alkalmassá
tette pártunkat arra, hogy vállalhassa a forradalmi élcsapat szerepét a munkásosztályra és az egész országra nézve egyaránt sorsdöntő eseményekben, az el őzte meg, hogy a pártszervezeteket
megtisztítottuk a f rakci бzóktól, a provokátoroktól, az ingatagoktól és minden egyéb gyanús elemt ől." És a továbbiakban: „A
Horvát KP, a Szlovén KP és kés őbb a Macedón KP megalakítása
természetszerű eredménye volt arcnak, hogy a JKP helyes irányvonalat alakított ki a nemzeti kérdés rendezésére." (I. kötet, 156.
lap)
Az a tevékenység, amelyet a JKP 1935-t ől kezdődően a nép-
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front kiépítésében és er ősítésében folytatott, hozzájárult a JKP
befolyásának erősítéséhez, a JKISZ felújításához és izmosodásához, valamint országszerte a halad б ifjúsággal való kapcsolatához.
Ezeket az eredményeket a JKP V. országos értekezlete er ősítette
meg, amelyet a háború elő estjén, 1940-ben tartottak. Az értekezletről Tito így beszélt:
„Az ötödik országos értekezlet 1940-ben volt. Azért tartom a
legfontosabbnak, mert számos pártértekezlet el őzte meg az ország
valamennyi részében. Az értekezleten 105 küldött vett részt, a
mű szaki személyzettel együtt 110-en voltunk. Szinte a rend őrség
orra el ő tt tartottuk meg, ami azt bizonyítja, hogy pártunk megtisztult a különböz ő provokátoroktól és ügynökökt ől. Az értдΡkezlet több napon és éjszakán áat tartott és nagy horderej ű határozatokat hozott. Határozatainak nagy jelent őségük volt nemcsak
a párttagság mozgósítására, hanem a széles tömegnek az eljövend ő
eseményekre való felkészítésére nézve is. Ez az értekezlet már a
JKP sorainak teljes egységér ől tanúskodott. Országunkban els ő
alkalommal zajlott le egy kongresszussal felér ő pártkonferencia
úgy, hogy nem került sor torzsalkodásra, csoportosulásra és frakdióharcra és a vukovári kongresszus óta els ő ízben volt együtt
ily nagy számú küldött. Rövidem, ez az értekezlet a konszolidálódás időszakának lezárulását, a frakci бzás és a csoportosulás felszámolásának végét jelezte, azt, hogy egy forradalmi szervezet
— nem szakítva persze meg kapcsolatait a Kommunista Internacionáléval — a maga lábára állt s megszabadult mindem olyan
elemtől, amely fékezte a jugoszláv munkásosztály forradalmi harcának kibontakozását." (I. kötet, 197. lap)
Mára fegyveres harc els ő évében a .kommunisták akcióinak és
a JKP szervezésének országszerte jelent ős eredményei voltak. Az
antifasiszta harc egyúttal Jugoszlávia minden nemzetének az
egyenjogúságukért folytatott harca volt. Tito szerint:
„Mi ezért a megszállók ellen indított harc kezdetét ől fogva
olyan álláspontra helyezkedtünk és Olyan elveket hirdettünk, amelyek valamennyi nemzetnek megfeleltek. Mert, mint ismeretes is,
Horvátországban Paveliénak aránylag nagymértékben sikerült maga mellé állítania tömegeket, Szerbiában meg ott voltak a csetnikek, Szlovéniában a fehérgárdisták és így tovább. Ennél fogva
a nemzeti kérdéssel kapcsolatban is világos politikát kellett kijelölnünk. Én mára háború kezdetén közzétettem A nemzeti kérdés
Jugoszláviában a népfelszabadító harc megvilágításában cím ű cik-
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kenet, amelyből világosan kitűnt, hogy ebben a tekintetben milyen
lesz a háború utáni Jugoszlávia. Ilyenformán még a háború folyamán leraktuk az új állam alapjait. A szocializmust akkor még
persze nem jelentettük be, de világosan kifejtettük a nemzeti kérdés megoldását, valamennyi nemzet egyenjogúságát, és azt, hogy
egyik nemzet sem juthat hegemóniához, akár nagy, akár kicsi.
Ennek az álláspontnak és ezeknek az elveknek köszönhetjük, hogy
Jugoszlávia valamennyi nemzetét magunk mellé állítottuk a népfelszabadító háborúban. Persze már a háború el őtt is ezt a politikát vallottuk, csak éppen a háború folyamán kellett konkrétabban kifejtenünk és következetesen alkalmaznunk." (II. kötet,
93. lap)
Az 1941 júliusától folytatott harcok nemcsak egy új fegyveres
erő megalakulását jelentették Jugoszláviában, hanem az új néphatalom kialakulását is. Már 1942 végén összehívták Jugoszlávia
Népfelszabadit б Antifasiszta Tanácsát. Az AVNOJ sorsdönt ő jelentőségű volta jugoszláviai nemzeti kérdés megoldása szempontjából is. Az AVNOJ I. ülésszakáról Tito a következ őket mondta:
„Az 1942. november 26-án Bihaéban megtartott történelmi gy űlésen történelmünk folyamán els ő ízben ült össze egy olyan képviseleti szerv, amely valamennyi nemzetünket képviselte, s amely
népeink harcának tüzében és megpróbáltatásokkal teli óráiban
magából a népből fogant. Határozatai nagy horderej űek voltak,
arra irányultak, hogy a lehet ő legnagyobb mértékben egyesítsék
az összes hazafias er ő törekvéseit az ország felszabadításáért és
a jugoszláviai nemzetek boldogabb jöv őjéért vívott forradalmi
harcban. Az AVNOJ megalakításával megvetettük a jugoszláviai
nemzetek igazi testvériségének és egyenjogúságának — az új igazságosabb társadalmi rendnek — alapjait." (I. kötet, 299. lap)
Az AVNOJ II. ülésszakán meger ősítették és kidolgozták ezeket
a történelmi döntéseket:
Tito hangsúlyozta a JKSZ és eszmei-politikai tevékenysége egységének szükségességét a szocialista önigazgatás fejlesztéséért és a
munkásosztály részéről a folyamatókban elfoglalt szerep er ősítéséért
vívott harcban. A JKSZ Elnökségének 21. ülésén a JKSZ azon
kötelességéről beszélt, hogy erősítse a munkásosztály szerepét Jugoszláviában, és a következ őket mondta:
„Egyszóval, azt akarom mondani, hogy a munkásosztályt nem
oszthatjuk el köztársaságok szerint, hiszen az összjugoszláv. Els őSorban persze a maga köztársaságában dönt ő tényező, és egyre in-
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kább azzá kell válnia. A hatalom legfontosabb tényez őjévé kell
válnia a köztársaságban, mint az itt ma is elhangzott. Sak mindent megigéztünk a munkásosztálynask, de keveset teljesítettünk az
ígértekbđl. Ezért éppen a munkásosztályt érint ő alkotmányfüggelékeket kell nagyobb eréllyel val бra váltanunk." (II. kötet, 105.
lap)
Azt hiszem, hogy ma is így kell viszonyulnunk a föderációkban
érvényesülő viszonyék megoldásának AVNOJ-i elveihez, szem el őtt
tartva éppen a nemzeti kérdés megoldásának lényegét, mint ahogy
erről Tito beszélt.
Az említettek igazolják Tito internacionalista meggy őződését és
forradalmi tevékenységét. Két kijelentésével is alátámasztom ezt.
Először Titбnak a nemzeti hovatartozásra vonatkozó véleményét
említem meg:
„A nemzeti hovatartozást illet ően ellene vagyok mindenféle nyomásnak, vagyis annak, hogy az emberek feltétlenül nyilvánítsák
ki, hogy ehhez vagy ahhoz a nemzethez tartoznak. Ez nem szükséges. Rengeteg embernek ez kellemetlen is. Mégis helyes, ha az
ember állást foglal, mert ez alól nem lehet kibújni. Én Horvátországban születtem, aikáresak őseim, Zagarjében. Ezt mindenki
tudja. De azért jugoszláv vagyok, hivatásomnál fogva, mindemféleképpen. És nemcsak az. Én internacionalista vagyok. Amióta a
kommunizmus útjára léptem, internacionalistának érzem magam.
De internacionalistának els ősorban a saját 'közösségünkben kell lennünk, és csak azután szélesebb körben. Én nem elvont, hanem jugoszláv internacionalista vagyok. Ezért egyáltalán tör ődöm valamennyi ,nemzetünkkel, de els ősorban a munkásosztállyal. Én ugyanis legkorábbi fiatalságomtól fogva a munkásosztály jogaiért harcoltam, és ma is ezt teszem. Mint forradalmárnak kötelességem is
azért harcolni, hogy a forradalom teljes egészében végbemenjen,
hogy létrehozzuk a valódi szocializmust, amelyben minden nemzetiség teljes egyenjogúságot élvez." (II. kötet, 138. lap)
Egy külföldi újságíró észrevételére, hogy Jugoszlávia egyfajta
„nemzeti kommunizmust" képvisel, Tito így válaszolt:
„Semmi képpen sem érteik egyet azzal az állítással, hogy mi egyfajta »nemzeti kommunizmust« képviselünk. Mi internacionalisták
vagyunk. Csak éppen másként tekintünk a szocializmus lényegére
és a társadalomnak a kommunizmus felé való továbbfejl ődésére,
mint mások. Mi azon vagyunk, hogy a szocializmusban a figyelem
középpontjában az ember és az ember tényleges érdekei kerülje-
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nek, ezenkívül, hogy az egész társadalmi fejl ődés minél humánusabb jelleget kapjon. Az, hogy a csehek és a szlovákok véget akartak vetni a régebbi keleti törvénytelenségeknek és dogmatikus módszereknek, s hogy társadalmi reformokat akartak végrehajtani
annak érdekében, hogy a társadalom szocialista fejl ődésének humánusabb tartalmat adjanak — ez nem sz űk nemzeti jellegű dolog,
hanem a világban manapság végbemen ő szocialista átalakulásnak
és a haladó er ők általános törekvéseinek hatása. Magától értet ődik,
hogy a szocializmus és a kommunizmus humánus irányú fejl ődésének keretében a nemzeteknek és sajátságaiknak is teljes mértélkben érvényesülniük kell. Ennek így kell lennie. Aki ugyanis nem
becsüli saját országát és nemzetét, az másak megbecsülésére sem
képes. Ennélfogva az, amiért a világ többi haladó er őivel együtt
síkraszállunk, az egyben nemzeti is. A nemzetiségek jogainak
ilyenfajta értelmezésében pedig az internacionalista kötelezettségek
is beletartoznak. Ennélfogva mi nem a »nemzeti kommunizmus«
képviselői, hanem internacionalisták vagyunk." (II. kötet, 92. lap)
Negyedszer, a népfelszabadít б háború jellegéb ől és a szocialista
forradalom sajátosságaiból következett az a harc, amelyet Jugoszlávia függetlenségéért és a nemzeti életben betaltött új helyzetéért folytatott. Kés őbb ebből az elképzelésb ől nőtt ki az eltér ő
társadalmi berendezés ű országok aktív békés koegzisztenciájára
épülő elnemkötelezettségi politika.
A népfelszabadít б háború alatt Tito korább, a kommunista pár-tok viszonyáról alkotott, ismert nézetei képezték a JKP harcának
alapját, amelyet nemcsak a fasizmus ellen, hanem az új Jugoszlávia létrehozásáért folytattak. Ezért az AVNOJ létrehozásának
döntő szerepe volt abban, hogy az új Jugoszlávia affirmálódjon a
világban. Ismeretes, hogy az AVNOJ-ról szóló határozatot tanácsadóink nem j б szemmel nézték, nem támogatták. Könyvében Tito
arról is beszél, hogyan kezd ődtek a diplomáciai tárgyalások a szövetségesekkel a Hitler-ellenes koalícióban Jugoszlávia új kormányának elismertetéséért:
;,1943 végén .mi is küldtünk katonai misszi бkat aKözel-Keletre
és Nagy-Britanniába, valamivel kés őbb pedig a Szovjetunióba is,
hogy minél jobb és pontosabb tájékoztatást nyújtsunk arról, ami
nálunk történik. Tehát mi is diplomáciai offenzívába kezdtünk.
Ezzel a segély kérdése is szorosan összefügg. Ami a fegyverzetünket illeti, 1943 közepéig csak azzal harcoltunk, amit az ellenségt ől
elragadtunk. Addig senkitől sem kaptunk semmit. A szövetséges
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koalíció vezet ői csak 1943 novemberében és decemberében, a teheráni értekezleten állapodtak meg abban, hogy hadseregünket segíteni kell. (...) Akkoriban a szövetségesek még nem ismerték el a
Nemzeti Bizottságot, csak a Legfelsóbb Parancsnokságot. Ennélfogva én mint főparancsnok számos jelent ős ügyet elintézhettem
a szövetségesekkel. Az ügyeket a Legfels őbb Parancsnokság mellett
működő szövetséges katonai küldöttségek révén rendeztük, a mi
katonai küldöttségünk révén is, amely a szövetséges parancsnokságok mellett, Kairóban, Olaszországban, kés őbb pedig Angliában
tartózkodott. (...) Küldöttségünk Velebit vezér őrnagy vezetésével
előbb Kairóba, majd Londonba ment, s így megteremtettük az els ő
kapcsolatot a szövetséges országók politikai köreivel. Katonai küldöttségünk révén sikerült részletesen és helyesen tájékoztatnwnk
a szövetséges országok közvéleményét a jugoszláviai helyzetr ől."
(I. kötet, 336. lap)
A Jugoszláv Népfelszabadító Bizottságot és a F őparancsndkságat az ország felszabadításáért vívott harc utolsó éveiben a szövetséges államok mint az ország egyedüli kormányát :ismerték el. Ilyen
minőségben az államhatalom és a Párt legf őbb szervei részt vettek
a szomszédos országokkal a nemzeti-felszabadító mozgalmakkal
kapcsolatos problémák megoldásában. Jugoszlávia függetlenségér ől
Tito a következ őket mondta:
„Én mára népfelszabadító háború :idején hangoztattam, hogy
minden nemzetnek elidegeníthetetlen joga van a szabadságra és
arra, hogy maga döntsön a sorsáról, és hogy egyenjogú legyen a
többi néppel. Erre alapoztuk a szövetségeseinkkel való viszonyunkat is. Határozottam szembehelyezkedtünk minden küls ő kényszerítési kísérlettel és a Jugoszlávia felosztására vonatkozó tervekkel,
nehogy az országot alárendelt helyzetbe hozzák és független, szabad fejlődését korlátozzák. Mindig, mindenkor visszautasítottuk
azt, hogy bábok legyünk valakinek a játszmájában." (II. kötet,
86-87. lap)
Hogy milyen volta Sztálinnal való összeütközés jellege, arról
többek között ezt olvashatjuk: „Mondhatnám, ideológiai bátorság
volt. Én és munkatársaim ugyanis láttuk, hogy a szocializmus, hacsak nem fordulunk szembe a sztálini felfogással, elveszítheti azt
a jellegét, amilyenn еk lennie kell." (II. kötet, 157. lap)
Az elnemkötelezettség eszméjér ől Tito sokat írt, én azonban
itt csak a következ őket emelném ki: „Ami személy szerint ingem
illet, az elgondolása bandungi találkozó és az ott hozott Pancha-
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sila-határozat után érlel ődött meg bennem. Sokat gondolkodtam
róla. Nem találtam elegend őnek, inkább afféle deklaratív dolognak tartottam, s úgy véltem, valamivel tovább kell mennünk.,
Nemcsak az ázsiai és afrikai országokra gondoltam, hanem másokra is. Ugyanis két tömb létezik: a régebbem megteremtett nyugati és keleti. A keleti, véleményem szerint, már afféle ellensúlyként álokult ki. Ennek hatása pedig érz ődni kezdett az ENSZ-ben
is. Ott is nehezen lehetett volna j б megoldást találni. Márpedig az
ENSZ tagállamainak túlnyomó többsége tömbön kívüli. Töprengeni kezdtem: valahogy ezeknek is össze kellene fogniuk. Nem
azért, hogy új szervezet jöjjön létre, harmadik tömb alakuljon ki,
hanem azért, hogy valahogy összegy űljenek azok az emberek és
országok, akik ellene vannak a világ tömbökre osztottságának, s
a Bandungban elfogadott, illetve a Belgrádban kiegészített elvekért küzdenek. Egyszбval gondolkodni kezdtem azon, hogy valahogy tömöríteni kellene a harmadik világot." (II. .kötet, 80. lap)
„Az elnemkötelezettség politikájának vonz бereje kezdett ől fogva
abban nyilvánult meg, hogy mind több ország jutott arra a meggyőződésre, hogy ha független politikát akar folytatni és egyenjogúan akar részt venni a nemzetközi viszonyokban, ezt épp az
el nem kötelezettek mozgalmához csatlakozva val бsíthatja meg a
legjobban.
Az elnemkötelezettségi politika egyetemessége és életereje abban
is megnyilvánul, hogy még bizonyos tömbökhöz tartoz б országok
is szeretnének szorosabb kapcsolatokat és együttm űködést kialakítani az el nem kötelezett országokkal. Ez objektíve el ősegíti, hogy
az elnemkötelezettség politikája újabb térségekben is érvényre jusson, és a többi megoszlás fokozatosan megsz űnjön." (II. kötet, 84.
lap)
Végül, úgy gondolom, hogy Tito a nemzetközi viszonyok és
Jugoszlávia nemzetközi helyzetér ől alkotott nézetesnek s űrített áttekintésekor nem szabad megkerülnünk azt sem, hogyan értékelte
a bel- és a külpolitika egységét Jugoszláviában. Err ől Tito a következőket mondta: „Jugoszlávia bels ő berendezésének alapelvei
teljesen azonosak azokkal az elvekkel, amelyeket a nemzetközi viszonyokban képviselünk. Mi ugyanis a gyakorlatban megval бsítjuk a nemzetek és nemzetiségek teljes egyenjogúságát, tekintet nélkül lélekszámunkra, fejlesztjük az önigazgatási rendszert, harcolunk a fejletlen vidékek gyorsabb fejl đdéséért, minden határozatunkat megegyezés és megállapodás útján hozzuk meg stb., ezek
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pedig alapjában véve ugyanazok az elveak, amelyekért külpolitikánkban is síkraszállunk.
Egyszбval, az országon belüli önigazgatás és a külpolitikai téren
való elnemkötelezettség a független jugoszláv politika egészét alkotja."
„Ahogy ikammunistaként is eldöntöttem, miért fogok egész életemben harcolni, ugyanúgy itt is eltökéltem, hogy azért fogok
küzdeni, hogy az emberiség másként szervezze meg életét. Mélységeseгn meg voltam győződve arrбl, hogy a világ változásra szorul,
nem törődhetünk bele ezekbe az igazságtalan viszonyokba. Ez volt
tehát az egyik legf őbb elképzelésem. Természetesen, sohasem tápláltam olyan ábrándokat, hogy mindez simán fog menni, s nem
lesznek összeütközések. Ezért kellett hát létrehoznunk egy Olyan
mozgalmat, amelyik harcolhat a fennálló helyzet túlhaladásáért."
(II. kötet 87. lap)
Lme, a szocialista forradalom legkifejezettebb irányairól megemlített gondolatokból megérthetjük Tito forradalmi eszméit és munkásságát. Megérthetjük Tito harcát a JKP önállóságáért, az ország
függetlenségéért, a cselekv ő internacionalizmusért a világ haladó
erő inek harcában, a nemzetközi viszonyok demokratizálásáért, az
új, igazságosabb gazdasági rendért. Innen származik Tito szembeszegülése Sztálinnal, harca a Tájékoztató Irodás nyomás ellen,
ikövetkezetes, békeszeret ő, el nem kötelezett politikája, a békéért
és a szocializmusért vívott harca.
Ilyen Jugoszláviáért harcolt Tito, ilyen Jugoszláviában bontakoztatta ki a fegyveres nép koncepcióját, amely az általános honvédelem és társadalmi önvédelem rendszerében jutott kifejezésre.
Ezt az utat Titóval együtt építettük és Titóval tártuk fel Jugoszlávia fejlesztési távlatait a szocialista önigazgatás alapjain. Becsüljük forradalmi munkásságát, mert humánus, az emberhez mért,
ahhoz az emberhez, aki mindig Tito figyelmének központjában,
a társadalmi fejl ődésre irányuló általa kezdeményezett forradalmi
akció középpontjában áll.
Mindezért határozottan meg kell védenünk Tito gondolatát és
munkásságát azok támadásaitól, akik le akarják becsülni Tito hozzájárulását, amelyet forradalmunk gy őzelmeihez nyújtott. Senkinek nem szabad megengednünk, hogy ezt akár a forradalmár, a
tudós, a publicista vagy az Irodalmi alkotó álarca mögé bújva
végezze. Tito munkásságával nem kényszerítette magát a népre,
hanem annak leghaladóbb törekvéseib ől fogant és a forradalom-
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mai együtt annak óriásává fejlődött. Titónak ezt még életében az
emberiség minden haladó er ője is elismerte.
Tito látnoksága, a folyamatok, az események és az esetleges történések alapos, átfogó elemzése, az események, az egyének jellegzetes, részletes leírása, magatartásuk ábrázolása olyképpen van
megírva, hogy az könnyen olvasható és felkelti az érdekl ődést az
események folyamata iránt.
Bemutatva Josip Broz Tito Cjnéletrajzi vallomásait, szükségét érzem annak, hogy ezt a könyvet ajánljam minden dolgozónak, különösen .a fiatal nemzedéknek, mert mélyen hiszem, hogy forrásokat, ihletet találnak benne a munkásosztály és minden dolgozó
harcához a szocialista önigazgatású és el nem kötelezett Jugoszlávia fejlesztéséért a titói úton.

BCONDÖR PÁL VERSEI
A HAZAI PÁLYA ELŐNYE
Csaknem harminc éve már:
általános iskolák sportvetélked őjén vagyok
60 méteres síkfutásban szerepelek
és fölényesen vezetik
ám a cél el őtt megtorpanok
—acélszalag térdmagasságban volt kifeszítve!
ezt kihasználva
a többieket vendégül látó iskola versenyz ője
az egyetlen akit ez a furcsaság
nem lepett meg
fél lépés el őnnyel
megnyeri előttem .a versenyt.
Kalapot le
az előtt aki ezt igy kifundálta
látszólag az egyenl ő feltételeket biztosítva
mégsem bízta a véletlenre
a verseny kimenetelét.

TÉRJоNK A TÁRGYRA: A TÁRGYAKRA
Nemes Nagy Ágnesnek

Az asztalfiák amit kissé balra kell billenteni
és erőteljes mozdulattal kifelé rántani
majd lassan óvatosan húzni
de úgy hogy közben enyhén nyomod lefelé is.
Az öngyújtó amelyik
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csak meghatározott szögben tartva
csak meghatározott mozdulatra gyújt.
A hajszárító melyet egy bizonyos ponton
meg kell kopogtatni ha m űködtetni szándékozod.
írógépem melynek g és h bet űje
különleges kezelést igényel.
Mert bizonyos idő elteltével
a sorozatgyártás termékei is
meglelik saját egyéniségük.
Ekkor leteszik a h űségesküt
és azontúl csak téged szolgálnak.
ALTALANOS IRÁNYELVEK
Nem beszéltük meg
a startra mi lesz a jel.
Nem állapodtunk meg
a pálya hosszában sem.
Futni akartunk.
Futni!
Persze hogy akadt olyan is
aki két lépés után
ünnepelni kezdte saját gy őzelmét.
Persze hogy rögtön akadtak
akik ezt neki elhitték.

EPITHETON ORNANS
Az expresszionista indíttatású pátoszt
sajátságos líraisággal mérsékel ő.
Sötét tónusait szürrealista humorral felold б.
Elgépiesedett életvitelünket
dekorativitásával az abszurdig fokozó.
Kik ezek?
A leleményes
a dicsődárdás
és a sokjuhu
helyébe lépő új hősök lennének?
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Az újságok
naponta szinte
csupán az állandó díszít ő jelzőket sorolják el
valamilyen érdemleges történésr ől
ez ideig még nem számoltak be.
A misztikus névsort
az sem teszi világosabbá a számomra
hogy az utóbbi húsz évben
aforisztikusan zárt áttételességemben
én is Ott szerepelek.
MELODRÁMA, 512 KILOBYTE
Megjöttek — érintette meg gyengéden a vállát.
Az információ túlcsordulta memóriakapacitáson.
Legördült az arcán.

LÁTHATD ÉS LÁTHATATLAN

A láthatatlan szél a fák ágaival integet.
Voltam mára hátsó sorokban zajongó
én voltam a közönség mely tapssal jutalmazta a bemutatót
voltam az emberiség nagyobbik része
mely mély aggodalommal figyelte
a nemzetközi viszonyok kiélez ődését
én voltam a tömeg
amely a befizetést az utolsó pillanatra halasztva
fennakadást idéztem el ő
különböző szervek munkájában.
A hamutartó és a vizespohár között ír a kezem.
A néma szél a fák leveleit beszélteti.
KAPCSOLбK
Bevásárolni voltam —
szatyrokkal a kezünkben
összefutattunk volt osztálytársammal.
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Megörültünk egymásinak
letelepedtünk egy kerthelyiség asztalához
és két-három sör mellett — vagy több is volt? —
j»ízű beszélgetésben idéztük fel a közös emlékeket.
Bármennyire siettem is utána haza
kissé megkéstem
időközben megnőttek a gyerekek
elérik már az összes kapcsolókat
és bekapcsolódtak.
Itt állok most a szoba közepén
és hol hangosabban hol halkabban
forog velem a világ.

TAPASZTALAT
Láttam már templomtornyot
melynek órája
mind a négy irányba
különböző időt mutatott.
Mind a négyhez hozzáigazítottam
önmagam
és mimdenhová időben érkezem.

AKI VAGYOK
A terv homályos
esetleges kivitelezése távoli: lehet hogy újra költözünk.
Máris minden ideiglenesnek t űnik otthonunkban.
Minta váróteremben
egyik székből a másikba ülök
— egyre inkább hasonlítok arra
aki tényleg vagyok.
A mérleg egyik oldalán inaprengés
a másikon pedig vacogás.
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NEM IS OLYAN RÉGEN MÉG
ABSZOLCJT HALLÁSOM VOLT

A gyalogjárda a hangszer
melyen muzsikálnom lehetett.
Skáláztam folyton az utcákat és a tereket.
Mezítláb gyakoroltain a közöket.
Az avar tényleg zörgött
a hб csikorgott.
Lépésenként n őttem és erősödtem
mint bennem a zene
és a nyár hangjegyeit az olvadt aszfaltba
írtam bele.
De a város rekedt hangján hamisan énekelte dalom
és tönkretette a hallásom.

Robik kocka
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A TETÓNKоN NAD NŐ
Sehogyan sem tudta úgy állítania naperny őt, hogy ne érje a
nap. Allított az ernyőn, majd visszaült a helyére, hogy lássa az
eredményt. M,imdahányszor elégedetlen volt, újra kezdte az erny ő
nyelének csavargatását, amíg csak be nem szorult, és tovább nem
lehetett mozdítani.
Segíthetnél — mondta végül.
A székedet kellene arrább vinned — tanácsoltam.
Hova arrább?
Hogy árnyék essen rá.
Haragosan rántott egyet a szoknyáján, de nem vitte arrább a
széket, így pedig csak félig esett rá az árnyék. Az arcán az erny ő
rojtjai motoszkáltak, pedig még csak nem is lengedezett a szél.
Alit a levegő, teljes volta szélcsend. Az égaljon mintha halvány,
szürkés pára lebegett volna.
Miért nem csinálsz valamit? — kérdezte, mert tudta, hogy
nem szeretem, ha azt kérdezi, miért nem csinálok valamit.
Mindennel elkészültem — válaszoltam, mint aki biztos az
igazában. Mellékesen valóban így is gondoltam, vagy csupán nem
akartam erről vitatkozni.
Akkor miért nem csinálsz valami mást? Hogyha majd .a dolgodat kell csinálnod, ne kelljen mással is vesz ődnöd.
Mindemmel elkészültem — igyekeztem lezárnia vitát. — Ezzel is, meg mással is, egyáltalán mindennel. Nincs tovább mit csinálnom — mondtam.
Hány éves vagy te tulajdonképpen? — kérdezte, csak hogy
bosszanthasson.
--
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Jól benne járhatok a korban. Úgy ránézésre mennyit adnál?
Elég jól benne vagyok, ugye?
Az árnyék ` közben arrább csúszott, .a rojtok árnyéka már nem
remegett az arcán.
Tudod, hogy itt a fal mögött nád n ő ? — mutattam a tet őterasz sarka felé. — A betonlapok közül üuközik ki.
A nád csak vízben n ő. — Mintha örült volna, hogy végre
másról beszélhetünk. — Hol vesz itt annyi vizet?
Fogalmam sincs. Valahonnan csak veszi — mondtam. —
Hihetetlen, de megél.
Hogy kerül fel ilyen magasra? Van magja?
Mindennek van magja. A pénznek is van magja. Az az a
híres pénzmag.
Odalenn egy nehéz kamion kanyarodott le az útról, legalább
négy tengelyes, és hatalmas porfelh őt kavart az utca túloldalán
fekvő üres területen. Különben egy lelket sem lehetett látni odalenn.
A nád csak gyökérr ől hajt — mondta kés őbb. Nagyon jól
tudta, nádasok között n őtt fel.
A gyökerét is veszi valahonnan — mondtam. — 'A hegyekben is nő nád. Akárhol kihajthat.
Nem tudom elhinni. Ezt az egyet elég nehezen hiszem el. —
Nem tudtam, hogy valóban nem hiszi-e, vagy csupán a vita kedvéért mondja.
Majd egyszer megmutatom. Elég jó helyet tudok, ahol nádat
láttam nőni.
Ugyan már! Ki sem lehetne mozdítani hazulról ... — vette
szemügyre újra a naperny őt.
Mindig akad valami halaszthatatlan dolgom. Állandóan közbejön valami. Egyszer azért majd meg fogom unni. Akkor majd
megmozdulok. Nem fogom hagyni, hogy benőjön ez a sok giz-gaz.
Igyekeztem intenzíven elképzelni azt az id őt, amikor majd végre megmozdulok. Valami máris szorította a gyomromat, szinte
honvágyam volt. Képtelen voltam jobb kifejezést találni rá, még
magam előtt is. Azokban a hetekben nemigen volt kedvem elmenni hazulról.
Talán el akarsz kerülni valamit? — ,kérdezte, de most már
nem nézett a naperny őre.
Nem tudom, mi lehetne az, amit el kellene kerülnöm. Csak
nem vagyok mozdítható.
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A nap kezdett oldalazva sütni, látszott, hogy hamarosan semmi
hasznát sem fogjuk vinni a naperny őnek.
Különben kár rá szót vesztegetni — mondtam.
Mire? — nézett fel hunyorogva, ahogy a nap a szemébe
sütött.
Hát erre az egészre — mondtam.

A NAGYBÁCSI
A reszelővel dolgozott valamin, az egyenetlenségeket reszelte le
a forrasztás helyén.
Ki kell mennem délután a géphez. A fenébe is azzal a megveszekedett géppel.
Sejtelmem sem volt, milyen gépr бl van szб. Ott üsse meg a
guta a gépeket — erre gondoltam. — A nehézség vigye el valamennyit. Rettenetes volta h őség.
Rek+kenő meleg volta műhelyben is, amit a zsidó templomb бl
alakítottak át műhellyé. Valami víztartály fielett Ott voltak a
bet'ű'k is, egészen hosszú írás. Fontolgattam, hogy jobbról balra vagy
balrбl jobbra kellene-e olvasnom, ha érteném ezt az +idi бmát.
Ő sem tudott eligazítania dologban, hanem csak dolgozott a
ráspollyal.
Küldtem néhány verset az újságnak -- mondta végül. Költ ői
nemzetség voltunk, úgyhogy ezen nem lep ődtem meg. Végeredményben sohasem árt néhány vers az újságnak. —Hát tudod-e,
mit válaszoltak? — kérdezte aztán.
Fogalmam sem volt, mit válaszolhattak. A mi verseink nem
tartoznak a gyönge versek közé. Már úgy nemzetségi alapon gondolom, a mi műhelyünkből nem kerülhetett ki gyönge vers.
Ugyan mit válaszolhattak? — vetettem fel végül, szórakozottan a hđségtől.
Hát nem olvastad? — kérdezte.
Hadilábon állak én ezekkel az újságokkal — vallottam be.
— Nem tudnak az én kedvemre írni.
Hát mit olvasol akkor? — kérdezte.
A könyvtárba járok, oda fizettem el ő. A kisasszonytól sok
mindent megkaphatok.
Velem csak komolyan beszélhetsz.
Komolyan beszélek — mondtam. — A kisasszonya könyvtárban igen finom lelk ű hölgy.
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Nem ismerem — vallotta be végül.
A kisasszony választja nekem mindiga könyveket. Az đ
ízlésében igazán meg lehet bízni.
Azt gondoltam már, hogy ugratni akarsz... Hogy valami
pajzánságra vetemedtél.
Dehogy vetemedtem — mondtam. — A kisasszonnyal különben sem lehetne pajzánságra vetemednem. Nem állja azt.
Nem is céloz rá?
Dehogy céloz.
Egészen megbízható?
Nekem igen. Nagyon is megbízhatónak találom. Tökéletes
az ízlése.
Neki kellene akkor megmutatnom a verseimet.
rJgy bizony, a kisasszony hanyatt esne t őlük.
Már megint ugratni akarsz.
Eszembe sem jutna ilyesmi. Azt sem tudom, mit válaszoltak
az újságtól.
Hogy tanuljam meg a helyesírást, azt mondják. Aki verseket
óhajt írni, annak tudnia kell legalább a helyesírást. Ilyesmiket
mondanak. Hogy „essđ", azt egy essel írják.
Dehogy eggyel — mondtam. — Babits Mihály is mindig
kettđvel írta. Erre a szerz őre már lehet adni.
Nekem pedig azt mondják itt, hogy eggyel.
Nem értenek hozzá.
Valami kölyök kezére adhatták az irományaimat?
Nagyon az az érzésem. Mert különban miket össze nem
hordanak!
Akkor úgy gondolod, ne higgyek nekik?
A világért se. Én nem hinnék nekik. Mit tudják ők, hogy
kiből mi lesz. Belőlük például nem lett semmi.
Senki! — toldotta meg.
Hát bizony, senki. A kisasszony szerint sem lett bel őlük
senki. És nem is várható, hogy egyhamar lesz.
Akkor ne adjam fel? — hagyta abba egy pillanatra a reszelést a forrasztáson.
A világért se! — kiáltottam. — Mit tudhatnak azok!
A nagybátyám nehézkesen lehajolt, már rossz volt a dereka.
De a műhelyt mindenképpen meg szerette volna tartani. Támaszt
keresett hozzá,
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HA JSZALNYI KIS REMEGЕS
Mondtam, haza kell mennem, és meg kell etetnem a gyereket,
nemsokára felébred. Gondolni sem merek rá, hogy egyedül ébredjen. Így mentünk végig az utca napsütötte oldalán, bár ekkorra
a sugarak kicsorbultak, a házfalak lassan szürkés bevonatot kaptak.
Nem lehetne valakit keríteni a gyerek mellé? — kérdezte.
Jó fiú volt, ritkán találkoztunk, és szeretett sokat kérdezni. Szerencse, hogy csak ritkán találkoztunk.
Van apja meg anyja — válaszoltam.
Mégis, nem engedhetnéd meg magadnak? Nem futná rá?
Nem futná. Megölne az unalom. Különben i s szeretek valakivel törődni.
Mára Koszorú el őtt jártunk, innen csak egy lépés hazáig, de
épp amikor le akartam rázmi, megállított egy b őröndös lány, épp
úgy festett, mint aki az imént szökött meg az intézet "1. Alacsony
sarkú cipője volt, az orrán diákos szemüveg, semmi hivalkodó,
hacsak az enyhe kétségbeesés az arcán nem, egy hajszálnyi kis
rebbenés a szemében, amikor megkérdezte:
Van ebben a városban még egy Koszorú nevű ikávéház?
Nem hiszem — válaszoltam magyarul; jellegzetes magyar
hangsúllyal beszélt.
Mi érdekli? — szólt közbe a barátom.
Hogy van-e .a városban még egy Koszorú — ismételtem
meg neki is.
Nincs — mondta egészen határozottan.
Szóval, nincs — közvetítettem a barátom válaszát is.
Pedig kell hogy legyen —akadékoskodott, és felvette, majd
újra letette a b őröndjét. Az arcát, nos, azt látni kellett, mintha
jéghegy indult volna meg rajta.
Lehet, hogy igaza van — szóltam — , magam is tudom, hogy
volt még egy. Csakhogy az jó ideje megszűnt, vagy nem is úgy
hívták.
Hát hogy hívták? — kérdezte szinte követel őzve.
Arra már nem emlékszem — mondtam. — Te emlékszel véletlenül, hogy mi volt a neve annak az étterenvnek a villamos
kitérő jénél? — fordultam a barátomhoz.
Nem emlékszem. Arra sem emlékszem, hogy itt villamosok
jártak — nevetett.
'
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No, látja. I sem emlékszik — mondtam a lánynak.
Pedig kell lennie még egynek — makacskodott, talán dobbantott is a lábával, és már majdnem elsírta magát.
Talár ha a személyzetet megkérdezné itt — kaptam észbe
—, hiszen ezt már megtalálta. Ik biztosan tudni fogják.
Ik is azt mondják, hogy nincs...
Határozottan ezt állítják?
Azt mondják, hogy ez az egyetlen a városban.
És maga nem hisz nekik.
Teljesen odavolt, a kétségbeesés és a becsapottság tet đzött benne.
Ne haragudjon, nekem mennem kell — mondtam. — Viszontlátásra.
A viszontlátásra — köszönt el a barátom is, és jött velem
tovább, pedig már csakugyan le szerettem volna rázni.
— Vele maradhattál volna — mondtamneki —, és akkor
mindketten jól jártok.
Szegényt alaposan meghintázta valaki — mondta nagy részvéttel.
Pedig úgy látom, megszökött. Ki tudja, honnan szökött meg.
Hazulrбl szoktak megszökni leginkább.
Elcsavarták a fejét, és most úgy érzi, egész életére tönkretették — fejtette ki együttérz8 еn.
Van is benne valami — mondtam. —Kocsmákban caplat
valaki után, aki nem hinném, hogy ér ennyit. Nem éri meg a
vonatjegy árát.
Figyelted az arcát? — kérdezte aztán.
Miért, te figyelted?
Tisztára meg volt rendülve.
Inkábba szemét néztem, azokat .az apr б rángásokat.
Odahaza ' a gyerek még nem ébredt fel, kezét magasan a feje
fölé tartva az igazak álmát aludta. Nekiláttam elikészfteni az
ételét.

FL'SRT
Az asszony az úttesten ment át, magas, vékony sarkú cip бben,
és vigyázmia kellett, hogy hova lép, mert a cipe sarka könnyen
a kockakövek közé szorulhatott volna.
A11jon meg, kérem — mondta a fiatalember, aki kerékpárt
tolt. — A11jon meg egy pillanatra, hogy nézhessem.
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Az asszony szépnek tudta magát, és oldalt egy pillantást vetett
a fiatalemberre.
Alljon meg, kérem — mondta az.
Az asszony nem állt meg.
Másnapa fiatalember a kerten át közeledett a ház felé. A kerékpárt az utcán a kert falának támasztotta.
Halló! — kiáltotta a ház felé vezet ő ösvényen. — Halló!
— kiáltotta még egyszer, már er őtlenebbül.
Másnapa kerékpár mára ház falához volt támasztva. Ott maradt egész nap és egész éjszaka, és még másnap is ott volt.
Pár nap múlva a fiatalember megint kiáltott:
Halló!
Többször nem jött.
Az öregasszonya kerti épületb ől .kávét főzött, és kis asztalt
állított az orgomabokor mellé.
Ide nem tűz annyira a nap — mondta.
Csak ezek az átkozott herny бk fi lennének. Vagy mi pusztítja az orgonák lombját? — kérdeztem.
Nem pusztítja semmi. Csak tavasszal szépék — közölte velem az öregasszony, aki meghívott kávéra.
Az a diófa is kiszárad a fal mellett — mondtam.
Dehogy szárad — vetett egy pillantást a diófára az öregasszony. — Az mindig olyan beteges volt.
Nemigen hoz termést.
Néha hoz, de az :idén nem lesz rajta semmi — mondta.
Minek akkor az ilyen fa! — .méltatlankodtam.
Közben kijött a fiatalasszony is, aki szépnek tudta magát, és
odatelepedett az asztalhoz.
Igyekeztem nem nézni rá, igyekeztem nem tudni semmir ől sem.
A kerékpár azonban nem ment ki a fejemb ől.
Nekem is volt szeret őm — mondta az öregasszony, minden
kertelés nélkül.
Nem szép ilyesmiről beszélni — mondta a fiatalasszony.
Én nem beszéltem semmir ől — mondtam, miután összeszedtem a bátorságomat, és az arcába mertem nézni.
Nem volna szép, ha ilyesmir ől beszélne a férjem el őtt —
mondta.
Én semmiről sem beszéltem a férje el őtt.
Nekem is volt szeret őm — vágott a szavamba az öregasszony — amíg az egészségi állapotom megengedte.
,
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Persze — mondtam —, végeredményben mindenkinek lehet
szeretője.
Nekem volt is — kötötte az ebet a karóhoz az öregasszony.
Nem szép ilyesmir ől beszélni — vált türelmetlenebbé a fiatalasszony hangja.
Nem én kezdtem — mondtam a fiatalasszonynak, akinek
szarkalábakat fedeztem fel a szeme sarkában.
Több szerető m is volt — helyesbített az öregasszony.
Én elhiszem — mondtam az öregasszonyn ők.
Nem kelleme ilyesmir ől beszélniük — mondta élénken a
fiatalasszony.
A férje előtt nem fogunk semmir ől sem beszélni — válaszoltam neki. —Különben én semmir ől sem tudok.
A férjemnek sem szabad megtudnia semmit.
Tőlem biztosan nem is fog.
A kávé kezdett kihű lni, különben sem szerettem az ilyen habosra
csapatott kávét. A legszívesebben visszavonultam volna. Nagyon
hülyén éreztem magam.
Az öregasszony újra teletöltötte a csészémet, most már nem
hátrálhattam meg.
Ne is vessen rá ügyet — mondtam a fiatalasszonynak. —
Énbeп nem ugyanúgy megbízhat, mint önmagában. Csakugyan.
Ússzehúzott szemmel nézett rám. Szeme sarkában láttam a
szarkalábaikat.
AZ ASSZONY AHOGY NÉZI A VONATOKAT
Az asszony naphosszat az emeleten tartózkodott, és ha 'kipillantott az ablakon, a vesztegl ő vasúti kocsik bádogtetejét látta. A
vágányokon túl raktárépület volt, annak is a tetejét látta, a ,szürke
palát. Ha egyedül volt, és eleredt az es ő, akkor huzamosabban .
tartózkodott az ablaknál.
A férje vasúti tiszt volt, és ütemesen dobogott léptei alatta deszkalépcső, amikor a fején Piros sapkával feljött az emeletre. Az
asszony nem volt szép, és boldogtalan volt amiatt, hogy az állomás hivatali helyiségei felett, az emeleten kell majd leélnie az
életét. Nem szerette az állomást, és gyakran figyelte a befutó és
a kiinduló vonatokat, és ilyenkor nem gondolt semmire.
A vasúti tiszt olykor szóvá tette:
Az előírás szerint fehér keszty űt kellene viselnem — és ne-
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vetett ezen az ötletén. Az asszony nem tudta, hogy létezik-e ilyen
előírás, vagy csupán .a férje szeretné ezzel szórakoztatni.
Egyáltalán ki visel ma már fehér keszty űt? -- kérdezte. —
Akár a régimódi v őlegények .. .
Ilyen a hivatal szelleme -- mondta a férje.
Odalenn nagy, vánszorgó szerelvény jött be déli irányból, és
az épület enyhén megremegett. A vonalat évekkel ezel őtt villamosították, sohasem lehetett vonatfüstöt érezni. Csák az els ő- meg
a másodosztályú váróterem volt szakadatlanul büdös.
Mi van a gyerekkel? — kapa fel hirtelen a fejét a vasúti
tiszt, mint aki szimatol valami után.
Semmi. Alszik.
Nem javult?
A gyereknek régóta súlyos székrekedése volt, és ez nagyon kimerítette.
Rendes orvoshoz kellene vinni. Itt, vidéken teljesen elem&ztik az embert.
Csak értenek azért hozzá valamit ezek is — mondta a
férje.
Kötve hiszem — válaszolta az asszony. — Rettenetesen
fölületesek itt az emberek.
A szerelvény odalenn megállapodott, a vágányok lekopott felülete az ég szürkéjét tükrözte vissza. Szemre rendes, forgalmas
állomásnak látszott.
Ma volt két leszálló — mondta a férj. — De felszálló egy
sem.
Kár értük leállítani ezeket a nagy szerelvényeket.
Valahol csak meg kell állniuk. Ha másért nem, hát a forma
kedvéért. Ahol állomás van, ott a vonat álljon meg.
Az asszony arra gondolt, mi lesz majd akkor, ha a vonatok
egy nap megállás nélkül robognak keresztül az áhlornáson. A vasúti tiszt itt áll majd reménytelenül és elveszetten az állomás
épülete előtt, és egyéb dolga sem lesz, mint hogy tisztelegjen.
Újságot vett elő, és nekilátott, hogy megfejtse a keresztrejtvényt. Szívesen járatott volna keresztrejtvény-újságokat, mert a
napilapok újabban nagyon apró keresztrejtvényeket közölték. És
mindegyiket nagyon könnyű volt megfejteni.
Még az a szerencse, hogy újságot lehet itt vásárolni — mondta.
A falusiak is mind itt vásárolják. Úgy szokták meg, még
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régről. Azelőtt zajos élet folyt itt. Amikor még megvolta resti
— tette a fejére a piros sapkáját a férj.
-- Az kellene még ide, kocsma! — mondta haragvón az asszony.
Arra az oldalra nem nyílt ablak, csak a folyosóról. — Fiákerosok!
Ők is, meg a lovaik is csak telecsorgatnák az utcát.
-- Taxiállomás. Snack bár -- vetette ellen a férje.
Kinek?
Hát épp ez az. Kinek? — mondta távozóban a férj. Vasúti
fővonal volt. Nem így képzelték el az életüket.
A szomszédos, besötétített szobában a gyerek kiabálni kezdett.
Rémes, rémes! — mondta bosszúsan az asszony, és letette
az újságot, rá a ceruzát.
Az ablak alól felhallatszott, hogy a peronon valamir ől vita
folyik az alkalmazottak 'között. Cigarettáztak és hangoskodtak,
sört emlegettek. Egész láda sört. Fogadásról volt szó.

A ZENE
Amikor az egyik helyr ől kitették a sz űrömet — nem értettem
egészen pontosan, hogy miért —, lötyög ő, teveszőr télikabátomban
azt sem tudtam, hová legyek, majdnem er őt vett rajtam a csüggedés, és csupán alvóhelyet kerestem, legalább egy hónapra szólót,
addig majd csak tovasodródik fejem fölül a vész; a régi helyeimet
vettem sorra, gondoltam, sikerül felhajtanom valamit, bizonyára
elfeledtek már ekkorra — és végül össze is jött egy priccs, elég
bizalmatlanul ugyan, de felt űnően olcsón, az engemet megillet ő
helyiségből nyíló ajtók nem csupán bezárva, hanem mind lelakatolva, caplathattam az udvaron keresztül a klozettra, nyugodt
lélekkel csupán a padlásra mehettem volna fel innen, a létra alatt
volt ugyanis a mosdó.
Idegen városban, ahol az ember annak idején elvégezhette volna
a középiskolát, kevés barátra lehet találni, és ritkaságszámba mennek az ismerősök is, ha valaki nem tolakodó, és nincsenek apró
ügyletei. Megérte volna, hogy többet szimatoljak az utcasarkokon.
Mivel a szobát nem lehetett azonnal elfoglalni, tengtem-lengtem
a bő kabátomban, átmentem a vasúton, kimentem a külvárosba,
a nyitott lefalyó сsatornák azonban idegesítettek, úgyhogy már j б
kint buszra ültem, és visszajöttem egy állomást -- tisztára kidobott pénz, merült fel bennem eközben, de mivel nem volt nagyon
hideg, elindultam egy ismer ős színész lakása felé; ha otthon talá-
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lom, gondoltam, elütök nála néhány órát, esetleg azzal is, hogy
keresem, csak az id ő telik, valakit majd csak lekapcsolók, nem
hinném, hogy senki sem akarna velem errefelé szóba állni, bár az
ember mindig sokat tapasztalhat.
(5t óra ha múlt, alig sötétedett még, éá a színrész otthon volt,
épp akkoriban vált el a feleségét ől, vagy legalábbis válófélben
vált, úgy tűnt, nincs nála senki, értetlenül vagy riadtan nézett rám
a ködös szemüvege mögül, az meg szinte fityegett az orrán, mintha hirtelen kitágult volna a két szára.
Alkalmatlankodom — mondtam —, zakatolok itt, mint egy
rossz vonat.
Nem értette vagy nem is akarta érteni, ki volt belezve, úgy
láttam, és bámtam már, hogy neon magamnak való társaságot keresek..
Elmondtam neki, hogy oda a szobám, s egy másik van kilátásban, de azt még nem foglalhatom el, 'bár Ott majd feltölthetem
magamat.
Te keserves j б isten — mondta az ajt бban állva. Esze ágában sem volt, hogy behívjon. — Mindig is összeférhetetlen voltál.
Tulajdonképpen alig ismerek rád.
Ajaj — mondtam. — Ennek van is valami alapja.
Meghívnálak, de attól tartok, nem éreznéd jól magad.
Én is attól tartok — nyugodtam bele.
Tudod, itt most merőben mása helyzet.
El tudom képzelni — mondtam. — Jobb lesz, ha nem is
ártom bele magam.
Azt valóban jól tennéd.
Bentről meleg áramlott ki, parfüm érz ődött: úgy látszik, sminkelt épp, vagy sminkeléshez készül ődött. A lemezjátszó lejárt odabent, majd újra beindult az a bl őd zene, mintha semmi sem történt volna.
Javíttasd meg a tűt — szóltam —, nem viszi már sokáig.
Csakugyan — válaszolta —, én is észrevettem valamit.
Viszlát — mondtam —, akkor ballagok.
Nézz el máskar is. — Majd kisvártatva utánam kiáltotta:
— Hol hálsz?
Ússzejön az — mondtam, és talán nem is vett észre semmit
a hangomon.
Most nem szálltam fel a buszra, 'különben is szerettem a nyers
fa füstjét a leveg őben, szinte sajnáltam, hogy ilyen gyorsan múlik
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az idđ , és igyekeztem elképzelni a nyarat, amikor ilyen id đ tájt
még magasan van a nap, és az árkok partján valaki mindig füvet
kaszál.
A vasúti sorompónál az egyik sínpár elkanyarodott, élesem megdđ lt, ha itt bevárnék egy vonatot, talán sikerülne rá felugranom.
Mindig motoszkált ilyesmi a fejemben, de úgy látszik, tartottam
valam:itđ l. Pedig nagyjából mindig szerencsém volt.
Közben hű vös lett, kénytelen voltam zsebrevágrri a szerencsémet, és zsebretett kézzel megpróbáltam fütyörészni.
— A gazember — ötlött fel bennem. — Hogy tudhat olyan
zenére ráhangolódni? —Tulajdonképpen nem kellett nekem az a
zene. Tulajdonképpen nem kellett nekem semmi sem.

eszi

portré

A VÖRÖS LENIN-BÉLYEGEK*
DANILO KIŠ
Еnekek éneke 8, 6

Tisztelt Uram, rue Michelet-beli előadásán ön feltette a kérdést:
„Mi lett a sorsa Mendel Oszipovics levelezésének?", és kijelentette,
hogy a Chekov Hause kiadásában megjelent Összegy űjtött Művek
hiájnyosnak tekinthet ő ; hogy fennáll a lehetőség, miszerint egy napon Mendel Oszipovics levelezése napvilágra kerül, következésképpen nem lehet majd a meglev ő két tucatnyi levélre korlátozni.
Miután elismeréssel adózott a tragikusan elhunyt Joszip Bezimensz kij tevékenységének („harminc év kutatómunkájára volt szükség,
hogy nyomára jusson embereknek, akik — ha mára világot nem
is változtatták meg — jómaguk nevet, várost, országot, földrészt
változtattak"), ön megállapította, van még remény, hogy ezek a
levelek előkerüljenek, és „pótoljuk a pótolhatatlant".
Ami arra késztetett, hogy írjak önnek, az nem más, mint az
ön hihetetlenül merész meggy őződése, hogy ennek a levelezésnek
legnagyobb része megvan még, és hogy olyan személy tulajdanában
van (emlékezetb ől idézem), „aki érzelmi vagy más okokból nem
akar megválni az értékes dokumentumoktól". Eszem ágában sem
volt, hogy még ott, az el őadáson megkérdezzem önt ől: honnan
egyszerre — mert ez a gyanúja két évvel ezel őtt még nem merült
fel, legalábbis nem említette el őszavában — ez a nagy magabiztosság, hogy kijelenthesse ráadásul még ezt is: „Alkalmasint olyan
személyről van szó, aki — ha szerencsénk van — esetleg még él
valahol Berlinben, Párizsban vagy New Yorkban!" Semmi kétség,
uram, erre a bizakodó megállapításra els ősorban a néhai Bezimenszkij kutatásainak köszönhet ően jutott, az ő hagyatéka alapján, amelybe volt alkalma bepillantani.
* A szerző Holtak enciklopédiája c. Andrié-díjas kötetéb ől.
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Az a személy, akit keres, uram, „az a személy, aki kezében
tartja a titok kulcsát", minit kifejezte magát, azon az el őadáson
néhány méterre ült önt ől. Természetesen, ön nem emlékszik rá,
bizonyára észre sem vette. Ha netalán mégis, ingem is alighanem
azok közé a n ők közé sorolt, akik azzal az ürüggyel járnak a
nyilvános el őadásokra, hogy egyet-mást megtanuljanak — hogy
földi hivatásuknak a végs őkig eleget téve menjenek át a másvilágra, és az út végén elmondhassák, nem élték le életüket teljes sötétségben —, valójában pedig csak azért jönnek, hogy egy pillanatra
megfeledkezzenek csupa halálgondolatokkal kitöltött magányukról;
vagy egyszerűen azért, hogy embereket lássanak maguk körül.
Noha magányosan élek, uram, nem ostromolom az embereket
emlékeimmel, amelyeket csupa halottak népesítenék be, mint valami óriási temetőt, nem járok el őadásakna, ás nem írok leveleket
ismeretlen személyeknek, hogy a válaszra várva töltsem ki id őmet.
Pedig isten a tanúm, és ezentúl majd ön is, hogy rengeteg levelet
írtam életemben. S úgyszólván valamennyi egyetlen személynek:
Mendel Oszipovicsnak szólt.
finnek, műve ismerőjének (különben nincs szándékomban felhívni a figyelmét bizonyos életrajzi pontatlanságokra), nincs szüksége túl sok magyarázkodásra; ön mindebben könnyen eligazodik
majd.
A „Csillagközi kannibalizmus" rejtélyes címet visel ő versben
(I. k., 42. 1.) a „két csillag, két lény találkozása" semmiképpen
sem „a megismerésen inneni és a meg nem ismerési tevékenység
szoros egyiittm űködésének eredménye", ahogyan Nina Roth-Swanson asszony állítja, hanem a költ ői megfogalmazása annak az
áramütésnek, amely Mendel Oszipovics lelkét megrázta abban a
pillanatban, amikor pillantásunk találkozott egy borongós novemberinapon az Orosz Krónika szerkesztőségében (ahová „véletlenül
és sorsdöntően egyszersmind" benézett), 1922-ben Párizsban. M. O.
továbbá emigrációs korszakában keletkezett verseiben nem „frusztrációit" énekelte meg, miként az említett hölgy írja, hanem, mint
talán nem minden irónia nélkül, ő maga állitja, mindig is „az élet
alkalmi költője" volt.
Huszonhárom éves voltam ... No, de itt nem én vagyok a
fontos, én itt egyáltalán nem vagyok fontos; térjünk vissza tehát
Mendel Oszipovicshoz. Ugyanebben a ciklusban, a Kinyilatkoztatás című versben, „az emberev ő csillagok" sem holmi „a származással és a száműzetéssel összefügg ő, tudat alatti félelmek", sem nem
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„lidérces álmok áttételezései" és legkevésbé holmiféle „totemek",
hanem egyszer űen két képnek az összemosódása: Mendel Oszipovics aznap egy tudománynépszer ű sítő folyóiratban elolvasta, hogy
léteznek úgynevezett kannibál csillagok, létezik világ űri kannibalizmus mint olyan csillagászati jelenség, amely egymáshoz nagyon közel álló, kettős csillagoknál fordul el ő, amelyek felfalják
egymást azokban a távoli csillagködökben, ott valahol a Tejúton
túl (innen a sor: „A homlo'kuk'kal, szájukkal érintkez ő csillagok").
Ez volt az els ő indíték; kett őnk találkozása volt a másik. Ez a
két esemény torkollott egyetlen képbe. Mivel a költ őkből általában
a próféta beszél, a kannibál csillagokról szóló vers jóslattá vált:
a kettőnk élete, uram, kannibál módra összekeveredett.
Mendel Oszipovicsról, természetesen, találkozásunk el őtt is tudtam: mindazok, akik abban az id őben Oroszországban jiddisül
beszéltek, s nemcsak ők, hallottak Mendel Oszipovi сsrбl. Mint
minden erőteljes és eredeti egyéniségr ől, róla is mindenféle mendemondák keringtek: hogy közönséges Anszkij-epigon, hogy törvénytelen gyermek apja, hogy egy híres német színészn ővel levelez,
hogy műfogsort visel 18 éves kora óta (amikor egy féltékeny férj,
különben ismert orosz költő, kiverte a fogát), hogy verseit el őbb
oroszul írja meg, utána fordítja le édesapja segítségével, hogy ki
akar vándorolni Palesztinába stb. Egyszer az újságban megláttam
a portréját, Kansztantin Rotov munkáját. Ezt a képet kivágtam
az újságból, beragasztottam a naplómba; istenem, gondoltam, mindig ilyennek képzeltem életem emberét! (Fiatalos lángolás.)
S most — Uramisten! — az Orosz Krónika szerkesztőségében
Ott állt előttem Mendel Oszipovics, és rezzenéstelen szemmel nézett.
Kezem az asztal alá dugtam, meg fi lássa, mennyire reszket.
Másnap egyedül vacsoráztunk egy orosz vendégl őben a Mantparnasse-on. Mivel az az anekdota keringett róla, hogy akárcsak
Byron, lenézi az olyan n őket, akik nyilvános helyen esznek, ezért,
noha éhes voltam, csak egy keser ű teát ittam. Kés őbb Persze elmeséltem neki ennek a byroni anekdotának a következményeit. Ekkor született az a bizonyos „anatómiai vers", ahogyan Bezimenszkij nevezi, amelyben „az érzékek gyönyöre után, kifordított kesztyűként, napvilágra kerül a bels ő szerveknek, nemcsak a szívnek,
hanem a tüdő orgonafájának és a belek neándereinek eszményesített kvintesszenciája". Ez tehát por excellence szerelmi vers, nem
pedig holmiféle „az anyagi uterushoz f űződő képzelgések"!
Egyszóval: szerelmünk „végzetszer ű és elkerülhetetlen" lett; rá-

1580

HÍD

döbbentünk, hogy az akadályok ellenére egyesítenünk kell életünket. Nem részletezem önnek, mi minden állta utunkat: a család,
a klánok, a barátok, a rokonság, az írószövetség. És természetesem
az a szerencsétlen, beteg kislány, akivel végs ő érvként mindig el őhozakodtak.
M. O. 'kívánságára visszatértem Oroszországba és a Der Stern
moszkvai szerkeszt ő ségében vállaltam állást. Igy mindennap láthattuk •egymást. A, közelében, hogy ne mondjam, az árnyékában
éltem. (A Napa rózasaszín ű lámpaernyő alatt című verse csupán
Mendel Oszipovics gunyoros replikája ilyen értelm ű megjegyzésemre. Nem pedig „a menstruációs vér kiváltotta kényszerképzet" !
0, istenem.)
Mint tudja, uram, M. O. abban az id őben már nős és lánya volt
(vagy amiképpen Nina Roth-Swansan asszony mondja, „M. O.
akkor már feltette a koronát a m ő és az anya képében jelentkez ő
fiatalkori fantazmáira"!). Bármilyen nehezemre esik is, ismételten
emlékeztetnem kell önt ennek a szerencsétlen gyermeknek a sorsára
akirő l Nina Roth-Swansan asszony hallgat, mintha az a tény,
hogy a kislány születésétő l fogva beteg volt, rossz fényt vethetne
Mendel Oszipovics életére.
Távol áll tő lem a szándék, uram, hogy helyreigazítsam a 'kritikusok önkényes megállapításait, különösen pedig a már említett
Nina Roth-Swanson elemzéseit — erre nekem van a legkevesebb,
egyúttal a legtöbb jogom —, mégsem hallgathatok el itt egy megjegyzést: minthogy N. R.-S. asszony jól tudja, hogy ez a beteg kislány
létezik, 6, női bűnrészességgel és kévségtelen anyai ösztönnel (amely
nem mindig alkalmas a kritikai megítélésre) minden verset, amelyben a Kind szб elő fordul, úgy magyaráz, hogy az „a tudat felettinek a bűnhődéstől való rettegése és a b űntudat jele"! Szegény
Mendel Oszipovics megfordulna a sírjában, ha ezt elolvasná. Nem
csupán hajmeresztő banalitása miatt, ámbár els ősorban emiatt. M.
0., uram, soha a leghalványabb célzást sem tette m űveiben erre
a gyermekre: ezt szentségtörésnek tekintette volna. Én vagyok,
uram, „a bűnös partenogenezis", én vagyok, noha mindössze hét
év korkülönbség volt közöttünk, a Mein Kind a verseiben. Ezzel,
azt hiszem, végeztünk Nina Roth-Swansan asszony „mélyrétegi
elemzéseivel", aki a Vadászkutyák és A sóbálvány című regénye,
s úgyszintén A hulló csillag című verseskötete alapján megkísérli
azt az értelmetlen tézist sugallni, hogy itt incesztuá1}s szerelemr ől,
és arra irányuló „kísérletr ő l van szó, hogy a tabuk megszegésé-
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vel, mintegy álomban, bekövetkezzék a katarzis"! Elnézést, de azt
hiszem, okosabb lenne, ha Nina Roth-Swanson asszony megkímélné
Mendel Oszipoviosot „totemjeit ől és tabuitól".
Kell -e mondanom önnek, hogy M. O. nemegyszer megkísérelte
eltépni kötelékeit, amelyek „kett ős lánccal" tartották fogva, „akár
a horgonyok". Szerencsétlen lánya azonban olyan ösztönnel, amilyen csak a gyermekek és a megszállottak sajátja, képes volt már
az ajtóból megérezni apja eltökéltségét, hogy most fogja kimondani azokat a sorsdönt ő szavakat, amelyeket annyiszor megfogalmazott és elmondott magában az úton, mint valami vizsgára siet ő
diák. A lány magasan feltornyozott párnákkal a dereka alatt ült
az ágyban, feléje fordította zavaros tekintetét, és mondani akart
valamit apjának, de csak borzalmas, állatias mammogás tört ki
belőle. Bűntudattбl gyötörve, M. O. ilyenkor melléje ült, kezét
a magáéba vette, és az el őkészített beszédb ől nem lett semmi, ehelyett odahajtotta fejét törvényes felesége ölébe. „Ezt a gyereket
isten adta nekem a tehetségem mellé, nehogy túlságosan elbizakodjam", hajtogatta zokogva.
Vereségeinek ez бráiban az irodalomba, „Az ígéret földjé"-re
menekült. (S ha csak eszembe jut, mennyi félreértésben, mennyi
árulásban volt része ezért a verséért!) Ilyenkor elhatározta, hogy
szakítunk. Ahhoz a beteg gyerekhez és a megszállottakhoz hasonlбan, én is mindig megéreztem ezt a szándékát már az ajt бcsengő
hangjából, már abbбl, ahogyan lenyomta a kilincset. „Nem kell
senkinek sem fájdalmat okozni", mondogatta. „Nekem nincs jogom
a szerelemre." Igy váltunk el többször „mindörökre", úgy szakítván meg kapcsolatunkat, mint ahogy a selyemszálat tépi el az ember, miközben „a sárgára sikált padl бdeszkán szertegurulnak a
gyöngyszemek" (lakásomban, a Merszijakov utcai ház legfels ő
emeletén, Moszkvában), majd mindjárt utána egymás karjaiba estünk — „végzetszerűen". (A „Limd" cím ű verse nem más, mint
válasz erre a huzakodásra.)
Végül — azt mondom, végül, pedig hány szenvedésekkel, elválá so'kkal, szakításokkal kitöltött évnek kellett közben eltelnie —
beláttuk, hogy végérvényesen egymáshoz vagyunk láncolva, és
hogy gyakorló embererőnkkel semmit sem tehetünk sem szerelmünk, sem pedig az útjában álló akadályok ellen. „Háromszáz
esztendőnként egyszer születik ilyen szerelem", mondogatta M. O.
„Ez a szerelem az élet gyümölcse, és az élet az egyetlen bírája. Az
élet és a halál." Ez a helyes értelmezése tehát a „Limd" című
~
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versnek, amely — mellékesen szólva — Nina Roth-Swanson aszszony kommentárjában teljesen értelmetlenné válik. („A versbeszédben használt patak, folyó szókép, különösen, amikor elmarad,
háttérbe szorul, az álmok tudat alatti mechanizmusából eredeztethető, az álomba pedig, a képzettársítások .láncolatán át, az áramló
folyó még akkor is, ha inkább csak sejthet ő, mint látható —
„kоngб, feneketlen mélység” —, az él őbeszéd zsubargására, egyszersmind a vizelet csorgására utal." Mit jelentsen ez, kérem?)!
Mendel Oszipovics tehát, uram, nem volta férjem; nekem ő
az élet értelme volt, amiiképpen én is „gyógyír" voltam „bánatára"•
(Lásd A tévelyg ő fiú meg a Gea és Aphrodité cím ű verspárt, III.
k., 348-350. 1.) Olyan szerelem volt ez, melynek nincs szüksége
„a halandók falánk boldogságára", amelynek nincs szüksége bizonyítékokra, magától él önnön tüzében, de kett ős lánggal ég.
Túl voltunk tehát „a szenvedélyes szakítások idején, kölcsönösen egymás foglyai, túszai lettünk; megállapodott a mi „szép betegségünk" lázgörbéje. Minden „büszkeségemet" — neveltetésem
utolsó maradványait — felrúgtam. Most már semmit sem vártam
tőle; csupán sziklaszilárd állhatatosságára számítottam. Megtanultam gyorsírni; a Geren-féle módszer szerint, de olyan egyéni módosításokkal, amelyeket csak én tudtam elolvasni. M. O. abban az
időben már dics ősége csúcsán lev ő, azaz egyszersmind megbecsült
és vitatott író volt, én pedig még szép fiatal n ő, irigyeltek is t őle
azok, akik ismerték titkunkat. A b űntudat, az örökös lelkifurdalás
lassan-lassan eltompult, elcsitult benne. M. O. ezekben az egy fedél
alatt eltöltött években, „a durvaságoknak és gyengédségeknek"
ebben a korszakában írta meg legjobb m űveit. (Ami pedig bibliai
motívumokra írt drámáit illeti, ne feledjük, uram, olyan veszélyes
célzásokat tartalmaznak, melyeket azokban a „zord id őkben" leírni egy műben, még ha csak az asztalfiáknak is, halálos veszedelmet jelentett. Nina Roth-Swanson asszonyság kommentárjait meg
Mózes-magyarázatait olvasva, mármint hogy ez „a gy űlölet áttétele a rabbiatyára, a tirannus-atyára", csodálkozva kérdezem magamban, hogy Nina R.-S. asszony — bocsásson meg, de folyton
belebotlok, akár a szoba közepére tett szekrénybe — vajon átaludta-e az Oroszországban, „a j б öreg Mózes irgalmatlan ege
alatt" töltött éveit, azt az id őt tehát, amikor még nem foglalkozott a költészet „mélyrétegei elemzésével", hanem szerény fordító
és lektor volt). Mendel Oszipovics összes m űveit legépeltem vagy
kézzel lemásoltam, ott bábáskodtam, uram, minden munkájának
,
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megszületésénél. (Lásd például A n ő azt mondta: Amin c. verset,
II. k., 94. 1.) Évekig éltem becsomagolt b őröndök társaságában,
hogy amint hív, azonnal útn ők indulhassak. „Vad lázakban dics ő
éjszakákat" töltöttem poloskás vidéki szállodákban vagy hónaposszobákban. Emlékszem — ha egyáltalán jogom van emlékezni —
arra a boldog izgalomra, amikor el őször kevertük össze a holminkat egy bakui szállóban: a ruháink valami szemérmetlen intimitásban lógtak a szekrény vállfáin. (Ezúttal tartózkodom attól, hogy
kommentáljam Nina Roth-Swanson asszonynak az COsszekeveredett
bőrök című vershez f űzött magyarázatát — ez egyszer űen meghaladja a j б ízlés .és a józan ész határait.)
Most minden bizonnyal azt kérdezi, uram, hogy mindennek mi
köze Mendel Oszipovics m űvéhez. Én vagyok, uram, a hasonló
című vers Polimniája (mely vers értelme csakis kett őnk életéből
hámozható ki). „Minden soromban, minden szóban, amit leírtam,
minden írásjelben te vagy ott hímporként", mondta M. O. „Mindent, amit leírtam, s őt amit fordítottam is, a te jegyedben csináltam." Az Énekek énekét 1928 folyamán fordította, abban az id őben tehát, amikor köztünk már nem volt semmi félreértés. (És értelmetlen Zanikovszkij állítása, hogy ez a fordítás „nem adekvát"!
Bizonyos eltérések Mendel Oszipovics személyes elméletével magyarázhatók, ehhez tehát semmi köze az apjának, „a tiszteletremélt. Josef ben Bergelsonnak", akit Zanikovszkij mindezért okol;
M. O. személyes érzelmeit sz őtte ezekbe a fordításokba. „Különben hát, a puszta létfenntartási okoktól függetlenül, vajon fordíthatnék-e ekkora élvezettel?" — mondogatta nekem. Catullus-fordításait, Petrarca Canzoniére-ét, Shakespeare szonettjeit, amelyeket a megboldogult Izirkov segítségével fordított, úgyszintén ebben
a megvilágításban kell olvasni.)
Nem térek ki, uram, a történelmi háttérre, amelyben rideg tájkép
részeként, életünk zajlott; amikor visszapillanatok, minden az egymást követő hóviharok, es őzésеk, sarak képsorává, „egyetlen t űrhetetlen fagytöunbbé" áll össze. De higgye el, uram, hogy Mendel
Oszipovics korántsem volt Olyan szigorú, amilyennek aszketikus
prózája sejteti; a hozzám írt levelei olyan barokkosak, akárcsak
Flaubertéi. Ezek a levelek pedig mindarról szóltak, amir ől a művei;
гs mindarról, amiről a művei nem. Az alkat ős örömeiről és válságairól; lelkiállapotokról; városokról; az aranyerér ől; tájakról; az
öngyilkosság jó okairól és az élet jó okairól; a próza és a költészet
közötti különbségről. Leveleiben szerelmes sóhajok, érzéki célzások,
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irodalomelméletek, útleírások, verstöredékek keveredtek. Ma is emlékszem egy rózsa, egy hajnali pirkadat leírására; egy elmefuttatásra a poloskák és a túlvilági élet lehet őségeiről. Egy fának a
leírására is emlékszem; egy hasonlatra, miszerint krimi szállodájának ablaka alatta tücskök a karóra felhúzásának hangján ciripelnek; egy névnek, egy városnévnek az etimológiájára; egy lidérces álom megfejtésére. A többi, amire emlékszem, a szerelem szavai
voltak: tanácsok arra nézve, hogyan öltözködjem a téli napokban,
hogyan fésüljem a hajam; kérésék, „forr б szerelmi gügyögés", féltékenységi jelenetek — Persze, ok nélkül, kell-e mondanom.
Akkor egy napon levelet hozott a posta; ez abban a rettenetes
évben, 49-ben történt, és önnelk nem kell magyaráznom, mi minden történt akkor; ön, uram, tudja, hogy ebben az esztend őben
a jiddis írók szervezetének valamennyi tagját kivégezték. Ez, amiről beszélek, közvetlenül a tragikus események el őtt történt. Egy
levelet kaptam tehát, amely nem nekem szólt. Azt éppen túlzás
lett volna elvárni, hogy kíváncsiságomat alávessem a jólneveltség
szabályainak, és ne olvassam el, annál kevésbé, mert a borítékon,
Mendel Oszipovics keze írásával, az én nevem állt. Nem, ez nem
volt szerelmeslevél; néhány verssor értelmér ől volt benne szó —
tanácsdk a fiatal munkatársn őnek, aki oroszra fordította Mendel
Oszipovics verseit. Azonban az egész levelet valami kétértelm űség,
„hagymáz és kбtyagasság", „a fajdkakas javíthatatlan 'kevélysége"
lengte be (hogy a saját verséb ől idézzek). Mendel Oszipovics lelkében nem volt számomra titok. Meg vagyok győződve, uram, mind
a mai napig meg vagyok győződve (ha ez nem vigasz és mentség
csupán), hogy egy .közönséges Liebesbrie f nem bántott, nem rendített volna meg ennyire; meg tudtam volna bocsátani „hagymázas
kótyagosságát"; szerelmünk, egyetlen és páratlan szerelmünk nevében, azt hiszem, megbocsátottam volna neki a testi h űtlenséget —
a költőnek, akárcsak az istenéknek, minden meg van bocsátva. De
hogy a levélben a költészetér ől, a lelkéről, .ihletének titkos forrásairól nyilatkozott meg ez el őtt a fiatal teremtés el őtt; az, hogy
kétértelmű módon — amihez maga a vers szolgált indítékul —
megosztott azzal a n ővel valamit, ami — azt hittem — kizárólag
engem és őt illeti meg, akár a jus primae noctis, ez, uram, alapjaimban rendített meg, egész lényemet megrázta, pr бbára tette egész
addigi nyugalmamat. A „sárga deszkák" úgy nyíltak meg lábam
alatt, mintha meglódult volna a föld; elsüllyedt velem a világ, mint
valami lidérces állomban. Ezt a szédítő zuhanást, jutott eszembe,
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csak úgy tudom megállítani, ha teszek valamit, ha bezúzom a tükröt, földhöz csapom — ez is az 6 ajándéka — a rózsaszín erny ős
lámpát, a kínai teáskészletet vagy a drága lázmér őt. Különben valami ennél szörny űbbet teszek. Ekkor eszembe villant: a levelek.
Mivel már többször házkutatást végeztek nála, Mendel Oszipovics elhozta hozzám a levelezésünket. „Elborzadok a gondolatára
is, hogy arc nélküli emberek turkáljanak a leveleid között", mondta. A leveleket azzal a szalaggal 'kötöttem át, amelyet ismeretségünk
elején vett nekem; ez a fekete bársony szalag egyik versében is
szerepel, az enjambement úgy halad sorról sorra, akár a sz őke
hajba kötött szalag — halántéktól halántékig. Az ollóval, amely
azért volta kezem ügyében, mert talán a hajamat akartam levágni,
átmetszettem a szalagot, és a zuhanásom meglassult. Abban a pillanatban, amikor összetéptem az els ő levelet, tudtam, hogy nincs
többé visszaút, éles késként hiába hasított belém a tudat, hogy meg
fogom bánni, amit teszek, máris bánom. Kett őnk regénye most már
az olyan értékes könyvre hasonlított, amelpb ől 'ki vannak tépve
egyes lapok; olyanra, amelyet — mint hibás példányt — visszaviszünk a könyvkeresked őnek. A dühtől és a bánattól elvakulva
alig is láttam mást, mint a bélyegek viaszpecsétre emlékeztet ő foltjait. Ün, Mendel Oszipovics művének ismerője, most bizonyára
eltűnő dött, hogyan festené le ezt 6, ezt a jelenetet, ezt a flamand
portrét; azt a fénypásztát, mely a függönyön keresztül a fiatal n ő
arcára és kezére hull. A fény a kép kedvéért ugyan tüzet gyújtana-e, felszítaná-e a lángot, kinyitná-e a kályha ajtaját? Vagy
kandallót állítana be? (Kandallóm nem volt, a vaskályhámban pedig kialudt a tűz, pedig még csak március volt, dermeszt ő.) Nem
hiszem. Elegendő nek találná az „áttetsz ő esthomályt" i's ahhoz,
hogy beragyogja az ablaknál álló n ő arcát, a vörös Lenin-bélyegek
pedig eléggé hangsúlyoznák a „cári vérbe" mártott vörös bélyegz ő
képzetét. (Ami a „cári vért" illeti, az ön magyarázata teljesen
helytálló.) Ah, megtalálná ő már a módját, hogyan érzékeltesse a
gyehenna tüzét!
Tudtam, alighanem ráébredt már a végzetes ballépésére. Amint
meglátott, tisztában volt vele, mit m űvelek: egész halom összetépett papír tornyosodott mellettem. Felkeltem a padlóról és a kezébe
nyomtam a könyveit. „A dedikációkat 'kitéptem", mondtam. Utána
odaadtam neki a fényképeket tartalmazó borítékot. „Azokat, amelyeken együtt voltunk, megsemmisítettem."
Még csak egyszer láttam azután — egy vitaesten kiáltványt 01-
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vasott fel. Ez már megtört ember volt, sejtette a közeli véget.
Ami ezután ,következik, azt tudja. Egy éjszaka „az arc nélküli
emberék" eljöttek érte, és magukkal vitték a megmaradt leveleket
is. Mendel Oszipovics opuszából így maradt el tehát az ötödik
kötet, és egész levelezése arra a kiadónak és barátainak írt, kéttucatnyi levélre korlátozódik. Azt, amit a „forradalom rettenetes kardjának" nem sikerült megsemmisítenie, megsemmisítette a szerelmi
téboly.
Ami volt — volt. A múlt bennünk él kitörülhetetlenül. Mivel
az álmok a túlvilág híradásai és akképpen létezését bizonyítják, álmunkban találkozunk; a 'kályha el őtt térdel, nedves fával tömi,
vagy rekedtes hangon hívogat. Ilyenkor felébredek, lámpát gyújtok.
A megbánás és a fájdalom lassan-lassan az emlékezés mélabús örömének adja át helyét. Kett őnknek ez a , hosszú, szenvedélyes és
gyötrelmes regénye kitöltötte az életemet, értelmet adott neki. A
sors kegyeltje voltam, uram, és semmiféle kárpótlásra nem tartok
igényt. Engem nem említ majd Mendel Oszipovics könyveinek
névmutatója, életrajza vagy valamelyik verséhez f űzött lapalji
jegyzet. Én, uram, igenis Mondd Oszipovics műve vagyok, amiképpen ő is az én művem. Nyújthat-e ennél többet a gondviselés?
Ne gondolja azonban, uram, hogy „belenyugodtam sorsomba",
hogy mindenrő l lemondtam. Mivel Mendel Oszipovics sírja ismeretlen, nincs szándékomban „melléje feküdni" (ahogyan a szerencsétlen Z. jelentette ki). Ha a nagyon materialista Diderot hasonló'
minden anyagszerűségtől függetlenül, ábrándaktit kergethetett, miért
ne remélhetném én is, hogy találkozunk a másvilágon. S bízom
istenben, hogy nem találom mellette egy másuk n ő árnyékát.
POST SCRIPT UM

Az íráshoz a szerz ő az alábbi utóiratot fűzte:
A vörös Lenin-bélyegek című elbeszélése az idézetek b ősége ellenére merő fantázia, noha ... noha „sohasem értettem, rrдire jó
könyveket kiigondolni vagy leírni dolgokat, amelyek — ilyen vagy
olyan módon — ne m történtek meg a valóságban is". (Nabokov)
Ami „a nagyon materialista Diderot-t" illeti, minden bizonnyal
arról a levélről van szб, amelyet Élisabeth de Fontenay asszonynak
köszönhetően fedeztem fel:
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„Akik életükben szerették egymást, s akik végakaratukban úgy
rendelkeztek, hogy egymás melle' temessék őket, talán nem is olyan
bolondok, mint gondolják sokan. Hamvaik talán mégiscsak keverednek, egyesülnek, áthatják elgymást ... Ki tudja? Poraikból talán
nem veszett ki minden érzés, nem mosódott ki minden emléke hajdani mivoltuknak; a maga módján talán ott pislákol még a melegség és az élet szikrája . 0, ma Sophie, remélhetem tehát, hogy
megérinthetem, magam mellett érezhetem, hogy egyesülhetek, elvegyülhetek önnel, ha már nem leszünk többé, és ha úgy rendeltetett,
hogy lényeink egyesüljenek; én akkor, az elkövetkez ő századok során egy lehetnék önnel, az ön elporladt szerelmének molekulái
megbolydulnának, f ölserke пnének és az ön molekuláit, a természetben szétszóródott részecskéit keresnék! Hagyja meg nekem ezt az
ábrándot, hiszen valóságos gyógyír, és az örökkévalósággal kecsegtet önben és önnel ..."
BORBÉLY János fordítása

Áth atás

„KI NYER MA?”
(Fél f elvonásos)
KOPECZKY LASZLO

A kórház intenzív osztálya, a szokásos berendezést na gy faragott szekrény látványa bontja
meg, középen ablak.
FEHÉR
FŐORVOS
NŐVÉRKE
FŐORVOS
NŐVÉRKE
FŐORVOS

(Mozdulatlanul fekszik, különféle m űszerek
ágaznak le rá.)
(Fehér fölé hajol, megfogja a kezét.)
(Kérdőn néz rá.)
(Lassan bólint.)
(Kezdi lekapcsolnia reanimációs szerkezeteket.)
(Felegyenesedik, komoran nézi, hog y a Nővérke
letakarja Fehér arcát. Némán állnak egy darabig, aztán lehajtott fővel elmennek.)
Halk éteri muzsika sz űrődik. Kis id ő múlva a
Nővérke középkorú, de már őszes hölggyel tér
vissza. Fehérné. Egy pillanatra kitakarja Fehér
arcát.

FEHÉRNÉ
NŐVÉRKE

(Ajka megrándul, picin y zsebkend őjébe harap.)
(Gyengéden megérinti a vállát. Kimennek.)
Éteri zene. A N ővérke most Ferkével jön be,
rámutat a letakart Fehérre. Ferke komoran bólint. Elmennek.
Éteri muzsika, tompuló fény.
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FEHÉR

FERKE
NŐVÉRKE
FERKE
NŐVÉRKE
FERKE
NŐVÉRKE
FERKE
NŐVÉRKE
FERKE
NŐVÉRKE
FERKE
NŐVÉRKE
FERKE
FŐORVOS
NŐVÉRKE
FŐORVOS
NŐVÉRKE
FŐORVOS
NŐVÉRKE
FŐORVOS
NŐVÉRKE
FERKE
NŐVÉRKE
FERKE
FŐORVOS
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Megmozdul a takaró.
(felül, még merev, szeme csukva) J ö v ö k! .. .
(Megindul, karjait lebegtetve, mintha szállni
akarna. Belép a faragott szekrénybe, magára
csukja az ajtót.)
(nemsokára be a fehér targoncával, az ágynál
lecövekel) De a jó fenébe is! ... (Az ajtóhoz
megy, kikiált.) Nővérke!
(be, türelmetlenül) Mi van?!
Szórakoznak velem?
Szórakozik a feni! (Most látja meg az üres
ágyat.) Hol a halott?
Pardon! Ez az ÉN kérdésem!
Ez megint egyike lesz a hülye vicceinek! (Szárazon.) Haha! (Indul.)
Esküszöm, ebben a pillanatban értem ide!
Ha kiderül, hogy tényleg ugrat, hát én nem is
tudom mit csinálok magával!
(vigyorog) Énnekem volna egy tippem...
(elveresedik) Disznó! ... (Indul.)
(ijedten) Ne menjen!
(szigorúan) Nem enyelgünk!
Stimmel... de jön nekem egy halottal!
(bedugja a fejét az ajtón) Nővérke! Rántson
rendet, itt vannak a szimp бsok!
Mit akarnak?
Majd most nekiállok itt magyarázkodni!
Csipkedje magát! (Becsukja az ajtót.)
(utánakiált) De nincs halott!
(kérd ő jellé nyúlva, be) Mit mond?!
(Némán az üres ágyra mutat.)
Nem megmondtam, hogy addig ne nyúljanak
hozzá, míg le nem zajlotta díszvizit?
(vállat von) Nem gondoltam, hogy a Ferke ilyen
friss lesz ... Tetejébe még el is veszíti.
(f eln yög) A jó isten...!
Nana!
... áldja meg! Hát hogy nyefegjem, hogy nem
is láttam?
Ne vitatkozzunk! Szaladjon, hozzon egy másikat.
..

.
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FERKE
FŐORVOS
FERKE
FŐORVOS
FERKE
FŐORVOS
NŐVÉRKE
FERKE
NŐVÉRKE
FŐORVOS
FERKE

FERKE
NŐVÉRKE

Nincs... Teljesen üres a frigó ... (Szemrehányóan.) A betegek az orvosok minden igyekezete ellenére életben maradnak.
Viccelünk? Viccelünk? A hulla meg kisétál az
ajtón? (Egyre idegesebb lesz.) Na nem! ... Nekem halott kell és kész!
De hát .. .
(ellentmondást nem t űrő hangon) Feküdjék
oda! ... Nővérke! Takarja le!
Ezt én nem csinálom!
(fenyeget őn) Jaj, dehogynem! ... Ha botrány
lesz esküszöm, kirúgatom!
(Az ágyhoz toloncolja Ferkét, letakarja, indulnak a Főorvossal a vizitelők elé.)
(f elül) Ezeknek a szuper-szakiknak akar maga
eladni egy body buildet hullának? !
Body build? ... Nekem egy hulla ne hencegjen!
(vészjóslóan) Ha megmozdul metéltet csinálok
magából!! ... Nővérke, adjon neki egy spriclit!
(ijedten) Ne! ... Inkább merevedek, mint a .. .

(A többit a lepedő alá pusmogja, eközben a N ővérke gondosan letakarja.)
(suttogva) Viszket az orrom...
(Megvakarja a lepedőn át, aztán el a Főorvos
után, a targoncát húzva.)
Csakhamar intenzívebb fény, pattogó muzsika.
A vendég szakik betódulnak fehér köpenyben,
a Főorvossal az élen. Hátvédként a N ővérke
m űködik. Élénk gesztusokkal a F őorvos Fehér
utolsó perceit ecseteli. Zenei aláfestés. Olykor a
zene elhalkul, a beszéd f oszlányokat halljuk. Zene, némajáték.

NŐVÉRKE
FŐORVOS

Kitakarjam?
(gyorsan) Nem fontos, N ővérke! ... Sietünk!
A sokkszobában van egy rendkívül izgalmas
eset.
..

Zene.

.
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„KI NYER MA?”

Már elfordultak a többiek, de a Kíváncsi dermedten nézi, hogy megmozdulta „halott". Leveszi a szemüvegét, megtörli, majd fejcsóválás
közepette csatlakozik a csapathoz.
LÁTOGATI (az ablaknál) Csodálatos kilátás nyílik innen!
(na;gyot nyel) Igen ... A kertre meg a túlvilágra.
FŐORVOS
LATOGATI (megáll a faragott szekrény előtt, tréfálkozva
simítja meg a cifra sárgaréz kilincset) Akkor,
gondolom, ez a mennyország kapuja.
Kinyissam?
NŐVÉRKE
Nem, deII. LÁTOGATI (szégyenkezve kapja el a kezét)
hogy!... Mi nem szekrénynéz őbe jöttünk .. .
Különben pedig, ateista vagyok.

MARI NÉNI

FERKE
MARI NÉNI
FERKE
KÍVÁNCSI

Lassan, vitatkozva, magyarázkodva, elvonulnak.
Csend lesz, majd intenzív horkolás hallik.
(Becsörömpöl takarító szerszámaival, készül ődik
a f elmosáshoz. A horkolás megüti a fülét. Feszülten hallgatódzik. Odamegy az ágyhoz, a
letakart Ferke fölé hajol.)
(hirtelen felül) Hamm!
((Ivegesedni kezd az ijedségt ől, némán tátog,
megtántorodik.)
(Kiugrik az ágyból, elkapja.)
(bekukkant, látja, hogy Ferke átölelve tartja a
takarítón őt) Bocsánat!
(segítségkér ően int, de a Kíváncsi már visszahúzta a fejét. Gyorsan az elesni készül ő öregasszony után kap.) Na! ... Ne vicceljen, Mari
néni! ... El ne ájuljon itt nekem, mert aztán
moshatja fel magát! (Lefekteti az ágyra, leta karja, majd kiszalad kiáltozik.) Nővérke! Nővérke!
..

FERKE

.

Kis idő múlva — N ővérke a targoncán ül, a
Főorvos vidáman tolja be.
FŐORVOS
N ŐVÉRKE

Fin de section! Tout le monde descend!
(kuncog) Mit mond?

H1D
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FŐORVOS

MARI NÉNI
FŐORVOS
MARI NÉNI
NŐVÉRKE
MARI NÉNI
FŐORVOS
NŐVÉRKE
MARI NÉNI
NŐVÉRKE
FERKE

Végállomás! ... Mindenki le a járgányról! (Az
ágy f elé.) Feltámadás, Fefe! (Bosszúsan.) Nem
Az angyal sem trombitál kétszer.
hallja?
(Odamegy, kitakarja, megdöbben.) Mari néni!
(f élkómában) A hul ... hul ... halott!
(megpaskolja az arcát) Tudjuk...
(m. f.) Horkolt!
A Ferke volt az.
(ijedten simít végig az ágyon) A Ferke?... Itt?!
Ne ijedjen meg, semmi baja.
Vígan él, hacsak agyon nem verik.
Agyonverik? Miért?
Elszórt egy halottat.
(az ajtóból) A Ferke senkit sem sz бr el! ... Maguk eхpediálták a túlvilágra sz őröstül-bőröstül.

(Kopogtatnak.)
FŐORVOS
FERKE
FŐORVOS
FEHÉRNÉ
FŐORVOS
FEHÉRNÉ
FŐORVOS
NŐVÉRKE
FŐORVOS

(Int Ferkének, hogy ugorfék az ágyba.)
(Befekszik, fejére húzza a leped őt.)
(az ismétl ődő kopogtatásra) Tessék!
(be) Bocsánatot kérek, Főorvos úr ... elvihetem?
Kit?
(az ágyra mutat) A férjemet.
Természetesen.
(Oldalba löki.)
(kapcsol) ... természetesen ... vannak még némely formalitások ... Zömmel adminisztratív
jellegűek
Jöhetek fél бra múlva?
Jó.
(Ismét oldalba löki.)
(gyorsan) Jo ... obb lesz, ha egy óra múlva jön.
Köszönöm. (El.)
Szóval egy óránk van ... RIAD бKÉSZÜLTSÉG! (Köréje sereglenek.) isszesen tizenkét emelet van ... Négyfelé osztva...
Engem hagyjon ki. Nekem takarítanom kell...
Nem is bírják a lábaim a lépcs őket.
..

FEHÉRNÉ
FŐORVOS
NŐVÉRKE
FŐORVOS
FEHÉRNÉ
FŐORVOS

MARI NÉNI
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FŐORVOS
MARI NÉNI
FŐORVOS
MARI NÉNI
FŐORVOS

NŐVÉRKE
FERKE
NŐVÉRKE
FERKE
FŐORVOS
FERKE

MARI NÉNI
FERKE
MARI NÉNI

KÍVÁNCSI
MARI NÉNI
KÍVÁNCSI
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Rendben van ... Maga lesz a koordinációs bizottság.
A koo ... micsoda?
A ... (Legyint.) A!... (Mégis megmagyarázza.)
Ide fut be jelenteni, aki megtalálta, és akkor
maga lefújja a riadót.
(szalutála felmosóval) Értettem!
Ferke: a porta és az I—IV. emelet! ... Csak a
folyosókat. Nem valбszínű, hogy bement volna
valamelyik osztályra. Helyet bajosan találna.
Némelyik ágyban ketten fekszenek ... Én leszek az V—VIII., Nővérke a IX—XII. emelet.
Kukkantson fel a padlásra is.
Soká tartana, míg előkeríteném a vasajtó kulcsát. Meg aztán ... felfelé nem mennek halottak.
Az attól függ . . .
Hogy?
Hogy a mennyországba kaptak-e beutalót.
Magának még van kedve viccelni.
Nekem? Frászt! A munkám napr бl napra nehezebb. Most már futnom is kell a halottak után
a kocsimmal.
(a faragott szekrényt porolgatja) Ezt meg mikor
viszi haza, ha már ellicitálta el őlünk?
Irigyli tőlem, öreganyám?
(utánakiált) Még egyszer öreganyámnak nevezel, megmártalak a vödrömben! ... (Dohog.)
Még hogy irigylem! Haszontalan cifraság. Porfogó ... (Nézi a kilincset.) Ez is rég volt szidolozva... (Rátámaszkodik a felmosó nyelére.)
De hová mehetett a halottjuk? (Hirtelen baljós
előérzete támad.) Amilyen szerсncsém van, bemászott az ágy alá, s takaríthatom onnan ki!
(Nyögve letérdel, bekukucskál az ágy alá.)
(bejön, forgolódik) Hol a csudába lehetnek a
többiek?
(hangja az ágy alól) tуldözik a halottat.
(riadtan tekinget körül, meglátja Mari néni terebélyes hátsó traktusát) Hogy tetszett mondani?
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Egy hulla nyomába szeg ődtek ... Én is őt keresem.
Itt az ágy alatt?
Tud jobbat?
(benyit, szemrehányóan) Kolléga úr! ... Folyton
elmaradozik!
Elnézést! ... Érkezem ... (Kihátrál, furcsálló
pillantásokat vetve a takarítón őre, miközben nekihátrál a belép ő Igazgatónak.) Oppardan! .. .
(El.)
Mit múnyászkodik itt ez az alak?
A látogatókhoz tartozik. Mellékesen körülspiankodja a házat. Az én sepr őraktáramba is benyitott.
Hol van a Főorvos úr?
Valahol az V—VIII. emelet között.
(gúnyosan) Precíz válasz ... (Az ágy felé.) A
páciens?
Meghalt, majd elment sétálni, Igazgató úr.
Ez még jobb! ... Sétál! ... Haha! (Elkomorodva.) Hogyhogy sétál?
(Csíp őre tett kézzel elriszál el őtte.)
De hisz eszméletlenül hozták be, s egy pillanatra sem tért magához.
Az Igazgatб úr üsmerte?
(Sóhajt.)
Együtt jártunk tizenegyedikbe...
Ugyanannak a lánynak udvaroltunk.
Ki nyert?
(komoran) A halott.
Bocsánat ... Fájdalmat okoztam?
Majd beveszik valamit.
Melyik a legjobb pirula a szerelem ellen?
A fogamzásgátl б.
Látom, gyorsan vigasztal бdik.
Persze, mert most fórban vagyok.
Hogyhogy?
Ha hozzám jön feleségül — én most halott vagyok!
Ezt még kevésbé értem.
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MARI NÉNI
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MARI NÉNI
IGAZGAT'
MARI NÉNI
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Hát meghalta férje. Nem?
De hát ... (Észbe kap.) Sose tudom, mikor viccel!
Majd figyelmeztetem ... Mondja, nem tartom
fel?
(dobog) Levegőt csak szabad venni munka közben!
De már nagyon fogy ... Ez vicc volt!
Majd elnevettem magam! (Sóhajtva nyúl a f elmosб rongyért, de hirtelen eszébe jut valami.) Ezek
a szerkentyűk sohasem tévednek?
(nyomatékkal) Soha! ... Akiről kimutatják, hogy
halott, az holtbiztosan az.
Hát a mi emberünk nem lehet annyira meggy őződve afelől, mert szépen visszasétálta feleségéhez ... (Mivel gyanús csend támadt, megfor
dult: az ajtóban Fehérné áll. Döbbenettel
vegyes elfogódottsággal bámulnak egymásra az
Igazgatóval.)
(az Igazgatóhoz szalad, karjába borul, fojtott zokogás) Elvesztettem...
(sztoikusan bámul a vödörbe) Mi is.
(Ujjával, mutatja hogy: csitt!)
(kétségbeesetten) Mi lesz velem?!
Mi lesz, mi lesz ... Túléli, kedvesem ... Én is
eltemettem az én Mihályomat .. .
De mikor olyan nehéz elveszíteni egy élettársat!
Nekem mondja? ... SZINTE LEHETETLEN!
(szigorúan) Na, most már fejezze be!
A takarítást?
A társalgást ... (Fehérnéhez.) Menjünk át, kedves, az én irodámba.
A Főorvos úr azt mondta, egy бra múlva jöjjek, de ki sem tudtam menni az épületb ől.
Bizonyára lezáratta a kijáratokat.
Nekem azt mondta, hogy még csak egy kis formalitás van hátra.
Igen. Meg kell találni.
(berobban) A portán senki sem ment ki, csak
egy hölgy szürkében, majd visszajött feketé-

FEHÉRNÉ

MARI NÉNI
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ben... (Meglátja Fehérnét.) Stimmel ... (Mari
nénihez.) Az első emelet bezárva ... Máshol:
semmi.
Mit keresnek?
(gépiesen) Mari néni!
Ülök a számon.
Na azért .. .
(az ágynál meigtorpan) Elvitték?
Jöjjön kedves, megmagyarázom ... (Elmennek.)
Tényleg nem maga hüléskedik, Ferke?
Ezt ma már másodszor kérdezik t őlem! (Dühösen előrántja a lapos flaskót a belső zsebéb ől,
meghúzza.)
Aki vezet, az ne igyék!
Mit vezetik én?
(a targoncára mutat) Ezt a fehér Merkedest .. .
Nem is csodálom, hogy elvesznek a halottak.
(rátelepszik a kocsira) Tudja, mit mondok én?
A Nővérke meg a Főorvos úr tüntette el!
Már mér tüntették volna el?
Nehogy kiderüljön, hogy elszúrták!
A Főorvos úrral még sohasem történt meg, hogy
elszúrt volna valamit.
De mikor ilyen hamvas pillangók repkednek körülötte ... lehet, hogy eltájolt egy pillanatra...
A múltkor én is nekimentem a leped ős kocsinak,
mikor a Nővérke elhúzott mellettem a folyosón.
Ja úgy? i
Erről van szó ... F é l t é k e n yk e d ü n k... Menjen már, maga buggyant! .. .
A Főorvos úrnak gyönyörű felesége van.
Nekem is.
De ők szeretik egymást.
(sóhajt) Én is... egy mást.
(Be.)
(Fe)ével int feléje.)
(bosszúsan) Mit bбlogat itt, mint az eperfa lombja?!
Mutatom, hogy a Ferkének hová húz a kicsi
szíve.

„KI NYER MA?”

NŐVÉRKE
MARI NÉNI
FERKE
NŐVÉRKE
FERKE

NŐVÉRKE
FERKE
MARI NÉNI
FŐORVOS
MARI NÉNI
FŐORVOS
MARI NÉNI
FERKE
FŐORVOS
FERKE
FŐORVOS

FERKE

1597

(kedvetlenül) Észrevettem .. .
S ő mégis azt susogja: elmismásolták a halottat
a Főorvos úrral.
Fulladjon a vödribe!
Honnan veszi ezt a badarságot?
Akit itt egyszer kihúztak a konnektorb бl, az
adhatja vissza a keresztlevelét. Ezeket sohasem
a folyosбn kellett összeszedegetnem. Tehát .. .
(harciasan) Tehát? !
(jelent őségteljesen) Semmi ... Csak tehát.
Lehet, hogy a szerkenty űm döglött be.
(az ajtóban) Okos! Nágggyon okos!
A gép nem tévedhet?
Nem. A gép CSAK a saját munkáját csinálja,
de azt folyamatosan és j бl.
(keser űen) Értem én, hogy mire céloz .. .
(a m űszernél) És ha zárlatos?
Zárlatos az esze tokjal... Szeretem, mikor a
Hullatransz akar engem a mesterségemb ől kioktatni.
Én csak...
Maga csak tudja ... Na idefigyeljen! (Mari nénihez.) És maga is, takarító-zseni ! ... Tegyük
fel, hogy a gép felmondta a szolgálatot — ami
mellesleg teljesen lehetetlen, mert egy másik gép
figyeli őt, és azonnal jelezné a: meghibásodást
—, de (emeli a hang)át) a fenébe is, a füle m,
a z még ketyeg!... És nem is hordok
ólomkesztyűt, hogy ki ne tudnám tapintani a
leghalványabb érverést. Azonkívül... az exitusnak több egybevágó jele is van, amit huszonöt
év alatt alkalmam volt megtanulni, még ha hülyegyereknek születtem is... Erre maguk, akik
a képesmagazinból merített értesüléseik alapján,
a „HIHETETLEN, DE MEGT'оRTÉNT!" —
rovat sztorijait idézve, ideállnak vitatkozni velem. Ha azt mondom, hogy meghalt, AKKOR
MEGHALT! Értik?!
Nem.

1598

FÓORVOS
FERKE
FÓORVOS
MARI NÉNI
NŐVÉRKE
MARI NÉNI
NŐVÉRKE

MARI NÉNI
NÓVÉRKE
MARI NÉNI
NŐVÉRKE

FERKE

MARI NÉNI

FERKE
NŐVÉRKE
MARI NÉNI

IGAZGAT'
MARI NÉNI
IGAZGAT'
MARI NÉNI
NŐVÉRKE
IGAZGAT°

HID

(Vadul ránéz.)
(megszeppen) Mármint ... azt, hogy hová lett.
Mit tudom én ... Feltámadt.
(Elejti a felmosóját, keresztet vet.)
(megrovóan) Ne vicceljen ezzel, mert az öreglány még komolyan veszi!
(élesen) Az „öreglány" már hallott ilyet!
Tudom, de azt az illetőt felülről küldték (felnéz
az égre) Fehér úr meg a városi irattárban dolgozott.
Gúnyolódjék csak. Divatos most beleröhögni a
Bibliába.
Éntőlem mindenki azt hisz, amit akar. (Nyo
matékkal.) Én csak azt, amit láttam.
(álnokul) Az eszit, azt látta?
Igen ... Csakhogy én nem hordom magammal
az encefalogramomat, mint maga az unokái
fényképét.
Csillapodjék, aranyos. A Mari néni, mint minden hivő, csak azt tudja mondani, amit mondtak neki, hogy mondjon.
(megvet ően) Egy ilyen alak ne védjen ingem,
aki egy szoknyától úgy becsavarodik, hogy nekimegy a falnak a szekerével, és elveszti a halottat.
Ahá! Már megint oda lyukadunk ki, hogy én
vesztettem el!
(gúnyosan) Nem, hanem bűnös gondatlanságot
követtünk el a Főorvos úrral, ezért eltüntettük
a bűnjelet képez ő holttetemet.
(tűnődve) És az az illető ... akinek a nevit
itt hiába nem akarom ajkamra venni... az csak
harmadnap támadott fel halottaiból...
(be) A hölgy már nagyon nyugtalankodik.
Türelem halottat terem.
(dühös) Tud még ilyet?
Igen, de máma nem vagyok formában.
A feltámadás okkupálja.
Miféle feltámadás?
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Hát, hogy precíz legyek: holtpontra jutottunk
a halottal.
Az istenért!
(diadalmasan) Ahá!
(zavartan) Az ördögbe is!
Ez a két úriember önök szerint nem létezik.
(rálegyint) Ah! (A Fő orvoshoz.) Végül is mi
az ábra?
Végül is az az ábra, hogy sehová sem mehetett,
mert totál halott ... de még sincs meg.
(Felnéz az égre.)
(dobbant) Ne bosszantson!
Maga mondta.
Vicceltem...
Az ilyennel nem viccel az ember!
Hanem mivel?
(keményen) Akármivel, de ezzel nem! ...Olyan
mélyen véső dik az emberi lélekbe ... Egyetlen
vigasza ennek a ronda életnek, hogy majd egy
szép napon ... (belerúg a vödörbe, elhajítja a
nyeles kefét) csodálatos fény támad ... mennyei
muzsika ... megszólal az angyal trombitája .. •
(trombitát formál a tenyeréb ől) Tru tu tutrú!
(Felkapja a nyeles kefét, üldöz őbe veszi.)
(Körbefut, majd felrántja a szekrény ajtaját, és
beugrik.)
Gyere ki, csirkefogó!
(f elkiált) Csend legyen!
(ijedten) Mi van?
(a homlokára csap) A szekrény!
(nem érti) A szekrény?
Mindenre gondoltunk, csak a szekrényre nem!
És mért kellett volna?
Miért? ... Az alkalmi diagnosztának és Mari
néninek alkalmasint igaza lehetett ... Fehér úr
annak rendje és módja szerint kicsúszott a műszerezés és az emberi tapasztalat felügyelete
alól, és tetszhalottságot kreált.
-
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Na és?
Hát nem érti? !
Felérzett ... (Kanönös
mosollyal.) Igen, Mari néni, a klinikai halál
állapotából talpra szökkenni: maga a FELTÁMADÁS!
Csak nem azt akarja mondani, hogy ...?
Nem. Én csak azt akarom mondani: felült, lelépett az ágyáról, és besétálta szekrénybe .. .
MERT MÁSHOL NINCS! ... Nem lehet .. .
Felfordítottuk a házat.
Szóval bemasírozott a szekrénybe? (Hirtelen támadt kétséggel.) És akkora Ferke mért nem
találja?!

Dulakodás zaja a szekrényből, döbbenten f figyelnek. Kipattan a szekrényajtó.
FERKE

(diadalmas mosollyal kiugrik, vigyorogva mutatja) Fogtam egy fehér galambot!
Függöny

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

A CSALHATATLAN EDIKTUMOKRÓL
Irodalmunk adaléka a Lukács-pörhöz
BOSNYÁK ISTVÁN
„Csakhogy mióta ezen a mi planétánkon él a gondolat és a szépség, soha
még nem volt rá eset, hogy bárkinek is sikerült volna legfels őbb ediktumok
segítségével valóban eldönteni valamely vitás kérdést.
Az emberiség egész eddigi történelmének ez a kétségbevonhatatlan tapasztalati ténye nem változtat azon, hogy bizonyos fels őbb hatóságok a maguk
gyógyíthatatlan korlátoltságában és örökletes vakságában századokról századokra mindig újra megkísérlik, hogy szentszéki bullákkal állják útját a
Föld forgásának és hogy csalhatatlan ediktumokkal kíséreljék meg megkötözni a megvesztegethetetlenül haladó kritikus Gondolatot, mely pedig a
történelmi fejl ődés er őitől hajtva, feltartóztathatatlanul gázol keresztül tekintélyeken, dogmákon s még a legtökéletesebben megszervezett államhatalmi gépezeteken is."
(Sinkб Ervin: Hazugságok és igazságok. Széljegyzetek egy le nem zárt
vitához. Híd, 1950, 12.)

Az MTA Filozófiai Intézete, illetve a Lukács Archívum és Könyvtár gondozásában a közelmúltban izgalmas dokumentumgy űjtemény látott napvilágot, mely gazdag válogatást nyújt a híres/hírhedt „Lukácsvita" három év alatt felduzzadt anyagából. 1
E kiadvány voltaképpen sz űkített változata a három évvel ezel őtt
megjelent, kétkötetes dokumentumtárnak, 2 amely — az új kiadással ellentétben — a nevezetes „vita" külföldi visszhangjából is ízelít őt adott,
egyebek közt L őrinc Péter és Sink б Ervin korabeli vitaadalékának újraközlésével is.
Mivel e hatalmas filológiai anyag általános, az értelmiségi kirakatpörök metodológiájával és küls ő-belső természetrajzával kapcsolatos tat A Lukács-vita (1949-1951). Szerkesztette, a jegyzeteket és az utószót írta
Ambrus János. Az előszót irts Zoltai Dénes. Múzsák Közm űvelődési Kiadó,
Budapest, 1985. 354 old.
2 Irodalom és demokrácia.
Az irodalmi (Lukács-)vita dokumentumai (19491951). Szöveggyűjtemény I—II. A Filozófiai Figyelő Évkönyve, Bp. 1982., 279
és 361 old.
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nulságait a közelmúltban egy hosszabb írásban már megkíséreltük összegezni, ezúttal csupán a pör honi adalékaira korlátozódunk.
1.

L őrinc Péter vitairata -- vagy talán inkább kritikai kommentárja —
a Híd 1950. júliusi számában jelent meg;* akkor tehát, amikor a nagy
pörnek már lezajlotta prológusa s els đ bárom felvonása, de hátra volt
még az epilógus, azaz Lukács végs ő megtörése a második és harmadik
önkritikájában. 1950. márciusában ugyanis — több hónapos „diszkrét",
a Csillag és a Szabad Nép c. pártorgánumokban e1-elhangzó figyelmeztetés után — a Párt elméleti folyóiratában, a Társadalmi Szemlében
napvilágot lát a moszkvai Pravdabdl átvett Fagyejev-attak, és vele
együtt Révai József népművelési miniszter ultimatív cikke: a Párt számít Lukács elvtárs további munkásságára és részvételére az irodalmi
és ideológiai életben — ennek feltétele viszont az újabb, még mélyebb
és még következetesebb önkririka .. .
A nagy pörnek e drámai pillanatában kapcsolódik be tehát L đrinc
Péter is a megrendezett „vitába", mégpedig Lukács munkásságának szenvedélyes elkötelezettjeként. Kritikai kommentárjában ugyanis a pör
szenvedđalanyát „a tudományos esztétika egyik rendszerez đjének, talán kissé megteremt đjének is" minđsíti, akinek személyében „a legnagyobb 615 esztétáról" van szó ... S aki đneki, a kommentátornak is
immár huszonöt éve a mesteri... A regény elmélete és a Balzac, Stendhal, Zola c. Lukács-könyvek méltató összevetése révén L đrinc egyebek
közt azzal is indokolja saját tanítványi elkötelezettségét, hogy a mester 1945 -ben önkéntesen, gondolkodói konzekvenssége eredményeként
vonta vissza „régi, idealisztikus elméletét", ami arról tanúskodott, hogy
„Lukács György ért az önkritikához (...) Lukács Györgyben megvan az
önkritika bátorsága" .. .
A vita lényege pedig L đrinc szerint épp ebben van:
„És most mégis — kívülről nyúlnak hozzá, most mégis mások bírálják véleményeit, állásfoglalásait, egész magatartását — mintha 6 maga nem lenne elégséges e munka elvégzésére, ha annak újból szüksége adódott?! Ha szüksége adódott. Mert hiszen az éppen a kérdés. Hiszen nincs szó sem többr ől, sem kevesebbről mint arról, hogy Lukács — visszatért volna a »Regényelmélethez«,
vissza az idealizmushoz, hogy »nem alkalmazza a történelmi materialista módszert«, hogy »teljesen medd ő [az] álláspontja«, hogy hazafiatlan, kozmopolita,
egy szóval, hogy letért a Párt vonaláról és külön lukácsi vonalat húzott meg
a maga számára."
Érdekes — bár saját szellemi-alkotói útjával könnyen megmagyarázható
hogy Lđrinc Péter hajlandóságot mutat tényleges, valódi elLukács-vita? Lukács-pör? (Széljegyzetek három dokumentumkötet margójára.) Létünk, 1985, 6. sz.
4 Pártszerűség és hazafiság. I. h. 486-497. old.
g
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méleti kérdések konfrontálódását is látnia vitában, s đt Lukács inkriminált könyvének, az Irodalom és demokráciának „egészen bizonyos"
politikai hibáiról, „feltétlenül elkövetett" hibáiról is szól, egyebek közt
a polgári és a népi demokrácia értelmezését említve... Amire, igaz, meg
is adja a felmentést: nem pusztán személyi hibák voltak ezek, hanem a
magyar pártvezetés hibái is .. .
Mindenesetre arról tanúskodik L đrinc szóban forgó készsége, hogy az
đ esetében még az a „hív ő-mozgalmár" pörlekedik Lukács védelmében,
akit részben szkeptikussá tett ugyan a tájékoztatóirodás 1948, s vele
szemben vitára is késszé „a mi második forradalmunk", ám még nem
olyan mértékben, hogy a vitában — đ következetesen így nevezi Lukács
meghurcolását — az egészében deformálódott sztálini rendszer Jellegzetes eszközét, a konstrukciós pörök mechanizmusát látná m űködni.
E maradék-hívđ ség megnyilvánul kommentátorunk eszmei néz đpontjában is. Lđ rinc ti. az akkori jugoszláv eretnekség, illetve antisztálinizmus kritikai pozíciójáról védelmezi ugyan Lukácsot, de eközben a régi
rajongó önmagát is meg-megszólaltatja ... Eldicsekedvén például azzal,
hogy nálunk Jugoszláviában „egy csoport már a háború el őtt is a szocialista realizmus útját járta és hirdette és már akkor, mindenesetre az
akkori lehetđ ségek szerint, igyekezett egyúttal ismertetni a szovjetirodalmat is" ... És lelkesen szól például arról is, hogy „f đleg a felszabadulás óta, alaposan megismerkedtünk a szovjetirodalommal és még ma
is, csupán vajdasági magyar viszonylatban is, alig néhány hónap leforgása alatt is három szovjetregényt adtunk az olvasó kezébe". ..
Hogy kommentátorunk esetében ttöbbr đl van itt szó, mint akkori pártvonalunk szilárd álláspontjának személyi követésér đl — úgy bírálni a
sztálini deformációkat, hogy eközben ne lehessen ránk sütni a „szovjetellenesség" alaptalan vádját ezt épp L đrinc Péter irodalmi nézi'pontja, vagy úgy is mondhatnánk: esztétikai maradék-hívđsége teszi
egészen nyilvánvalóvá.
Miközben ugyanis a szocialista realizmus — avagy honi terminusokkal: a „szociális irodalom" és „új realizmus" — háború el đtti elkötelezettjének vallja magát, L đ rinc egyféle rokonszenves önbírálatot is gyakorol ugyan — „A sematizmus hibájába estünk magunk is, amíg úgy
fogtuk fel a pártszer űséget, ahogy azt átvettük és gondolkodás nélkül
elfogadtuk. Annál több, természetesen, mosta tennivalónk" — azonban
ezt jobbára csak a sematizmus alapokénak min đsített „felülről irányítottság" viszonylatában teszi, affirmativan szólva az Irodalom és demokrácia oly hevesen támadott „partizán-elméletér đl". Viszont magát a
zsdánovi—tyimofejevi „szocialista realizmust" mint apologetikus doktrínát Lđ rinc nem veti el, s& ki sem kezdi igazából; ellenkez đleg, oldalakon át igen affirmatívan értekezik Lukács els đ önkritikájának e doktrína
elđtti — ma már tudjuk: kényszerű — behódolásáról, azaz a „pozitív",
az állítólag „sematizmus mentes", sematizmustól megfosztott szocialista
,
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realizmus módszerérđl, az „új ember ábrázolásáról", a „pártos, pártszerű" és „tudatos ábrázolásról" s egyebekr ől. S kommentátorunk a
szintén intranzigensen bírált, a korabeli szovjet irodalom viszonylatában már-már istenkáromlásnak mindsült marxi/lukácsi egyenl őtlen f ejlődés elvéről is e maradék-hívtSség pozíciójáról értekezik: a szocialista
realizmust az eszmeiség tekintetében máris a polgári irodalom fölött
állónak nyilvánítja, s őt reményét fejezi ki, hogy ez a módszer a jöv őben a forma tekintetében is „fölébe emeli irodalmunkat a legmagasabb
polgári irodalomnak is" .. .
Sokkal illúziótlanabb L őrinc, amikor a Lukács elleni támadások két
eminens ideológus-szerz őjének, Rudasnak és Révainak a módszerét bírálja. Igaz, eközben nem rejti véka alá Rudassal kapcsolatos pozitív
személyi emlékeit sem:
„Bokányitól tanultam politikát, Bresztovszkitól esztétikát az els ő világháború idején. Rudast csupán írásaiból ismertem és nagyra tartottam, értékeltem és becsültem már csak 1907-es kiállása miatt is! Hiszen benne volt
az akkori baloldali csoportban és a megalkuvók ki is zárták emiatt a párt
soraiból."

Amikor azonban a Lukács elleni Rudas-cikk módszerét t űzi tollhegyre, kritikusunk nem ismer pardont: oldalakon át tárja föl a csonka és
szöveghamisító idézetek, szakaszátugrálások, jelentéskiforgatások, s đt az
ellenfél sajtóhibájára is rájátszó „vitamódszer" rudasi gyöngyszemeit.
Vonatkozó konklúziója visszafogott, de így is egyértelm ű : „Olvasta-e
vajjon Rudas azt a könyvet, amelyet bírál? Aligha. Itt-ott talán beleolvasott és magas megbízatásának tudatában, ezt elégségesnek is tartotta. A fontos — hogy van hátvédje."
Ugyanígy Révai Lukács-támadásának sem marad adós kommentátorunk. Félreérti ugyan Révai ultimátumának ravasz taktikai indítékát —
kénytelen maga is megállapítani, hogy Lukácsot értéknek tartja
továbbra is és számít további munkásságára" —, azonban néhány éles
tétellel jól rávilágít a korabeli magyar kultúrpolitika elsó emberének
direktivisztikus szemléletére, Lenint kiforgató és Lukáccsal szembeállító
csonka idézésmódjára, a famózus népidemokrácia-értelmezés Lukácséval
azonos és mégis bírált platformjára és egyebekre. S nem utolsósorban
Révai vitában tanúsított magatartásának távirányított, önállótlan, s éppen ezért önmagával meghasonló voltára, amit L őrinc legfőképp azzal
érzékeltet, hogy „Révai maga is kénytelen hallgatólag, szó nélkül átsiklani sok olyan Rudas-vád felett, amelyet egyszer űen hazugnak
Legtovább azonban azzal megy el L őrinc a Révai-bírálatban,
hogy immár nem is a Társadalmi Szemle cikkíróját, hanem a népművelési minisztert állítja pellengérre:
„Révai maga is megállapítja, hogy a magyar baloldali túlzók, akik Aranyt,
Móriczot kidobják a könyvtárakból, azokat orosz írókkal helyettesítik!
Ezt a jelenséget elítéli, de nem esik-e maga is ezeknek a hibájába, amikor — egyebek között — orosz tanárokat hozat Pestre és orosz nyelven
taníttatja, mondjuk, a m űvészettörténelmet is,"
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S épp ez az a végs ő pont, ameddig kritikusunka maga antisztálinizmusában ekkor elmerészkedik : az irodalmi, irodalompolitikai és m űvészeti hegemónia elutasításáig. A Lukács-vita lehetséges következményének ugyanis nemcsak Lukács esetleges elhallgattatását prognozálja, hanem a Rudas-féle, fejtet ő re állított „kozmopolitizmus"-anatémának a
diadalát is. Annak az „elvnek" a gyakorlattá válását, amely szerint
„az a magyar író, aki nem foglalkozik szovjetírókkal, az — hazafiatlan kozmopolita"... Ezzel szemben L őrinc Péter visszafogott és szándékoltan szerényked ő , s éppen ezért igen hatásos, polémikus végkövetkeztetése ez:
„Mi ugyan valahogy megfordítanók ezt a mondatot és azt nevezn ők hazafiatlannak magyarban, aki a magyart mell őzné és esetleg azt kozmopolitának, aki magyarságát elhanyagolva csak a szovjetirodalom el őtt gyújtana
tömjént"
..

2.

Sinkó Ervin vitaadaléka öt hónappal kés őbb, párhuzamos közlésben
látott napvilágot a zágrábi Republika 1950. november—decemberi, illetve a Híd decemberi számában. 5
Akárcsak L őrinc Péteré, ez az újabb Lukács-védelem is az addig kibontakozott életm ű közvetlen ismeretén és megbecsülésén alapul. Sinkó
ugyanis külön fejezetet szentel Lukács György útjának, s a személyi
élmény hitelével jellemzi A dráma története, Esztétikai kultúra, Balázs
Béla és akiknek nem kell, A lélek és a formák, valamint A regény elmélete c. Lukács-könyveket. Hogy eközben egy személytelen-személyes
digressziб t is megengedjen magának a Mester 1919-es nemzedéki szerepével, illetve azzal kapcsolatban, hogyan került a Ma-szakadár Internationale-kör — amelynek, mint köztudott, Sinkó is oszlopos tagja volt
— a lukácsi történetfilozófia és etika igézetébe:
„A nagy Októberi Szocialista Forradalom Lukács életében és m űvében
fordulópontot jelent. Ő , aki azt írja saját magába-vonultságáról, melyben
az egyén mindenen kívül áll és nem talál közös zászlót, melyet magáénak
vallhat, hogy az ilyen teljes szabadság »a legirtózatosabb megkötöttség«
.), a nagy Októberi Szocialista Forradalommal, úgy t űnt neki, kapott
reményt, célt és feladatot, mely megadja az egyéni életnek azt az etikai tartalmat, melyet 8 kezdett ől fogva áhítva keresett.
Lukács György hamar maga köré gy űjtötte azokat a húszéveseket, akik
addig valami, az orosz Proletkult-hoz hasonló »legradikálisabb« irányt
tartottak vérbeli kommunistákhoz egyedül méltónak. Ezeknek az éppoly
jóhiszemű, mint teoretikusan teljesen zavaros ifjaknak a szeme el őtt Lukács tárta fel a marxizmus történetfilozófiai, humanisztikus és etikus tartalmait. Ez ifjak között, akiknek Lukács lett szellemi vezet đjük, tanítójuk és példaképük, ott volt az 1919-ben szintén húszéves Révai József
is."
(..

5

Laži i istine. Marginalije uz jednu nezavrenu diskusiju. I. h. 799-812. p.;
Hazugságok és igazságok. Széljegyzetek egy le nem zárt vitához. I. h. 848868. p.
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Meg a szintén húszéves (múlott) Sinkó Ervin is — tehetnénk hozzá
e személytelen személyességet feloldó ténymegállapítást —, akinek életútja és életm űve akár egy, kismonográfiát is igényl ő kötődésről tanúskodik a lukácsi élethez és m űhöz, kezdve a Vasárnapi Kört ől, a '19-es
reflexív lírán, majd Az úton, a Testvéren, az Optimistákon s a húszasharmincas évek esszéisztikáján és naplóirodalmán át a zágrábi Republika 1947-es évfolyamában Lukácsról írt kisismertet őig, onnan pedig e terjedelmes, a Lukács-pör anatómiáját feltáró nagy vitairatig... Amelyben Sinkб továbbra is h ű marad e mély és tartós, bár id őnként kontroverz kötődés negyedszázados múltjához: er őteljesen affirmál, de közel
sem kritikátlan tanítványi apologetizmussal; Lő rinc Péter vonatkozó Lukács-minősítéséről például megállapítja:
„A Lukács ellen felhozott érvek túlnyomórészt annyira a bevádolás jellegét viselik magukon, hogy Lőrinc Péter, pszichológiailag érthet ő módon,
helyenként abba a hibába esik, Lukács támadóival szemben addig ragadtatja magát, hogy Lukácsról mint »a legnagyobb 616 esztétáról« beszél."

Ellentétben L őrinccel, Sinkó nem a vita, hanem a „vita" és a per
terminusát használja, s szerepr ől, szereposztásról és szerepjátszásról értekezik. S teszi ezt azzal a nyilvánvaló polémikusa jártassággal, szemléleti és módszertani-stilisztikai gyakorlattal, amelyre egyebek közt egy
évvel azelőtt, 1949 őszén a Rajk-pör anatómiájának a föltárásával is
szert tett.e Jól fölismervén és ízeire szedve a „csapnivalóan rossz, botrányos színi el őadás" politikai változatát, Sinkó most könnyen von
párhuzamot közte és az irodalmi színjáték között:
„A »vita«, minden vita úgy folyik, hogy mindenki félszemmel a
felsőbb hatóságra néz, mely élet és halál ura és melynek a megelégedése mindennél és mindenkinél, legközelebbi, legjobb, legh űbb elvtársnak
igazánál — és fejénél is — fontosabb. Csak azért, hogy a fels őbb hatóság — mely természetesen Magyarországon nem a magyar pártvezet őség — ne gyanúsítson esetleg rokonszenvet a kegyvesztett vádlottal szemben, az ilyen puszta gyanúba keveredés veszedelmének elhárítása érdekében mindenki siet odaállni az ügyész mellé s ha van, akit a vádlotthoz a tanítvány érzelmei és közös harcok emléke köt, — annak számára ez csak egy okkal több, hogy ne maradjon el azoktól, akik nyilvánosan szembefordulnak a vádlottal. Nincs más kötelez ő lojalitás,
csak a lojalitás felfelé."
Noha időközben, 1950. július—augusztusában megjelent már Lukács
kikényszerített második önbírálata is, Sink б a pörnek a fenti idézetben
I

Akik nem tudják, mi fán terem a szemérem, avagy Escobár atya látványos
feltámadása. Széljegyzetek a budapesti pörnek nevezett csapnivalóan rossz,
botrányos színi el őadáshoz. (Részlet) — Híd, 1949. 10-11. sz. 533-547. p.
U. e. Republika, 1949. 10-11. sz. 725-786. p. A teljes szöveget v6.: Kísértet járja be Európát. (Irások és előadások (1948-1951). — Magyar Szó
kiadása, Novi Sad, 1952., 62-131. p. Külön kiadásban is: Glas rada, Zagreb 1949.
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körvonalazott szubjektív mechanizmusát csupán az els ő, még csak részben behódoló önkritikából s az ezt megel őző Rudas-, illetve az azt követő Fagyejev- és Révai-támadásból fejti ki.
Mialatt, érdekes módon, Rudassal jóval kevesebbet foglalkozik, mint
Révaival, vagyis saját egykori társával a Ma-szakadárok, illetve az Internationale c. folyóiratot létrehozó értelmiségiek köréb ől, s akit még
az 1935-ös moszkvai naplóban is mint legjobb és pótolhatatlanul elveszített barátot emleget ... Rudas cikkét csak néhány f őbb vonásában
jellemzi — félmondatokat citál; egy-egy célzással felrója Lukács mozgalmi múltját; a nyílt denunciálás módszerével él; a pártbürokrácia felségjogát védelmezi az irodalom direktivisztikus „irányításában"; szovjetellenességet applikál áldozatára stb. —, a rudasi szerep egészét viszont
immár a szarkazmus eszközével pellengérezi ki:
„ ... Rudas túlságos élvezettel, túlságosan temperamentumosan játszotta meg a kritikus rábízott szerepét. Lehettek, akik abban a hiszemben,
abban a tévhitben ringatták magukat, hogy itt csak régi frakciós harcok
emlékeként tovább 616 személyes ellenséges indulat parazsa lobbant lángra
s ennélfogva nem eléggé ijedtek meg" .. .
S a vitriolos polémia aztán épp e rudasi „mulasztásnak" a helyre-

hozását jelöli meg Fagyejev voltaképpeni szerepeként: 6 meglehet ősen
késő n avatkozik bele a „vitába", csak akkor, amikor „tekintettel az
ügy fontosságára, minden félreégés elkerülése végett jónak látták tudtára adni azoknak, akiket illet, hogy nem Rudas László az, aki elítéli
Lukácsot, hanem Rudas László csak kifejezi a legf őbb hatóságnak,
Moszkvának elégedetlenségét és felháborodását"
Révai szerepének polemikus körvonalazásakor Sinkó mélyebbre hatol.
A „vitát" megel őző, 1944-tő l nyomon követett Révai-írások és beszédek elemzésével — els ő sorban az Ady- és Kossuth-tanulmány, valamint A magyar értelmiség útja és a Népi és polgári demokrácia vizsgálatával — minden kétséget kizáróan bizonyítja be, hogy Révai ugyanazon ideológiai, párttaktikai, értelmiség- és irodalompolitikai platformon állt az ő általa is bevádolt Lukács-kötet összeállása idején, mint —
maga a perbe fogott szerzđ ... Ezek alapján aztán joggal min ősíti Révai szerepét képmutatónak:
.. .

„Vajon lehet-e (...) másnak min б sfteni, mint durva képmutatásnak, ha
Révai József 1950-ben a Társadalmi Szemle 3 - 4. számában nem a magyar kommunista pártot és saját magát, hanem — Lukács Györgyöt bírálja a népi demokrácia hamis felfogásáért? Az a Révai, aki, mint láttuk, 1946-ban a párt III. kongresszusán azt mondja a népi demokráciáról, hogy az »nem számolja fel, hanem bizonyos értelemben meger ősíti a
polgári életformát«, ez a Révai 1950-ben szemére veti Lukácsnak, hogy
»hamis nézetei voltak a népi demokráciáról és e hamis nézetek szabták
me a népi demokrácia irodalmáról való elméletét«.
Es ennek az állfiásnak bizonyítására Révai citálja, mit ír Lukács 1946ban — de nem citálja, hogy ugyanebben az évben 6 maga is s az egész
árt pontosan azt beszélte és írta, amit Lukács. Futólag megemlíti ugyan,
gy
o abban az idđben »még a párt sem tisztázta teljesen a népi demokrá-
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cia jellegét és fej16dési perspektíváit«, de ezt is csak azért teszi, hogy
nagyobb valószín űséggel úgy tüntethesse fel Lukács nézeteit, mintha azok
különböztek volna a pártétól."
S képmutatónak — „valóságos álarcosbálit rendező"-nek — minősíti
Sinkó azt a mozzanatot is Révai szerepében, hogy Rudas és Fagyejev
után maga is „úgy tesz, mintha itt valami általános elméleti kérdést
kellene tisztázni" ... Azonban felfigyel polémikusunk egy olyan körülményre is, aminek hátterér ől akkor természetszer űleg nem lehetett tudomása, de amit most A Lukács-vita s az előzményét képez ő dokumentumtár levelezésfejezete közvetlenül is bizonyít: Révai némiképpen más
viszonyulást próbált tanúsítania pör szenved őalanya iránt, mint Rudas
és Fagyejev. A Társadalmi Szemlében megjelent Révai-cikkb ől ugyanis
Sinkó jól és pontosan bontja ki e szerep árnyalati másságát — s Révainak ezzel kapcsolatos, önmagával, jobbik meggy őződésével való meghasonlását is:
„Révai, akinek az a szerep jutott, hogy Fagyejev útmutatása nyomán
hivatalosan, a magyar párt nevében lezárja a vitát, megkísérelte, hogy illendőbb és kulturáltabb hangon írjon, mint Rudas vagy Fagyejev. Helyenként az embernek valósággal az a benyomása, hogy nagyon is kedve ellenére, kényszeredetten játszotta el ezt a szerepet."
Lukács György, avagy az áldozat szerepét is kett ősnek láttatja Sinkó.
„A vádlottnak — akár úgynevezett népbíróság el őtt áll, akár pedig úgynevezett vitának a középpontjában — magának kell önmagát lendülettel, a meggyőződés és az önmaga ellen való felháborodás minden küls ő
jelével pofozgatni s lehet őleg úgy, hogy messze hallhatóan csattanjon"
— jellemzi a konstrukciós pörök íratlan, de kötelez ő etikettjét, s Lukács els ő önkritikájának bevezet đ részét épp ezért dicséri, mert helyenként szembe-szembeszáll ezzel az udvari szertartással: védekezik is, ráolvassa Rudasra a személyes rosszindulatot és a ferdítéseket, másutt pedig
„csak szimulálja a maga pofozását" ... Vagyis, „Lukács nem olyan
naiv, mint az Andersen-mesebeli inasgyerek, aki rá meri mondani a
meztelen királyra, hogy meztelen. Ellenben e1-elköveti azt a b űnt, hogy
a meztelen királyra igen óvatosan azt mondja, hogy kissé hiányosan
van felöltözve ..."
Ezzel szemben az önkritikaszövegnek a szovjet kultúra és irodalom
példaadó voltával és vezető szerepével kapcsolatos, kényszer ű apológiáját Sinkó teljes fegyverletételnek, helyenként Lukács intelligenciájához
is méltatlannak, egészében pedig „szomorú és lehangoló látvány"-nak
minősíti.
Ha viszont csak ezt tenné, vagyis csupán és csakis a „vita" három
fővádlójának és vádlottjának szubjektív magatartását, támadás- és védekezésmódját tárná föl és leplezné le, akkor polémikusunk megmaradna a szimpla moralizmus szintjén, amely az emberi tetteket és magatartásformákat amúgy in abstracto, pusztán szubjektív motiváltságuk
és egyedi megjelenésformájuk alapján ítéli meg. Sinkó vitairata azonban
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Pont azzal tárja fel az egész pör anatómiai mélyrétegét, a felszín alatt
meghúzódó bels ő fenomenológiáját, hogy az áldozat és a végrehajtók
„vitában" tanúsított magatartását szerves egységben vizsgálja a magyar
társadalom két háború közötti s a második világégés alatti torz-történelmével, meg az MKP ebb ől eredő, kénytelen-kelletlen taktikájával
és stratégiájával 1945 és 1948 között. S persze, a nemzetközi politika
determináló tényez őivel is.
Magyarországi viszonylatban Sinkó mindenekel őtt azt tartja sorsdöntőnek, hogy a KMP — sztálini/kominterni sugallatra — 1943 derekán
feloszlatta önmagát éspedig abban a tévhitben, hogy ez siettetni fogja
a népfrontpolitika érvényesülését és Magyarország kiválását a fasiszta
táborból. Holott épp ellenkez őleg, ez is hozzájárult ahhoz, hogy a magyar közigazgatás és hadsereg, s őt a széles néprétegek is még 1944 folyamán sem tudtak a fasizmussal való szakítás útjára lépni, s világháború így nemcsak hogy forradalmat nem hozott az országnak, de a
„felszabadulás" is egyedül idegen hadsereg bevonulásával következett
be, miközben a KMP létszáma száztíz tagra zsugorodott ... Sinkó a korabeli pártvezetés tucatnyi dokumentumával bizonyítja, hogy ez az
alapvet ő körülmény — „forradalom — forradalom nélkül, forradalmi
hatalom nem forradalmi tömegek, hanem idegen nagyhatalom és hadserege akaratából" — az alkalmazkodásnak, helyezkedésnek és kompromisszumoknak micsoda kontroverz párttaktikáját eredményezte 1945
és 1948 között, vagyis a lehetetlen körülményekhez való kényszer ű
„hozzásimulás" milyen lehetetlen feladatokat állított az új hatalom elé,
kezdve az adott tulajdonjogi viszonyok méltánylásától egészen a tömegében jobboldali befolyású értelmiséggel szembeni viszonyulásig, meg
a sztálini birodalommal való, kényszer űen kétlaki, „szemérmetes" paktálásig. Ami a vitairat szerint együttvéve abban jutott jelképes kifejezésre, hogy a KMP 1946 ő szén megtartott III. kongresszusán az
SZK(b)P még csak nem is képviseltette magát, ellenben az olyan „exponált ellenforradalmi ideológus is, amilyen például Szekfü Gyula volt, az
antiszemita magyar imperializmusnak ez a szellemi el őharcosa, az új
Magyarországnak nemcsak megt űrt relikviája, hanem a magyar köztársaság moszkvai nagykövete lehetett" .. .
Lukács megtörésének, már az els ő önkritikában bekövetkez ő főhajtásának Sinkó első sorban épp azzal ad nemcsak hallgatólagos fölmentést,
de tragikus árnyalást is, hogy kimutatja: az Irodalom és demokrácia
írásai is ennek a lehetetlen körülményekhez lehetetlenül igazodó párttaktikának, közvetlenebbül pedig a párt akkori „simulékony" értelmiség- és irodalompolitikájának hűséges szolgálatában keletkeztek, hogy aztán a „fordulat" évével, a megváltozott taktikával egyszeriben „károsnak" minősüljenek ... Méghozzá visszamen őleg is!
Nem pusztán a „vitában" részt vev ő — a kiosztott szerepet jól-roszszul eljátszó — szerepl ők egyedi kvalitásaira, intellektuális és etikai mi-
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nđségére világít rá tehát ez a terjedelmes vitairat, hanem arra a bel- és
külpolitikai rendszerre is, amely végső soron a magyar feudo-kapitalizmus torz-történelmének s a monocentrikus Tájékoztató Iroda politikájának volt az eredménye.
„A »vitának« kétségkívül egyik érdekessége, hogy élénken megvilágítja
azoknak a keleteurópai országoknak szellemi életét, melyeknek sorsát valójában nem a saját (...) kormánya intézi.
Másik érdekessége, hogy elárulta, milyen szellem uralkodik egy Olyan
kommunista pártban, melyet nem forradalom, hanem idegen hadsereg
győzelme tett kormányzó párttá.
Harmadik érdekessége a »vitának« magukban az általa felvetett és
meg nem oldott problémákban rejlik. (...) Ebben megakadályozza őket
(...) a bürokratikus politikai rendszer.. "
Igy hangzik a vitairat bevezet ő általánosítása, s ami a következ ő húsz
tartalmas oldalon terítékre kerül, az a „vita" pusztán személyi „érdekességein" túl épp ezeket az általános „érdekességeket" dokumentálja id őt
állóan s a korabeli jugoszláviai magyar irodalom és a délszláv irodalmak
egyik legtermékenyebb polemikusát megillet ő szinten. Ennek hála, a sinkói zárбkonklúzió napjainkig kiállta az id ő próbáját:
„Ez a »vita«, amely nyilvánvalóan rendeletre készült, hogy megtörjön
minden ellenállást a könyörtelen szellemi despotizmussal szemben, leleplezte nemcsak a rezsimet (...), hanem leálcázta annak az emberhez nem
méltó kultúra-ellenes állapotnak egész szellemi és erkölcsi nyomor át,
amelynek a Tájékoztató Iroda szalonnyelve »a szocialista kultúra« elnevezést adja."
3.

Irodalmi közgondolkodásunknak a negyvenes-ötvenes évek fordulóján
Lő rinc Péter és Sinkó Ervin mellett kétségtelenül legkiemelked őbb harmadik képviselője, B. Szasbó György látszólag már csak a pör lezárulása után szól bele a famózus „vitába".
Azért csak látszólag,, mert a Népoktatás 1952. 4. számában induló
tudománytörténeti cikksorozata? voltaképpen a Tanárképz ő Főiskola
Magyar Tanszékén elhangzó el őadásainak irásos változata volt, a Lukács-vita cikkbeli kommentárja tehát nyilván jóval el őbb is elhangzott
már. Mégpedig a legjobb helyen: leend ő magyartanáraink első évfolyamainak irodalomóráin
Ez a hallgatóknak elmondott s a gyakorló pedagógusoknak íródott
cikksorozat két ízben s két vonatkozásban 'tér ki a Lukács-pörre.
Először a bevezető ben, s annak kapcsán, hogy nemcsak a két háború
közötti idealisztikus, de a „fordulat éve el őtti s az az utáni marxista
irányultságú magyar kritikairodalom kritikai alkalmazására hívja fel
pedagógusainak figyelmét. „El őadóink másik része f őleg az újabb magyar
marxista irodalomtörténészek (Lukács, Szigeti stb.) 1948 közepéig meg.. .

y

A magyar irodalomtörténeti forrásm{4vek szerepe és helye a tanításban I—
VII. Népoktatás, Novi Sad, 1952. 4., 5., 7., 8., 9. és 11. sz; 1953. 2. sz.
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jelent tanulmányai, cikkei és esszéi alapján és azok hatása alatt szerkeszti meg el őadásait" — állapítja meg az inspektori min őségben terepet is járó főiskolai tanárunk, s a kritikai óvatosság szükségességét egyebek közt a Lukács-vita negatív példájával is sejteti:
„Ez az eljárás is többirányú veszélyt rejteget magában. A magyar irodalomtörténészek, kritikusok és esztéták írásaiban a szovjet irodalomelmélet hatása állandóan kifejezésre jut és a Lukács-féle vita érdekesen
világította meg a kritika helyét a »felszabadult« magyar irodalomban."

Másodízben a cikksorozat záradékában érinti B. Szabó a „vitát",
éspedig az 1945 utáni irodalomrevízió kapcsán. „Bár nincs módunkban,
hogy ezt az »irodalom revíziót« teljes egészében áttekintsük és megismerjük, bizonyos, hogy a magyar irodalom »új« revíziója az önkényességek, belemagyarázások és vulgarizálások végtelen sorát eredményezte
már 1948 -ig is" — konstatálja szerz őnk a cikksorozat bevezet őjében elhangzott intelemre is emlékeztetve, hogy aztán a Lukács-vita vonatkozó negatív tapasztalatát ezúttal kevésbé lakonikusan érintse:
„Az a vita pedig, amely Lukács Irodalom és demokrácia c. művével
kapcsolatban zajlott le (...), teljes egészében feltárta a mai Magyarország szellemi életében uralkodó fejl ődési tendenciákat. A Szovjetszövetség
ideológiai egyeduralma a tudományban, a marxista elvek bürokratikus
értelmezése és elferdítése egyre világosabban utalnak a magyar tudományos élet mai válságaira. Az irodalomtudomány teljes egészében kifejezi
ezt a válságot és magánviselt a marxista ideológia felületes értelmezésének
minden káros és negatív következményét."
Kritikusunk újabb reflexiói a Lukács-pörrel kapcsolatban 1955 jú-

niusából valók.
Voltaképpen egy montázsesszé-vázlatról van szó, amelyet a szerz ő
majd utolsó kötetének Félbehagyott írások c. fejezetébe szerkeszt be, 8
s mint ilyen, csak halála után lát napvilágot.
A Rudas-, Fagyejev-, Révai- és Lukács-idézetekb ől,. frappáns tételcímekb ől és „ceruzasorokból" álló montázs gondolati íve az Irodalom
és demokrácia „eretnekségét ől" a könyv elleni ominózus támadásokon
át Lukács első önkritikájáig terjed, s három tételt és egy záradékot tartalmaz.
Az első tétel a Pártköltészet c. Lukács-cikk híressé/hírhedtté váló
„partizán-elméletét" s „eretnek" konklúzióját idézi, miszerint semmiféle „intézkedés" vagy „intézmény" vagy „irányítás" nem adhat új fejl đdési irányt a m űvészetnek, hisz erre kizárólag az alkotóm űvészek képesek, Persze nem függetlenül a társadalom alakulásától... A montázs
szerzője az Irodalom és demokrácia ezen inkriminált gondolatsorához
való saját — affirmatív — viszonyát egyetlen szónyi kommentár nélkül, pusztán az idézet elé tett beszédes tételcímmel fejezi ki: „Jel jeg-

ze'sek egy .»tévelyg ő« tévelygéseir ől" ..
A montázs második tétele a három eminens inkrimináló egy-egy vád8

1955. június. In: Éjszakák, hajnalok. Forum, 1963., 209-212. p.
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ját idézi. Rudas esetében azt, amely szerint Lukács az egyenl đtlen fejlődés törvényét a szovjet kultúrára is vonakoztatja, s ily módon e kultúrát még nem tartja szocialistának... A Fagyejev-cikkb ől pedig azt
idézi e tétel, hogy Lukács, úgymond, mindenütt és minden módon
hallgatólagosan teszi túl magát a Szovjetunió kultúrtapasztalatain .. .
Végül Révaitól a párt irodalmi/m űvészeti vezet ő szerepének azt a zsdánovista apológiáját idézi itt B. Szabб, miszerint a nép nem hajlandó
kész, „konfekciós" irodalmat vásárolni, hanem beleavatkozik magába
az alkotómunkába is, megmondja az alkotóknak, hogy mit akar és hogyan akar, tehát igyekszik megnyerni az írókat, hogy m űveiket a „nép
testére szabják", vagyis „mértékre készítsék", s a párt vezetése, úgymond, végső fokon nem is jelent mást, mint hogy kézbesíti az alkotóknak a nép megrendeléseit ... A montázs szerz ője ezúttal is kommentár
nélkül, csupán a beszédes/ironikus tételcímmel kommentál, azaz fejezi
ki ezúttal negatív viszonyulását: „... a tévelygések« tévelygéseir ől"
A harmadik — címével a tévelyg đ „megtérését" anticipáló — tételt
az első Lukács-önkritika kényszer űen behódoló, a „Vigyázó szeretek
Moszkvára vessétek!" jelszóban tetőzött gondolatsornak idézése vezeti
be, s ezt aztán, záradék formájában, „ceruzasorok" követik még három Lukács-idézettel s hozzájuk f űzött megjegyzésekkel.
Az első (aláíratlan) idézet Lukács önkritikájából való, s a szovjet
irodalommal szembeni hallgatólagos állásfoglalás „b űnének" kipellengérezését szolgálja a hozzá f űzött „ceruzasor" sugallatának segítségével:
ha ez a hallgatás b űn, akkor mi van saját alkotói, m űvészi lelkiismeretünkkel? Ezzel szemben a második — szintén a lukácsi önkritikából
vett — s a harmadik — az Irodalom és demokrácia első kiadásából
való — idézet arra hivatott e tétel kontextusának egészében, hogy a
Lukács-pörnek a magyar társadalom sajátosan hátrányos alakulástörténete általi determináltságát sugallja. A második idézet ugyanis azt az
„önkritikus" lukácsi eufémiát tartalmazza, hogy a Magyarországon lejátszódó forradalmi átalakulás viszonylag békésen folyt le — amihez
a „ceruzasor" eufémiát feloldó kommentárt f űz: „tömören: nem szervezett forradalmi harc, hanem idegen felszabadító hadsereg!" E tétel
harmadik Lukács-idézete pedig a magyar társadalmi átalakulás jugoszláv ellenpéldáját tartalmazza: Jugoszláviában az államformák szervesen nőttek ki a felszabadulási harc teremtette, közvetlenül demokratikus
cselekvési formákból... A „ceruzasor" kommentárja ehhez a történelmi
előnyhöz a Tájékoztató Iroda Rezolúciójának képzetét társítja, amely,
mint ismeretes, a tulajdon felszabadítási harcunkból kinöv ő, s nem valami „vezetésre predesztinált" ország valamiféle „felszabadításának" eredményeként színre lépett államformánk történeti tényét enyhén szólva
ignorálta. Következésképp, már Lukács könyvének második, inkriminált kiadásában sem szerepelhetett... B. Szab б tételzáró s egyúttal az
..
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egész montázsesszé-vázlatot is lezáró „ceruzasora" mindezt lakonikusan
bár, de mégis egyértelm űen sejteti:
„Lukács könyvének második, javított kiadásában ez a gondolat már
nem szerepel.
A tévelyg ő többé nem »tévelyeg« !?"

Hogy azonban évek múltán kénytelen-kelletlen mégiscsak ezt teszi,
vagyis akarata ellenére továbbra is „tévelyeg" : err đl szól B. Szabó
György egyetemi jegyzetének a magyar irodalomtudomány felszabadulás utáni történetét vázoló fejezete. 9'.
E tudománytörténeti áttekintés ugyanis — amely immár nem a
Tanárképz ő Főiskolán, hanem az újvidéki Bölcsészettudományi Kar
induló Magyar Tanszékén, az 1959-60-as tanévben hangzott el els đ
ízben — behatóan foglalkozik Lukács György alapozó, majd irodalompolitikai okok miatt meg-megtörő szerepével is a magyar irodalomtudomány 1945 utáni új szakaszában. Miközben, természetesen, érinti a Lukács-pört és vonatkozó következményeit is.
B. Szabó az ezzel kapcsolatos kiindulópontját már tankönyve bevezetőjében rögzíti: 10 A magyar irodalomtörténet revíziója cím ű, a Magyar
Irodalomtörténeti Társaság alakuló ülésén elhangzott, s a Forum 1948.
novemberi számában megjelent elnöki székfoglalójában Lukács megalapozta a magyar irodalom egész történetének marxista átértelmezését, ám
szempontjainak részletes kidolgozására és következetes alkalmazására
az azóta elmúlt évtizedben, vagyis az ötvenes években nem kerülhetett
sor. Az egyetemi jegyzet idézett tudománytörténeti fejezete aztán azt is
feltárja, hogy miért nem.
Schöpflin Gyula 1955-8s, az MKP 1945-1950 közötti útjáról szóló
tanulmányára alapozva B. Szabó ugyanis felidézi azokat a bel- és külpolitikai körülményeket, amelyek a Lukács-pört megel őzték és végs ő
soron kiváltották: a fasizálódott Magyarországon a második világháború idején nem alakult ki komoly ellenállási mozgalom, s a magyar társadalom népi rétegei is többé-kevésbé passzívan várták a háború befejezését, miközben az illegalitásba vonult pártvezet ők még a német bevonulás után is főképp az óvatos önfenntartásra koncentráltak; a szovjet
megszállást követ ően pedig az elenyész ő káderrel hatalomra törekv ő
legális MKP nem folytathatott nyílt szovjetbarát politikát, ellenkez őleg — a szovjet hatóságok tudtával és hozzájárulásával —, tudatosan
mellőzte a Szovjetunióval való kapcsolatokat s inkább a francia és jugoszláv ellenállási mozgalmakat, a spanyol polgárháborút s a nyugati
marxizmus eredményeit állította mintaképül
Ilyen viszonyok között Lukács személye hasznos propagandát jelentett a párt számára: a külföldi kongresszusokon való részvétele, német,
francia és más nyelvekre fordított m űvei emelték a kommunizmus ma.. .

9 A régi magyar irodalom. I. rész. Noviszád, 1960., 107-121. p.
10 Uo. 1-3. p.
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gyarországi szellemi presztízsét; ezek az általános-társadalmi szempontból hátrányos, személyileg viszont kétségtelenül el őnyös, mert viszonylag tág szellemi mozgásteret biztosító körülmények tettk lehet ővé a
Lukács-iskola konstituál бdását is: „A szellemi élet területén a legjelentősebb csoportosulása »Lukács-iskola« kialakulása volt. Lukács György
igen nagy hatással volt a fiatal intellektuelekre — írókra, egyetemi
hallgatókra — , egyetemi katedrája középpontja lett annak a szellemi
erjedésnek, amely a marxi kritika terén megindult" — idézi B. Szabó
a Schöpflin-tanulmányt, s ugyanannak segítségével érzékelteti a megrendezett „Lukács-vita" következményét is: az „önkritika" révén Lukács egy időre a felszínen. maradt ugyan, ám minden befolyás nélkül,
s időről időre újabb támadásoknak kitéve, a körülötte kialakult iskola viszont „szektának" min ősült s egykori tagjai -- jól bevált sztálinista
recept szerint — arra kényszerültek, hogy maguk ítéljék el leghevesebben a Mester „bűneit" .. .
B. Szabó — Вбkа László tudománytörténeti áttekintése alapján —
utal ugyan arra, hogy 1955-ben sor kerül Lukács nyilvános rehabilitálására, legalábbis a magyar irodalomtudományban, ahol A magyar irodalomtörténet revíziója cím ű, 1948-as Lukács-alapvetés átmenetileg ismét hivatalos iránymutató lesz az irodalomtörténeti kutatásban ... Az
1955 - ös Bóka-tanulmánynak ezt az affirmativ/rehabilitáló tételét azonban az 1959-60-as B. Szabó-jegyzet nyomban és polemikusan ellenpontozza is:
„A felszabadulás utáni magyar szellemi élet jellegzetes tünetével állunk szemben: Lukács 1949 nyarán kegyvesztett személy lett — 1955-ben
pedig Bóka a fenti elismer ő sorokat írja Lukács György 1948-ban elhangzott székfoglalójáról (...) S önkéntelenül is felmerül az a gondolat, hogyan fogalmazta volna meg Bóka ezt a beszámolóját egy évvel kés őbb,
mondjuk 1956 decemberében, tehát az 1956-os októberi események után,
amikor a Lukács-elleni hajsza újra feléledt, de ezúttal még durvább és
kegyetlenebb formában: az egykori Lukács-tanítvány, a legbuzgóbb, a kultuszminiszterhelyettessé lett Szigeti József cikkei Lukács egész életm űve
ellen irányultak és céljuk Lukács megsemmisítése volt."

A „Lukács-vita" negatív utóéletét is érint ő B. Szabó ekkori — 195960-ban megfogalmazott — végs ő konklúziója azonban mégsem Pesszimista. Ellenkez őleg, olyan der űlátó prognózis formáját ölti, amelyet
azóta, szerencsére, teljes mértékben igazolt az idő :
„Maradandóak Lukács érdemei a magyar irodalomtudomány és marxista-leninista alapokon álló esztétika megteremtésében; útmutató volt:
elveket adott, példát mutatott és m űveket, amelyek ösztönz ő hatással voltak és lesznek az irodalomtudomány és az esztétika m űvelőire, Magyarországon is, tekintet nélkül arra, hogy a politikai helyzet "el őírja«-e
majd és indokolttá teszi-e Lukács életm űvének a megbecsülését vagy
újabb meghurcoltatást és hajszát lát el ő ."

A CSALHATATLAN EDIKTUMOKROL

1615

Révai József a maga periratában dühösen ront rá a „nyilvános vita"
külföldi kommentátoraira, megállapítva, hogy „az imperialisták szóvivőinek ezekkel az útszéli butaságaival felesleges vitatkozni", de azért
mégsem tartja szükségtelennek figyelmeztetni arra, hogy „Lukács elvtárs számára pedig tanulságul szolgálhat, kik védik, milyen indoklás-

sal és kikkel szemben?"
S a szegény Lukács elvtárs, következésképp, a második, immár egészében hamuszóró és önostorozó „önbírálatában" le is vonja a megkövetelt tanulságot: đt külföldön kizárólag és csakis „az imperialista sajtókulik" védik, meg az „imperialista ellenforradalom csatlósai", akik közül egy sem megy a szomszédba, „legyen akár a klerikális reakció,
akár a .titoizmus, a trockizmus, akár az »Amerika hangja« vagy a BBC
önkéntes vagy megfizetett kiszolgálója" .. .
Negyedszázad múltán a korunkban nem túl könnyen s nem túl gyakran gyđzedelmeskedđ történelmi igazság utólagos diadalának jóles ő tudatában nyugtázhatjuk, hogy irodalmi gondolkodásunk korabeli eminens képviselđi itt és akkor abba a táborba tartoztak, amilyet ott és
akkor, Rákosi államgépezetében sz őröstül-bőröstül az „imperialista ellenforradalom" táborának kellett nevezni. Végrehajtónak és áldozatnak
egyaránt.
Hisz az elmúlt negyedszázad egyértelm ű történelmi választ adott a
kérdésre, kik védték nálunk, milyen indoklással s kikkel szemben a Lukács-pör szenvedő alanyát.
Nyilvánvalón azok, akik nemcsak egyetlen perbe fogott tanulmánykötetet vagy egyetlen, már akkor is grandiózus gondolkodói életm űvet
védtek, hanem közvetve vagy közvetlenül a szocializmusnak egy olyan
virtuális, nemzeti/nemzetközi modelljét is, amelyet id őközben emberarcúnak keresztelt a történ đ történelem.
Amiből természetszer űleg következik az is, hogy milyen indoklással
és kikkel szemben is folytatták ezt az id őközben történelmi igazolást
nyert védelmet a jugoszláviai magyar irodalom akkori eminens képviselői is.

IRODALOM A VALÓSÁGBAN,
VAL0SÁG AZ IRODALOMBAN
Galgóczi Erzsébet regényeir ől
VARGA ZOLTAN
„Galgóczi Erzsébet nem húzódik a tiszta artisztikum régióiba, a magánélet önérdek ű szenvelgéseibe vagy ravasz allegóriák ködfátyolai mögé; nyíltan vall, sosem keres kibúvókat, bátran és alku nélkül néz
szembe magával és a világgal: mindig az eleven életet vallja, vallatja."
B. Nagy László egykori szavait írom ide az írón ő egyik, három kisregényt tartalmazó kötetének, A közös bűnnek fülszövegéb ől. Közvetetten idézve, mivel már itt is idézetként találom. Nem egészen azt teszem
különben, amit kezdetben akartam, mivel eredetileg a szerz ő új, Vidravas c. regényét szerettem volna kézbe vinni rövidebb lélegzet ű recenzió írásának szándékával csak. De aztán eszembe jut: Galgóczi munkásságát voltaképpen nem imerem eléggé, gyakran „kényesnek" is számító kérdéseket feszeget ő, erősen közéleti töltet ű riportjait, elbeszéléseit,
kisregényeit eddig inkább irodalmi lapok, folyóiratok oldalain beléjük
botolva olvastam csupán. Na, meg a képerny őről ismerem némelyiküket,
játék- vagy tévéfilmváltozatukban. És f őleg az utóbbiak keltette benyomás alapján érzem úgy, hogy a behatóbb megismerést is megérdemelnék.
Únmagukért, meg a b ővebb tájékozódás kedvéért is, ám nem kevésbé „valóságirodalmi" jellegük miatt, akár pusztán a bennük található
„valóság" megismerésének kedvéért. Abból a megrögzött rossz szokásomból fakadóan is, hogy ez a valóság (mert miért ne írhatnám le ezt
akár idéz őjel nélkül is?), attól függően, milyen, képes olykor jobban
érdekelni annak „égi másánál". Pontosabban szólva: nem bánom, ha
a mű ben van valami „égi" is, ám mégiscsak elvárom, hogy az valaminek „mása" is legyen. Nem annyira „égi" tehát, hogy az eredeti „modellt" már hiába keressük benne.
Ezért olvasom el A közös b űn már említett darabjait, valamint az
írбгő Ez а hét mé& nehéz lesz... e, kötetét is ; összesítve neon keve-
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sebb, mint kilenc kisregényt. Némileg attól a többfel ől hallott „átvett
véleménytől", magyarán el őítélettől is befolyásolva, miszerint Galgóczi,
bizonyos „periferikus kritikai helyezése" folytán, nem a „tiszta" irodalmat képviseli a mai magyar irodalmi mezőnyben. Ámbár itt nyomban egy „ellenel őítélet" is felmerül bennem. Témáinak cseppet sem periferikus volta miatt érezve logikusnak a kérdésfeltevést: nem éppen nagyon is valóságot vallató témaválasztásainak köszönhet ő-e az írón őről
forgalomban lév ő, bizonyos „vonalasságot" is emleget ő, némileg az
„irodalom alatti irodalomba" átutaló min ősítés végeredményben?

*
Alighanem ezért foglalkoztat még olvasás után is a „minek nevezzelek?" kérdése. Olyanféle beskatulyázásra csábító és könnyen elintéz ő
kategóriák kíséretében, mint népszer ű olvasmány, másként „lekt űr", netán „bestseller", meg persze, „szociográfiai (fogantatású) irodalom",
esetleg „irodalmiasított szociográfia", a formálisan fikciós jelleg ellenére dokumentumirodalomra is gondoltatva egyúttal — nem utolsósorban egy bizonyos riport jelleg következtében.
Másfelől nézve azonban egy meglehet ősen rossz csengés ű fogalom is
felbukkan: „szocrealizmus". Akkor is, ha netán kevésbé pejoratív formában is ideírhatnám: szocialista realizmus.
Azért is, mert Galgóczi alapvet ő ideológiai elkötelezettségéhez egy
pillanatig sem férhet kétség, de azért is, mert írásaiban „valóságanyagként" azokkal a nagyrészt már történelmivé vált társadalmi-politikai
jelenségekkel találkozunk, amelyekkel összefüggésben ehhez a megnevezéshez, akármelyik változatát használjuk is, mindenképpen csak elmarasztaló mellékzönge tapadhat. Akárcsak bizonyos témákhoz külön is,
nyomban gyanakvást ébresztve, mint amilyen a mez őgazdasági termelőszövetkezetek problematikája, vagy külön a termel őszövetkezeti elnök
mint elbeszélés- vagy regényh ős, sőt általában is a munka mint téma,
amelybe beleütközve az els ő pillanatban óhatatlanul kedvet érzünk,
„meló-drámát" emlegetve, a nyegléskedésre. Cseppet sem megalapozatlan rossz beidegz ődéseink miatt engedve a fanyalgás kísértésének, alighanem pusztán annak hatására is, hogy említett kilenc kisregénye közül
négynek termel őszövetkezeti elnök a főszereplője, illetve hogy a magyar mez őgazdaság kollektivizálásának az a történelmi félmúltban lejátszódott folyamata, amelyet napjainkban már hivatalosan is csak tessék-lássék szokás er őszakmentesként emlegetni, f đ- vagy melléktémaként, szinte valamennyiben megtalálható. Elfeledve, hogy Galgóczi Erzsébet, eredetét és érdekl ődési körét tekintve, bízvást mondható „parasztírónak". Vagy talán paraszti és parasztkörnyezetb ől kinőtt értelmiségi sorsok ábrázolójának még inkább — tegyük hozzá, hogy egy,
üzonYos joggal szinte Kodolán уit idézően kegyetlen, meggyötört, verej-
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tékszagú és indulatokkal teli világ ábrázolójának is, olyan írónak, aki
éppen változásában igyekszik megragadni ezt a világot, annak egy
különösen is válságos korszakában, az ötvenes években, ötvenhat el őtt
és közvetlenül utána. Azzal együtt, ami ebben a világban, tetszik, nem
tetszik, kikerülhetetlenül jelen van, tehát a (valamikor) gy űlölt, de
begyepesedett dogmatizmusból csak azért is er őszakolt termel őszövetkezettel, meg persze, mindazzal együtt, amivel a szövetkezetek szervezése
és az egész korszak együtt járta maga idején: padlássöpréssel, pofonokkal a tanácsházán, letartóztatásokkal és törvénytelen ítéletekkel, AVOval, kuláklistával stb. — de talán jobb, ha idézek inkább:
„Délelőtt megtudtam: az elmúlt éjjel ment őautó járta faluban. Csonka Gyulát, egyik legbuzgóbb templomlátogató kisgazdánkat beszállították a győri kórházba. Az idegosztályra vitték. Éjszaka önkívületi állapotban táncolt. A cséplésnél segédkez ők nála aludtak. Azokat felverte
álmukból, majd fojtogatta őket. Tegnapelőtt hajnalig időztek náluk a
szervezők. Azt követően délután kezdték volna a cséplést. Nem bírta
tovább. Idegzete felmondta a szolgálatot. (...) Délután hírt hallottam
a szomszéd faluból. Az egyik gazda felakasztotta magát. Holtan találták. Felesége, férje akarata ellenére és tudtán kívül, végs ő elkeseredésében — csakhogy vége legyen már a zaklatásnak — aláírta a belépési
nyilatkozatot."
Nem Galgóczitól valók a fenti sorok, bár lehetnének t őle is, hanem
a ma Bécsben él ő , de 1955-ben egy Gyđr megyei kis faluban protestáns
lelkészként m űködő Szépfalusa István nagyrészt korabeli naplójegyzeteket tartalmazó, Pótszigorlat című könyvéből. Amelyet éppen válóságanyagának hasonlósága miatt érzek izgalmasnak Galg бczival párhuzamosan végigolvasni. Nem annyira azért, mert véletlenül Galgóczi történetei is éppen Északnyugat-Dunántúlon, tehát Gy đr környékén és a
Szigetközben játszódnak, bár talán ez is érdekes lehet, hanem az egymással felesel ő ideológiai el őjelek miatt mindenekel őtt. Amelyek így
végső fokon Galgóczit hitelesítik. Azt is, ami regényében, a Vidravasban áll: „Az utca végéb ől eljött Rév Kálmán húga, a nyolcgyerekes
Juli néni, aki mindig mosolygott, mint a jóindulatú bambák, pedig
minden mondatának volt értelme. »Hát hallod, az öreg Ventura fölakasztotta magát — és mosolygott. — Fölmenta padlásra és a rudazókötéllel fölakasztotta magát a gerendára — mondta mosolyogva. — A
gyerekei csak este kezdték keresni, hát lóg a kötélen, mint egy füstölt
szalonna« — és mosolygott." Akkor is arról tudósítva, hogy ez a korszak, s külön ez a létalapjaiban megbolygatott és sarkaiból er őszakosan
kiforgatott paraszti világ, b ővelkedett hasonló tragédiákban, ha ezt eddig is nagyon jól tudtuk.
Mint ahogy bővelkednek tragédiákban Galgóczi arásai is. „Hála"
annak a korszaknak és környezetnek, amely Galgóczi Erzsébetet nemcsak foglalkoztatja, hanem — makacsul és környörtelenül, akárcsak a
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regényhősnő jének ujjára záruló vidravasnak nevezett csapda — fogva is
tartja.

*

Galgóczi Erzsébet írásainak legszembet űnőbb jellemzője ugyanis vitathatatlan tragikusságuk. A szó szoros értelmében is, tekintve hogy az
említett kilenc kisregénye, az egyetlen Szent Kristóf kápolnája kivételével, amelyben a tragédia elemei mellesleg szintén megtalálhatók, egyértelm űen tragikus végkifejlet ű . A történetek bels ő determináltságából
fakadóan is, mivel a cselekmény, vagy inkább az események logikája,
szükségképpen torkollik er ő szakos halálba, gyilkosságba, öngyilkosságba.
Ezért merült föl bennem — mivel beskatulyázási kényszeremt ől most
sem tudok szabadulni még — a „szocrealista tragédia" kifejezés is.
Talán azért is, mert Galgóczi tragikus alakjain, sokszor megszállottan
küzdő, alkotni és építeni akaró figuráin, kétségtelenül érz ődik egy bizonyos, a szocrealizmus programos esztétikájában gyökerez ő sematizmus
is, mivel ezek a szerepl ők valahogy túlságosan is olyanok, amilyennek
lenniük kellene, azaz a „szocialista embertípus" holmi el őre elképzelt
követelményeinek jegyében formálódtak meg. Akkor is, ha egyszer űen
„papírfiguráknak" mégsem mondhatók, s őt ez a jelz ő meglehet azért
jut egyáltalán eszünkbe, mert, a különböz ő írásokban ismételten találkozva velük, egy kicsit úgy érezzük, gyakoribbak, mint amennyire ez
a valóságban tapasztalható. F ő leg, ami a tsz-elnököket illeti, akkor is,
ha egyikükkel-másikukkal már meghasonlottként vagy korrumpálódott
fázisában ismerkedhetünk meg, miután bennük a tragédia végbement
már, illetve a környez ő világ, bélsđ tartásukat lerombolva, kikezdte
őket. Végső fokon sajátos, a „hatalom" és a „nép" közé ékelt helyzetükből fakadó kétoldali meg nem értettségükb ől adódóan, amiért is
szakadatlanul az a veszély fenyegeti ő ket, hogy akár a „fentiek", akár
a „lentiek" szemében válnak b űnbakká. Ezért lesznek számunkra, minden „gyanúsnak" tűnő fogantatásuk ellenére, végs ő fokon mégis rokonszenvessé és váltják ki együttérzésünket akár még erkölcsi bukásukban
is. Ezért lesznek egyúttal mégsem annyira „szocrealista", hanem szocialista tragédiák h ő sévé is — figyelembe véve, hogy bukásuk, a környezetüket megmutató kép sötétsége folytán, aligha mondható egyértelműen optimista kicsengésű nek. Minden jel szerint az írón ő mély ténytiszteletének és igazságszeretetének köszönhet ően. Ugyanezért tetszenek,
látszólagos „kincstári" vonásaik ellenére is, ezek a figurák autentikusnak, eredetüket tekintve akkor is „belülr ől jöttnek" és mélyr ől fakadtnak, ha netán kívülrő l látott és megismert valóságos emberek is belejátszottak létrejöttükbe. Végs ő fokon pedig azért is, mert alkatilag szembetűnő rokonságot mutatnak az írón ő hősnőivel, elsősorban a Szent
Kristóf kápolnája restaurátorn őjével, a zátornyra futott szerelme el ől
az italba, majd a gyógyító munkába menekül ő Tűű Zsófiával, vagy a
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Törvényen belül megalkuvást nem ismer ő, mindent kimondani akaró
(és ennek lehet őségében megható naivitással hivб ), még saját leszbikus
hajlamait is nyíltan vállaló, hajlékonyságra képtelen és ezért csak eltörni tudó Szalánczky Évájával, s őt talán a Vidravas Rév Orsolyájával
is valamennyire. Ezek a n őalakok ugyanis, éppen mert életre hívásukkor megalkotójuknak nem kellett „nemet cserélnie", nyilván sokkal
inkább lehetővé tették Galg бczi számára, hogy mindenekel őtt önmagából formálhassa meg ő ket. Lényének erkölcsi szférájából, önnön etikumából.
Mert Galgóczi Erzsébet íróként moralista mindenekel őtt. Írásainak
tragikumát — egyszer űen, mert morális-etikai töltet nélkül tragikumról
sem beszélhetünk — a szerz őjükben lakozó moralista táplálja tulajdonképpen. Erre vall szenvedélyessége, ahogyan a közélet mocskát, legfőképpen a vidéki tisztségvisel ők korrumpáltságát, az újgazdag) változatában továbbél ő jellegzetesen magyar kiskirálykodást és a különféle
érdekcsoportok egymást maró, de egymással mégis összejátszó szövevényét feltárja és kipellengérezi, de ennek köszönhet ők látszólag szikár és
szenvtelen stílusjegyei is, prózájának „férfiassága". És mindezzel összefüggésben valami, amit, akárcsak legsikerültebb h đseit, akaratlanul is
bizonyos költő iséggel szólva „kéktisztának", „kristálykeménynek" tudnék nevezni. Vagy éppen puritánságnak.
Moralista viszont — legyen szó akár alkotóról, akár nem — semmiképp sem létezhet meghatározott erkölcsi „kódex", szilárd értékrend
nélkül. Ami egyébként lehet egyéni, független gondolkodásunk, személyes tapasztalataink, intenzív valóságmegélésünk révén önmagunk számára megalkotott (ami azonban, alkotók esetében, csak a legnagyobbak
sajátja), ám lehet egy bizonyos eszmerendszer, készen átvett, de meggyőződéssel vallott ideológia is végeredményben. Annak bizonyos behatároló szerepével együtt, úgy, mint Galg бczi esetében is — mivelhogy innen ered írásainak bizonyos, némileg már-már anakronisztikusnak is mondható „látszatvonalassága", olykor a hozzá tartozó frazeológiában is megnyilvánulva.
Ami talán jobb volna, ha nem volna, de .. .
mert bármi különösnek is t űnjék, bizonyos értelemben mintha
mégis ez válna írásai javára, ez tenné őket kíméletlenül leleplez ővé.
Jobban mondva teszi is, annyira, hogy némi cinizmussal akár azt is
mondhatjuk, semmi sem olyan „üdvös", s őt „kifizetődő" a végső fokon
esztétikai értékké is átmin ősülő leleplezőerő szempontjából, mint valamilyen, a társadalom vagy a „hatalom" által hivatalosan vallott és
hirdetett ideológia jegyében fogant morális értékrend mérceként való
alkalmazása, számonkérése a nevében cselekv đktől, a társadalomtól.
Alighanem a kérdéses ideológia igazságtartalmától függetlenül is -feltéve, hogy ez az ideológia bizonyos humanisztikusnak tekinthet б
alapnormákat mindenképpen tartalmaz. Így ugyanis, ha az író a maga
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ideológiáját arra használja fel, hogy bel őlük kiindulva mintegy annak
bűneit olvassa fejére az általa bemutatott társadalomnak, szükségképpen
akkor is ijeszt ően igaz részleteket megvilágító reflektorfénybe fogja
állítani mindazt, ami fénykörébe kerül, ha a kérdéses ideológiával vagy
az abból fakadó gyakorlattal, részben vagy egészben, nem értünk egyet.
Balzac feudális-royalista beállítottságának romantikus antikapitalista
pozícióból történ ő igazságfeltáró szerepe ezt illet őleg talán túlságosan is
közismert példa, ám eszünkbe juthat itt akár Heinrich Böll és Graham
Geene neokatolicizmusa is hasonlóképpen. Azzal a nem kis különbséggel együtt, hogy ők — nem mintha őszinteségükben jutna eszünkbe kételkedni — Galgóczinál alighanem sokkal tudatosabban avatják nagyon
is egyéni életszemléletté lényegült ideológiájukat, mindenekel őtt műveik
érdekében, ítél őszékké. Irónia mögé is bújva, alighanem önmagukat se
véve egészen komolyan, hogy azután, a végkicsengést tekintve, mégiscsak mélységesen komolyak lehessenek. Éppen egy rendkívül kifinomult
módon megjátszott mesterséges naivitásnak köszönhet đen. Ellentétben
Galgóczival, aki mintha képtelen lenne ilyen bels đ distancia tartására
vallott ideológiája és önmaga között —ezért is lesz sokkal egyértelmű bben és iróniamentesen naiv végeredményben. Valószín űleg azzal is
összefüggésben, hogy az az eszmerendszer, melyben đ hisz, végül is tudományosan megalapozott, illetve ennek igényével lép fel, s már csak
azért sem tehet ő ugyanolyan könnyen „zárójelbe", mintha vallási gyökerű lenne, Olyan tehát, hogy hozzá a kim űvelt emberfő, ha ez a
kötődés egyáltalán létezik, mindenképpen egy sajátosan bens őséges,
érzelmi síkon, mintegy a racionalitás régiójától elkülönülten köt ődik
csupán. Úgy tehát, ahogyan azt egy tudományos világnézet híve semmiképp sem képes megtenni, illetve olyan bels đ ellentmondás árán csak,
amivel saját nézeteinek racionális-tudományos alapjait vonná kétségbe.
Vagyis egy ilyen mer ő érzelmi kötődésen alapuló és hite számára fenntartott „különszoba", a hozzákapcsolódó etikai értékrenddel, melyet
„gazdája", mint pusztán utópisztikus absztrakciót, akár öniróniával is
kezelhet, tudományos világnézet híve számára semmiképp sem megoldás. Neki, ha következetes akar lenni, mindenképpen komolyan kell
vennie tulajdon meggy őződését, ez viszont csakis kisebb távolságtartást eredményezhet, s őt bizonyos lemondást is a fölényes írói iróniáról.
Ezért is hat, éppen halálos komolysága miatt, az ironikus moralistával
szemben, fokozottan naivnak. Azon is túl, hogy „a hiv đ a hitetlenek
közt", pontosabban a minden hittel és meggy đződéssel szemben érdektelenek vagy látszathiv ők közt, mindig is naivnak tetszik. Akkor is,
ha egyszersmind meggyőződésére alapozott morális értékrendje jelenti
leleplezőerejét — ha úgy tetszik, annak a „pimaszságnak" révén, hogy
erre az értékrendre alapozva számon kérni merészel.
Csakhogy ez az alapállás azt is eredményezi, hogy az ilyen alkotó
elsősorban moralista és csak azután m űvész. Legalábbis, ha a m űvész
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fogalmát a formaalkotđ val vagy netán a „formabontóval" kapcsoljuk
össze. Márpedig Galgóczi éppen egy ilyen szemlélet tükrében t űnhet
„lektű rírónak", „vonalasnak" stb. — végeredményben „irodalomalatti"
jelenségnek is valamennyire. Legf őképpen „mondanivaló-központúságának" köszönhetően.
Annak folytán, hogy fontosnak érzi, amit mondani kíván, s hogy
amit elmond, megértsék. Lehet őleg minél többen. Ezért van szüksége
nemcsak világos nyelvre, hanem jól bevált és célba találó stíluseszközökre is. Mi sem természetesebb hát, mint hogy a formai újításra törekvés vagy éppen a kísérletez ő megközelítés távol áll t őle. Amiért is,
ha tulajdonképpeni céljait szem el ől tévesztjük, könnyen azt se vesszük
észre, milyen biztos kézzel bánik a maga kétségtelenül rutinszer ű eszközeivel, milyen lényegretöröen építkezik és szerkeszt, milyen nagyszerűen tudja helyzeteit „kihegyezni", legjobb pillanataiban az „éppen
adottnál" többet is mondva, szimbolikussá növelve egy-egy szituációt.
Niklai Géza tsz-elnök öngyilkosságának pillanatait például a Pókháló
című kisregényben, amikor is a megrágalmazott és lehetetlenné tett
Niklai pisztolyával a zsebében behúzódik a présházba, miközben a
körülötte folyó szüreti mulatság részvev ői a rakéták felröppentét várják, ami az el őzetes menetrend szerint egy puskalövés jeladására venné
kezdetét — hogy végül is a présházból kihallatszó pisztoly hangjára
szálljanak föl a színes rakéták. Sziporkázó jelképeiként a „fejl ődés
tragédiáit" és az őket okozó súlyos b űnöket szemérmesen elfed ő frázispufogtató önünneplésnek. Kicsit talán mindannak, ami (nem feltétlenül
„történelmi szükségszer űségként") a kíméletlen hozzá nem értéssel lerombolt hagyományos paraszti életforma tragikus haláltáncaként jelenik meg ezekben a kisregényekben.
Megrázóan és végső fokon mégiscsak művészi hatást keltve. Túl azon,
hogy talán még az is Galgóczi erényei közé tartozik, hogy van bátorsága történeteit a tragédia felé sarkítani, függetlenül attól, hogy hagyományosan realista eszközei akár „meghaladottnak" is tekinthet ők —
főleg, ha meghatározott esztétikai prekoncepcióból tekintünk rájuk. Bennem legalábbis azért merül fel itt az a kissé groteszk ötlet, hogy ha
ezeket a m űveket mondjuk századunk harmincas-negyvenes éveiben írták volna ugyanerről a tárgyról -- ami természetesen képtelenség —,
nyilván kitűnőnek minősülnének, s így nekem se, másnak se jutna eszébe
valamilyen „irodalom alatti" kategóriába sorolni őket.
Éppen ezért így is értékesek végeredményben. Szükségképpen vetve
föl a kérdést, miért ne lehetne egy, csupán rutineszközökkel megírt irodalmi alkotás akár remekm ű is, éppen az általa megragadott valóság
súlya következtében. Holmi, a „tiszta arisztikum régióiba" vagy a
„magánélet önérdek ű szenvelgéseibe" gubózó, formailag mégoly érdekes
kísérletnél sokkal inkább.

*
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Nem mintha az akár újszer ű, akár már kialakult és bevált forma
kérdése mellékes lenne. Annál is inkább, mivel a forma és a szerkezet
kérdésének fontosságát Galgóczi új regénye, a tavaly (1984) megjelent
és tartalmilag rendkívül érdekes Vidravas is bizonyíthatja.
Úgy tetszik, mindenekelőtt felemásságával. Éppen mert a fent említett kisregényeknél többet kíván megragadni, éppen mert nagyobb
igénnyel készült. Mintegy annak jegyében, hogy a korszakot — ismét
csak a közelmúlt és a jelen magyar irodalmára szinte hálára kötelez ően
„termékenyítđn" ható Rákosi-korszakról van szó — szélesebb képben
fogja össze.
Ezért is fon egybe benne a szerz ő két egyformán fontosnak mondható
szálat, láthatóan arra törekedve, hogy a kett ő szerves kapcsolatát is
megmutassa valamiképpen. Közülük az egyik ugyanaz a paraszti-vidéki
világ, amellyel, a rajta minden taktikusság nélküli vaksággal és süketséggel átgázoló politikai gyakorlat rajzával együtt, a kisregényekben is
találkozunk, és amelyet a regény els ő számú és leginkább belülről ábrázolt h őseként, a szocialista eszmékkel és a kommunistákkal szimpatizáló fest őművész-növendék, Rév Orsolya képvisel, azzal együtt, hogy
„kuláklistára" tett családja miatt eltávolítják a képz őművészeti főiskoláról, a másik viszont a koncepciós perek világa. Amely utóbbi szál
valóban megtörtént esetet dolgoz fel, s ez valójában dokumentumjelleget is kölcsönöz a regénynek. Ami mellett egy-két pillanatig talán elidőzni is érdemes lehet, holmi kuriózumként említve meg azt a keveset,
ami erről az ügyről rádió-emlékként megragadt bennem. Nyilván tengerfenékhez rögzült virágállat-létem folytán lévén a magam korosztályából talán az egyedüli a határon túli boszorkányperek rádióközvetítéseinek egykori hallgatói közt, tíz-egynéhány évesen, egészen az 1948-as
Chornoky-pertől kezdve, kórosan koravén érdekl ődéstől hajtva, de természetesen a magam éretlenségével reagálva reájuk — a Rajk-perre
például úgy, hogy de kár, amiért leleplezték, amiért nem sikerült az
„összeesküvés", ideértve a tervezett „likvidálást" is. Ezért bukkan fel
emlékezetemben valami err ől a bizonyos „MAORI-perr ől" is, a Magyar—Amerikai Olajkutató RT szabotázzsal vádolt alkalmazottainak
1949. januári tárgyalásáról, ha több nem, hát annyi csak, hogy egyes
külföldi vádlottak kihallgatásában tolmács is közrem űködött ... Nos,
ennek A Rajk-per „f őpróbájaként" is számon tartott bírósági eljárásnak
volt elsőrendű vádlottja az a Pap Simon kiváló geológus, az els ő magyarországi olajlel őhely feltárója, aki most Galgóczi regényében Simon
Pál néven szerepel. És akinek felesége, mialatt halálra majd életfogytiglanira ítélt férje börtönbüntetését tölti, mint Pestr ől kitelepített „osz
tályidegen" annak a Rév Orsolyának szüleinél talál menedéket, akit
szerelme, az Államvédelem tisztjének min őségében, arra vesz rá, hogy
a közben elhalálozott feleség írását utánozva, annak nevében írjon leveleket a bebörtönzött tudósnak, lévén annak lelki egyensúlya, mivel
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elítéltként is tovább irányítja az olajkutatást, a hatalom számára is
becses immár — egyszerre abszurd és groteszk szituáció, ám aki a korszak démoni valóságát az azt feltáró dokumentumirodalomból csak valamennyire is ismeri, annak szemében cseppet sem valószín űtlen. Emellett kicsit talán jelkép is. Legalább is hatalom és (szak)tudás viszonyának vonatkozásában, azonkívül, hogy kiváló lehet őséget nyújt az írónőnek az említett két szálat, az ez id ő tájt egyaránt sújtott parasztság
és értelmiség sorsát, összekapcsolni, illetve a „sztálinista szindrómát"
bonyolultabb összefüggéseiben is feltárni. Vagy éppen „gyökereiben ragadni meg", mert akár válogathatok is a rendelkezésemre álló frazeológia dús készletében. Tetszés szerint, ám mégsem ok nélkül.
Mint ahogy nyilván Galgóczi választása sem esett ok nélkül a
„MAORI-perre". Hanem éppen mert annak vádlottjai még nem ártatlanul vádolt kommunisták voltak, hanem „csak" ártatlanok, párton
kívüli „ellenségek", hogy utánuk aztán a párton belüliek következzenek. Elkerülhetetlen folyományaként a hatalmi gépezet m űködési logikájának, sőt, rég bejáratott inkvizíciós gyakorlat szerint, annak megfelelő en, hogy a „hitetlenek" elfogyasztása után a „hiv ő eretnekek"
szoktak sorra kerülni, vagy akiket egyszer űen csak ilyennek nyilvánítanak. Ami különben sok évszázadra visszanyúló hagyománya folytán
idézheti emlékezetünkbe a közismert megállapítást, miszerint az emberiség a történelemb ől legfeljebb azt tanulja meg, hogy nem tanul bel őle
semmit. Illetve hát az ilyen „eredményekhez" vezet ő ideológia kapcsán
az a játékosan istenkísért ő gondolat is felmerülhet mindjárt, hogy, a
hatalmat ennek jegyében megszerz őkkel és gyakorlókkal ellentétben, a
természettudósok gyakran sokkal csekélyebb hibák miatt vetik el a
maguk „munkaelméleteit" mint használhatatlanokat, ámbár ... s itt
most megint csak a zavartalan bírálat és vita korrekciós szerepét kellene emlegetni ... De talán elég arra utalni, hogy ezt illet бleg Galgóczi
sincs híján a lényeglátásnak. Annyira nincs, hogy az ebben a regényében semlegesíteni is látszik minden esetleges „vonalassággal" kapcsolatos észrevételünket, mert ezzel a lényeglátással az írón ő némileg mintha
az ideológiai kereteken is túllépne mindjárt. Nem csupán a felsorakoztatott tényanyag révén, hanem az azt „kommentáló", elmélked ő szövegrészek által is kifejezve: „... 1935 óta mozog a föld, kormányokat,
társadalmi osztályokat nyelt el; kastélyok, katedrálisok d őltek romba,
a földbirtokokat szétszedték, de az országot is; a gyárak vezérigazgatói
székeibe proletárokat ültettek, de a tudósokat Recskre küldték követ
törni; az egyetemek padsorait mezítlábas, tudásra éhes nyomorultakkal,
Dózsa György unokáival töltötték meg, de szolgáknak próbálták nevelni őket, s aki megtanult gondolkodni, rögtön gyanússá vált." Vagy
másutt, ott, ahol Rév Orsolya a mozgalmi múlttal rendelkez ő, s ezért
(ki tudja meddig?) a hatalom kegyét élvez ő, de pozícióját emberséges
célokra is felhasználó Gyetvai professzor és Simon Pál közt von pár-
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huzamot: „Micsoda ellentétes életek! Pedig mindkett ő értelmiségi: orvos,
mérnök. A keresztény magyar középosztály. Mérhetetlen tudást és tapasztalatot halmoztak fel személyiségükben, hogy hasznára legyenek
másoknak."
„ Еlességben", szókimondásban tehát nincsen itt hiány.
Csakhogy az ilyenféle szövegrészek folytán a regény felépítésének
egyik gyenge pontja is láthatóvá lesz. Olyképpen, hogy nyomában számos más kifogásolható megoldás is megmutatkozik. Vagy inkább az,
hogy a Vidravas mégsem igazi regény.
Hanem inkább valamilyen keveréke a dokumentumregénynek és az
ún. kulcsregénynek. Abból adódóan, hogy az el őbbi, minden regényesítés ellenére, mint ahogyan azt itt részben Galgóczi is teszi, bevallottan is megtörtént eseményeket dolgoz fel, következetesen a tényekhez
ragaszkodva, szükségtelenül tehát még a neveket sem változtatva meg.
Vagyis még Pap Simonból sem csinálva Simon Pált, mivel ez inkább
már a kulcsregény jellemz ője, amellett, hogy az mintegy a „minden
hasonlóság az élőkkel csak véletlen lehet" cinkosan összehunyorító
játékára szokott épülni, annak megfelel ően is, hogy benne kiegészítésképpen fiktív eseményeket és figurákat is találunk. A Vidravas Rév
Orsolyájához és egész falusi környezetéhez hasonlóan, ami azonban itt
azt jelenti, hogy nem tudhatjuk, „fed"-e ez a név valamilyen valóságos
személyt, illetve létezett-e a valóságban olyan valaki, akit a hatalom
a regénybeli lányhoz hasonlóan arra kényszerített, hogy a bebörtönzött
Pap Simonnal, a hírneves geológussal (!), elhunyt felesége kézírását
utánozva, levelezést folytasson. Ami persze az információk hitelessége,
„tényismeretünk" szempontjából lehet fontos, nem pedig a regény élvezhetđségét, esztétikai szintjét tekintve. Ez pedig éppen a felhasznált valóságanyag és a hozzáköltött egyebek nem harmonikus együttléte miatt
idézi emlékezetünkbe a tényszer űnek számító és a jobb híján m űvészinek
mondható igazságok alapvet ően eltérd voltát — mivel, ha nem ez
volna a helyzet, bizonyára eszünkbe se jutna erre gondolni.
Tekintve, hogy a kettő töretlenebb egybedolgozása is elképzelhet ő.
Kézenfekvő nek látszóan egy „énregényben" például, olyképpen, hogy
a szerző , mindvégig Rév Orsolya alakján belül maradva, csak annyit
épít beli valóságkészletéb ől a lány tudatába, amennyire h ősnője személyiségének határai és informálódási lehet őségei ezt számára megengedik, márpedig ez, ha nem is „minden", de „nem kevés" lehetett
volna. Ez a megoldás ugyanis akár még egyfajta „modernség" követelményeinek is eleget tehetett volna, azaz a fokozottabb regényszer űség
kívánalmainak, éppen a belülr ől való ábrázolás segítségével. Sokkal
inkább, mint Orsolya id őnkénti nyomasztó álmai, amelyekkel az írón ő
láthatólag pótolni szeretné a belülr ől való ábrázolásnak ezt a hiányát,
a valóságos regényjelleget, mivel ezek az álmok mégsem képesek Orsolya alakjának lélektani leegyszer űsítettségét igazán elfeledtetni. F őleg
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a lány AVH-tiszt szerelméhez, Smukk Iónihoz f űződd kapcsolatát
illetőleg, mindazzal együtt, ami abban vonzódás és taszítás is egyszerre
— azt ugyanis, hogy Orsolya szereti az igazságot, de nehezen tud
ellenállni a szépség vonzásának, valahogy kevésnek érzem. Bár a primitívség Smukk Tóni belesulykolt téziseket szajkózó, egészen a nevetségességig menő vakhitével talán még összhangban is lehet, ám egy festőművész-növendékt ől, aki úgy-ahogy, de mégiscsak érintkezett m űvészkörökkel, származása ellenére, mégis mást várnánk, bármennyire is nem
„napjaink" figurája még. Ezért tetszik úgy, hogy Galgóczinak ugyanezt, de meggyőzőbben, teljes összetettségében kellett volna megmutatnia, éppen mert mégsem hagyhatók egészen figyelmen kívül azok a
több árnyaltságot és fokozottabb érzékenységet lehet ővé tevő kifejez őeszközök, amelyek a korszer ű prózának köszönhet ően ma már közkinccsé váltak. Ezek ugyanis nem csupán „énregény" esetében tették
volna lehetővé, hogy a szerz ő által egybegy űjtött tényanyag regényszerűbben, a mű egységét meg nem bontva juthasson szóhoz.
Ennek megoldása azonban — el kell ismerni — semmiképp sem
könnyű feladat. Akkor sem, ha az egyes szám els ő személy látószögét
nem tartjuk kötelez őnek, annak ellenére, hogy a belülr ől ábrázolás
elsődlegességét, a lelkekben végbemen ők érzékeltetését, szemben a riportszer űséggel, mindenképpen a regényjelleg egyik legfontosabb jelzésének tekintjük. Hiszen erre számos más megoldás is adva lett volna,
még a tetemes mennyiség ű kommentáló szövegrészek ellenére is, amelyek
láthatólag azért terhelik túl a regényszerkezet tartópilléreit, mert a
szerzőnek, noha sokszor ezt teszi, mégsem sikerül mindig olyan helyzeteket teremtenie, hogy azokat valamelyik szerepl őjének szájába adhassa vagy gondolatvilágában helyezhesse el, úgyhogy gyakran mintegy
„helyettük" beszél, nem szólva arról, hogy gondolatai nemegyszer még
„közvetett tálalásban" is kissé szólamszer űek, publicisztikai jelleg űek
vagy olyanok, hogy inkább értekezd prózába illenének. Ilyenként, a
kisregényekhez viszonyítva új elemként jelentkezve, éppen az ezekre
jellemzel szilárd szerkezeti egységet és tömörséget bontva meg, a m ű
egységét végeredményben.
Igy is mondhatnánk talán, hogy feláldozva a mindent kimondani
akarás önmagában véve tiszteletreméltó oltárán.

*
Hogy ez az áldozat megérte-e? — szempont kérdése. Egyoldalúan
esztétikai szempontból nézve természetesen semmi esetre.
Csakhát egy regény — persze jól tudom, hogy nem kevesek indulatos ellenvéleményét váltom ki ezzel — nem esztétikai fenomén csupán.
Hanem feltárt valóság is. S őt: állásfoglalás.
Úgyhogy erre gondolva, még a „közbeszólás", a közvetlen írói véleménynyilvánítás is kevésbé súlyosan esik itt latba, másképp min ősül.
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Akár azért is, mert a regényírás egyes korszakaiban természetesnek
számított. Victor Hugo és Tolsztoj regényeiben például olyan terjedelmes betétszer ű „előadásokat" találunk, amelyek akár külön esszékként
is megjelenhettek volna, és amelyekr ől az esztétika mai művelői, ha
napjainkbani műben találkoznak vele, bizonyára megállapítják, hogy
nincs helyük a regény ben. Pedig mégiscsak annak egészét gazdagítják.
Azon túl, hogy — bármennyire is ez lenne a másik dolog, amelyen a
tiszta esztétikum elkötelezettjei gyakran fennakadnak — az olvasó tudatát befolyásolják. Azét az olvasóét, akinek természetesen jogában áll
az olvasottakkal neon egyetérteni, illetve gondolatban vitázni a szerzővel, aki azonban, pusztán azzal is, hogy továbbmutató gondolatokat
indított el olvasójában, valójában már elérte célját. Ugyanúgy, mint
Galgóczi a maga Vidravasával, amely sok minden továbbgondolására
késztethet.
Egyebek mellett azzal a Simon Pállal kimondatott észrevételével is,
miszerint: „Gorkij írta valahol: Csak az történt meg, aminek a történetét megírták. — Igaz. Az emberek el őbb-utóbb elfelejtik, amir ől hallgatni kénytelenek, amir ől az írás is hallgat. De ha meghamisítva írnak
meg egy történetet ...? Az utókor szemében az már örökké »úgy történt meg«? ..." És ez akkor is így van, ha ez a kérdésfeltevés aligha
kíván külön magyarázatot, éppen mert a regény létrejöttének magyarázatát is magában hordja. Am még inkább akkor, ha egy másik, ehhez
kapcsolódó és ugyancsak Simon Pál szájába adott gondolatra külön is
odafigyelünk. Lévén szó az alábbiakban a „személyi kultusz" kapcsán
mágsem csak a személyiség történelemformáló szerepér ől, hanem az önkényes történelmi célkitűzés, a „voluntarizmus" következményeir ől általában is. Arról, hogy „Si Huang-ti — magyarul Els ő Császár —
Kínában Krisztus el őtt a 213. évben egységes birodalommá akarta kovácsolni a széthúzó törzseket. Evégett elégettetett minden, a múltra
vonatkozó könyvet. A könyvrejteget ő tudósok közül több mint négyszázat élve eltemettetett, a többi a Nagy Falat építhette haláláig ..."
Vagyis hát íme egy történelmi esemény a régmúltból, amely „úgy történt meg", ahogyan megírták, még ha most nem is tudhatom, vajon az
„Első Császár" rémtetteit a hivatalos történetírók írták-e meg az uralkodб nagyobb dics őségére vagy netán mégis a nem hivatalosak az elevenen való eltemettetés kockázatának vállalásával. És hát ez végs ő
fokon azért érdekes és elgondolkodtató, mivel a „történelmi voluntarizmus" fogalma valamiképpen a forradalom fogalmához is kapcsolódik. Legalábbis annyiban, hogy minden forradalomban jelent ős szerepe
van a tudatos célkit űzésnek, tehát az akaratnak is,' ami a hatalom nyújtotta lehetőségekkel párosulva önkényként is megmutatkozhat. Na meg
azért is, mert Kína egységes birodalommá kovácsolása, a Nagy Fal
felépítésével együtt, ha messzemen ő következményeit tekintjük, bizonyos értelemben forradalmi tettnek is nevezhet ő. Kína vonatkozásában
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pedig alighanem pozitív tettnek is, ami az utókor történetíróit arra
szokta csábítani, hogy a megvalósítása érdekében elkövetett vérengzéseket és egyéb szörny űségeket is igazolják, mintegy az elkerülhetetlen
történelmi szükségszer űség számlájára írva azokat. Létrehozva így egy
olyan fogalmat, amely a jelen , ;történelemcsinálói", illetve a történelemcsinálás megszállottjai számára szinte eleve az utólagos igazolás „el đlegét" kínálja, s đt a csak erőszakban gondolkodni tudók számára is a
rá való hivatkozás lehető ségét. Akár még a „lesz, ahogy lesz", az
„utánam az özönvíz" végleges felel đtlenségéig elmenđ en is, hiszen az
ilyen kísérlet végül is vagy beválik vagy nem, gondolhatja a hatalom
embere, ám erre a kérdésre mindenképpen csak a távoli jöv ő, a nagyra
becsült és annyit emlegetett „történelem" adhatja meg a választ — de
hát én már hol leszek addig. És hát csakugyan, ha nagy egységként
szemléljük a történelmi folyamatokat, akkor mindannak igazolása, aminek a Galgбczi regényében foglaltak is részét képezik, egyel őre még
nagyon is a jövő kérdése. De talán, hogy félreértés ne essék, nem árt
külön is ideírni, hogy nem a koncepciós perek vagy a kollektivizálás
atrocitásainak önmagukban való igazolására gondolok itt, hanem meghatározott eszmerendszerekre, amelyek a rájuk épül đ gyakorlat révén
eleve magukban hordozzák ezek bekövetkeztének lehet đségét, s đt alighanem elkerülhetetlenségét is egyúttal. És hát erre gondolva ugyan mit
ér akár a jöv őbeli igazolódás biztos ígérete is — ha egyszer az emberek
a jelenben élnek ... Legalábbis korunk fejl ődésbeli megrekedtsége, a
távlatok pillanatnyi (?) lezárulása, könnyen csábíthat ilyen, minden
cselekvést elutasító, ölbe tett kézzel való szemlél ődést sugalló megjegyzésekre. Függetlenül egy semmivel se kisebb súllyal latba es ő „ellenkérdéstđl": attól, hogy mi van akkor, ha a jelen embertelenségének
szorítása és távlattalansága olyan, hogy mindenképpen cselekvést kíván.
Azt tehát, amir ő l nem tudhatjuk, nem lesz-e még embertelenebb következménye.
De talán szükségtelen is tovább folytatni. Hiszen a fentiek csak
illusztrációképpen csúsztak ki a golyóstollam alól, annak érzékeltetésére, hogy Galgб czi könyve akár efféléken is elgondolkodásra is késztethet. Természetesen nem az 6 könyve csupán, mivel a tárgyát képez đ
korszakról valójában rengeteg könyvet írtak. Regényt is, jót és rosszat.
Olyat is, amely Galgбcziéhoz hasonlatosan vet fel egy nagyon is esztétikai természetű dilemmát. Kissé talán túl sarkítottan fogalmazva, azt,
hogy milyen regényt érdemes inkább olvasni: olyan „j б" regényt-e,
amelyből hiányzik a valóság, illetve a valóságnak valamilyen érdektelen-jelentéktelen része van meg benne csak, vagy pedig olyan „rossz"
regényt, amelyben a valóságból az került bele, ami nagyon is fontos.
Esetleg úgy, hogy a maga súlyával kissé agyonnyomja a regényt.
De hát ez „ízlés dolga", választás dolga. Ebben végül is szabadok
vagyunk.

BACH IDŐSZERfJSÉGE
SINKOVITS PÉTER
Zenei produktum és közönségízlés között az évszázadok folyamán
mindig volt rés, de ekkora szakadék, mint korunkban, talán soha. Schönberg, Anton Webern, Alban Berg és a többiek ma sem „mutatnak" igazán a pódiumon, az elđadóművészek és a hallgatók egyaránt idegenkednek tőlük. Az okok közismertek, bár egyben különösek is. Különösek azért,
mert napjainkban valóban igen sokan képesek az aktív muzsikálásra és
tájékozottak a zeneelméletben. A modern zenei törekvések azonban megkerülik a zene egyetlen formaalkotó tényez đjét, az ismétlést, ezáltal
a zene lobogtató csodájára éhes közönség nem talál logikai utat
a mű érzékeléséhez, kitapintásához; a széttördelt ritmika és a homályosan
egymást követđ vagy egymást megszakító témavariánsok szinte lehetetlenné teszik a bels ő kódrendszer kiismerését. Erre ráéreztek az el őadóművészek is, akik a lejegyzett m űvek tolmácsolását vállalnák, az egyéni virtuozitás felvillantásának esélyével — és hátat fordítanak annak
a mai konkrét, illetve elektronikus zenének, amely valóban mostohán
bánik velük, kevésbé ad lehet đséget a különböz đ személyiség-típusok, az
egyéni megfogalmazási mód megnyilvánulására. Ugyanakkor az átlaghallgató is lényegében mindig azt szeretné újraérzékelni, újrahallani, amit
már tud, aminek birtokában van, ez pedig a klasszikus szerz đk felé vezeti, a modern m űvek iránti igénye ágy elenyész đ.
A zene fegyelmet, egységet, bizonyosságot és szabadságot képvisel. Csak
ezek birtokában varázsolhat és b űvölhet. Csak fgy nyithatja meg a legmélyebben megszenvedett tabukat, csak fgy alkothatja újra a természet
szimbólumait. Igy vezethet át a csüggedt percekb đl valami más időkbe,
a valódi jelrendszer identitásába.
A teljesség: a formába tördelt szabadság.
Bach muzsikája a teljesség. Talán éppen ezzel magyarázható id đszerűsége, s általában véve az a rokonszenv, amelyet a barokk zene iránt
érzünk. Bach neve jelzi a monumentalitást, az igényességet és a szabadságeszményt. Egyszóval mindazt, amit minden kor minden embere keres.
Bach népszerűségét említeni talán felesleges is. Okait kutatni annál izgalmasabb. A zenetörténet ismer đi és az esszéfiók számos receptet adtak,
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a kérdés azonban tovább nyugtalanít bennünket. A vallásos érzés iránti
nosztalgia, jelenünk nagyfokú általános matematikai m űveltsége, a közösségi tartalom kisugárzása, a monumentális m űvek iránti igény, Bach
rendkívüli tehetsége, olykor gépiesen hömpölyg ő zenéjének századunk
megidézése, a nyilvánosságot meghódító ereje, dallamrendszerének érthetősége, a rögtönzés lehet ősége, a díszítés szabadsága, egyfajta zenei anyanyelv közelsége — mindez kiindulópont lehet, de mindezen tételekkel
vitatkozni is lehet. Mert a vallásos tartalom ma már igazán nem perdöntđ, zenéjének matematikai ábrája általános iskolai szinten is megoldható, közösségi tartalma a népzenének is van, monumentális m űveket
mások is alkottak, Mozart, Beethoven és Bartók legalább olyan tehetségesek voltak, mint ő, Liszt és Chopin a közönség el őtt tetszet ősebb és
hódítóbb, a műzene dallamvitele világosabb, improvizálnia dzsesszben is
lehet, a díszítést lényegében bármelyik zenei m űfaj elviseli, a zeneiskolák
pedig nem csak a barokk zenén nevelik a diákjaikat ... Az összefüggések azonban mégis tagadhatatlanok.
Közbevetőleg most valamit a bachi mű utóéletéről. Haydn még inkább
Bach fiáról, Philipp Emanuelrđl tudott, Mozart már az igazi Bachról,
Beethoven állítólag fejb ől játszotta a Wohltemperiertes Klaviert. 1829.
március 11-én Felix Mendelssohn-Bartholdy bemutatja aMáté-passiót, éppen száz évre rá, mint ahogy az ősbemutatót valószín űleg megtartották.
A romantika korszaka következik, amely nem kedvez éppen Bach „stabilitásának", a megállapodottság nélküli indulatörvények letaszítják a
nyugvóponton elhelyezked ő természetes életer őt, hogy azután századunkban — elsősorban kollektív tudattartamigényként — a bachi életm ű ismét
teljes fényében álljon a közönség el őtt.
A zenei kommunikáció ösvényt keres.
És éppen ma, amikor levetnénk álarcunkat, cserébe az emberi melegségért.
De miért hozzá fordulunk vigaszért? Hozzá, aki fiai számára nem
volt több halomnyi kottánál? Évei múltával egyre inkább egyedül maradt. Lármás korunk felé küldte volna fúgasorozatait? Társak után kutatott az évszázadok futó lejt őjén, vagy muzsikája egyszer űen erős szervezetének cs ő dje lenne? Milyen személyes kiábrándultság hozhat ilyen
összekarolkozó közösségvágyat?
Életének ismerete, s a számok törvénye nem vezet el bennünket teljességgel a zenei rejtjelek megfejtéséhez.
Vessünk most inkább egy pillantást a dzsessz természetrajzára, arra
a zenei mű fajra, amely századunk tízes éveit ől kezdve óriási tömegeket
mozgatott meg, s amely hosszú id ő után ismét világjelenségként hatott.
A dzsessz meghatározója a ritmus, lényege a rögtönzés és a variáció.
A dzsessz a rövid dallamképlet feldolgozása, szabad teret hagy az el őadómű vész inventivitásának. Igy van ez a barokk zenében is, s már
csak adalékként tehetjük hozzá a XVII. század zenei tankönyveinek
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tanácsát: „Ne azt játszd, ami a kottában áll, és ne úgy játszd, ahogyan
le van írva", s mindjárt eléggé világosan látjuk, milyen is ez a távoli,
mégis lényegi kapcsolat a barokk zene és a dzsessz között. Ugyanakkor
a dzsessz — miként a barokk is — lehet đséget nyújt a zenésznek, hogy
hangszerét öntörvény ű en, a technikai adottságokat szabadon kezelje, a
hallgatósággal pedig közvetlen viszonyt alakítson ki, áttétel nélkül közvetítve a rögtönzés és a virtuozitás örömét.
A dzsessz semmivel sem használja ki kevésbé a hangszer adta lehet đségeket, mint a kortárs komoly zene, viszont törekszik a közérhet đségre:
az egyszer ű dallamvitelre, a hangnemhez visszatér ő harmóniára és a kitapintható ritmusrendszerre. E m ű forma zenésze többször is nekifut az
alaptémának, meghajlítja, megcsavarja, lebontja; a fontos az, hogy az
adott pillanatban az el őadó hogyan képes erre a lebontásra. A közönség
pedig kétszeresen is elégedett: egyszer, mert ismer đsnek tűnik számára
az, amit hall (még akkor is, ha az alaptémát nem ismeri), másfel đl
viszont átéli, átérzi a produkció egyediségéb đl származó rendkívüliséget,
hiszen ami most elhangzik, az egyszeri, ugyanígy soha meg nem ismételhető.
Az improvizáció öröme és a virtuozitás öröme egy t őről fakad. És
egymás felé közelít a háromszáz évvel ezel đtt született barokk szerz đ
zenéjébđl kisugárzó öröm, s a ma dzsesszmuzsikusának a játékból fakadó
öröme is.

Titkok kapuja

KRITIKAI SZEMLE

K О NYVEK
OMÉR PASA — AZ UTOLS б KÉZFOGAS
Ivo Andrić : Omér pasa, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1984

Az Omér pasa, illetve az Omerpaša Latos olyan cím, amelyet Ivo
Andrić sohasem írt m űve elé. Olyan regény, amelyet alkotója nem látott együtt, noha els đ részletét még 1950-ben publikálta, a többi pedig
huszonhárom hosszú éven át jelent meg napilapokban, folyóiratokban.
Még halála után is újabb részletek kerültek el đ hagyatékából. Zárt novellisztikus történetek, amelyek valamiképp kapcsolatban álltak Omér
Latos pasával, a szultáni szeraszkerrel, azaz az egykor Likában született
Mića Latasszal.
A regény ezekkel együtt is csak töredékessé kerekedett ki 1976-ban,
amikor a szerkezztđ a történések logikájára alapozva, Andri ć mozaikszerű cselekményépítésének ismeretében epikai szerkezetté illesztette össze
a némelykor csak pagináció nélküli lapokon található tizennyolc kis történetet. Az egységes cselekményben így is maradtak folytonossági hiányok. Ez a hosszú, negyed évszázados „kihordási id ő" s a nehéz születés
máig talányos, talán a tökéletes mívesség szándéka magyarázza, talán a
témával való vívódás, vagy éppen mind a kett đ. Tény az, hogy az író
nem érhette meg megjelenését.
A nyolcvanas évek elején, feltehet őleg 1983-ban Csuka Zoltán kapott
a regény magyarra fordítására megbízatást. A munkával el is készült,
de mára szerkesztđi beavatkozások is arról árulkodnak, a százvalahanyadik szerbhorvátról magyarra fordított m ű nyomdába kerülését nem
érhette meg, s rnég kevésbé megjelenését. Igy vált az Omér pasa kétszeresen is posztumusz alkotássá, két irodalom lehanyatló kezek közvetítette kézfogásává. Van ebben valami sorsszer űség és jelképesség, amelyet
Csuka kiérdemelt a száz kötetnyi fordítás jussán: hogy így, a könyvek
közmondásos sorsának ismétl ődésében, egy Andri ć-mű világirodalmi horizontjainak térségében búcsúzzon mindattól, aminek évtizedek munkáját
szentelte.
Andrić gyermekkorának, életének két színterét, Travnikot és Vis~ egradot már regények, a Travniki krónika és a Híd a Drinán tették múlhatatlanná. A harmadik tájegység, Szarajevó regénye azonban egyre ké-
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sett, noha a Kisasszony részben itt játszódik. A települést f đvárossá tevő
Omér pasa története, pályaképe jó keretnek látszotta város krónikájának megteremtésére, aztán azonban az apropó valahogyan az eredeti
szándék fölé kerekedett. A korkép szilárdnak induló pillérei az emberközelségbe hozott sorsok kavargásába merültek, s Szarajevó sem lett
Olyan központi lokalitás, ahova a cselekménybonyolítás szálai összefutnak. Inkább nyomasztó atmoszférájú, zárt élettér, ahonnan nincs kiút,
olvasztótégely, amelyben egymást soha sem t űrt, tűrđ elemek próbálnak
ötvöződni.
Murtad, murtadin — hangzik a regényben kulcsszóként sok helyen;
murtad, azaz hitehagyott: így bélyegezték meg a muzulmánok Boszniában
is, máshol is a hazájukba, világukba szakadt, látszólag hagyományaikba,
szokásaikba illeszked ő idegent. És valójában ennek a hagyományos keleti,
balkáni világban gyökerez đ Andrić-regénynek a murtadok, az idegenek
főhősei, elsősorban maga Omér pasa, az írói figyelem látóterét egyre jobban kitöltđ egykori Mićo Latos, a likai határ őrtiszt fia, aki apja sikkasztása után gyorsan le tudja vonnia tanulságot: osztrák földön ambici бi
tekintetében semmi, Törökországban azonban annál több keresnivalója
van. Kitartását, hadtudományi, politikai képességeit végre a méltó elismerés övezi: sikert sikerre halmoz, felkelést felkelés után fojt vérbe. Lázadásokkal, háborúkkal teli korának, a múlt század els đ felének hű fia,
annak tipikus karrierjét futja be. Végül a cselekményvezetés f đ vonalában seregével Boszniába érkezik, hogy rendet teremtsen: érvényt szerezzen az európai mintájú szultáni reformoknak. És vele érkezik az egész
murtad-tábor: a lengyel bujdosók, német zsoldosok, az elbukott magyar
szabadságharc honvédjei, Szaida hanuma, pontosabban a brassói származású Ida, Karos, a fest đ Zágrábból, Bukarestb đl Costache Nenisanu.
Soha, Andrić egyetlen művében sem sejlettek fel a zárt, török keleti
világ mögött Európának ekkora térségei, és talán egyetlen alkotásában
sem tűnik ennyire el ő mindkét világ kietlensége, az újat, mást hozó idegené, és az ezzel szemben tömör közegellenállásként feszül ő hagyományos
életfölfogásé. Mindennek a történelmi tudathasadásnak pedig Omér pasa
a letéteményese. Környezetének idegensége az ő gyökértelenségének ad
hátteret, s valahogyan egész sorsa, diadalmas bevonulása és fel đrlđdése,
szégyenletes elvonulása valamiképp a valahonnan már elszakadt, de sehová meg nem érkezett, renegát-életút kilátástalanságává, ítéletévé áll
össze.
A hadvezéri karrier Bosznián, és az 1850 es éveken kívüli mozzanatai
inkább csak a hđ sök reflexióiban, irói kommentárokban derengenek fel.
A cselekményvezetés él đ folyamában állni látszik minden. Nem véletlen,
hogy a Karos fest đről szóló részek a regény kulcsfejezetei. A festészet
több síkon is képszerű párhuzamai az írói ábrázolásmódot ellenpontozzák
és hangsúlyozzák is egyúttal. Omér pasa alakját Andri ć is festi, és minduntalan újrafesti, pontosítja, egészen szembogarának játszi, csábos fényé-
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ig hatolva. Sokszor az az érzésünk, a történelmi h ős, az eredeti Omér
pasa válla fölött mások, többen hajolnak át, valakik az író kortársai
közül, modellként, vagy ha úgy tetszik, eszméket megtestesít ő főhősként.
Mindez a kavargó, egzotikus, kissé keleti, kissé európai atmoszféra, az
írói elmélkedés lírai bens őségessége, a keleti g őgről, a hazugságról, az iszákosságról szóló „nagyáriák" méltó feladatot jelentettek Csuka Zoltánnak
egy (utolsó) nagy vállalkozáshoz. Ezeket a tájakat járta be a nyelv, a
valóságháttér közegével birkózva, majd rajtuk gy őzedelmeskedve a fordítások hosszú során át. Ilyen viszonylataktian formálódott ki és szilárdult meg fordítói ars poeticája, az az eredeti vonásait messzir ől, eltávolodva, mindig a célnyelvi megvalósíthatóság fel ől szemlélő lázadó hűség,
amelynek nem sajátja a filológiai pontosság, inkább az eredeti írói attitűdbe, emocionális alaphelyzetbe helyezked ő nyelvi újraélés. Talán csakugyan Herceg János módján kellene fogalmaznunk (1. iyzenet, 1984. 5-6.
sz. 248. I.), hogy hatalmas kiterjedés ű fordítói munkájában „6 nem is
minőségi értéktudattal jelentkezett", de nem lenne egészen igazunk.
Nem lenne igazunk, mert valójában Csuka Zoltán mindent tudott, alkalmazott, aminek a fordítástudomány csak mostanában próbál nevet adni. Ráérzett, hogy a „sahat dva pre akšama" szókapcsolat megfeleltetésénél az eredeti atmoszférát érzékeltet ő, de valamit a magyar olvasónak is
mondó elemeket kell egybedolgozni, s így lett bel őle „az esti ima , az aksam előtt, hogy a raja tartalmi hátterét a rája, a szolganép értelmez ővel
lehet érzékeltetni. Tudja, hogy meg lehet őrizni az ajánok, kavedzsipasa,
a hanuma, a sorkatonát jelentő nizam alaki tükrözéseit, de nem valami araszolgató h űség, hanem az összhatás érdekében, s miután az olvasónak ez a kor- és háttérillúzi бja kialakult, eltekinthet a reformot jelent ő
tarszimat, a váli beépitésétđl, magyarázgatásától. Sajnos, a magyar kiadás gondozói nem mindig értették meg ezt a szövegbe simuló, néha b ővítő, máskar elhagyó fordítói metanyelvet, és sokszor lapalji jegyzetekkel
magyarázták túl a már kialakított evidenciákat,
Csuka fordítói m бdszereinek hajlékonyságára más példákat is idézhetünk: ahogyan a szójátékokat újraépíti (on je stvarno imao oko za oči
— ő valóban látott a szemével; za njega s pravom se kaže „kola mess"
-- joggal nevezték „hústoronynak"), amilyen módon a nyelvi, sikamlós véletlenek csapdáit elkerüli (I. mislio je na lepi i snažno razvijenu Pinu u
Rimu. — Majd a szépséges és er őteljes Inára gondolt.).
A fordításhoz, Csuka fordításához közelhajolva, s ez a legremekebb
átültetéseknél is igy van — észrevesszük elnagyoltságait is. A „török
fül" vezető férfiairól olvashatunk egyik helyen, holott a tursko uho csak
átvitt jelentésben törökségként, török nemzetségként fordítható (mint
ahogy a žensko uho fehérnépként). Máshol azt találjuk, hogy „egy makedónnál maradt, aki bognár volt és bozót árult", és a szakmák ilyen
játékos társításán kissé eltöprengünk, addig, míg az eredetiben a kolaćar (nem a bognár jelentés ű kalar), azaz mézeskalácsos, kalácssüt ő szót
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meg nem találjuk, amely a félreértést okozta. Vitába lehetne . szállni más
megoldásokkal is, minta Danica ilirska Illíria csillagára való lefordítása,
ami újságcímeknél nem szokásos, a žilavka bornév írásmódjával, de magunk is apróságnak tartjuk a sajátos helyi színeket, az esztétikumot hordozó nyelvi eszköztárat teljesen átcsoportosítani, átértékelni tudó fordításpoétika egészében gondolkodva.
Mára fordításkritika figyelmére sokkal méltóbb mindaz, amivel Csuka itt is, más műfordításában is a kényszer űségből feláldozott képeket,
információkat ellensúlyozni, pótolni igyekszik. Ez a többlet többnyire
látszólagos, bizonyos nyelvi stilisztikai kategóriákban meg nem oldható,
ezért átcsoportosított, kompenzált hatáselemekr ől lévén szó. A „Najvi3~ e su
privlačile Omerpašine o či i u njihovim zenicama vatra nekog pijanstva"
— „Legjobban Omér pasa szeme vonzotta, szembogarának ittas csillogása" ekvivalenciája, vagy a folytatásban kiépített megfeleltetési „ Č udni
povremeni blesak oholosti koji se kao oganj svetionika pali i gasi naizmence" — „Az a fel-felvillanó g őg, amely, mint a fáklya tüze, hol fellobban, hol elalszik" — a szöveg szintjén egyensúlyba kerül. Más esetekben viszont, főleg gyakorisági vonatkozásban az eredeti m ű semmilyen
szintjén sem találni. A „neprestano pitam" Csukánál „azt forgatom a f ejermben", a „to je čovek pravnik" — „ez az ízig-vérig jogász", a „te
muke i nezgode sa jelorr" — „ezek a betev ő falattal kapcsolatos kellemetlenségek".
Az utóbbi példák, amelyekb ől százszámra találunk, színessé, elevenné
teszik a fordítást; de a fordítói h űség bizonyos síkján megkérd őjelezhetők.
Félő ugyanis, hogy, mondjuk, a szikár, feszes, intellektuális alkatú Krle-žát az id őnként líraian áradó stílusú, de egészében az írói közlésben szófukar Andri ćot és az er ősen népies Sremacot egyformán, az egyéni stílus különbségeire érzéktelenül fordítjuk.
Nagyon érdekesek az Omér pasa magyar vonatkozásai, amelyek egyébként Andrić életművében elég ritkák. A murtad-tábor bujdosó honvédjai
nem csak névtelen tömegükben vannak a regényben jelen, hanem nevükön és rangjukon nevezve, jellegzetes h ősökké kidolgozva. Andri ć ide
vonatkozó forrásairól jelenleg semmit sem tud az irodalomtörténet. Omér
pasával számos, azóta már t űzvész áldozatául esett bécsi levéltári anyag
alapján Supka Géza is foglalkozik újra kiadott 1848-1849 című könyvében, feltárja magyar kapcsolatait is a kivégzett Zichy kincseinek török
kézre kerülésével kapcsolatban, ilyenekr ől viszont a regényben nem esik
szó.
Amit az Omér pasa alapján erről a vesztes forradalom után egész
Európában és a világban szétszóródó, reményvesztett negyvennyolcasokról megtudunk, az nem valami szívderít ő, sőt a hajdani illúziókat romboló: talajt, hitet, önbecsülést, mindenki más becsülését vesztett, tivornyázó, a bundapálinkától, spiritusztól a francia konyakig mindent megivó emberek t űnnek elénk. Igaz, a tükör szenvtelen, s őt teljesen rokon-

1636

HID

szenvtelen, amelyben rájuk láthatunk, annál is inkább, mert a központi
szultáni hatalom nevében eltiport, meghurcolt szarajevóiak véleményével
azonos. Realitása mellett szól viszont az is, hogy hasonlít a magyar regények (Sárközt' Oldott kévéje például), filmek egész sorában (Lenkey
százados) felsejlő, kiábrándító élményéhez.
PAPP György

A TESTISÉG MINT METAFORA
Balázs Attila: Szerelem, szerelem,

Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1985

Ahogy az író mondja, „kondenzált erotika", mert s űrítve van itt jelen
a testiség: a szép és rút teljes paradigmájában, a megszüntetve megtartott „Gyönyör ű Nagy Szükségszer űben", a poétizál t test esztétikummal
való feltöltődésének-kiürülésének intermittens folyamatában, az örök írói
pokoljárásban. A változatlant sugallva nyúl vissza Balázs Attila a témáért egész a görög mitológiába, parafrazálni igyekezve a szerelmi regény
„archetípusát". Igyekvése figyelemre méltó. A szépségkeresés gesztusa.
Egyenesen platóni: Buzogány) Andor) kamaszkori vágyálmait betet őzően „feljut arra a tudományra, melynek nincs más tárgya, mint a legfelsőbb szépség" (Platón: Lakoma) — ginekológus lesz. Gineko-literátor.
Az irónia iránya világos: a platóni képlet, a görög mitológia és az ezekre való (meg kell jegyezni, helyenként iskolás) írói utalások, József Attila ódájának átcsempészett sora a „vajdasági helyi színeit levetkez ő"
Penderetszky Éva ölelésében nyer irányítottságot. Alcímül akár ezt is
adhatta volna Balázs Attila: Bevezetés a (J U M) regényirodalomba. Mintha a prózaírás esélyeit vizsgálgató mai magyar regényivás kérdéseihez
kívánna sajátos módon hozzászólni. A m űfaji önreflexió jegyében a hetv 1
nes évek végét ől máig számos Olyan mű íródott, melyek közös jellemzője, hogy bennük a formateremt ő igény szorosan kapcsolódik a regényírás lehet őségeinek/lehetetlenségének feltérképezéséhez. A regénystruktúra
maga is belép a műfaj önmagára irányuló, önmagáról valló nézeteinek
tételezésébe: a regény(írás) mint regénytéma, a regény(irás) mint regényforma, a regény(irás) mint lehet őség stb. ötleteivel. Aránytalan túlzás lenne Balázs Attilát egy sorban említeni Nádas, Esterházy, Grendel, esetleg Kroó nevével, kétségtelen azonban, hogy ha elvonatkoztatunk a
megformálás egyes fogyatékosságaitól (és nagyon el kell vonatkoztatnunk
a 69. oldalon meredez ő nyelvhelyességi hibától), mondhatjuk, hogy a
probléma felvetésében érintkezik e vonulattal. Erre utalnak egyrészt az
író esztétizáló intenciói, er ős intellektualizáló hangvétele, valamint a
(esztétikai) tárgy törvényszer űségeinek a kompozíció, a m ű szerkesztéselvébe való projekciójára irányuló törekvések. Másrészt a szerz ő merész
vállalkozását kell említeni, hogy olyan történetet választ, melyet az utób'
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bi százegynéhány esztend đ, de különösen a század elejei eseményregények
igyekeztek a véks đkig kimeríteni. A formateremt đ igény ezúttal tehát
nem a rombolásra játszik rá, hanem ellenkez őleg, egy már adott, a népköltészetben gyökerez ő köznapi igazsággal bíró (miszerint a Szerelem,
szerelem átkozott gyötrelem stb), az utcán hever ő (erre utal a mottóul
választott fiktív újsághír), a világirodalomban gyönyör ű fává terebélyesedett (az antik irodalomra, Bocacci бra stb. való célzások), és nem utolsósorban az el őre jelzett végkifejlet fel& haladó történetet használ fel, a
figyelmet felhiva a történet epikai fontosságára. Igy hangzik az elbeszél ő
(kifelé forduló) monológja: „... pedig jócskán próbára tehetem türelmedet cikornyásan fellengz đs vallomásaimban, ezt érzem, egy elcsépelt régi
történetet mondva el, melyben — eddig a pontig — talán csak a másképp való elmondás vágya vezérelhetett, ebben a régi, íratlan szabályok
alakította történetben, melyben j бcskán a velem megesettekre ismerhetek
és mulathatok vagy éppenséggel sírhatok saját okulásomra."
A sajnálatos csak az, hogy Balázs Attila nem használja ki kell ő mértékben a saját regénye adta lehet đségeket. Az Aphrodité szerelem-mítosz
utánérzése, puszta párhuzama marad annak az eseménysornak, amely a
szerelemtörténet-regény sztoriját képezi. Ha ez a párhuzam szükséges is
volta szépségeszményképlet kifejlesztéséhez, de nem elegendő az „archetípus" továbbfejlesztéséhez. Sem, a hasonlóság (változatlanság) által kiváltandó irónia, sem pedig egy esetleges erotika esztétika kapcsolat testiség írói lehetőségek metaforájává való transzformálásának irányába.
Igy aztán az irónia köntösét helyenként a paródia lopja magára, de nem
a vígságos, a lelket felszabadit б, hanem a szkeptikus, a keser ű. A regényke
vége felé azonban a paródia is megtorpan. Mintha az író nem tudna tovább mit kezdeni íratlan szabályok alakította történetével. A regény saját szintje alá süllyed, melodrámába f űlik: Buzogány Andor agyonveri
feleségét és alkalmi szeret đjét, „a csupán házibarátilag bel-ügyes díszbohóc"-ot. Az ezt követ đ lelkiismeret-furdalás pedig magyarázkodásba
torkollik. Az epikai szövet elvékonyodik. Az allegória és a példázat közti
határ elmosódik. Kényszer ű statikusság áll be. „Amilyen a tartás, olyan
totalitás" — illik ide Poszler György tételes megállapítása.
Az erotika bizonyos h đfokon jelleget változtat. Balázs Attila bravúrosan vezeti végig az anyagot körforgásán. Az egész folyamat módszerré absztrahálódik. H ősünk érzéki álmainak jelenéseib đl buzgón patakzik
alá a testiség, hogy földet érve ismét alakot változtasson. Jéggé dermed.
Ez már csaknem pornográfia. Ez már csaknem esztétikum. Kamaszperspektívából láttatott játékos bujaság, szeretkezésre kész gondolat, amely a
forrásponton megcsúfoltatik. Másodszorra a perspektíva is megváltozik.
Varangyszemei felé a világ visszájáról közeledik. Ez az a pont, amikor
az érzékiség pornográfiába csap át. A szépség csúfságba. A szépségkeresés pokoljárásba (a regény allegóriába). Az erotika s űrű mocsara keser ű
iróniát terem. A szkeptikus jöv đbe tekintés átvezet a történet mögöttes te—
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rületeire. Oda, ahol a szinesztéziás szóösszetételek (melyeket egyik tagját egy lehetséges szexológiai-anatómiai szótár, másik tagját pedig valamely irodalomelméleti kézikönyv népszer ű kiadásának megfelel ő címszava
alkotja), ahol zárójelben, vagy anélkül, köt őjellel vagy csak egyszer űen
odagondolt párhuzamok sejtetik a két pólus közül minden más lehet őséget
kipumpált (vákuum-) realitást. Buzogány Andor fejl ődéstörténete (alakulástörténete) ezzel lezárul. A regényirodalom következ ő fejezetét a vákuumbébi nyitja meg.
Nem véletlenül használtam a népszer ű kiadású kézikönyv megjelölést.
Balázs Attila kisregénye valóságos kis „regényelméleti/irodalomtörténeti''
kézikönyvre emlékeztet a legalapvet đbb s egyben a legaktuálisabb címszavakkal (történet — regényforma — valóság). Minden valóságirodalmat
űző íróember kezébe ajánlom. Forgassa figyelemmel!
PISZÁR Ágnes

MAGYARORSZÁGI HORVÁT NÉPMESÉK
Živko Mandić : Latice ivan čice. Poduzeće za izdavanje udžbenika, Budapest, 1984.
Živko Mandić tanár tízévi (1972 82) gyűjtđmunkájának eredményeként jelent meg a Latice ivančice (Margarétaszirmok) című sokác-horvát
népmeséket tartalmazó kötet. Az utolsó órában mentette meg a feledéstđl a 123 meseszöveget, hisz az 1970-ben végzett népszámlálás adatai
szerint csak 4077 sokác-horvát lakos él a Mohács és Hercegszántó környéki kis falvakban. A gy űjtő feljegyezése szerint Hercegszántó (71),
Mohács (11), Újmohács (2), Magyarsarlós (2), Töttös (1), Versend (4),
Élesd (2), Lothárd (1), Monyor бd (1), Nagykozár (1), Lánycsók (1),
Alsószentmárton (2), Kátoly (3), Kásád (14), Belvárdgyula (1), Fels đ
Kanda (2), Alsó Kanda (1), Birján (1) és Erd đsmárok (1) horvát lakosainak mesekincsét adja át az olvasóknak, azt a mesei anyagot, mely
legtisztábban megđrizte egy etnikum erkölcsi felfogását, szokásait, kultúráját és nem utolsósorban nyelvi hagyományát. Adatközl đi 50 70 év
közötti földm űvesek, akik archaikus sokác nyelven mondták el őseik
meséit, a gyermekkor feledésbe merül ő álmait. A szövegeken a gy űjtő nem
változtatott, eredeti formájukkal érzékeletni kívánja azt az id đt, amikor
a mese még szellemi igényt jelentett, az összejöveteleken ezzel szórakoztatták az idősebbek a hallgatóságot. Nem véletlen, hogy több id ős mesemondó ragyogó arccal idézi gyermekkora felejthetetlen téli estéit, amikor az öregek meséit hallgatva tanulták megkülönböztetni a jót a gonosztól, együttéreztek a szegény, éhez đ hősökkel, lázadtak az emberi igazságtalanság ellen és sajátos módon képzelték az egyszer ű, de becsületes h ősök
helyébe magukat, akik a történet végén mégis elnyerik méltó jutalmukat.
-
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Hercegszántón különös szeretettel emlékeznek „dida Lila", Lila apó
alakjára, akinek egész estét betölt ő meséit a falu apraja-nagyja szívesen
hallgatta. Živko Mandi ć szomorúan állapítja meg az el őszóban, hogy sajnos ezeknek a meséknek már csak a rövidített változatai élnek, a mesemondók egyéni ízlésüknek megfelel ően változtattak a szövegeken, s őt
gyakran el őfordul, hogy a közl ő bizonyos id ő után ugyanazt a mesét
másként mondja el. A mesék tartalma függ a hallgatóság összetételét ől
is: a jó mesemondó, ha kisgyerekek vannak a hallgatók között, igyekszik
kihagyni a szövegből a durva jeleneteket, mint például a gyilkosságot, a
gyermekrablást, a boszorkányok kegyetlenkedéseit (Srebrna zdilica i rumena jabučica — Ezüst tálacska és piros almácska — Divojke i harambaše — A lány és a harambaša).
A Latice ivan čice gyűjtemény meséit tartalmuk szerint Mandi ć a következi csoportokba sorolja: 1. állatmesék, 2. mesék (tündérmesék), 3.
legendák, 4. tréfás mesék, 5. anekdoták, 6. novellisztikus történetek (novellamesék) és 7. a hiedelmekkel kapcsolatos történetek. Nem szigorú felosztásról van itt szó, hiszen a motívumok gyakran keverednek, de áttekintés szempontjából jól eligazítja az olvasót.
Az állatmesékben ismert alakokkal találkozunk: a póruljárt róka, a
telhetetlen farkas, az okos macska, a ravasz sün stb. A mesék egy jellegzetességét kell kiemelnünk: szinte valamennyi állatmese végén a mesél ő
erkölcsi tanulságként egy mondatban összefoglalja a mese lényegét: A
békesség és a megértés a legnagyobb boldogság! — állapítja meg nagyanyó
a gazdagsággal ellentétben (Pitlié i kokica — A kakas és a tyúkocska),
a Čovek i kurjak (Az ember és a farkas) című mesében a róka, miután
a szegényemberrel agyonvereti a zsákba kötött farkast, megjegyzi: „Jegyezd meg, nem igaz, hogy a jótettr ől rendre megfeledkezünk!"; a Tri
ribice (Három halacska) mese szegény halászát a halak becsapják, és így
éhen marad, mire a felesége a következ őket mondja: „Tudod apó, hogy
mondták egykor: Ígérj okos, örülj bolond!"
A mesék között találkozunk ismer ős változatokkal, ilyenek a Dvoj
zlatni dice (Az aranyhajú ikrek), Astali ć, torbica i batine (Terülj, terülj asztalkám), Životinjski jezik ( Az állatok nyelve), Mali Kolož i Veliki Kolož (Kis Kolozs és Nagy Kolozs), de ide sorolhatók a Szent Péterről és Jézusról szóló legendák is. Több mesében keverednek a motívumok, mint például a Jelin i Jelicában, amely az őztestvér- és a Hamupipőke-típusokból áll.
A gyűjtemény meséi (kivétel a Matija, Zmijajle Majle — A Majla
kígyó, Dva Ivana, dva solda čka sing — A két Iván, a két katonalegény) rövid, tömör, egyszer ű szövegek, melyekben a mesélő képzelete
elkalandozik ugyan, de a mesemondó számára mintha a valóság egy árnyalattal fontosabb lenne Tündérországnál. Nem véletlen, hogy a szegény ember és asszony legkisebb (egyetlen) fia végül elnyeri jutalmát,
gazdag lesz, vagy, ami ennél fontosabb, hogy jutalma egy szép és becsü-
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letes lány lett. (Delin és Jelica). A Marki és testvérei című hősei meggazdagodnak, de segítették a szegényeket és a nincsteleneket. Szegény, de becsületes és szorgalmas lányokkal házasodtak. Ez a valósághoz ragaszkodás megvan a mesék helyszínének megjelölésében is, a szegény halász
nem egy mesében a Dunára megy szerencsét próbálni, a rossz testvéreket pedig a zsandárok a legsötétebb börtönbe vetették (Srebrna zdilica i

rumena jabućica).
A mesék nyelve egyszer ű, még a kezdő- és záróformulák sem t űnnek ki
különleges szépségükkel. Ritkán vicces formában zárul a mese: Ni dužje,
ni kraéе, veé ko ma čkine gaće" (Szó szerint: Se hosszabb, se rövidebb,
mint a kandúr gatyája). Az általános emberi igazság azonban itt is fontos: Koji je siroma a vridan a pošten, taj dobro pro đe, a koji je lakom
i samo bi se obogatio taj se prije il posli izgubi." (Aki szegény, de szorgalmas és becsületes, az jól jár, aki pedig könny űszerrel és mindenáron
gazdag akar lenni, az elóbb utóbb pórul jár.) A jó és a rossz leány
(Dobra i zla ćerka), vagy: „Kazivali su naši stari da svaki čovjek ima
svoju sreéu, samo kažu, treba da priznaje da je njegova sre ća uvik kraj
njega" —Mondták az őseink, hogy minden ember lehet boldog csak,
mondták, fel kell — önmagában — isгmernie a boldogságot (sreća —

Boldogság).
Živko Mandić a gyűjtemény el őszavában meséit a mezei margaréta
sziromleveleihez hasonlítja (Latice ivanéice), és reméli, hogy az összegyűjtötteken kívül még élnek mesék a sokác-horvát falvak lakosainak
emlékezetében. A Latice ivanć ice című mesegyűjtemény nagyban hozzájárul a horvát nemzetiségi anyanyelv, az anyanyelvi kultúra és a néphagyomány megőrzéséhez/ápolásához.

SÁRVÁRI V. Zsuzsa

AZ APÁLY ÉS A HOLDÁLLAS INVÁZI бJA
Cornelius Ryan: A leghosszabb nap. Forum Könyvkiadó, Újvidék —
Európa Könyvkiadó, Budapest, 1985
Kicsinységében, esendő ségében és méltóságában ábrázolni az események
egyedi láncszemét, az embert, majd pedig széles mozdulatokkal vázolni a
történelem sorsdönt ő pillanatait — e kett ő ötvözése okozta eddig a legtöbb gondot a hasonló tárgyú dokumentumkönyvek íróinak. Úgy t űnik,
Cornelius Ryan sikeresen oldotta meg a buktatókat rejt ő feladatot.
Az első szerkezeti egység A várakozás címet viseli, és a nagy nap közvetlen el őzményeiről tudósít. Mindkét parton a vívódás és bizonytalanság fojtó légkörét érzékelteti, nemcsak a tisztek felel ősségteljes izgatottságát, hanem a civil lakosság békevágyát is. A szövetségesek az apályhoz
és a holdálláshoz igazították a partraszállást, mert csak ekkor váltak
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láthatóvá Rommel akadályai. Váratlanul rosszra fordult az id ő, és a
németek biztosak voltak abban, hogy a támadási elmarad; a fontosabb
tisztek sorban elhagyták a frontot közvetlenül a nagy csata el đestéjén .. .
Eleinte különálló epizódokként jelennek meg a német, illetve a szövetséges csapatokra vonatkozó részletek, majd a második részt ől — Az
éjszaka — mindinkább összefonódnak az események. Az emberi magatartásformák széles skáláján keresztül mutatja be az író, hogy milyen
váratlanul és felkészületlenül értea németeket a partraszállás. Csak Pamsel vezérő rnagy látta helyesen a helyzetet már az els ő jelentések alapján.
Az ejtőernyő sök zavart keltettek és el őkészítették a terepet, „azt várták,
hogy heves német ellenállással találkoznak nyomban a leugrás után. Ehelyett a legtöbb esetben minden csendes volt — olyan csendes, hogy egyesek saját felizgatott fantáziájuk rémképeit đl ijedtek meg".
A nap című , harmadik rész a könyv leghangsúlyosabb szerkezeti egysége, amit az oldalszámok aránya is jelez. Megrázó tabló áll össze a megtörtént, egyedi esetekb đ l. A leírások erénye, hogy még a kegyetlen, véres részletek mögül is el ővillan olykora derű : „úgy vitte a fegyverét,
mintha mókusvadászatra készülne". Vagy: „Már akkor se robbant fel,
amikor felfelé jövet ráléptem, százados úr!"
A dialógusokban soha sincs felesleges szócséplés, a kijelentésekben feltűnő en soka gondolatiság, a lényegre tör ő összefoglalás. Nem lehet kétséges, hogy az eltelt id ő tömörítette őket szentenciákká, pl: „Az nyeri
meg a játszmát, aki utoljára találkozik Hitlerrel." Számos hasonló, azóta szállóigévé vált kijelentést tartalmaznak a párbeszédek.
Ryan arra törekszik, hogy az események valamennyi paraméterét bemutassa, így azok is könnyűszerrel eligazodhatnak a meglehet ősen összetett hadállásban, akiknek egyébként hiányosak az erre vonatkozó hadtörténeti ismereteik. Ezért a stílusra az egyszer űség és egyértelm űség jellemzđ, ehhez társul még a könnyen áttekinthet ő szövegszerkesztés. Amikor új szerepl đ jelenik meg (még ha a történelem közismert egyéniségérđl van is szó), rögtön hozzáteszi, hogy kicsoda és mi a szerepe az események éppen aktuális láncolatában. Nyomban megtudjuk róla a legfontosabb adatokat. De ugyanígy jár el az idézetek esetében is, hogy az
olvasónak ne lehessenek kétségei afel ől, honnan származnak. Az angol—
amerikai partraszállást bejelent ő üzenet p1. így hangzott „ Ősz húrja zsong,
jajong, búsong a tájon'''. Itt jegyezzük meg, hogy a fordit б feltüntethette
volna Tóth Arpád nevét!
A tények és adatok megfelel ő sorrendje teszi olvasmányossá a könyvet.
tJgy szerkeszt, hogy a száraznak t űnő felsorolások után egy-egy kevésbé
fontos, de érdekes mozzanatot is beiktat. Ahol egymásnak ellentmondó
vélemények alakultak ki a történetírásban bizonyos részletek kapcsán, ott
zárójelben próbálja megindokolni, hogy miért éppen úgy járt el, vagy
pedig olyan információkat közöl, amiket az adott id đpontban még lehetetlen volt előrelárni.
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Nincsenek igazi hősök a dokumentumregényben, csak név szerint megemlített matrózok, tisztek, ejt őernyősök és katonák vannak, akik egy váratlan fordulat kapcsán váltak túlél őkké vagy áldozatokká. Ryan szerepeltet hátországi civileket is, gondosan ügyelve arra, hogy a társadalmi
osztályok és rétegek képviselve legyenek. Még a passzív kívülállók is
éberen figyelik az eseményeket, hiszen az 6 sorsuk is függ ezekt ől; hozzátartozók, ellenállók, kémek, papok válnak a leghosszabb nap aktív szereplőivé. „Nem hđsök voltak ezekben acsónakokban — csak átfázott,
nyomorult, rémült emberek összezsúfolva, és annyira lehúzta őket a felszerelés, hogy még arra sem volt hely, hogy hányjanak a tengeribetegségtől" — és még számos ehhez hasonló részlet illusztrálja, hogy Ryan
nemcsak adatokat gy űjtött, hanem a túlél ő tapasztalataival újra átéli
1944. június 6-ának eseményeit.
Ha meg kellene neveznünk A leghosszabb nap központi alakjait, akkor minden bizonnyal Erwin Rommel tábornagyra és Eisenhower tábornokra esne a választásunk. Két ellentétes pólus racionális alakjaiként jelennek meg, számos közös vonással. Mindketten a háttérben maradnak, magányosan vívódva, saját felel ősségüket és döntéseiket mérlegelve. Eisenhower a lakókocsijában járkál fel és alá a kérdéses éjszakán,
közben vadnyugati regényeket olvas, és csendben megfogalmaz egy jelentést arra az estre, ha netán a partraszállás nem sikerülne. Az író azzal kelt drámai feszültséget, hogy a személyes jelleg ű részleteket a „nagy
események" mellé állítja: Rommel éppen azt a keddi napot választotta,
hogy feleségét meglátogassa, szürke antilopcip őt vitt neki ajándékba születésnapjára.
Ryan nem kelt eleve ellen- vagy rokonszenvet senkivel szemben. Indulatai sohasem ragadtatják el. Objektív távolságtartást hangsúlyoz minden esetben. Csupán arra összpontosítja a figyelmet, ami a „leghosszabb
napot" leginkább jellemzi, ami a bemutatás szempontjából lényeges. A címben jelzett D-napra koncentrál, és a kit űzött célnak megfelel ően következetesen, kitérők nélkül szövi a dokumentumregény epikai fonalát. A
rövid Előszó és a számadatokat tartalmazó Jegyzet a veszteségekről olyan
keretet alkot, amely a hitelességet hangsúlyozza. A könyv rangját emeli,
hogy komoly szakmunkák irodalomjegyzékében is megtalálhatjuk.

KONTRA Ferenc
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SZÍNHAZ
DRÁGAMAMA — SоTÉT GALAMB —CSELÉDEK
Mintha színházuk sokarcúságát kívánták volna bemutatni, bizonyítani három estére terjed ő újvidéki vendégjáték-sorozatukkal a szolnokiak.
A Drágamama — a szórakoztató, a Cselédek — kísérleti, a Sötét galamb
pedig — művészelőadás, más-más stílusban, erényekkel és hibákkal.
Ürkény István lenézett, a kés đbbi nagy művek, a Tóték, a Pisti a vérzivatarban és a Macskajáték mögött meghúzódó Sötét galambja a múlt
évad egyik színházi eseményévé lett Magyarországon. Hozzánk már a
kritikusok díjaival (el őadás, rendezés, n ői főszerep) ékítve érkezett el őadás — rendez ő : Acs János — rácáfolt arra a véleményre, hogy a Sötét galamb „elnagyolt, vázlatos" m ű, hogy „egy sajátos társadalmi és
lélektani szituációra komponált vígjáték — árnyéka", ahogy az úrkényr ől
készült legújabb könyvben — Földes Anna: őrkény-színház — olvasható. A történet valóban magában rejti az efféle negatív min ősítés lehetőségét, de a m űről kapott vélemény azonnal változik, ha nem két világ
merev, komikumot hajszoló szembeállítását látjuk csak az apácá гendek
feloszlatását követ ő eseménysorban, melyben most Ilona, egykor Glória
nő vér megpróbál beleilleszkedni a számára teljesen másféle — civil —
világba, tanulja a másként élés normáit, szokásait.
Két világ találkozása lehet tragikus, s lehet komikus. Acs János helyesen sem az egyik, sem pedig a másik széls őséggel sem vállal közösséget.
Csak egy emberi útkeresés, magáratalálás története az, amit Egri Kati minden kétséget kizáró, egyértelm ű szerepformálása bemutat. Nem komikusan szerencsétlenked ő albatrosza szárazon, s nem is egy magatartásformához csökönyösen ragaszkodó, értetlen idegen, csupán a számára szokatlan világra lassan eszmél ő, ebbe lassan beolvadó lány. S hogy a beolvadás lassan történik, nemcsak azért szükséges külön is hangsúlyozni,
mert ily képpen jelezhetjük, hogy a rendezés szántszándékkal kerüli az
erőszakos megoldásokat, hanem azért is, mert ezzel sokkal többet nyer
az elő adás, mint ha komikus hatásokra törekedve érne el olcsó sikert.
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úrkény István: Sötét galamb. Rendező : Acs János. Díszlet: Antal Csaba. Ruha:
Szakács Györgyi. Színészek: Egri Kati, Nagy Sándor Tamás, Philippovich Tamás, Gy ő rt' Franciska, Kristóf Tibor, Bajcsat' Mária, Kátay Endre, Fekete András, Koós Olga, Szendrey Ilona, Rockó Zsuzsa, Bárdos Margit, Sebestyén Éva,
Szoboszlai Éva, Fazekas Zsuzsanna, Sim б Éva, Turza Irén, Czak б Jenđ.
Jean Genet: Cselédek. Fordító: Zoltán Gábor. Rendezés, színpadkép: El Kazovszkij, Csizmadia Tibor. Szerepl ők: Tóth József, Tóth Tamás, Mucsi Zoltán.
Sárospataky István: Drágamama. Rendező : Garas Dezs ő. Díszlet és jelmez: Kálmán Lászlб. Szerepl ők: Koбs Olga, Győri Franciska és Kátay Endre.
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Urkény István, akárcsak a Tótékat vagy a Macskajátékot, kisregényből (a Pistit egypercesekb ől) irts a Sötét galambot is (Glória a prózaváltozat címe), amely keletkezésekor, 1957-ben nyilván nem függetleníthető az egy évvel el őbbi magyarországi eseményekt ől, illetve a rákövetkező változásoktól. A két világ indikatívan utal erre. Ha akkortájt színpadra kerül, a közönség nyilván Pontosan érti utalásait, amelyek 1970-re
— ekkor volt a Sötét galamb ősbemutatója — teljesen elkoptak. Acsnak
szerencsére eszébe sem jutott, hogy újabb tizenöt év múltán majd három évtizeddel el őbbi asszociációkra építse az el őadást, még ha a színpadkép, a bútorok, a ruhák s a zene egyértelm űen az ötvenes éveket
idézik is. Ha nem csak forma, hanem tartalom tekintetében is lokalizálta
volna az elő adást, akkor óhatatlanul arra kényszerült volna, hogy állást
foglaljon. Ha hangsúlyozza az Ilonává váló Glória n ővér botlásainak,
ügyetlenségének komikumát, akkor — akarva-akaratlanul — kineveti,
kinevetteti azt a világot, amelynek korlátai ellenére is megvannak sajátos lelki, belső emberi értékei, ha viszont fokozza a civil élet embertelenségét, kegyetlenségét, akkor kétségessé teszi a realitások meghatározta létet. A felmutatott kép mindkét esetben torz lenne. Ezért látszik igaz, j б
útnak ez a változat, amely nem azonosul — a másik ellenében — sem az
egyik, sem pedig a másik világgal, nem dics őit s nem is rágalmaz egyik
irányban sem, hanem megpróbál objektív lenni. S éppen a szemlélet
tárgyilagossága teszi lehető vé, hogy Glória Ilonává alakulását nem küls đ
követelményként, hanem bels ő emberi szükségszer űségként éljük át.
Hogy a Sötét galamb jobb dráma lett-e Acs rendezése után, mint el őtte hitték, nem tudnám megmondani. Nem is fontos. De hogy az Acs János rendezte sötét galamb még a Szerb Nemzeti Színház nehezen bejátszható, tempót lassit б nagy színpadán is nyilvánvalóan nagyon j б elő,
adás volt, mert karikatúra helyett emberien hiteles és igaz, ami Egri Kati
feladatával tökéletesen azonosuló nagy alakítása mellett a társulat csapatmunkájának, a tablón lev ő színésztársainak közös érdeme.
Hogy egy megjelenítés sohasem a dráma értékeir ől vagy értéktelenségérđl mond egyértelm ű és visszavonhatatlan ítéletet, hogy sohasem a dráma plusz előadás teljes súlyát határozza meg, hanem a tölt ősúly nélkül
csak a csomagolásét, azt Jean Genet Cselédek című egyfelvonásosának
Csizmadia Tibor-féle rendezése ugyancsak bizonyíthatja. Ahogy a Sötét
galamb drámaként nem lesz sem jobb, sem rosszabb egy kiváló el őadás
után, úgy a Cselédek sem lesz rosszabb m ű egy kimódolt megjelenítéssel.
Hogy a Cselédek szolnoki elő adását látszatmodernizmusnak látom, az
legkevésbé függ össze azzal, hogy a három n ői szerepet férfiak játsszák,
azzal viszont igen, hogy a nemcsere szinte semmi lényegeset nem ad hozzá a műhöz. A rendező és színészei nem nőkarikatúrákat adnak, az kétségtelen, s egyben erény is, de hogy a brutalitás és az elkeseredés, a vágyak
és ösztönök egyszerre, együttesen munkálkodó ördögét magukban hor-
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dozzák, önmagunkban hordozzuk, azt semmivel sem teszi kifejez őbbé,
igazabbá a férfi-Cselédek, mint tenné a n ői változat. Igy férfi színészekre
osztva a két cseléd és a Madame szerepét, fizikai megnyilvánulásaiban
kegyetlenebb, keményebb, brutálisabb az el őadás, mintha n ők játszanának, de gyakran nehéz szabadulnia gondolattól, hogy a szinte valós, nem
markírozott atrocitások lényegében puszta technikázás, üres koreográfia.
Mégha rengeteg munka, figyelem, igyekezet is van bennük. Olyan ez a
Csizmadia-rendezés, mintha Grotowski is csinálhatta volna, de ahogy
a szegénység — egy ágy, takaróval, két fehér ajtókeret, egy fogas, egy
gyorsforraló, egy üveg, s talán semmi más — formális követése egy
irányzatnak, úgy a kegyetlenség is bels ő tartalom nélkül történ ő utánzás. Nem csoda, ha időnként a homoszexualitás mocskossága is helyet kér
és kapa játékban.
A Cselédek vendégelőadásával szinte egyidőben érkezett a Népszabadság kritikája, amely lelkesedik a szolnoki megjelenítésért, majd olvashattuk az Élet és Irodalom kritikusának véleményét is, amely „valami"-nek
nevezi ugyanezt az izét.
Ha már méltatásokra kritikákra utaltam két szolnoki el őadással kapcsalatban, tehetem a harmadikkal, a Drágamama című tragikomédia
kapcsán is. Sárospataky István darabját tönkrezúzza az irodalmi hetilap
kritikusan. Többnyire igaza van, de az el őadás mégsem olyan elriasztó,
ahogy a bírálat után vártam. Tény, hogy a szövegben sok a logikai, dramaturgiai hézag, de az is biztos, hogy egy zseniális alakítást láttunk, Koós
Olgáét. A menyével évtizedek óta együtt él ő, s Emmától eltérően Misi
visszatérését egyáltalán nem váró s nem remél ő drágamamaként az emberábrázolás, a szerepjátszás, a jelenlét tökéletes megvalósítását nyújtja. Az
a jelenet, amikor ebédel, s közben a menyével beszélget, a legtökéletesebb valóság és a legteljesebb színészi csodálat. Mintha vasárnap déli sétánk alkalmával egy ebédl ő ablakán néznénk be, s látnánk ezt a habzso16, de közben okító, zsörtöl ődő vénasszonyt, ezt a komédiás boszorkányt.
Megismételhetetlen, annyira igaz. Nélküle ez a Drágamama című „valami" még bulvárkomédia sem lehetne.

GEROLD László
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TELE VIZIO

DÍJAK NÉLKÜL
Számomra roppant szimpatikus, hogy az országos televízió-fesztiválon
(most második éve) nincsenek díjak. Régebben, amíg a szemlét Portorožban tartották, voltak, és akkor, annak rendje és módja szerint, és folyt
is értük a tülekedés. Szeren ć sére díjból volt elég, és a saját stúdiójának
érdekeit képvisel ő zsű ritagok is voltak annyira kitartóak, hogy végül a
nyolc tévéállomás közül soha senki sem maradt elismerés nélkül. Egyébként is micsoda eljárás lett volna valakinek nem adni díjat!
Szóval, a televíziónak ez az önkritikája a rokonszenves nekem, hogy
megkísérelte útját állni a díjak devalválódásának, s hogy fesztiváli zászlajára az elismerések helyett a min őséget t űzte. Persze a csekély pénzjutalmak és a díszes oklevelek eltörlése még nem jelent értékben is többet, tény
viszont, hogy mosta szemlét senki sem a díjak tükrében akarja látni. Kevesebb ezáltal a kalkulálgatás, a szerkeszt ők szabadabban választhatják ki
a fesztiváli darabokat, a frissítéshez elengedhetetlen kísérletezések sem
járnak most akkora kockázattal... Egyszóval ilyen fesztivál valóban a
közönség és a szakma érdekében történik.
Kíváncsi voltam, vajon a szabad kezet kapott stúdiók milyen jelleg ű
és minőségű adásokkal töltik ki a rendelkezésükre álló öt, illetve — leszámítva a híradó fél óráját és az egyetlen versenykategóriát, a népfelszabadító háború témájára készült m űsor idejét — a megmaradt 3,5-4
órát, hogy mennyit szentelnek ebb ől például a művészeti műsoroknak, a
tévéfilmnek és tévédrámának, igényesebb riportm űsoroknak, érdekfeszít ő
dokumentumadásoknak stb. Sajnos nem sokat.
Valahogy minden másra több id ő jutott mint a tévés m űfajokra: a
tévéjátékra és drámára. Volt több jó külpolitikai tárgyú riport és belpolitikai témát közelbe hozó blokk, de még több zene és tánc, mintha a televíziót el sem lehetne képzelni show nélkül. A tévés percek jelentős
hányada a gyerekeké, így hát ezek az adások sem hiányozhattak. Mennyi
idő maradhatott ezek utána magamfajta érdeklődő számára? A negyven
órából mondjuk négy-öt.
A zágrábiak ízelít őt adtak Krležának a Vuéјаk сímű drámája és
naplójegyzetei alapján készült kilencrészes tévéfilmb ől, és sorozatból választott az alkalomra a belgrádi stúdió is y egy epizódot mutatva Gordon
Mihić Szürke otthon című tévéfilmjéb ől. Mesterkéltnek t űnő tévédrámát
láthattunk a titogradiaktól, s min őségi szempontból aligha szemledarabnak való a nő i emancipáció témájára készült ljubljanai tévéfilm is.
A szkopjeiek Szabadesés című drámának nevezett adása viszont inkább
belpolitikai riport.

Mindössze ennyi volt az, ami m űvészeti jelzőt kapott. Pedig, ha va-
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lamit tényleg megilletette jelz ő, akkor az Stanko Crnobrnja rendez đ Variációk Hamupip őke témájára c. tévéetűdje. A műsor jellegét nehéz meghatározni: zene, balett és pantomim dominál a mitikus játékban, amelyben szinte népmesei elemmé válik a ritmus és a tánca szín és a kép is.
E játékba vegyül még az erd ő zaja, a madarak éneke és állatok hangja is,
s mindez olyan kifinomult érzékkel tolmácsolt, sejtelmes mesét eredményez, amelyben nemcsak a kit űnő ötletekre, hanem a látványra, zenére, az
egész mű sor attraktivitására is oda kell figyelnünk. Régen láttunk ennyire
egységes stílusú és ilyen finoman koreografált adást televíziónkban.
Ugyancsak a belgrádi blokkban kapott helyet Feliks Paši ć Monte-Carlóban díjazott riportm űsora A grabi Ovidius (Híd, 1985. 3.), amely, így
harmadszori látásra is, még mindig nézhet ő.
Kivételes érték ű produkciónak ígérkezik Krlea Vu ćjakjának tévés feldolgozása. Legalábbis erre enged következtetni a szemlem űsorban látott
második rész. A frontról hazatért városi értelmiségit, Kre ~simir Horvatot
ismerjük meg benne (Rade Šerbedžija er&teljes alakítása), aki kiábrándulva az újságírásból falura indul. A mű irodalmi értékeir ől aligha kell külön
beszélni, s azt is tudjuk, hogy adaptálását Ivo Štivićič, a legavatottabb
Krleža-tolmácsoló végezte. A kérdés számomra csak az, hogy a naplórészietekkel több mint tíz бrányira duzzasztott dráma nem válik-e majd epikus terjeng őségővé, s nem csorbul-e majd a m ű drámai éle? Mintha Štivičič arra törekedett volna, hogy keresztmetszetében adjon hiteles világot, ha mindjárta drámai feszesség kárára is. Csak gombok láttán nem
lehet véleményt mondania kabátról, így hát várjuk ki Eduard Gali ć
rendez ő tévéfilmjét, amelyről a rendezđ azt nyilatkozta, hogy „a pokol
van mindenütt" krležai alaptételre épül.
Pokoljárás Dragan Baj16 témája is a Szürke otthonban, csak 5 egy egészen másfajta, hozzánk sokkal közelebb álló pokolba visz bennünket: a
kiskorú bűnözők nevelőintézetébe. Lélektani- és dokumentumfilm sajátos
ötvözetének t űnik a produkció, amelyben egyedi tragédiák egész sora jelenik meg, s az intézeten belüli kegyetlen világ tárul elénk. A bemutatott részben a f őiskolai hallgatók játéka sokkal hitelesebb volt a színészi
alakításoknál.
Ljubomir Durkovi ć Ötödik felvonásán azért érezzük a csináltságot, mert
a drámai csattanóra úgy épít, hogy nem kövezi ki a hozzá vezet ő utat.
Martin színészi pályájának évfordulóját ünnepli. Még tart az el őadás
utáni bankett, amikor az öreg színész lemegy az öltöz őbe, s itt találja
színésztársát, az örökös ripacsot, Arsent, akivel eleinte csak tréfálkozva
és játszadozva elevenítenek föl színpadi dialógusaikból. E játék vége, hogy
eldördül a revolver, s mint ahogy a Glembayok (ebb ől idéznek több részletet) felemelkedése gyilkossággal kezd ődött, itt azzal ér véget. Arsen rál ő
az ünnepelt színészre, aki az ajtó el őtt el is terül, s amikor a játéktól már
fáradtan fölkel, látja az önmagát halántékon l őtt Arsen kezéb ől kihulló
fegyvert. A dráma hibája, hogy az öngyilkosság nincs kell ően kiérlelve,
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Arsen (Slobodan Aligrudi ć alakította, valóban utolsó szerepeként) csak
az elveszett, magatehetetlen ember érzését kelti, de nem az élett đl és munkájától megcsömörlöttet is. Nem érezzük kilátástalanságát, és azt a bels ő
vergődést sem, ami indokolná tettét.
A Ljubljanai Televízió drámájában Antun Tomai čnak nincs sok mondanivalója a n ői egyenjogúságról. Frázisokat pufogtat, s az elmélet és
gyakorlat közötti különbség megfogalmazása ott a tengerparti tanácskozáson önmagában még nem dráma, mint ahogy Igy önmagukban az
egyes sorsok fölvillantása sem az. A filmnek azoka részei a jobbak,
amelyekben a rendez ő a meseszerű irrealitások felé tesz lépéseket, de ezt
eléggé bátortalanul teszi, minduntalan belekapaszkodva a valóság képeibe is.
Valóban jó, hogy a fesztiválon nem voltak díjak, mert néhány színészi
teljesítményen kívül mást nem is lehetett volna díjazni (illetve lehetett
volna, de minek). Jó, mert így senki kezét sem köti majd a díj, akkor,
amikor ki kell elemezni mindazt, amit a fesztivál produkált. És egy ilyen
elemzés nyilván nem kerülheti meg az alapkérdéseket, többek között azt,
miért nincs még mindig átgondolt tévéjáték- és tévéfilm-koncepciója stúdióinknak, mi van a hagyományápolással, az irodalmi m űvek adaptálásával, hol vagyunk még attól, hogy (p1. a zágrábiak mintájára) stúdióink
többségének stílusa is legyen. Mikor lesznek egyéni hangú rendez đink és
operatđreink?
.. .

BORDÁS Gy őz ő

KÉPZ Ő MI"JVÉSZET
SZАМÍТбGÉPES GRAFIKA —SZÁMÍTÓGÉPES
мОVÉSZET?
A számítógépes grafika kifejezést több értelemben használják, beszélnek grafikus megjelenít őkről, grafikus nyomtatókról, grafikai programokról, programcsomagokról, egy-egy játékprogram „jó grafikájáról",
általában a számítógép grafikus lehet őségeiről.
Az ún. interaktív komputergrafika lehet ővé teszi a térhatású képek
elđállftását és ezeknek (térbeli) mozgatását. Gyanítható, hogy mint az élen
járó tudományos és különösen számítástechnikai eredmények általában,
ezek is katonai célokra készültek, de „melléktermékként" animációs filmek is készíthet ők segítségükkel. A rajzfilmkészítés ugyanis jó néhány
gépies, kevés intuíciót, de sok (egyel őre emberi) munkát (és id đt) igény1đ mozzanatot (p1. fázisrajzolás, kifestés stb.) tartalmaz, ezeket az „embertelen" munkákat végzik számítógéppel. A megvalósítás módja azon-
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ban korántsem egyszer ű. A legfőbb probléma itt is, mint a számítógépalkalmazás legtöbb területén, az ember és a gép közti kapcsolat megteremtése, az alkotó ember és az ő t kiszolgáló gép közötti optimális
munkamegosztás kialakítása.
Az interaktív komputergrafika f ő leg reklámfilmek készítésére alkalmas, de nemrégiben készült hosszabb rajzfilm is számítógéppel. Az Újvidéki Televízióban Erlauer Csaba kísérletezik komputeres animációval,
Commodore 64-en bejelentőket készít.
Az interaktív komputergrafikai programcsomagokat m űvészek is használják. Vázlatok, variációk készítésében nyújthat segítséget. El őnye, hogy
a montázspróbálkozások nem járnak anyagveszteséggel, így gyorsabban
készül el a végtermék, amely alig különbözik egy más technikával jól
„megcsinált" képt ő l, mégis, érzésem szerint, a számítógép által nyújtott
segítség itt külső leges, nem lesz az alkotás szerves része. Talán a szürrealizmus klasszikusai pl. Magritte, az ecsetet legfinomabban kezel ő festők
egyike örömmel használt volna egy ilyen programcsomagot, segítségével a megszokott tárgyak tökéletesen valószer ű képeit tetszés szerint kicsinyítve, nagyítva, torzítva percek alatt megdöbbent ő összefüggésekbe
állíthatta volna. Valószín ű bb azonban, hogy ragaszkodott volna az
ecsethez, ugyanazon okból, amiért egy mai hiperrealista nem fényképeket
készít. A számítógép tehát (a б0-as évek közepe óta) készen áll arra,
hogy mű vészi alkotásokat utánozzon, szimuláljon. Mi indokolja ezt a
művészet oldaláról? Elképzelhet ő-e a számítógépes grafika olyan értelmezése, amikor a grafikán mint m űfaj(csoport)on van a hangsúly? Lehetséges-e egyáltalán számítógépes m űvészet? Hogyan alkothat a gép?
Mikor egyre több területen ki vagyunk szolgáltatva a számító- (és más)
gépeknek, miért kell ,az emberi önmegvalósítás utolsó lehet őségeit is
„gépesíteni"? Ezek a kérdések nyilvánvalóan felvet ődnek minden m űvészetet szeret ő, annak jövő jéért aggódó emberben. Ez az ellenkezés
bizonyára fordított arányban áll a komputerek ismeretével, az ezekkel való kapcsolattal, de a szerz ő , aki gyakran napi tizenkét órát is
gép mellett tölt, sem mentes a kételyekt ől.
A kérdés nem új: „Ember és technika konfliktusa, a gép el ől a kultúra bens őségébe menekül ő egyén a kanti felfogás folytatóinak sajátja. Az
igazi nagyoknál a gép, a technika emberi arcot ölt, a m űvészet humánus oldalát erősíti, az emberképet teszi teljesebbé, vagy maga is humanizálódik ..." — írja Szabolcsi Miklós (Neoavantgarde, Budapest, 1981).
Részletesen elemzi a „jel" típusú neoavantgarde fejl ődését, melynek egyik
ága a „géppel el őállított művészet"-be torkollik.
A komputeres m űvészettel álland б kölcsönhatásban és annak mintegy
tudományos alátámasztást nyújtva fejl ődött a kísérleti, az információelméleti esztétika (további kölcsönhatásban a strukturalizmus térhódításával). Az előbbi jellemző módszere: az (esztétikai) üzenethez természe-
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Ellipszisek és sugarak
tesen számítógéppel egyre több „zajt" adnak, és az így torzított m ű befogadását vizsgálják.
A számítógépek felhasználására irányuló igény egyébként szinte egyszerre jelentkezik az összes m űvészeti ágban a 40-es évek végén, tehát a
komputerek megjelenésével szinte egyid őben. Az ilyen irányú zenei törekvések el ődjének Schönberg és Webern tekinthet đ, egyes irodalmi kísérletek Joyce Finnegan's Wake-jére emlékeztetnek. A számítógépek felhasználása azonban a képz đművészetben a legelterjedtebb. Képzeljünk el egy
17x16-os egyenletes beosztású négyzetrácsot, helyezzünk el ebben (fehér alapon) kis fekete négyzeteket (melyeknek oldalhossza a rácsbeosztás
1/j/2-szerese) a következ đk szerint: Minden cellába egy négyzet jut,
melynek középpontja a. cella középpontjával egybeesik. A fels ő öt és az
alsó két sorba, az els đ négy és az utolsó két oszlopba es đ négyzetek oldalai a rácsot alkotó egyenesekkel legyenek párhuzamosak. A 6. és 15.
sor az 5. és 14. oszlop fennmarad б négyzeteit forgassuk el 9°-kal. A
7. és 14. sor, a 6. és 13. oszlop fennmaradó négyzeteit még jobban (18°-kal), és így tovább. A 10., 11. sor és a 9., 10. oszlop
keresztezđdésében elhelyezked đ négyzetek a rácsegyenesekkel 45°-ot
zárjanak be (így ezek a négyzetek csúcsaikkal érintkeznek). Ezt
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a kissé körülményesen és pontatlanul megfogalmazott m űveletsort elvégezve megkaphatjuk Victor Vasarely Eridan-II. cím ű képének másolatát (pontosabban egyik felét, a másik hasonló m űveletsorral a színek megcserélésével készíthet ő el). A paraméterek változtatásával (pl.
hány négyzetb ő l álljon a kép, melyik sorban és oszlopban kezdjük el a
forgatást, esetleg némely négyzeteket különböz ő méretű körökkel vagy
rombuszokkal helyettesíthetünk stb.) variációkat kaphatunk. Az említett
kép megalkotásának lényegét nem annyira manuális kivitelezése, hanem
az említett m űveletsor (algoritmus) elképzelése jelentette. Ez a verbálisan kissé körülményesen leírt algoritmus azonban (pontosítás után) már
könnyen átfogalmazható valamely programnyelvre, a megfelel ő minőségű másolat elkészítése ezek után már csak a kiviteli eszközön múlik.
Vasarely több művének is viszonylag egyszer űen megfogalmazható az algoritmusa, aki tehát elfogadja ezeket a m űveket és a fenti állítást, annak nem lehet kételye a komputerrel segített m űvészettel kapcsolatban.
Bár távol áll tőlem, hogy a számítógép alkalmazásának bármely formáját kategorikusan elutasítsam a m űvészetben, mégis megpróbálom behatárolni azokat a területeket, ahol felhasználhatónak tartom. Különösen
a házi számítógépek lehet őségei érdekelnek, hiszen környezetünkben nem
adódik alkalom nagy gépek ilyen célú felhasználására.
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„Abrázol б" mű vek létrehozásában küls đlegesnek tartom a számítógép
használatát, bár elképzelhet đ, hogy így „hatékonyabban" lehet dolgozni,
ezért fő leg a piaci hatásoknak fokozottan kitett alkalmazott grafika területén van jelent đ sége. A házi számítógépeket (viszonylag durva képernyő felbontásuk miatt) különösen alkalmatlannak tartom ábrázoló mű
vek létrehozására. TúlzS.snak tartom hogy egyik szaklapunkban festészetnek neveznek egy ir'g+eljebb számítógépes giccsgy ir"-nak tekintheti tájképgeneráló programot. Annak jellegzetes példájával áilurk szemben,
~

amikor egy nagy gépen bevált és más célra kifejlesztett (véletlen táj)
program kisgépre 'adaptálva annyival kevesebbet tud csak nyújtani, hogy
játékszernek való.
Véleményem szerint, aki (különösen, ha házi) számítógépes m űvészetre
adja a fejét, annak meg kell tanulnia programozni. Ez támasztja alá
Ruth Leawitt is, aki eleinte egy már létez ő programmal dolgozott, de ez
egy idđ után „frusztrációt okozott", mely „saját elképzelése szerint m űködő program" megírására késztette. A házi számítógépek BASIC nyelvi
igen egyszerű, „grafikus" utasításai néhány próbálkozás után tökéletesen
uralhatók. (Commodore 64 - en, mivel az alap BASIC-ből ezek hiányoznak,
javasolt valamely BASIC-b ővítés, pl. Simon's BASIC vagy Supergraphik
használata). Vasarely példájával is azt próbáltam érzékeltetni, hogy a
számítógépet segítségül hívó művész dolga a „mű algoritmusának" meghatározása. Ez, továbbá a program megírása, tesztelése és javítása jelenti tulajdonképpen az alkotó folyamatot, a m ű pedig a program futtatásában objektíválódik. Ebb ől következik, hogy a komputeres m űvészet legtisztább formájában id őbeli (is), igy válik természetes hordozójává a film vagy a video. Az egyik „klasszikus", John Whitney m űveiben
ez a szemlélet tükröz ődik, algoritmusait egy igen fejlett programnyelven
(REL) fogalmazta meg. Véleményem szerint a további fejl đdésben is nagyobb szerepet fognak betölteni az egyre „intelligensebb" programnyelvek, minta „képerny őre rajzolgatás" szintén fejl đdđ eszközei.
Csáki Mihály és e sorok írójának kísérlete egy Commodore 64 gépre
Simon's BASIC nyelven megirt programon alapul, mely egy pontot és
a képernyő szegélyének pontjait egyenes szakaszokkal köti össze (sugársor) és/vagy koncentrikus ellipsziseket rajzol, ezeket a m űveleteket
(természetesen különböz ő középpontokkal) tetsz đleges számban ismétli
meg. Mivel a program működtetése alig igényel interaktív beavatkozást
(a használható színek megválasztása és változtatása, a futás felfüggesztése
— azt a fényképezhet đség végett kellett beépíteni —, majd továbbindítása, a két funkció válogatása), közvetlenül, „él đben" is bemutatható.
Ilyen bemutatót tartottunk június 25-én a Forum Klubban és november
12-én az újvidéki Branko Baii ć foto-kino klubban. (Egyszerre két gépen
futott a program, természetesen különböz ő eredményeket produkálva.)
A számítógépek el đnye (s egyben kifejlesztésük oka), hogy jól definált
és egyszerű műveletsorokat az embernél sokkal gyorsabban és pontosab-
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ban tudnak elvégezni. Lényegében az algoritmizálhatóság jelöli ki az embert foglalkoztató problémáknak azt a körét, melyek megoldására alkalmazhatók. Vannak azonban olyan feladatok is, melyek a rendelkezésre
álló időn belül, számítógép nélkül elvégezhetetlenek.
A művész munkájában is el őfordulhat, hogy a mű ideája teljesen kikristályosodott, s őt megalkotása pontosan algoritmizálható, tehát „le
is programozható", de kivitelezése éppen ezért annyira gépies és olyan
mennyiségű manuális munkát igényelne, hogy indokolt a számítógép használata.
A komputerművészet Karin Thomas definíciója szerint „számítógép
segítségével automatikus jelstruktúrákat tesz vizuálissá annak érdekében,
hogy különböz ő statisztikai tartalmak programozási variációit képi kombinációk sorozatával ábrázolja". A szakmai szempontból kissé pongyola
megfogalmazása számítógépek gyorsaságának egy másik kihasználási lehetőségeire hívja fel a figyelmet. Segítségükkel egy (algoritmussal, szabálylyal) adott kereten belül a (véletlen) variációk sokasága hozható létre.
A művész feladata (az algoritmus megalkotásán kívül) ezek közül kiválasztani azokat, melyek a programba be nem épített esztétikai szempontokból is megállják helyüket.
Az utóbbi időben a véletlen fogalma nemcsak a szaktudományos, hanem a filozófiai érdeklődésnek is előterébe került, egyre kevésbé t űnik
elintézhet őnek egy kézlegyintéssel: „az aminek az okait még (!) nem ismerjük teljességgel", ismeretelméletib ől egyeseknél ontológiai kategóriává
válik. A számítógépek véletlenszóm-generátora egyébként a véletlen
klasszikus értelmezéséhez tartja magát, elég bonyolult (tehát „nem ismert"), de determinisztikus szabályok szerint képzi egyik számból a
másikat. Kiinduló értékét azonban meghatározhatjuk a gép bekapcsolásától a program elindításáig eltelt id ővel. Mivel a nagyon gyorsan „ketyegő" belső óra méri a manuális m űveleteket, ez igazi véletlennek tekinthető. A problémákra utal, hogy a mesterséges intelligencia kutatások
lényeges szerepet szánnak a véletlennek, ehhez képest befurakodása a
művészetbe igazón ártatlan dolgoknak t űnik.
Manfred Eigen és Ruthild Winkler A játék című könyve (Budapest,
1981) a véletlen kérdését boncolgatja, itt csak egy rövid mottónak is
beillđ részletet idézek: „A Játék elemei a Véletlen és a Szabály ... A
Szabály csak a Véletlen következményeit irányítja, a Véletlen viszont igen
nagy számú elemi esemény következtében statisztikai szabály lesz."
Programunkat ismertetve egyenes szakaszokról beszéltem, plotterre (kis
golyóstollakkal felszerelt rajzgép) vagy vonalas képerny őre valóban ilyeneket rajzolt volna. A képerny őn vagy a (MPS-801) mátrixnyomtatón
megjelenő kép azonban tükrözi a memória bináris szerkezetét, azt hogy
(Commodore 64-en kétszín ű magasfelbontású üzemmódban) 320x200 bit
ábrázolja, melyik Pont fényes, és melyik sötét. Mikor a gép egy ferde
vonal rajzolására kap utasítást a véges sok Pont közül (a koordináták km-
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rekitésével) kell kiválasztania azokat, amelyeket „befest", igy az egyenesek képét kis vízszintes vagy függ őleges szakaszokkal közelíti. Éppen
ennek köszönhető viszont (elég sűrű vonalazás esetén) a kép görbe vonalakat sejtető mintázata, ennek alakja el őre nehezen megjósolható, szintén
véletlennek tekinthet ő. TV-képernyőn egy további érdekes jelenség figyelhető meg, a kiskiterjedés ű világos felületek elszínez đdése, s nagyon finom
árnyalatok is keletkeznek. Ennek az interferenciajelenségnek az oka a
képernyő finomabb, de véges felbontóképessége és az, hogy az alapszínek
nem fedik egymást pontosan. Az interferencia a gép „testére szabott"
monitoron természetesen nem tapasztalható. Ennek megörökítése volt az
egyik ik arra, hogy a képerny őről készült fényképeket állítsuk ki.
Másrészt fel akartuk hívni a figyelmet arra, hogy az esetleg „embertelennek" tartott számítógépes grafikát ötvözni lehet „emberi" alkotásokkal. Ilyenek Csáki Mihály képei, melyek egy komputeres mintázatnak
„klasszikus" fotóra ;,hívásával" készültek.

NEMES Kálmán

KRÓNIKA

A JUGOSZLÁV ENCIKLOPÉDIA MAGYAR NYELVEN —
rJjvidéken, november 12-én került sor jelent ős társadalmi-politikai és művelődési dolgozók jelenlétében a Jugoszláv Enciklopédia
magyar nyelvű kiadása első kötetének bemutatójára. Az ünnepségen többek között felszólalt Rudi Sova, Vajdaság Képvisel őházának elnöke, aki elmondta, hogy:
„nemcsak a jugoszláviai magyar
nemzetiség életében számít jelentđs eseménynek a kiadvány megjelenése, hanem egész közösségünknek, hiszen a magyar kiadás új
minőséget jelent a testvériség és
egység elmélyítésében és a nemzetek, valamint a nemzetiségek Jobb
megismerésében" valamint a
Miroslav Krleža Jugoszláv Lexikográfiai Intézet f őmunkatársai.
Tomislav Ketig, az Enciklopédia
vajdasági szerkeszt őségének főszerkeszt ője a magyar nyelv ű kiadás körülményeit ismertette: „A
Jugoszláv Enciklopédia magyar
nyelvű kiadásának els ő kötetében
— mondta — első ízben fordulnak
elő olyan terjedelmes szócikkek,
mint például az alábbiak: ábécéskönyv (bukvár), ad б, aranyművesség, állami ünnep, állami kölcsönök, és adósságok, állatorvos, ásványtan, és k őzettan, barlangtan,
bélyeggy ű jtés, birkózás; továbbá
olyan szintén terjedelmes, de egyben kivételesen jelent ős szócikkek
is, mint például az alábbiak: adó
és adórendszer, ár ésárrendszer,
Adriai-tenger, általános honvédelem. Mindezek a szócikkek kimerítő szakmai és társadalmi hitelesítésen estek át, és egyhangúlag elfogadták őket, ez pedig azt jelenti, hogy ezekben a kérdésekben

országos szint ű tudományos egyetértés alakult ki. Véleményem szerint nem szükséges külön hangsúlyozni, milyen jelent& ez a szócikkek megbízhatósága szempontjából, szem előtt tartva azt a körülményt, hogy a központi szerkeszt őség gyakran olyan helyzetbe
kerül, hogy állást foglalva egyegy szócikk mellett egyidej űleg
egységesen kiáll azon jelenségek
és fogalmak bíráló értékeléséért is,
amelyekkel kapcsolatban a közéletben még jelentős véleménykülönbségek merülnek fel."
A Jugoszláv Enciklopédia magyar nyelvű kiadását tízkötetesre
tervezik. Az els ő kötet (A-Boc)
több mint ezer címszót tartalmaz,
s köztük számos olyant, amely
Vajdaság művelődési életének
megismeréséhez különösen fontos.
Az Enciklopédia bemutatója után
megnyílt a Jugoszlávia területén
megjelenő enciklopédiák és lexikonok 500 éve cím ű kiállítás is.
80 ÉVE SZOLETETT JOVAN
POPOVI Ć — Jovan Popović író
és forradalmár születésének nyolcvanadik évfordulóját számos rendezvénnyel ünneplik Vajdaság-szerte. A rendezvénysorozat jelent ős
állomása volta kikindai megemlékezés, majd a Vajdasági Népfelszabadító Mozgalom Sajtómúzeumában megtartott emlékezés. Ćira Šovljanski egykori sz űcsmester
házában nyomtatták ki 1942. november 15-én a Slobodna Vojvodina (a mai Dnevnik) els ő számát,
amelynek alapítói között volt dr.
Nikola Petrović, Jovan Popovi ć,
Svetozar Markovi ć-Toza és Branko
Bajić. Az ünnepségen dr. Nikola
Petrovi ć akadémikus Jovan Popo-
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vić életéről és szerkeszt ői munkájáról beszélt, s az igen nehéz
körülmények között megjelen ő
Slobodna Vojvodina szerepét és
jelentőségét méltatta.
KOSZTOLANYI-SZOBOR SZABADKÁN — Születésének századik évfordulója alkalmából november 23-án a költ ő szülővárosában Szabadkán, az egykori gimnázium előtti parkban jeles társadalmi-politikai tisztségvisel ők és
művelődési életünk kiemelked ő

HID
személyiségei jelenlétében leleplezték Kosztolányi Dezs ő mellszobrát,
Almási Gábor alkotását.
DIJAK, ELISMERÉSEK — A
Szenteleky-napok Tanácsa által
kinevezett bírálóbizottság (Szeli
István elnök, Sava Babi ć, Bordás
Gyđzđ, Németh István és Toldi
Éva) az 1985. évi Szenteleky Irodalmi Díjat Fehér Ferencnek, a
Bazsalikom M űfordítói Díjat Pedig Aleksandar Tiimának ítélte
oda.

A FORUM KONYVKIADO Ú J KIADVANYAI
Josip Broz Tito összegy űjtött m űvei XVIII.
Josip Broz Tito összegy űjtött m űvei XIX.
Edvard Kardelj: A szabad munkatársítás (tanulmány)
Juhász Erzsébet: Mükedve16k (regény)
Burány Nándor: Cserbenhagyott (regény)
Gion Nándor: Az angyali vigasság (novellák)
Németh István: Hegyomlás (novellák)
Borbély János: Aranyhegyék birodalma (műfordítások a mai jugoszláv prózából)
Paszkal Gilevszki: A dal élete (versek)
Slavco Almafan: A nyolcszögletű tojás (versek)
Pal'o Bohuš: с$sszegező (válogatott versek)
Gerold László: Színházesszék
Szekeres László: A hunok és Attila (tanulmány)
Hódi Sándor: Illúziók nélkül (tanulmányok)
Göncz Lajos: A kétnyelvűség pszichológiája (tanulmány)
Madarász Ferenc: Gyere velem óvodába!
Pálinkás József : Csantavér népoktatása
Cornelius Ryan: A leghosszabb nap (regény)
A JKSZ KB 19. ülése
A JKSZ KB 20. ülése

Sárvári V. Zsuzsa: Magyarországi horvát népmesék (Živko Man1638
dić : Latice ivanél се)
Kontra Ferenc: Az apály és a holdállás ,inváziбja (Cornelius Ryan:
A leghosszabb nap)
1640
1643
verold László: Drágamama — Sötét galamb —Cselédek
Televízió

Bordás Gy őző: Díjak nélkül (Az országos tévéfeszti'válr6l

1646

Képz ő m ű vészet

Nemes Kálmán: Számítógépes grafika — számítógépes m űvészet?
1648
KRбNIKA
A Jugoszláv Enciklopédia magyar myelven; 80 éve született Jovan
Papović ; Kosztolányi-szobor Szabadkán; Dija'k, elismerések. 1655
Számunkat Csáki Mihály és Nemes Kálmán fotografikáival illusztráltuk.

HfD — irodalmi, m{ivészeti és társadalomtudományi folyóirat — 1985.
december. Kaidja a Forum Lap- és Könyvkiadó és Nyomdaipari Munkaszervezet. Szerkeszt őség és kiadбhivatal: 21000 Novi Sad, Vojvoda Mi1ié
utca 1., 021/611-300, 51-es mellék. — Szerkeszt őségi fogadGÓrák: mindennap 10-t ő1 12 óráig. Főszerkesztői fogadóóra: pénteken 10-t őI 12 óráig. —
Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. — El őfizethető a
65700-601-14&61-es folyószámlái а előfizetéskor kérjük feltüntetni a Híd nevét.
— Előfizetési díj belföldön egy évre 600, fél évre 300, egyes szám ára 60,
kettős szám ára 100 dinár; külföldre egy évre 1200, fél évre 600 dinár.
Külföldön egy évre 12 dollár, fél évre 6 dollár. Diákok és egyetemisták
cscportoc el őfizetése egy évre 300 dinár. — Készült a Forum nyomdájában,
Újvidéken.
YU ISSN 0350-9079

