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TÁRGYALÁS  

HERCEG JÁNOS  

A, tanács még nem volt a teremben, amikor Szophoklész délcegen  
és fiatalosan belépett. Arcán talán kissé er őltetett derűvel, amelyet  
csak annyira árnyékolt be fátyolos tekintete, hogy az a der ű  ne Ie•  
gyen tolakodó. Az ajtó két oldalán álló lándzsás katonák önkénte-
lenül tisztelegtek, amikor belépett. Szerette volna hinni, hogy nem  
az egykori hadvezért, a költ őt és héroszt üdvözölve személyében,  
hanem a férfit, aki öregkora ellenére még adott magára, s így  
egész megjelenése, hófehér sarújától a napsütötte homlokába hulló,  
csigásan ősz hajáig és ápolt szakálláig, kifogástalan volt.  

Fia, Iophóп , aki a kerti fákra nyíló ablak faragott k őpárkányá-
ra támaszkodva állt, ugyancsak meghajtotta magát el őtte álnokul,  
ám Szophoklész a köszönését nem fogadva, keményen rászólt:  

Ezt érdemeltem t őled, hogy öregkoromra a tanács elé idéz-
tessél? Jó, hogy nem katonák kísérték végig Athén wtcáin, ahogy  
talán szeretted volna.  

Csak a te érdekedben tettem, jó atyám — felelte a fia. —
A te tisztességedet szerettem volna meg őrizni a világ előtt, s a te-
kintélyedet, amíg itt vagy közöttünk.  

Nyugodj meg, nem sokáig leszek már közöttetek! — felelte  
az öreg. — De amíg az istenek kegyelméből itt vagyok, s nem Ko-
lбnosz virágos berkeiben megyek az alvilág felé, hogy mindent el-
felejtsek, megkövetelem a tiszteletet t ő led, akinek jövőjéhez oly sok  
reményt fűztem egykoron. 	a 

Iophóп  kis ideig várta válasszal. A kertb ől énekszó hallatszott be  
a nyitott ablakon, lány vagy asszony énékelt önfeledten s talán  
boldogan, úgyhogy a katonák szeme is felfénylett az ablakra nézve,  
s akkor Iophбn azt mondta:  
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Nem éltél magadhoz méltó életet, atyám! Gyermekien együ-
gyű  lettél vénkorodra, mint aki többé nem felelhet magáért! 

Szophoklész egy lépést tett feléje, talán, hogy megüsse, ha nem 
hallgat el, de akkor kinyílt el őttük a kétszárnyas, ércveretes ajtó, s 
kellő  méltósággal beléptek a terembe a tanács tagjai. 

A költő, tenyerét a szívéhez szorítva, fejet hajtott, s miután 
amazok helyet foglaltak a hosszú k őasztal mögött, az elnök fenn-
hangon így szólt: 

Panasz van ellened, Szophoklész! Nem is valami gyarló pol-
gár emelte, hanem a saját fiad, Iophon, aki azt állítja, szégyent ho-
zol rá és önmagadra. 

-- Megkövetem a tisztelt tanácsot — fogott volna védekezésbe a 
költő, de az elnök a szavába vágott: 

Addig is, amíg a panasz meg nem világosodik el őttünk, a ta-
nács múltadra és korodra való tekintettel megengedi, hogy kérdé-
seire ülve felelj. 

Kezével a terem közepén álló, oroszlánfejes k őpadra mutatott, in-
kább barátságosan, mint bírói szigorral, de Szophoklész állva ma-
rad, és azt mondta: 

Alázatosan köszönöm a figyelmet, de er őm, hála az istenek-
nék, -még nem hagyott el, úgyhogy nemcsak ésszel, hanem lábbal is 
elbírom a megprdbáltatásokat. Pedig a vád, hogy szégyent hozok 
a fiamra, nagyobb, mint ha gödölyelopáson értek volna az agórán. 
Ennél keservesebb megpróbáltatást talán majd csak halálom óráján 
érzek, amikor búcsút kell vennem mindent ő l, amit szerettem. Mégis 
arra kérem a tisztelt tanácsot, világosítson fel, mi lett légyen elle-
nem a vád, amiért most itt kell állnom megalázva. 

Az egyik bíró, akinek tömött, piros arca volt, rövidlátó lévén 
egészen a szeméhez emelte a papirusztekercset, pudvás hangon ol-
vasni kezdett: 

„Szophoklész, a költő  és egykori hadvezér, dicső  hírnevével nem 
törődve, alantas élvezeteknek adja át magát gyanús erkölcs ű  höl-
gyekkel ..." 

Megkövetem, de nagyobb tiszteletet kérek a szóban forgó 
hölgyeknek! — szakította félbe indulatosan a költ ő. — Rólam 
mondhat ki mit akar, de tisztességes &sszonyokat gyanús erkölcs űek-
nek bélyegezni mégsem engedhetik. Ez ellen kénytelen vagyok til-
takozni... 

Kérem az alperest — intette le az elnök —, hogy megjegy-
zéseit hagyja függőben, amíg el nem mondhatja véd őbeszédét. 
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,,... fényes nappal hárfán játszik például manduláskertjének  
lombjai alatt egy fiatalasszonynak — folytatta a pufók bíró —,  
Elekteiosznak, a derék fügeárus feleségének, aki szemérmetlenül, fel-
húzott szoknyában ül előtte a fűben, és néha maga is énekszóval kí-
séri a zenét."  

Szophoklész észrevétlenül elmosolyodva hajtotta le a fejét. Mert  

egy felejthetetlen nyári délután csakugyan j бt vigadtak Antiopéval,  
akit ő  már csak azért is úgy nevezett, mint Zeusz kedvesét, mert az  

istenek szeretője se lehetett nálánál elbűvölőbb. Egyszerre volt érett,  
vágyat keltő  asszony s ugyanakkor ártatlan gyereklány, és oly dal-
lamosan tudott nevetni, minduntalan elcsukló, majd vidáman újra  

felcsapó hangon, kicsit kinyílott szájjal, hogy volt nem egyszer,  

százszor is a fülébe kellett súgnia, hogy szereti. S az égre nézve  

megköszönni őt az isteneknek, akik ebben az 6 nagy-nagy magá-
nyosságában és vigasztalan öregségében, amely mögött ott ólálkodik  

a halál, megajándékozták vele. A sors csodája mutatkozott meg el őt-
te abban, hogy nem is az ő  szeme akadt meg az asszonyon. Az szó-
litotta meg őt egy délután, amikor átvágott az ag бrán, mert vén  
cselédje egyre gyakrabban kérte, menne helyette bevásárolni, mivel  

neki fája a lába.  
Bocsáss meg nekem — mondta a fiatalasszony, és esdekl őn  

emelte rá bársonyos tekintetét — ,  de nem bírtam ki, hogy meg ne  
szólítsalak. Szeretném, ha tudnád ... — Itt lehajtotta fejét, úgyhogy  

biztatni kellett, beszéljen hánt:  

Mit akarsz tőlem, szegény öregtől, gyermekem? — nézett 6  
nagyot, ha nem is elutasítóan, hiszen még két ujjával az álla alá  

is nyúlt kedvesen, s menni akart, de lába nem mozdult, s az így  
folytatta:  

Szeretném, ha tudnád, hogy minden tragédiádat megnézem, és  
reszketve végigsírom, mintha minden egyes szavad hozzám szólna.  

De szatüroszaidra se sajnálom az obulust, minthogy szírb ől nevetni  
is csak azon tudok, amit te kigúnyolsz. Mégis inkábba drámáidat  

szeretem. S tudd meg, Elektra is én voltam, meg Jokaszté is, ezt  

akartam megköszönni neked.  
Igy kezdődött.  
Mert aztán, hogy mégis megindult az asszony, akinek még nem  

adott nevet, fél testhosszal hátramaradva kísérte, úgyhogy csak  a 
válla súrolását érezte a karján, míg haza nem ért vele. De aztán  
bevitte magával a házba legott, annak is a tengerre néző  szobájá-
ban ültette le, ahonnan nemcsak a halászok bárkái voltak látha- 
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,tók, melyeket a part közelében ringattak a hullámok, hanem  a 
messze felbukkanó vitorlások is. Jobbról meg az erd ős hegyoldal,  
ahogy valósággal bekönyökölt a tengerbe, míg a babérbokrok f ű-
szeres illatát idáig hozta a játszi szél.  

Az asszony, akit még akkor nem nevezett Antiopénak, mert nem  
sejtette, hogy az mit akar vele, a tenger felé fordulva, némán  
ült. (5 nem győzte szбval tartani, fügével és mandulával kínálni,  
mire az egyszerre felállt, és sírva nézett rá. Erre aztán átkarolta,  
és hosszan szájon csókolta.  

Később a bűntudat érzésével vádolta magát ezért az önfeledsé-
géért, amely még a fiatalságából maradt meg benne, hogy most  
hozzá nem illően, de szinte kötelez ően jelentkezzék váratlanul  
újra.  

A vaksi bírб  éppen begöngyölte a papirusztekercset, mint aki  
jól végezte a dolgát, s elégedetten hátra d őlt, az elnök pedig felé  
fordult:  

Mit tudsz védelmedre felhozni, Szophoklész?  
A költő  felvetette fejét, úgy nézett szembe bíráival, s azt mondta:  

Semmit! Nincs szükségem ugyanis védekezésre. Mert bár  
igaz az asszony is, a hárfa is, nem érzem b űnösnek magamat. Sőt  
büszke vagyok rá, hogy korom ellenére nem roskadtam magamba,  
s nem kell az élet fényei el ől az eresz alá húz бdnom, mert bánt-
ják a szemem! Csatákat már nem fogok nyerni, mint egykoron,  
de az élet, sajnos, egyre kevesebb élvezetét még nem akarom meg-
tagadni magamtбl.  

0, 6, ó! —csóválta fejét rosszall бan a tanács elnöke, és ve-
le együtt a többi bíró is, Iophón pedig némán kitárta mindkét  
kezét, mintha azt mondta volna: Na, lám, igazam van!  

Ha a tisztelt tanács megengedi, felolvasok inkább valamit —  

mondta Szophoklész, s intésére szolgája máris átnyújtott neki egy  
papirusztekercset, amelyet aztán kigöngyölt a költ ő, hogy olvasni  
kezdjen. De előbb, mintegy bevezetésként, még megjegyezte:  

Zeusz nemcsak a jóság, hanem a gonoszság magvait is szét-
szórta az ember élete útján, s nem csupán áldást oszt, átkot is.  

Mégis arra kell törekednünk, hogy a jó szándék legyen er ősebb  
bennünk!  

Közben egy pillantást vetett a fiára, hogy 6 is értsen az inte-
lemből, utána, igaz, kicsit öreges hangon, de azért bátran, olvasni  
kezdett.  
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És szavai nyomán máris megjelent a pacsirták mezején a feje 
felett tornyosuló, fekete fellegek ellenére bátran, kedvesen és sze-
retni valбn Antigoné, úgyhogy a dagadt arcú bír б  lehunyta sze-
mét, hogy ne zavarja semmi a szavakból kibontakaz б  látomást, s 
Iophбn báván nézett körül, hogy mi van itt. A csatának már vége 
volt, a két fiútestvér az apai átoknak megfelel ően elesett a trб-
nért folyб  harcban, ezzel is példázva, milyen hiábaval б  minden 
hívságban fogant küzdelem, amit azonban az új uralkod б, Kreón 
nem volt hajlandб  tudomásul venni. A halálban is pártoskodva 
megtiltotta Polüneikész eltemetését, aminél nagyobb büntetés, ugye, 
nincs ezen a világon. 

—  б, 6, 6! —csóválta fejét a tanácselnök, és vele együtt mind 
a többiek, de felcsillanta szemük, amikor Antigoné ezüstösen csen-
gő  hangján felkiáltott, hogy csak úgy zengett a völgyi berek, s a 
pacsirták felszálltak, hogy három diadalkört írjanak le a leveg đ-
ben a bátor királylány feje fölött, ezzel is kinyilvánítva, hogy 
tisztelik az igaz szavakat: 

„Aki meghalt, nem maradhat az él ők között! 
Azzal máris megindult fel a hegyre, amelyen se fű  nem volt, se 

cserje, s ha szél fújt, messze vitte r бla a port, úgyhogy ez a por  
temette be jelképesen, örök nyugovásra a királyfit. De a zsarnok 
Kreón bosszúért lihegve sietett megparancsolni, fogják el a lányt, 
hozzák elébe, hogy ítéletet mondjon fölötte, amiért megszegte leg-
felsőbb tilalmát. 

— б, ó, 6! — ingatta fejét részvéttel a tanácselnök, tökéletesen 
megfeledkezve a kötelez ő  bírбi pártatlanságról, mert elhitte, amit 
a költő  mondott Antigoné szavaival, hogy az örök isteni törvényt 
nem törölheti ki semmiféle hatalom az emberi szívb ől, mert a 
tiszta érzelem zavartalanul tovább lobog benne. Ioph бn lehajtotta 
álnok fejét, nem sok jót remélve a továbbiaktól sem, s a nyitott ab-
lakon át ismét behallatszott az iménti, asszonyi ének. 

Szophoklész tovább olvasott. t $reges hangja most már ércesebb 
lett, mintha a bátor Antigoné, a szép, fiatal lány egyszerre mese-
beli módon átváltozott volna, s felismer ően ő  maga lett volna. A 
költők egyébként is mindig magukat írják, s épp ez a szép sorsuk-
ban, mert ez menti fel őket a kis hatalmaskodók minden törvénye 
alб1. Kreбn ítélete kegyetlen volt, a Labdakidák sírboltjába fogja 
élve eltemettetni a lányt, csakhogy itt megint beleavatkozott a 
dologba, egyszerűen és természetesen, az élet. Mert kiderült, hogy 
a lánglelkű , bátor, igazságos és gyönyör ű  lányba halálosan belesze- 
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retett az 8 egyszülött fia, Haim бn. De háta legkisebb hatalommal  
megrontott egyént is megfert őzte az embertelenség mérge, s így a  
királya fiával se törődött, s hiába jelent meg egy gyerek vezeté-
sével Teiresziasz, a vak jövendđmondó, hogy figyelmeztesse a vár-
ható következményekre a királyt, az oda se bojszintott. Antigoné  
önkezével vetett véget az életének, erre Haim бn apja szeme láttá-
ra a kardjába dőlt.  

Szophaklész kicsit felhúzza szemöldökét, úgy nézett bíráira,  
anélkül, hogy az olvasásban megakadt volna, s egy újabb borza-
lommal tetézte tragédiái sorozatát. Erre azok már el is felejtették  
a fejüket csóválni álmatagon, hiszen a fiatalok szomorú sorsán in-
kább sírni kellett volna, a reménytelen szerelmen ugyancsak mé-
lyen meghatбdni, a fügeárus felesége is megjelent a vádiratból ki-
lépve a költő  mandulafái alatt, fiatalon és igéz őn, s inkább saj-
nálni lehetett az öreg költőt, amiért ilyen reménytelen szerelembe  
sodorta sorsa.  

Hát, ez lenne a válaszom, tisztelt Bíróság, fiam vádjaira, s  
most már megbékélt szívvel várom az ítéletet.  

A tanács ítélethozatalra vonult vissza. Szophoklész a papirusz-
tekercset újra összegöngyölte, átadta szolgájának, s magába ros-
kadva állt. Az asszonyra gondolt, a fügeárus feleségére, akit ő  
Antiopénak nevezett, és oly reménytelenül szeretett. Mert hiába  

volta hárfa zenéje és a legszebb szavakból sz őtt vallomás, és a há-
la is hiába, mert Antiopé egy idő  múlva felállta fűben, megrázta  
szoknyája ráncait, és azt mondta:  

Nagyon szeretlek, drágám, de most haza kell mennem, mert  
várnak a gyerekek, vacsorát kell adnom nekik!  

És ebből az is kiviláglott, hogy az este eljövetelével a fügeárus  
oly természetes mozdulattal veszi birtokába az asszonyt, mint  
minden férfi, aki egy életre szövetkezett a n ővel, akit szerit.  

Athén tanácsa, tüzetesen megvizsgálván Iophбn vádjait,  
amelyeket atyja, a dicső  költő  és hadvezér, Szophoklész ellen emelté  
ezennel elveti — szállt sipítva, kissé fejhangon az elnöki ítélet  
a termen át, és az épp arra járó bámészkodók, akárcsak a költő  
szolgája, lelkesen tapsoltak, sőt Iaphбn, mélyen meghajtva ma-
gát a bíróság előtt, atyjához lépett, hogy tógája szegélyét ill ő  
bűntudattal megcsókolja.  

— ... és miközben a hálátlan és igazságtalan fiút kell őképpen  
megfeddi — hallatszott vovább az ítélet —, Szophoklészt legmé-
l7ebb tiszteletéről biztosítva, minden polgári jogában meghagyja.  
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COrülnie kellett volna. De nem örült. Megértette, hogy minden  

hiába. Az öregség és a magány átkát nem veheti le róla senki. És  
ez a felismerés annyi keserűséggel töltötte el, hogy műveibe rej-
tett minden emberi hatalmaskodás fölötti ítéletének gy őzelme se  
tudta megvigasztalni. Pedig err ől szólt felolvasott műve is, melles-
leg a fügeárus szép feleségének alakját is gyengéd kézzel átlénye-
gítve. De hát mit ér mindez? Eljárt fölötte az id ő .  

Papírsгobor  



BELE A VAKVILÁGBA  

JUHÁSZ ERZSÉBET  

Emma arra ébredt, hogy férje oly er őteljes hangerővel csukta  
be maga mögött az ajt бt, ami súlyos tapintatlanságra, s őt durva-
ságra vall, kiváltképp ebben az id őpontban, hiszen alig múlt haj-
nali három, s olyan csönd van az egész faluban, hogy még akkor  

is felrezzent volna, ha a szomszédiban csukják be így a kaput,  

nemhogy itt, a saját hálószobájukban, tőle alig egyméternyire. Gá-
bor napról napra jobban hasonlít az apjára — villant az eszébe,  

és máris összeszorulta torka a hirtelen rázúdult kétségbeesést ő l.  
Oly ismerős volt ez az érzés számára, hogy lényegében nem is az  

iménti erőteljes ajtóbecsukás tudatosította benne. Ezt az érzést  

árasztja itt minden: a hálószoba bútorai, a magányos motyogásra  

emlékeztető  óraketyegés, az éjjeliszekrényék jéghideg márványlap-
ja, a ruhásszekrényr ől lepattogott festék tátongó foltjai. Olyan ár-
va ez a szoba, talán még árvább, mint ő , árvább, mint Gábor.  
Emma szeretett volna mielőbb visszasüllyedni az álom öntudatlan-
ságába, de ahogy az oly gyakran megesik, épp az ellenkez ő  irány-
ba, a mind tisztán látóbb ébrenlét felé sodródott f eltartóztatha-
tatlanul.  

Emlékszik, fiatalasszony korában elalvás el őtti és ébredés utá-
ni álmodozásai jelentették egyhangú napjainak egyetlen fényl ő  
pontját. Ismeretlen férfiak öleléseir ől álmodozott egy időben, de  
az is  megesett, hogy egy-egy fut бlagos férfiismerőse töltötte ki  
heteken, hónapokon át szerelemre szomjas képzeletét. Aztán mind  

sűrűbben egy selymes hajú kisgyereket képzelt maga elé. Mindegy  

volt, hogy kisfiú-e vagy 'kislány, csak hosszú, selymes haja legyen,  

s akkor ő  .fésülné, fésülné. Aztán megfogná a kis, párnás kezecské-
jét, s mennének valahová, s ekkor egysoha sem látott vidék je-
lent meg előtte, nem ez az ő  sár- és portengerb ől soha ki nem lát-
szó falujuk. És nem lenne többé ez a konokul csúnya hál бszoba  
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sem, sem az a másik, az úgynevezett társalgó. Konyhája is egé-
szen más volna. A konyhakredenc üvege sima volna, nem pedig  

oly csúnyán rapacsos, tele idétlen virágmintával, amelyt ől életre  
szólóan elmegy az ember étvágya. Edényei vadonatújaik volnának  
egytülen egyig, és nyomát sem lehetne találni a megboldogult  

anyósától rámaradt ütött-kopott lábasoknak, serpeny őknek, keser-
vesen csikorgó ide-oda bicsakló darálóknak. Ezeknek az edények-
ne~k a láttán akarata ellenére is mindig eszébe jut megboldogult  
anyósa. Csendes, törékeny kis asszony volt, akit hangosan nevetni  
még saját fia sem hallbtt, talán csak elmosolyodni hébe-hóba. 
Mindig volt egy kutyája meg egy macskája. Ha a konyhában volt,  

a macskájával beszélgetett, ha az udvaron vagy a virágoskertben,  

akkor meg a kutyával osztotta meg apró örömeit, és mind súlyo•  

sabb bánatát i s, mely évről évre kisebbre zsugorította alakját.  
Szemlátomást kisebbedett mindene, arca, keze, labafeje, csíp ője.  
Mire meghalt, akkora volt, mint egy tízéves kislány, s úgy meredt  
fel a koporsó ormótlan párnájáról, mintha félig ülne. Usszeaszott  

arca, mellén összekulcsolt kezeinek bütykei ellenére is az az érzése  
támadt az embernek, hogy egy id ő  előtt elöregedett kislányt lat,  
aki a jó isten megmagyarázhatatlan rendelése folytán ötvenhét  
éven át kislány maradt, sohasem n őtt felnőtté, asszony se lett bel őle  
soha, de még habos fátylú menyasszony se. Pedig anyósának a  
menyasszonyi képe is hozzájuk került utóbb.  

Úgy látszik, a megboldogult is alkalmazkodott ahhoz a szo-
káshoz, mely szerint a templomi esküvőről kijövet az ifjú párnak  
nemcsak együtt kell lefényképezkednie, s ezáltal megörökítenie az  
egymásnak tett szent eskü életre szóló pillanatát, hanem a meny-
asszonynak illik külön is lefényképezkednie, nyilván abból a bölcs  
megfontolásból következ ően, hogy azután a további harminc-negy-
ven év folyamán titkon, ha senki sem látja, el ővehesse ezt a  meny-
asszonyi képet, s elámulhasson azon, hogy milyen messze sodró-
dott testben és lélekben egyaránt attól a hamvasságtól s a vele  
együtt járó minden bizakodástól is, amilyenneJk néhai menyasz-
szonyként megörökítetett. Emmának legalábbis mindig ez jut eszé-
be, ha nagy ritkán arra kényszerül, hogy rendet tegyen a szeikrény  

alsó fiókjában összehalmozott, régi holmik között. Anyósának a  
menyasszonyi képe mindig úgy hat rá, mintha önmagát látná fia-
talon, s szinte tapintani véli saját arcának szaporodó ráncai alatt  

a kiszolgáltatottság riadalmának és a félszeg .boldogságvárásnak  

leheletfinom rétegét.  
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Apósa kilenc évvel volt idősebb anyósánál. Nem volt ez szo-
katlanul nagy korkülönbség abban az időben, elég azonban, ha az  
ember rápillant megbarnult esküvői képükre, mindjárta szemébe  
ötlik, mi az, ami ennek az emberpárnak az együtt megélt negy-
ven évét már az esküv ő  pillanatában elrendelésszerűen meghatá-
rozta. Anyósa nem volt több tizenhét évesnél, apása viszont, ha  
hozzáadjuk az említett korkülönbséget, huszonhat volt ez id ő  tájt.  
Mégis, mintha valójában nem is esküv ői pár lettek volna, hanem  
valamiféle groteszk bohózat áldozataivá esve beöltöztek volna  
csupán menyasszonynak és vőlegénynek, s a képen Pátható férfi  
nem más, mint egy megkeseredett, de e keser űséget dacos büszke-
séggel viselő  agglegény, esetleg 'korán megözvegyült férfi, ajki  a 
mellette álló lánykát csak afféle kis pesztonkának tdkinti, aki  a 
továibbiakban gondját viseli majd, f őz és mos rá, ellátja a ház  
körüli teendőket, s csak akkor szól, ha kérdezik, különben, mint  
a sír, oly néma, s ami még fontosabb: a leveg őnél is észrevétlenebb,  
bebiztosítva ezzel a ház urának kikezdhetetlen magányát, amely-
re az szemlátomást nemcsak berendezkedett, hanem egyenesen föl-
esküdött.  

Nehéz Idők jártak e fényképek készültének pillanatában is.  
az egész falu összedúlva, s ezen nemcsak .a megműveletlen földek  
sokaságát kell érteni, hanem mindazt, amivel a négy évig tartó  
háború járt. Egyesek menthetetlenül elszegényedtek, mások várat-
lanul meggazdagodtak, senki sem tudta többé, ki itt az úr ,  és ki  
a szolga. Apósa ekkorra megjárta már az olasz frontot, ott volt  
Isonzónál, ott Piavénái, egy comblövéssel azonban megúszta az  
egész „világfölfordulást". De hogy valójában mégsem úszta meg  
ennyivel, azt megboldogult anyósa tudhatta a legjobban. Emma  

azt is látni vélte, hogy anyósa arcán, a menyasszonyi !kép barna  
rétege alatt masinával megörökíthetetlen szégyenpír ül, de ezt sze-
rinte nem csupán az a szokatlan helyzet okozhatta, hogy egyszeri-
ben — életében először és utoljára — közfigyelem tárgya lett.  
Emma azt is fölismerni vélte, hogy ez a szégyenpír egyfajta riadt,  
félszeg boldogságot is kifejez. Apósa, minden dacos felsőbbségérze-
te ellenére is — mely oly jól kivehet ő  volt még e megbarnult eskü-
vő i képen is — határozottan mutatós férfi volt. Magas, délceg alakja  
s a fénykép ütésein és kopásain is átütő  izzása tekintetében nem hagy-
hatta érintetlenül a mellette álló megszeppent-megillet ődött tizen-
hét éves kislányt. Úgy !képzelte, hogy megboldogult anyósa bele-
remegett Kistü~ske~i István közelségébe már első  taláPkozásuk pil- 



BELE A VAKVILÁGBA 	 747  

lanatában. S amikor a férfi, nem sokat teketóriázva, hamarasan  
meg is kérte a kezét, ez a remegés még csak fokozódott benne. S ha  
addig a megközelíthetetlensége miatti szorongásnak hitte is, a nász-
éjszakán már tudnia kellett, hogy nemcsak a félelem okozza e bels ő  
remegést, hanem más egyéb is.  
С  sszeszoruló szívvel mégis várakozásteljesen tekinthetett  a 

nászéjszakára megvetett családi ágyra. Az ágynemű  friss érintet-
lensége, a lepedők makulátlan hófehérsége láttán ártatlan ölén ed-
dig sohasem tapasztalt bizsergés dkázott át. Hatalanasnak t űnt ez  
az ikerágy, szemérmetlenül kitárulkozónak, ugyanakkor alattomos-
nak, mint egy óriási ragadozó, mely őt lesi, hogy megkaparintsa,  
s kíméletlenül elnyelje. Ol гаn, mint egy családi sírbolt — villan•  
hatott az eszébe váratlanul. Kimondhatatlan ,szomorúság lett úrrá  
rajta egyszeriben, ahogy vetkőzni kezdett, s amikor a szakszer űen  
hajába fűzött menyasszonyi koszorút lefejtette magáról, hangos  
sírásra fakadt. 3nmaga számára is váratlan és megmagyarázha-
tatlan volt ez a heves sírás, s mintha szeretett halottja ruhájának  

ráncait rendezgetné el a koporsóban, úgy rendezgette, egy szál  
ingben dideregve, levetett menyasszonyi rúhájánаk fodrait, s vé-
gül a könnyű  fátyolt is ráhelyezte gyöngéden. B đrén érezte Kis-
tüskei Istvánnak (milyen hihetetlen, hogy ez a férfi most már az ő  
ura!) szaggatott, erős lélegzetét. Szemét sem merte kinyitni, csak  

egy-egy pillanatra olykor, de hunyt szemmel is magán érezte a fér-
fi arcára szegezđdđ  tekintetét, s azt is, ahogy ingéb đl kibontva  
végigpásztázza egész testét. Ügy égette ez a tekintet, hogy azt hit-
te, csak még egy perc, s 6 mindenest đ l felperzselбdik, s ellobban,  
mint a csontig égett kanóc lángja. Hevesen szorította ez a fölé  
boruló test, hogy alig kapott leveg őt, s mégsem fájt egy csöppet  
sem, ső t életében először úgy tűnt neki, hogy ezután valami olyas-
mi következik, hogy đ  többé nem is lesz đ , hanem átváltozik. Ta-
lán lebegni fog, mint az angyalok. Mindig úgy hitte régen, hogy az  

angyalok ott suhognak esténként az ágya felett a sötétben. Bizto-
san angyallá változik 6 is. Minden erejével ölelte ezt a fölé boruló  
testet, aki e pillanatban nem Kistü зkei István volt, nem is egy név-
telen test, hanem az angyali fölszárnyalás igéz đ  ígérete. Rövid, éles  
fájdalom cikázott át fоrrб  ölén, de egy szempillantás múlva mind-
ez ki smondhatatlan gyönyörűségben oldódott föl. Heves vonaglás  
rángatta egész valóját, de ahogy e pillanatban rányitotta szemét  
a fölé boruló férfi arcára, rémület fogta el a rá szegez đdđ  tekin-
tetbő l áradó sötét kétségbeesés, már-már kegyetlenbosszúvágy  lt- 
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tán. Nem sokkal kés őbb Kistüskei István hátatfordítva neki, pap-
lanát füléig húzva mély álomba zuhant, s mint akit letaglóztak, 
meg sem mozdult egészen reggelig. Nyitott szemmel feküdt mel-
lette a sötétben, s érezte, hogy kívül maradt egy másik világon, 
ottfelejtették a kapu el őtt, amely minden ibizonnyal a mennyor-
szág kapuja lehetett, mert annak a világnak a kapui, amelyikben 
ő  él, mind ugyanarra nyillanak. 

Hogy milyen parttalan az a sötétség, amelybe férje, mint valami 
feneketlen kútba, úgy süllyedt alább s alább, azt mára nászéjsza-
kájukon megsejthette. Sok-sok örömtelen és szótlan szeretkezésük-
ből hosszú éveken k nem fogant gyermekáldás. Aztán mégis. Kis-
tüskei hstvánné szinte el sem tudta hinni, pedig a saját fülével hal-
lotta evilági sötétségbe szakadt újszülöttjének éles hangú, panaszos 
felsírását. Annyi komor év után melegség öntötte cl egész valóját. 
Apa! — buggyant ki belőle akarata ellenére is, alig hallhatóan a 
férjének szánt megszólítás, s szívében máris felserkent a rég bete-
metett remény. Amikor azonban Kistüskei István megnézte az új-
szülöttet, arca nem látszott többet elárulni, mint azt, hogy egy 
bajjal több szakadt a nyalkába. Kés ő  van — szűrte ki fogai kö-
zött komoran, és erőteljesen becsukta maga mögött az ajtót. S ta-
lán a súlyos bánat, mely Kistüskei Istvánnét mindhalálig apasztot-
ta, s melyet csak kutyájával és macskájával tudott megosztani, 
nem csupán a nehéz életkörülményeknek, s a soha sz űnni nem 
akaró sok munkának, s az életükb ől soha végérvényesen el nem 
távolítható létbizonytalanságnak volt tulajdonítható, hanem an-
nak is, amit anyósa talán sohasem nevezett reménytelen szerelem-
nek, de amelyet mégiscsak benne hordott élete végéig minden moz-
dulatában, tekintetében, s amely hallgatagságát az évek során mind 
súlyosabb tartalmakkal telítette, a végs ő  kimondhatatlanságig. 

Ezeket az esküvői fényképeket nézegetve Emmának eszébe ju-
tott férjének egy régi története. Fiatal házasok voltak még, még-
sem annyira már, hogy önfeledten nevetgélve ,mendegéljenek az ut-
cákon, meg-megállva, mélyen belenézve egymás szemébe. Emmá-
nak utóbb úgy tűnt, hogy ők ketten Gáborral már ez id ő  tájt is 
öregek voltak, jobban mondva a középkorú házaspárakna jellem-
zően hűvösek és érdektelenek egymás .iránt. Legalábbis ilyeneknek 
érezhették magukat mindketten, amikor egyszeriben egy feléjük 
haladó fiatal párra lettek figyelmesek. Nem nevetgéltek azok túl 
hangosan, éppen csak bizalmasan. Csupa bizalom sugárzott bel ő -
lúk. Andalogtak, messzeségbe elnéző , sugaras tekintettel, vakon és 
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süketen mindarra, ami rajtuk kívüli. Nem is andalogtak, hanem 
lebegtek, magasan fölemelkedve a kilazult tégláktól hepehupás jár-
dáról, s föl a girbe-gurba utca ütött-kopott házikóin. Emlékszem egy 
ugyanilyen szerelmespárra gyerekkoromból — szólalt meg várat-
lanul Gábor, miután elringtak mellettük, légiességükkel megperzsel-
ve őket, a két menthetetlenül földön járót. —Anyám elvitt a vá-
sárba. Jártuk a sátrakat sorra, s anya mindig megfontolt volt és ta-
karékos, fölösleges dolgokra nem dobta ki a pénzt, hihetetlenül en-
gedékeny lett egyszeriben. Amire rámutattam, azonnal megvette 
nekem, s — föltehetően ettől a „bűnös" tékozlástól — arca egé-
szen megváltozott. S a hangja! Soha olyan közelinek nem éreztem 
anyát, mint ezen az egyszeri vásáron. Voltak pillanatok, amikor 
úgy tűnt, ő  az, aki megkívánta a sok haszontalan csecsebecsét, s én 
vagyok az, aki a tékozlas boldogságában úszva mindezzel meg-
ajándékozom őt. Feledhetetlenül szép nap volt, sokáig elmarad-
tunk. S amikor mintegy bódulatból ocsúdva, sietve és elkomolyod-
va hazaindultunk, nem messze a vásártért ől, a kihalt utcán épp 
egy ilyen szerelmespárra lettünk figyelmesek. S ekkor anya, akit 
én sírni sose láttam, egyszeriben sírva fakadt. El őször csak a köny-
nyeit törülgette szipogva, aztán már zokogott. A sírástól és a me-
legtől szédülve, és félig megvarkulva támolyogtunk be a kapun... 

Ennek az esküvői képen látható néhai párnak az élete sohase 
tudott rendes kerékvágásba kerülni. Minden balul ütött ki, amibe 
csak belefogtak. Nem tartozták ugyan a falu legszegényebbjei kö-
zé, nem éheztek, áztak-fáztak, de valahogy mégse vitték soha sem-
mire. Ez a sikertelenség az id ők során mind komorabbá tette egyéb-
ként is többnyire örömtelen életüket. Egyre gyakrabban fordult 
elő, hogy apósa a pálinkásüveg után nyúlt. Nem ivott rendszere-
sen, de átlagosan havonta egyszer alaposan a pohár fenekére né-
zett. S ekkor végre szóra méltatta a feleségét is. S őt beszélt, be-
szélt, beszélt, talán nem is csak neki, hanem még inkább bele a vak-
világba, a végkimerülésig, amíg a pálinka végképp le nem döntöt-
te lábról. Felesége pedig ott ült vele szemben, és egyetlen szó nél-
kül rendre végighallgatta. 

— Tudod te, ki az a Kistüskei István? — kezdte hosszú ma-
gánbeszédét minden alkalommal, s mindjárt meg is adta rá a vá-
laszt: — Nem tudod, nem tudja azt senki. Azt csak én tudom. 
Én, én, Kistüskei István — s ilyenkor nagyot ütött a saját mellére. 
Hosszú, kacskaringós történetek következtek ezután, végs ő  érthe-
tetlenségbe fúló végkifejlettel. Valójában mindig ugyanarról a né- 
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hány történetrđl volt szó. Arról, hogyan úszta meg a négyéves „vi-
lágfölfordulást" Kistüskei István, s még néhány kés őbbi, kudarcba  
fulladt vállalkozásáról. Mára kezdet kezdetén is érthetetlen volt  
ez a magánbeszéd. Nem szó szerint, de a lényegét illet ően. Egyfe-
lől mindenkit ámulatba ejt ő  tettekrő l kívántak beszamиlni ezek  
a történetek, ugyanakkor önkéntelenül is lépten-nyomon a kudarc-
ról vallottak. Kistüskei Istvánra mindenki ámulattal nézett fel,  

nem volt nála belevalбbb fickó az egész osztrák—magyar császári  
és királyi hadseregben, de ezzel egyidej ű leg mintha mégsem ismerte  
volna fel senki Kistüskei István kivételes értékeit, mintha sohasem  
történt volna semmi egyéb, csak az, hogy egy ember magamagának  
mesél, ő  a főszereplő  s a többiek is, ugyanegy személyben, sőt 6 az,  
aki felettéblb ,becsüli Kistüskei Istvánt, ugyanakkor 6 képviseli a  
többieket is, akik a legjobb esetben is kétkedve néznek rá, vagy  
ami a leggyakoribb: észre sem veszik, hogy a világon van.  

E megsokszorozódás egyre kibogozhatatlanabb zűrzavarát kí-
vánta volna fékezni Kistüskei Istvánné, amint zokszó nélkül végig-
üldögélte férje kés đ  éjszakába nyúló magánbeszédeit? rJtjelz ő  vagy  
iránytű  akart lenni talán, hogy ne kerülhessenek végs ő  útvesztőbe;  
ahonnan nem lehet kitalálni semmilyen folytatható útra, ahol csak  
forgolódni lehet egy hely'beп , mint a kátyúba ragadt szekér kere-
ke. Vagy talán, mint annyi más nő, Kistüskei Istvánné is rendelke-
zett azzal az ősi asszonyi-anyai képességgel, hogy azonnal ki tudta  
hámoznia sok cikornyás összevisszaságból azt, ami ott lapít ben-
ne szóvátehetetlenül, s felismerte férje komor, feln őtté kérgesedett  
lénye mélyén a kisgyereket, akit magára hagytak a sötétben, s tor-
kaszakadtából üvölt, bele a vakvilágba, amiért senki sem jön ér-
te. S Emmának e pillanatban az villan az eszébe, hogy kettejük,  

Gábor és az 6 életében talán épp az 6 mindig kiújuló kétségbeesé-
se az iránytű . S a kudarc, mely férje egyetlen, elherdálhatatlan,  
apai öröksége, mindaddig elviselhet ő  lesz, amíg 6, felriadva álmá-
ból, újra meg újra farkasszemet néz a sötétséggel, melyben hajnal-
tól napestig, s estét ől hajnalig ott forgolódnak ők ketten. Ki-ki  a 
maga pályáján, egy helyben, mint a kátyúba ragadt szekér kereke.  



VARGA SZILVESZTER VERSEI  

HAIKU  

Befagyott patak,  
jégen borong az ég, a-
latta víz szalad.  

SZÜRKE ATVALTOZAS  

verébbel foglalkozni  
nemcsak törđdés  
hanem megtörtség —  
tandori stigma  

ereszalji kilakoltatás  
kispolgári maradványai  
kalitkába költöztetés  
alkalmazkodás-óhaj  

wilmeri kiválasztódás  
kataklizmák egyetlen Túlél ője  
a sasok elpusztulnak  
fertőzött dögöket vájva  
a fecskékоt is meggyötri  
az örökös pakolás vágya  
és nem Mi leszünk Noék  
verebek építenek bárkát  

bölcsőket ringatnak  
tobzódó orgiákat csapnak  
törvényt hoznak  
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jogokat gyakorolnak  
államot alapítanak  
és verseket írnak  
az emberrő l  

KÉSZtУLőDÉS  

Mielőtt elhagynám a falut s mákonyát,  
egyszer szét kell nézzek,  
hogy számot vehessek arr бl hol múltak el  
a nyúlcipős évek,  
s hogy hogy telt el itthon ez a negyed század  
gondos áporodás,  
és mért roppant szét a harangtorkú múltban  
minden elvágyódás?  

ÉJSZAKA  

A szobában, akár féreg a falban,  
matatok,  
míg odakinn a felhőkendős fák fölött  
hű lnek a csillagok.  
Az utcán álomcsokraival jár az  
éjszaka,  
és minden, minden nyitott ablakon át a  

feledést bedobja.  

EREDENDŐ  NAIVITÁSOK  

Eredendő  naivitásokból mosdatnak ki az évek,  

s mire eszmélsz már elvesztetted a reggeli szüzességet,  

már rád dereng az est szétomló homályával,  

és összekeverednek benned érzések meg értelmek —
lökdösve magad a holnapba, hogy konzervdobozok  

csörgésével riasszon az óra a még sarjad б  valóra — 
dő lsz hosszú szoknyás álomba, kutatva alatta izzadó  

megváltást, narancsszín ű  párvirágzást, kielégülés-kertet,  
s nem bukkanva a nyomra, mit benőtt a lomha moha bolyha,  
letört ágak után indulsz vissza a gyermekkorba.  
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Vissza, bicegve, kérdés nélkül,  
oda, hol a vágyak tava kéklik,  
oda hol gyöngül a szoba сigarettaízik-illata  
és újra dagad a tudat, oda hala válasz még  

remény és óhaj: voltaképp mi is az igaz?  

A túlélés sisakos vitézei tolonganak körülötted,  

üdvözlik az otthonrбl hazatértet,  
ki most magabiztosan lépked,  
mert mögötte a pálya bejárt magánya,  

és a csúcsnak bérce hol a siker a földnek érce,  

te pedig büszkén gyámolítod őket,  
a mindig hűséget esküdőket,  
hogy a tégla ára marad a jövő  nyárig,  
és a vakolat sem drága, ha kétszer le nem mállik,  

az autбra előre kell befizetni,  
és hogy az jár jól, ki a bort fölvizezi.  
Reggel cibálnak a gondok  
meg a rádióból rád torlódó hírek,  
szádban az első  kávé erjedésizé,  
nem kérdezik t őled hiszel-e istenbe' — 
a nappalok sziklaomlása úgyis összezúzza  

eredendő  naivitásaid.  



BESZÉDES ISTVÁN VERSEI  

HASON  

Vastagon vezetem a lencsét: 
ttüremlik görbén, tolong, amit látok. 
Sötéten köveznek a szemcsék: 
csobognak benne meztelen: a lányok, 
a gyerekek, asszonyok, fiúk. 
Verőfény rögzít mozdulatlanságot, 
s a képkeret: belőle sincs kiút. 
A parton, kinn, látszatra rendezetlenül, 
a gyűjtemény hever: .párnáira szúrt  
tücsök s cincér dögl ődik leplezetlenül,  
s egy kéken-feketén hint ~azik háton. 
Mellén katicabogár, Madonna merül; 
leránt a Boldogság, hasára rávon. 

CODA  

Hogyan győzhetnélek meg értelmeikr ő l? 
Épp nincsenek semimi — kis, boldogító,  

bolondutó játékaim.  
lök csak az erdőben, 

megvárva hajnalt, aztán estet. 
Nem latnak a szemeim, 

be sem tapasztattak; 
és fel sem emel senki: 

fekszem, és lám, hogy ,széthordanak a hangyák! 
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GYORSFÚGA 

Nekisebesedem folyton, 
s az esélyes emelkedőrđl 
üveges órákig csuszakodom vüssza. 
Le. 
Osszeszoritja állkapcsom, szemem, 
de mégis, bár szédülöm és .félem, 
oly gyöngéden zúdítom magam, 
mint álmaimban sem puhábban régen. 
Napként, 
és mint érintés halad, 
a pályadél épp köldököm alatt; 
pókká ingerli az érzést — mára 'balt, 
s csak a vérzés nyomja el a szivdabajt. 

Zenészek 



SzEMELVЕNYEK A FЕDERES MANб  
EMLÉKIRATAIBÓL*  

BALÁZS ATTILA  

XXIII. szemelvény  

apa utolsó ecsetvonása  

(vagy: mr. theodor danubius hyde utolsó húzása)  

S akkor, immár ennek a mi évtizedünknck fájós derekán, az  

Einstein utcára rámosolygott a szerencse: abban az évben — egy  

telepi kivándorolt szorgalmazására, aki odaát még ükapánk legen-
dafoszlányaival is találkozott, s akire „a Józsi gyerek"-ként em•  

lékezett a környék, bár már rég elhagyta tájunkat — ,  abban az  
emlékezetes évben a mi kis utcánkat az a hatalmas megtiszteltetés  

érte, hogy e vidék alkotóinak élén reprezentatív válogatást állít-
son ki a Guggenheim Museum hátsó termében, a New York-i „is 
merjük meg a kis népek művészetét!" akció keretében. A táviratot  

maga Józsi (Joseph Tath) küldte el helyi közösségünkbe, ahonnan  

azt Ubiparip bácsi rögtön apának továbbította mint leghozzáér-
tőbb személynek. Nem is nagyon emelt kifogást senki, hogy apa  
kerüljön a mi kis úttörő  csapatunk élére. Egyedül az amerikaiak  
haboztak egy kicsit, talán jobban szerették volna Leonardo papát,  

csoda tudja, ám Leonardo papa akkor már messze járt. Mimica  

néninek küldött lapjából ítélve Cipruson ,tartózkodott, ahol poli-
tikai menedékjogot kért. Ezt hallva az „amcsik" rögtön kibékültek  

apa személyével. Nyitva állt az út!  

Apa óriási lázban égett. Szerényebb meghúzódásait valóságos  

* Részlet a Forum Könyvkiadó 1985. évi regénypályázatának díjnyertes pá-
lyaművébđ1  
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pökhendiségi rohamok váltották fel olykor. Tény, hogy csakugyan  

és ismét bejött neki az ász: egyre fokozottabb vonzódása, a „méltó-
ságteljes fekete" iránta dzsessz feltétlen imádatában csúcsosodott  

ki épp abban az id őben, minek köszönhetően képei — az alapvető  
fekete tбnusák ellenére! — valamiféle már-már perverz módon:  

szokatlan melegséget, forróságot sugároztak, akárcsak az igazi,  

lüktető  repülésekre késztet ő  afrikai napsugár! Ezek a képek, hogy  

is mondjam, oly harsányak voltak, hogy alig lehetett t ő lük alud-
ni éjszaka. Oroszlánszín trombiták és trombitaszín oroszlánok kó-
vályogtak bömbölve rajtuk, hosszú, elnyújxott nyögésekkel, mint-
egy sulykolva kiemelve, lihegve hangsúlyozva Afrika és az ame-
rikai dzsessz gyökérkapcsolatát. Szegény Oszinak vattát tömtünk  

a fülébe éjjelente, de még úgy sem tudta rendesen 'kialudni magát.  

Tragikomikus mozzanatként az egyik ilyen labdacs oly mélyre csú-
szott a fülébe, hogy azt csak az orvos tudta kipiszkálni. Úcsém  
ekkor kapott fülgyulladást. Anya sdkat virrasztott mellette, apa  

pedig megigézte, majd igazi amerikai fülcseppeket hoz neki.  

Mondom, apa magánkívül volt az izgalommal vegyes örömt ől:  
igy az amik, úgy az amik, egyre csak erről beszélt, miközben majd  
félszáz képet rögtönzött még össze, hogy végül alig tudjon dönte-
ni, melyikeket vigye magával. Külön füzetecskét vett az össz-
dzsesszklubot összeírandó, továbbá elindult minden gyanús fogát  
megjavíttatni, nehogy rosszkor üssön be a fogfájás, akárcsak Le-
páz szomszédnak az el őző  fejezet sűrűsödési pontjában. Jó el ő re  
jegyet váltott, miközben attól tartott titokban, hogy a gép téve-
désből Indiába repül — mert volt egy ilyen babonás balsejtelme a  

sors egyenlítési hajlamával kapcsolatban. Ennek értelmében min-
dent többször leellenőrzött, de még igy sem lehetett nyugodt. Ne-
kem bevallotta: bárcsak az a majom, az a valamikori rajztaná-
rom is ellátogathatna erre a kiállításra, mert ez olyan lesz, hogy  

„az a kis dugasz menten összerakná magát".  

S akkor elérkezett a nagy nap! Minden olyan gyorsan ment,  

akárha apa szökésben lenne. Kara hajnalban kelt, gyorsan kiborot-
válta a fejét, felhúzta gondosan kiválasztott, gyorsan felhúzta el ő -
zőleg gondosan kiválasztott ruháit, szélsebesen fogat mosott, el-
csomagolta a kefét, nem i 's véve észre, hogy lehabozta a nadrág-
ját. Anya kikísérte a röptérre, ahol érzékeny búcsút vettek. Anya  

itt utoljára lefényképezte apát. Maradandó emlék. Látod, ez itt  

apa, itt, ezen a fotón! Belevigyorog a lencsébe. Látszik rajta az  

idegesség, az ajkai félszeg merevségén. Hóna alatta képek a Győ- 
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zelem egyik sikeresebb előtanulmányával, mert az igazi GYŐZEL-
MET apa nekünk hagyta meg! Itt áll, a beinduló szalag el őtt, ki-
merevített mosolyával, kicsit arrább pedig a többiek: ez itt, aki  

egy kicsit belelóg a képbe, ez nem más, mint az Eszti néni. Akkor  

ő  is kiment. Anyának nem tetszett a dolog, de lenyelte. Azóta  

már az Eszti néni is meghalt, szegény, mellrákban. Aztán, mikor  

hazajött a fővárosi röptérről, anya egy hosszú lajstromot pillan-
tott meg az asztalon: apa kivételesen itthon felejtette a nekünk  

hozandó ajándékok non f inito listáját.  
Apa biztos homlokára csapott odafenn a felh ők felett, ahol kü-

lönben — mint többen mások — kit űnően érezhette magát.  

Teltek-múltak az évek, én abbahagytam az iskolá пΡ, Oszi las-
san. visszatért az ideák világába, míg anyánk haját lassan, d ~e 
ugyanolyan biztosan ezüst szálaik szőtték át. Apa levelei hol kí-
sérteties gyorsasággal érkeztek, hol pedig — a gyors sorozatok  

után — hirtelen megritkultak, a dolgok aktuális állását követve.  
Apa, akit felváltva: hol elcsüggesztettek, hol pedig ellenkez őleg:  
éppenséggel feldobtak a manhattani felh őkaroolбk, a New York-i  
házak szédületes arányai, esetleg néha egy-két Manhattan-koktél,  
valamint az Empire State Building árnyékában meghúz бdб  étte-
rem hideg kaszinótojásai, a mindennapi hamburgerek stb., apa,  
my father, teremőr lett a Guggenheim szentélyében, azzal az ígé-
rettel, hogy ha az „ismerjük meg a kis népek m űvészetét!" akció  
továbbra is életképesnek bizonyul, akkor majd szervez бhelyettes-
nek dobják át oda, Joseph Toth mellé! Kecsegtet ő  volt, azonban  
sokáig kellett várni rá. Addig apa a kongó termekben üldögélt,  
s bár eleinte roppant érdekes volt számára a nagy el ődök és kor-
társak tanulmányozásának sikerekkel kecsegtet ő  lehetősége — az  
autodidaktikus továbbképzés sikereire gondolok! —, ut бbb ke-
gyetlenül ráunt. Letargikusan vonszolta fáradt testét teremr ől te-
remre, időérzékét elveszítve, azt sem tudva, feladta-e már leg-
utóbbi levelét, vagy még meg sem írta. Azt látta odakinn, hogy  

századot váltott, de fogalma se lehetett, melyik évtizedben él. Hát  

igaza volt Imre batyának?  
Imre batya, aki időköbben átesett els ő  infarktusán, mindig az  

ittmaradást és a tényekkel való harcos szembenézést szorgalmazta.  

Apa egyrészt nem is volt annyira ez ellen, másrészt, hát inkább az  

ő  művészi énje vágyott látványos kitörésre — valahová messze,  a 
Világba, legjobb természetesen az: ÚJVILÁGBA! Ószintén szólv а ;  
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apropб : a saját munkáival meglehet ősen szerény eredményeket ért  
el, mi több, még a Fekete Párducok is megfenyegett бk, nem lesz  
jó vége a dolognak, ha nem hagyja rögtön abba pszeudodzsesszes  
banalitásait. Apát ez nagyon elszomorította. Egyébként az is, túl  

a rádöbbenésen, mely szerint „a képek is más-más nyelven beszél•  

nek", az is lehervasztotta, hogy a dzsesszklubok is túl sok pénzbe  

kerülnek. Elkeseredett.  
Rövid krízis után úgy döntött hogy az öngyilkosság helyett „az  

ottmaradást és a tényekkel való harcos szembenézést szorgalmaz-
za". És ókkor rövidesen már ott láthatjuk a San Franciscóba tá-
vozб  Joseph Józsi Tath székében. Életének való ІіgайьбІ  boldog  
pillanatai következnek? Valószínű . Minden jel szerint — ez j бl ki-
olvasható sejtelmes, önkéntelen utalásdktól terhes sorai közül: —
összeszűri a levet Joseph Toth (pontosabban: Joseph J. Toth) New  
York-ban maradt feleségével. De mit csinált id đközlben az Eszti  
néni? Ő  meg elment volna a Joseph J.-vel San Franciscóba?  

— A fiamnak elment az esze. Bocsánatot kérek helyette —  

mondta szomorúan nagyapa, míg egyre reszketegebb kezét figyel.  

te. Bal kézfeje úgy ugrált az asztal lapján, mint a hal a szárazon.  

Teljes erejéből lenyomta a jobbal, de hasztalan, mert amint elen-
gedte, a ficánkolás folytatódott. — Nem ilyennek neveltük. Ez  

már nem is ő .  

Item: a Joseph Toth Józsi remek felesége — bizonyos meg nem  
nevezett forrásokból értesülve! — ugyan nem olyan szép, mint  

anya, de roppant megért ő, apa nagyságának behódoló, módfelett  
szenvedélyes és kitartó. Az analitikus tudamányók mai állása mel-
lett immár anakronisztikus lenne szemérmesen lesütött szemmel —  

hommage, hommage dr. Bontovies! — eltitkolni azt a tényt, hogy  

az „a másik asszony" a közösülésre bármikor hajlandó vaginális  
típusok közé sorolható, mintegy nyolc és fél teljes érték ű  orgaz-
musra képes mindössze 2 perc alatt, minekután ájultan hever az  

ágyon, míg apa a hideg kacsa maradékaival küzd. Pezsg őt kortyol  
rá, majd letekint a Central Park fölé tornyosul б  bérház 8. emeleti  
ablakaból. Akárha ő  lenne a szabadság megtestesült szimbóluma:  
Amerika a lábai előtt hever.  

Apa, ez Amerika!  

Tudom, fiam.  
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Nemes arcán bels ő  küzdelem tükröződik. Lehet, hogy csak a 
felböffenő  pezsgőt igyekszik visszaszorítani. 

Minek iszol pezsgőt, amikor nem bírod, apam? 
Eh, mit értesz te ehhez, fiam! 
Nem akarsz még hazajönni, apám? 

Csend. Apa a Central Park lombkoronáit szemléli. Tekintete 
megakad, hosszan elidőzik egy fagyöngyön. Mintegy körülsimo-
gatja. Talán arra a fa gyöngysorra gondol, amit anyának vett har-
mincadik születésnapjára. $rök titok. 

Gyere haza, apám! 
Elmondanád, hogy ezek után mihez kezdjek otthon? 

Apám. 
Apám. 
Apám. 
És, nini! Ekkor kabátot húz, miközben az ágyhoz lép. Vérmes 

szeretője — álmában mormolva — szétvetett lábakkal fekszik, 
apa elvesztegetett magja vékony csíkban csordogál ki a paplanra. 
Apa betakarja, gyöngéden megcsókolja, majd el! Lift zaja, ajtó 
csapódik, valahonnan zene hallatszik, .Joseph J. Toth felesége ap 
ró egyenletes horkolásba kezd. Egy éjszaka New Yorkban. Subi-
dubi. HOPP, BEBOPPP! P-P-P-P-P! Z-Z-ZZZ! DB-DB-DB! Me-
leg fekete hang, akár a zongora fedele. Sárga falevél pilinkél a sö-
tét ébenre. Ébentől nyugatra, ébent ő l keletre? 

Apa összerázkódik a Broadway sarkán, begombolja kabátját, 
zsebre dugja a kezét, leszegett fejjel veret végiga széles úton. 
Valahonnan sült gesztenye illata gy űrűzik feléje. Mi van ma? 
Mindenszentek? Halottak napja? Apának, akárcsak John Coltrane-
nek, kitágul az orrcimpája. 

John Coltrane. 
John Coltrane. 
John Coltrane. 
Vajon melyik van soron ma este? 
Talán az Afro Blue Impressions? 
Nem. 
Apa nem jut túl két egymással szembeni pornómezi szkülla-ka-

rübdiszén. Az egyikben a Mély torok című  félvilági alkotást, a 
másikban az Irmát vetítik. Lehet, némi nosztalgiával, apa beka-
nyarodik az utóbbiba. 

Hát nem volt elég, apám? 
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-- Csitt, fiam! Egyszer élünk. Pótolni kell az elmulasztotta-
kat. Érted ennek a filoz бfiáját? Még a legyet is röptiben. Cs бkold  
meg helyettem anyát. Mindjárt jövök, szia! Üdvözöl apád. Oszi  
hogy van?  

Oszd már nincs.  
Jól van. Üdvözlöm őt is. Legyetk még egy kis türelemmel!  

Játszatok, vagy mit tudom én, míg én ezeket elintézem, jó?  

Szabad veled vitába szállnom, apám?  
Nem szabad, fiam.  

Fiam.  
Fiam.  
Fiam.  

Apa ezek után, tehát azután, hogy még számtalanszor magáévá  

teszi a bűnös csбkokat is különös el őszeretettel végző  idegen asz-
szonyt, akinek a legszánalmasabb korai magömlés is elég minimum  

két darab fülsiketít ő  orgazmusra (lenn, a metróban, nem a metró-
ban, a Central Park sétakocsiján, az Apokalipszis most vetítése  
alatt, Allen Ginsberg irodalmi estjén, pimasz nemtör ődömséget  
színlelve: a konzulátus el őtermében, egy lakodalomban, a New  
York-i magyarok buliján, hátul a taxiban, a szabadságszobor lába  
közt, egyszer le, egyszer föl az Empire State Building liftjében, va-
lamint számtalanszor a Central Park fölötti luxuslakás stilizál-
tan kifeszített fest ői vásznán, ecsetet csinálva a Jaseph Józsi fele-
ségének anyáétól feltehet ően sokkalta durvább sz őrzetéből, egy  
gigantikus, mindent átfogó, könyörtelenül bekebelez ő  női szemé-
remtest megnйntázása közben stb.), szóval mindezek után apa ti-
tokban megpakolja kofferjét, betakarja kitárulkozó szerelmét,  
gyengéden megcsókolja, majd egy zacskó sült gesztenyével beül  
a taxiba.  

Ti the airport, please!  
Ti the J. F. K.?  
Hát mégis hazajössz, apám?  

Apát a Los Angeles-i röptéren éri a virradat. Ott szundikál egy  
székben. Valami levelet próbált megfogalmazni épp, amikor rajta-
ütésszerűen elaludt. A ceruza begurult a szék alá, a papír begy űrő-
dött a feneke alá. Csupán ennyi látszik ki bel őle: Kedveseiann  .. . 
Oly édesdeden alszik, hogy a nyála gallérjára csurran, onnan  a 
nyakkendőjére, ahol egy nyakkendőtű  valódi gyöngyévé válik.  
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Bár kezdetben kétségtelenül voltak nehézségek, ezt le nem tagad-
hatjuk, Hollywood meghódítása mégis inkáblb simán ment: ük-
apa szelleme, valamint a Joseph J. Toth egyik régi ismerésének  
meleg, emberközponti, pozitív emberábrázolású ajánlólevele  
megtette a magáét, megtették a magukét: képzeljük el: apa  
jól kereső  filmtrükk-üvegfestő  lett az M. G. M. álombirodal-
mában! Hát nem remek? 6, a második vonalbeli fest ő  most  
végre jól keresett, ha más nem. Küldött is haza egy ra-
kás (pénzt. Az egyiIk ilyen összegb ől festettük át narancs-
sárgára a házat. Most úgy néz ki, akárcsak a valódi felkel ő  
nap háza. Traditional, nem rock. Apa rock, vagyishát: rockgya-
lázб  elvakultságában nyilván téved, ha azt hiszi. Ez csak a hagyo-
mánynak egyik rockos feldolgozása. Ezt ő  Amerikában igazán be-
láthatta volna! Nem mondom, én szintén szeretem és becsülöm  a 
dzsesszt, általában az improvizatív zenét, ám én nem vagyok oly  
kizárólagos!  

Sajnos, apa ma már nem hihet semmit, mint azt el ő legeztem  
már, mintegy két és fél x 1000 oldallal ezel őtt. Apámra vég-
képp ráborult, elnyelte a csend.  

Mielőtt ez bekövetkezett volna, írtam neki valamit a Féderes  

Manó emlékiratairól. Lelkesedve válaszolt. Ma is emlékszem eu-
forikus szavaira: Írd meg! Írd, írd, írd! Ne tétovázz! Legyél ke-
gyetlen, még ha megharagszunk is. Csak a nagyapád ívétkeit kelle-
ne tán tapintatosabban megfogalmazni, Belsősorban a Te saját, jól  
felfogott érdekedben. Az én szökési kísérleteimet nyugodtan kite-
regetheted, de egyes ballépéseimet mégiscsak hallgasd el, vagy írjál  
belőle amolyan univerzálisat, tudom is én, ,mint a ITejút, ingig ilyes-
mi, ,te vagy az én kis homme de lettres-em, öne tépd fel anyád régi  

sebeit. Egyébként hogy van? Nincs neki 'olyan valaki, you know,  

valamiféle Szubsztitúcióra gondolok. 'Van-e? ,Meg, tudod mit: nagy-
anyád emlékét, lkérlek, fi bántsd! Ő  olyan volt, amilyen. Béke  

poraira... De te légy kegyetlen! Fel a fejjel!  
Ez a miamanó, ha jól értettem, ez valami olyan фnindent átható  

vezérelv, ugyebár? Pokoli ötlet! Csak azt ne írjad meg, hogy rrni-
ként lett igazgató, s egyúttal a muzulmán étterem társtulajdonosa.  

Bajod lehet belő le! (Ezt inkább hagyjad ki... Majd megpróbálunk  

itt valamit az M. G. M.-ben. Hogy állsz az jangollal? Nem lenne  

Jobb, ha egyes részeket mindjárt angolul vetnél papírra? Elgon-
dolkodtál már ezen? Természetesen }nem ak аrlak befolyásolni, de  
itt van ez az író, ez a Nobel-díjas, tudod, az (varrógép nevű, aki  
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jiddisül ír. Ő  például megkapta a Nobelt, de gaz ilyesmi ritkaság,  
mondom neked! Angolul kell írni, mindjárt (nagy ,`té!tre kell men-
ni, nem amolyan piculákra. Mit gondolsz, ,megklaphatod a Nobel-
díjat? Anyád hogy vélekedik Amerikába jöveteletekr ől? Még min-
dig annyira ragaszkodik a házhoz? Bennem !ezen a téren melgrop-
pant .valami. Te jól ibírod. Fel ;a fejjel!  

Aztán vidámabb hangnemben:  
Tudod, itt olyan igazi, detektoros, embersz őr Mecsetem van, he,  

he! Azt futtatom lehelet f inoman ezeken az lövegeken. Mondom  

neked: lehelet f inoman. Fuck ifi! Csak bátran, (mondaná az ame-
rikai.  

•  

Apa szédületesen felfelé ível ő  pályája végén N. N. befutott ren-
dező  kebelbarátja lett. A rendez ő  nevét itt nem írnám ki. Azt hi-
szem, mindent elkottyantok azzal, ha csak annyit mondok, hogy  

ez a titdkzatos figura rendezte a hírhedt Eksztázis új változatát,  
ezúttal a Niagara .monumentális vízpermetében a csábos Nastassja  
Kinskivel (ugyanez az illető, mint ahogy arról mostanában írnak  

a világ pletykalapjai, a napokban az immvnolбgiai rendszerében  
beállt zavarokkal küzd). Nos, ennek az em'berne ~k született egy  
olyan hajmeresztő  ötlete, hogy filmet forgat az amerikai állam-
polgárok viszontagságairól Libanonban. Valódi háttérrel, méghoz-
zá senki mással, mint apával az egyik főszerepben! A véleménye  
szerint meghђkkentő  átváltozásokra képes édesapánikkal, mert  

egy ilyen született őstehetségnek belefulladnia abba a rengeteg  

szaros kencébe, if you know what I mean".* Decemberben kezd ő -
dött volna a forgatás, addig a fél stábot meghívta egy kis kikap-
csolódásra Tel Aviv-i villájá a. Ő  még egy ideig Los Angelesben  
maradt, mivel sikerült összerúgnia a port a kisesé kényesked ő, kis-
dedét totojgató, az anyai szeretetrohamokat állítólag csak mfinel ő  
Nastassjával, így új színészn ő  után kellett néznie, úgyhogy azért lehe-
tőleg ne jusson Nastassja fülébe a dolog, hátha meggondolja magát  

— „akkor pedig nyert ügyünk van, baszd meg!". Nem lett.  

Apa klasszison felüld kiszolgálásban részesült Tel Avivban. Na-
gyokat úszott N. N. privát medencéjében, ananászszeleteket hab-
zsolt egy többszemélyes, felfújható úszópárnán, rengeteget biliár-
dozott, lovagolt, privát projekciókon vett részt, be-betévedt a vö-
rösfényövezetbe — tehát minden, amit csak el tudsz képzelni! S őt  

* Üvegtörmelékb e n  
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még részt vett egy hétvégi kiránduláson is a Déli-sarkra, ám az 
idő  nehezen akart múlni. Gyönyörű  az ősz Tel Avivban —  írta, 
miközben már egészen arásra gondolhatott. 

Lassan, de annál alattomosabban kikezdte volna a honvágy? 
Anyára lehetett ily határtalanul féltékeny? 
Minket szeretett volna látni, a mi megritkult sorainkat? 
Esetleg a házat? 
A mi kis utcánkat? 
Utoljára jбl meg akart nézni magának egy klasszikus, vajdasági 

gémeskutat a couleur locale össz színezetével. 
Nem tudta elviselni a gondolatot, hogy anyának ,lovagja van? 
Nem tudta? 
Sosem tudjuk meg pontosan.  

Lehet, csak haza akart ugrani egy pillanatra, mégpedig R бma 
érintésével. Miért, miért nem, másodosztályra sz бló jegyet vál-
tott, utána meggondolta magát, hozzáfizetett. Kényelmesen elhe-
lyezkedett. Mosolyogva nézte végig a stewardess kissé ügyetlen 
pantomimjét a biztonsági teend őkre vonatkozólag, lekötözte ma-
gát, aztán kinézett az ablakon. Felb ődültek a motortik. Egysz бval: 
még abban sem lehetünk egészen biztosak, hogy haza akart láto-
gatni. Azaz...  

A drámai események — pontos koreográfia szerint — valahol 
10 000 méteres magasságban kezd ődtek. Mintegy vezényszóra, hat  
kreol férfi ugrott fel helyér ől. Az egyik villámgyorsan a stewar-
dess homlokának szegezte revolverét, a másik pedig — miel őtt a 
biztonsági szolgálat emberei megnyomhatták volna az ajtót blak-
kolб  gombot — máris eltűnt a pilбtafülkében. A harmadik egy  
rabbanбanyaggal telt szelencét tapasztotta gép f alára, a negyedik 
és az ötödik lefegyverezte a biztonságinkat, a hatodik egy fogpisz-
kálóval valamiféle kis golyбszórбt babrált, azután felébresztette 
ábrából a társaság elszunnyadt hetedik tagját, aki ett ől a pillanat. 
tól kezdve roppant morózusan nézett a repül ő  vegyes utasaira, 
sűrűn tűnve el a vécéfülkében. Utoljára halálsápadtan jött ki, s 
pár lépés után összerogyott. Társai lefektették, és vízzel paskolták  

az arcát, de nem sikerült észre téríteniük. Lassan szembe kellett  

néznünk a szomorú ténnyel, mely szerint rabl бink a szбban for-
gб  illetőben első  emberüket veszítették el. Ett ől nagyon idegesek  
lettek, ám volt annyi mázlijuk, hogy véletlenül belebotoljanak  
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megboldogult vezetőjüknek a mosdóban kiejtett fe gyverébe. Az  
irányítást ezután kissé felkészületlen, második emberük vette át,  

ő  bonyolította a további repülést, er ősen dadogva, ám annál el-
szántabban.  

Nagyon gyorsan "kiderült, nem dél-amerikaiakról van szó, ha-
nem arabokról, mégpedig  az Iszlám Kamikaze kevésbé ismert,  
ámde annál könyörtelenebb experimentalista frakciójáról. A frak-
oiб  emberei — minden teketóriázás nélkül — e gyenesen Abu  
Hammadba kényszerítették a hatalmukba kerített gépmadarat. Itt  
elkezdődött a huzavona. A géprablók — néhán y  társuk szabadon  
bocsátásával egyetemben — az izraeliek Amerikába való vándor-
lósának tempófokozását, a vilá gvásár helyének megváltoztatását,  
valamint a londoni Big  Ben imperialista szimbólumának azonnali  

leszerelését követelték, ellenkez ő  esetben minden órában lelőnek  
egy  túszt. Tudjuk, kikkel a sor elején!  

Apa szíve összeszorult, a többielkével e gyetemben ;  képtelenség-
nek tűnt, hogy  az angolok leszereljék le gnagyobb órájukat. No  
way ! Miegymás.  

„Le az imperialista időszámítással!"  
ÚJABB GÉPRABLÁS! — kürtölték szerte a mé g  friss nyomda-

festékű  újságok a következő  reggel a szenzációsnak ali gha számító  
hírt. TEGNAP ESTE FÉL NYOLC ÉS NYOLC KÖZÖTT AZ  

ISZLAM KAMIKAZE EXPERIMENTALISTA FRAKCIбJÁ-
NAK FEGYVERES CSOPORTJA ELTÉRÍTETTE AZ IZRAELI  
IFC TÁRSASÁG UTASGÉPÉT, AMELY TEL AVIVBAN  
SZALLT FEL, HOGY FOLYTASSA SZOKASOS ÚTJÁT A BO-
GOTA—ROMA VONALON. MEG NEM ERESÍTETT HfR SZE-
RINT A GÉP FEDÉLZETÉN TARTбZKODIK A BOGOTÁI  
SZERZETESEK VATIKANI KÚLD уnsÉGE IS. A GÉPRAB-
LбK MEGPARANCSOLTAK A PILбTANAK, HOGY A GÉPET  
IRÁNYÍTSA AZ ABU HAMMAD-I REPÜLŐTÉRRE. AZ ABU  
HAMMAD-I HAT6SÁGOK MENTEN ELRENDELTÉK A RE-
PÜLETÉR LEZÁRÁSÁT, HOGY MEGGÁTOLJAK A GÉP LE-
SZALLASAT. CSAKHAMAR AZONBAN MEGADTAK A LAN-
DOLÁSI ENGEDÉLYT, MELY ELHATÁROZÁSUKAT EM-
BERBARÁTI INDÍTÉKOKKAL MAGYARÁZZÁK. A LEZÁRT  
RUPTÉREN ATFOGI BIZTONSAGI INTÉZKEDÉSEKET LÉP-
TE'1"i'ІјK ÉLETBE. AZ UTASGÉPÉT RENDÉRSÉGI, TÚZOL-
T'- ÉS MENTEAUT6K VE'1"1 K ,KÚRÜL. TEL AVIVBAN  
AZONNAL LEVÁLTOTTAK OBADJAH GOLDBERGET,  A 
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REPÜLŐTÉR ÉS MÁS INTÉZMÉNYEK BIZTONSÁGI SZOL-
GÁLATÁNAK FŐ- ÉS FELELŐS IGAZGATбJÁT. ALAPOS  A 
GYANÚ, MELY SZERINT OBAD JAH GOLDBERG USSZE-
SZÚRTE A LEVET A TERRORISTÁKKAL. AZ ESETET TO-
VÁBB BONYOLITJA AZ, HOGY OBADJAH GOLDBERG FE-
LESÉGE, VALAMINT NYOLCÉVES KISLÁNYUK IS AZ EL-  
RABOLT GÉPEN TARTOZKODIK.  

Első  ,éjszakám egy elrabolt utasgépen — ásította reggel apa,  

mondhatom, nem kis akasztófahumorral. Vécére kéredzkedett. Az 
engedélyt megkapta. 

TOVÁBB FOLYTATбDIK A TÚSZDRÁMA! A LÉGI KA-
LбZOK NEM ENGEDNEK KоVETELÉSEIKBŐL. BOGOTÁ 
RUGALMAS ÁLLÁSPONTRA KÉRT LONDONT. A REPÜLŐ -
TÉR FÖLÖTT AZ ÉGBOLT DERÜLT. TOVÁBBRA IS SZÜNE-
TEL A FORGALOM. A LÉGI KALOZOK TÜZET NYITOT-
TAK A REPÜLŐTÉR ÉPÜLETÉRE, UGYANAKKOR SZABA-
DON ENGEDTEK HÚSZ GYERMEKET AZ UNICEF JEL-
VÉNYEIVEL, TOVÁBBÁ MEGENGEDTÉK, HOGY ORVO-
SI SEGÉLYBEN RÉSZESITSENEK EGY VAJÚDО  STEWAR-
DESST. APA BELENÉZETT A TÜKÖRBE. ARCÁT IGEN EL-
NYÚTTNEK TALÁLTA. 

Igen, a gyermekeket szabadon engedték, ám hogy félreértésre 
ne kerüljön sor, az els ő , találomra kiválasztott embert, valami kö. 
vér, texasi olajmágnást, odakötözték a gép ajtajához, ahol — 
mindenki szeme láttára — tettlegesen bántalmazták, majd kiherél-
ték. A kínai kormány nemzetközi kérdésekkel foglalkoz б  központ-
jának igazgatбja elismerően szбlt az USA magatartásáról a gépelté-
rítés ügyében, méltatva az amerikaiak türelmét.  

Feszült idegháború folyt. Bizonyos hírek szerint a britek már  

majdnem elkészítették a londoni Big Ben h ű  műanyag másolatát,  
amelyet a géprabl бk szeme láttára robbantottak volna fel a ham-
madi kifutбpályán, amikor sor került a végzetes baklövésre:  

Ismeretlen terroristák másik csoportja, amelyr ől csak annyit  
tudunk, hogy a lakonikus B-csoport nevét viseli, de mindenki az  
izraeli titkosszolgálatot és a CIA-t sejti mögötte, elrabolt és Pata-
gбniába kényszerített egy arab légi zarándokokkal telt másik utas-
gépet, amivel átmenetileg egyesítették az arab vilfagot, rendkívül  

idegessé és nyugtalanná téve apa elrablóit. A B-csoport az izraeli 
légibusz eltérítőinek feltétel nélküli megadását, valamint a leg-
súlyosabb büntetés kiszabását t űzte ki követelésül. Ellenkez ő  eset- 
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ben minden félórában lelőnek egy túszt! „Tudjuk, kikkel a sor  
elején ..."  

A dolog holtpontra jutott. Iddközben létrejött a direkt kapcso-
lat is a két gép közt. S éppen ez, amit eleinte egyesek zseniális öt-
letnek tartottak, a huszadik század vívmányának — mint mind-
járt látni fogjuk! — okozhatta — egy szánd@kos beugrás foly-
tán! — a pokol elszabadulását.  

Jól tudjuk, hogy még a legnagyabb el ővigyázatosság mellett is  
néha becsúszik egy-egy téves információ, mintegy beúszik vala-
honnan egy-két szándékos vagy kevésbé szándékos kacsa bármely  
kammunikáciába. Idáig ez még elkerülhetetlennek látszik. Ennek  a 
törvényszerűségnek hála, továbbá annak a lemérhető  ténynek, mely  
szerint a világpбlusok fokozatos közeledésének, az azel őtt áthidal-
hatatlan távolságok legy őzésének korszakaban is Patagбnia igen tá-
vol esik Abu Hammadtól, könnyen megtörténhetett az t n. „break  
in". Valaki, még ma sem tudjuk, pontosan ki, a B-csoport vezé-
rének hűvös hangján közölte a hammadi kifutópályán vesztegl ő  
géppel, hogy „elkezd ődött a kivégzés". És akkor tényleg elszaba-
dult a pokol, amit már senki sem tudott megállítani:  

Az experimentalisták gyors válaszként, villámgyors egymásután-
ban nem kevesebb, mint 7 többé Кevésbé jól lemészárolt utast lök-
tek ki a hammadi röppálya hideg aszfaltjára — s ekkor apára  
került a sor.  

A szemtanúk szerint apa falfehérré vált, de sikerült meg őriznie  
nyugalmát.  

Ladis and gentleman, én nem vagyok amerikai — mondta  

angol hidegvérrel, majd halkabban még csak ennyit f űzött hozzá:  
— Jugoszláv vagyok, ha ez itt egyáltalában most számít valamit.  

És tévedésből utazom az első  osztályon.  
Micsoda? — szólt az őt az ajtó felé lökő , mindenre elszánt,  

marcona terrorista. — És ez az útlevél itt?  

Hamisítvány. Plágium. Mit mondjak?  
Bullshit! É 's ez a hülye név?  
Művésznév — vallotta be elpirulva apa.  

Ugyan már!  
Jó. Mit gondol, mit jelent itt, ebben a hülye névben az, hogy:  

Danubius.  
Mit trom én.  
Kérem, ez a szélesen hömpölyg ő  Duna folyó, mely 'C7jvidék  

mellett folyik. Hallott mára Dunárб l?  
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Apa a Duna-kering őt dúdolja.  
— Ennek elment az eszi — állapítja meg megütközve a nagy  

darab géprabló. — Ibrahim, gyere csak! Ez az ipse itt azt állít-
ja, hogy nem amerikánus.  

— W-w-w-hat?! Hát mi?  
APA: Jugoszláviai magyar fest ő  vagyok.  
IBRAHIM (ravaszul) : 0, igen. S-s-s m-melyik városból, ha sza-

bad kérdeznem?  
APA: Újvidéki vagyok. Novi Sad-i.  
IBRAHIM (miközben apa az arab férfi kissé szomorkás, fá-

radt, nagy, meleg, barna szemgolyóiban magát a halált pillantja  
meg, s miközben valamiféle szokatlan beletör ődés kezdi zsibbasz-
tani tagjait): Bravó! Ismerek ott egy kit űnő  éttermet.  

APA (felasillanб  reménnyel): Tudom, melyikre gondol!  
IBRAHIM (félig lehunyt szemmel, halkan) : Nézze, ha meg tud-

ja nevezni az egyik tulajt, akkor megmenekült. Értem?  
APA (szinte gondolkodás nélkül vágja rá , büszkeségtől sugárzó  

arccal): A Féderes.  
IBRAHIM (a méregtől elzöldülve): Má milyen féderes, te bo-

lond! Ez tényleg marha! Vigyétek a picsába!  
APA (tehetetlenségében fellángoló önérzettel): Tudod mit, te  

blöffölő  pernahajder: Fuck off!  
IBRAHIM (kivillanó agyarakkal replikázva) : Fuck off !  
APA: Hogy rohadna le az orrod!  
IBRAHIM: Vigyétek!  
Apa, miközben elsötétül el őtte minden, a hóhér arcába köp.  

Valahonnan gyermekcsacsogás hallatszik, majd felcsendülnek  a 
Blue Duna keringő  első  akkordjai, amelyek a When the SAINTS  
GO MARCHING IN szimfonikus zenekarra írt változatában  
mosódnak át. (Függöny!)  

Látom apa vérbe fagyott holttestét a kifutópályán. Innen, távol-
ról nem nagyobb egy gyermeknél. Ott hever Krausz Gáspár és  
Dzsambász teste között. Kerozint öntenek rájuk, de aztán mégse  
gyújtják fel. Hadd nézze a világfalu! Apraja-nagyja.  

• • • Teltek, múltak az évek. És tovább nem történt semmi. Apa  
emlékét felidézve, az utolsó nagy ponton gondolkodva: apa zse-
béből, az ő  utolsó zsebéből előkerülő, asztalomon felsorakoztatott  
apró csecsebecséi felett kontemplálva: szemem egy kis üvegcsén  
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akad meg. OTALGAN — írja rajta. Svájoi gyártmányú, Hollan-
diából Amerikába, majd onnan Abu Hammadba 'kerül ő  — fülcsep-
pek. Többet nem is mondhatok, elvtársam, kedves barátom, ádáz 
ellenségem, akármim. Csak így, halkan, kicsücsörített fülekkel: 
CSEPP, CSEPP, CSEPP — kedves kolléga —, CSEPP, CSöpp, 
csöpp! Ez nem tört össze. De hová lettek az ennek szánt-szent 
fülek? 

Néha, kedves barátom, néha rajta kapom magam, hogy azon 
gondolkodom: vajon mit tett volna apa helyében, mondjuk, Jo-
seph Toth, hogy mást ne mondjak... 

(Mit mondasz? Hogy: de hiszen apám még él? 
Vitatható kérdés, kedves barátom. Hadd áruljak el neked va-

lamit: ez már nem az igazi! Ha nem vigyáz magára, csupán hal-
vány árnyéka lesz önmagának, mégpedig rövidesen. 

Mondom én neked.) 

Mechanika a fehér mez őben 
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TOTH BUBORA ISTVÁN  

Apám a háború előtti munkaadónál vállalt munkát több társá-
val, akik átvészelték a háborút. Ilyen körülmények közt kezdtem 
én is dolgozni mint mez őgazdasági bérmunkás. Mint még marok-
szedő  koromban, most is azoka haladó szelleam ű  emberek vol-
tak a csoportunkban. Ezek álland бan fölszínen tartották a ki-
zsákmányolás-ellenes propagandát, de csak bérkövetelés formájá-
ban. Szocialista vagy kommunista rendszerr ő l neon beszéltek. Tár-
sadalmi-politilkai ismereteik nem terjedtek odáig. 

Ezek az emberek kifogástalan, pontos, j б  munkásak voltak. A 
mezőgazdaság minden ágában, az akkori fejlődési színvonal kívá. 
nalmai szerint, mindségi munkát végeztek. Gyakran borsot törtek a 
hajcsár orra alá, de munkájuk példa volta többiek el őtt, és az 
lenyelte a sérelmeket. A lázadozók csak a jó munkájuk által jut-
hattak munkához. Nem dolgozhattak rosszul, fölületesen, mert be-
tevő  falat nélkül maradtak volna. 

1919-ben arattam el őször. Abban az időben a vető- és cséplő -
gépen kívül más gépek nem voltak. Kézi er ővel végeztek a földe-
ken minden munkát. Napszámba jártunk kapálni, füvet, bük-
könyös zabot, muhart, lucernát, mislinget, sarjút kaszálni, és bú-
zát, árpát, zabot aratni. A kapán kívül a kasza volta legf őbb 
munkaeszközünk. Meg kellett tanulnia kaszát kalapálni, ez nagyon 
fontos volt. Nem minden növénynek kellett egyformán kalapálni, 
ezt is meg kellett ismerni. (A kasza helyes vagy helytelen kezelé-
csén múlott, hogy mekkora er őkifejtéssel dolgozhatott az ember.) 
Aki ezekre a fortélyokra nem jött rá, vagy csak a fizikai erejében 
b zott, azt sokszor lefektette a kasza. A mi bandánkban az id ő -
sebb emberek állandбan iktattak, magyaráztak a fiatal kaszásdk-
nak. Nem mindenhol voltak ilyenek az emberek. De volt sok olyan  
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idősebb is, aki soha nem ismerte meg Igazán a kaszálás helyes tech-
nikáját. Az ilyenek neon is taníthattak senkit. Én •már, amint már  

szóltam róla, még marokszedđ  koromban, egyik társammal zabara-
táskor kaszáltam. De annak már négy éve. Akkor még nem vet-
tem komolyan, és nem sokat értettem hozzá. Ebben az évben sokat  
dolgoztam kaszával. A sorból kiállni nem lehetett. Mindenfajta  

növény vágása másmilyen izomlázat +is okozott. Minden este gya-
log haza, reggel ki, 7 km távolságra. Amikor apám fél háromkor  
fölkeltett, sokszor alig másztam, úgy fájt valahol. A munka kez•  
désénél, 8-10 csapásnál olyan grimaszokat vágtam, ami beillett  

volna cirkuszi mutatványnak. Ilyen romantikus kínokat kellett ki-
állniuk a kezdő  kaszásoknak. A fájdalom egy-két nap múlva meg-
szűnt ugyan, de másik növénynél a másféle hozzáállás máshol idéz-
te elő  az izomlázat. Az első  egy-két évig kisebb-nagyobb mértékben  
előfordult ez. De megszoktam. Hozzáedz ődtem. Ez a kenyérkere-
settel járt, és ami még nagyon fontos volt, tetszettek a társak, akik-
kel dolgoztam. Egyszerű, közvetlen, természetes észjárású, értelmes  

emberek voltak. Ez nekem olyan akaraterőt és kedvet adott, hogy  
föl se vettem a munka gyötrelmeit. Minden munkába beleiga-
zodtam.  

Van egyfajta kemény szálú f ű . Ha egy kicsit partosabb helyen  
a június eleji, meleg nap rásüt, akkor ahhoz érteni és akarni kell,  

hogy a kasza fölébe ne szaladjon. Sulbaszárnek nevezték ezt a fü-
vet. Tövestül vágtam ki. De j б  kaszád van, öcsém, ha ilyen jól  
fog, mondogatták. Pedig főleg az ő  érdemük volt, hogy úgy fo-
gott. Emberségesen, megértő  türelemmel bántak velem, a kezd ővel,  
ez adott akaratot és kedvet,  ezért fogott jól a .kaszám, és így sike-
rült a munka technikáját is elég hamar eltanulnom t ő lük.  

Nem vagyok biztos benne, kitől kaptam egy könyvet, amikor  
ezeket a munkákat végeztük. Kánaán volta címe. Csizmadia Sán-
dor írta. Egy földmunkás volta f бszereplбje. Az agrárproletárok  
életérő l, a munkaadókkal vívott bérharcról és a tókés osztály si-
lány erkölcsi értékéről szólt a könyv. A könyvet vittem magam-
mal a munkába is. Délben egy óra pihen ő  volt. Az ebéd kenуér,  
szalonna és vöröshagyma volt. Amíg ettem, akkor is, és amíg még  
nem indultunk, addig olvastam. Este mindig 9 óra után értünk  

haza, és mire a mosakodás, vacsora megvolt, 10 óra vagy több is  
lett, olvasni már nem volt kedvem. Fél perc alatt elaludtam.  

Akármilyen égiháború volt néha éjjel, én abból soha semmit nem  

hallottam.  
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Nagyon népies, könnyen érthet ő  volta kđnyv. A tartalma en-
gem úgy megragadott, hogy életem további magatartására dönt ő  
hatással lett. 

rJgy érzem, hiányozna ebből az írásomból valami, ha nem írnám 
le, miképpen oldódott föl bennem az a gátlás, ami a n őkhöz való 
közeledésben visszatartott. Hogyan lettem szerelmes egy marok-
szedő  lányba. 

1919-et írtunk. Hűvös, esős nyár volt. Emiatt sokáig elhúzódott 
az aratás. Ekkor arattam el őször emberszámban. Húszéves voltam. 
Tizenkét pár kasza dolgozott a bandánkban. Egy kaszás és egy 
marokszedő  számított egy pár kaszának. Munka közben a két ka-
szás által levágott gabonát a két marokszed ő  egy harmadik 
marokszedő  által elterített, illetve a tarlón elnyújtott, búzaszálak-
ból sodort kötélbe rakta. Ezt a tereget ő  marokszedő  kaszása be-
kötötte, és lett bel őle a kéve. 

A kévekötés úgy történt: Az ember az egyik kezével fölemelte 
az előtte, a két marok buga alól kilátszó kötél végét. Azután az 
egyik térdével rátérdelt a markok tetejére, a másik lábát hátranyúj-
totta, hogy orra ne bukjon, és jól el őrehajolva fölemelte az elöl 
lévő  végét a kötélnek. Ekkor jó erősen meghúzta fölfelé a kötél 
mindkét végét, hogy megszoruljanak a markok benne, mert a nem 
szorosra kötött kévéb ől sok volta kaparék; ekkor talpra állt az 
ember, és lehajolva a kötél egyik végét körülcsavarta a másik vé-
gén, és ami még maradta kötélb ől, azt aládugta, és kész volt a 
kéve. A kötöző  ember szólta marokszedőknek, hogy kisebb vagy 
nagyobb markokat szedjenek, nehogy túl kicsi vagy túl nagy le-
gyen a kéve. Nyolc kasza után négy köt ő  volt. Félnaponként vál-
'tották egymást. A kévekötés balettiskolai gyakorlatnak is beillett 
volna. 

Egy nap délelőttjén én is kötöttem. Volta bandában 3 lány, 2 
menyecske, 2 asszony és 5 fiúgyermek marokszed ő . Az én marok-
szedőm gyerek volt. Az, aki a második markot hozta a kévének-
valóhoz, lány volt. Az apja után szedte. Ez után kellett nekem 
bekötni. Mint egy szüzességet fogadott szerzetes, soha egyikkel 
sem komáztam. A reggelizés után nemsokára, amint megkezd ődött 
a kaszálás, ez a lány, amint rátette az els ő  marokra az övét, gyor-
san lehajolt, és föladta nekem a kötél elöl lev ő  végét. Nem kellett 
nekem balettudományt végezni, hogy a kötél els ő  végéhez jus-
sak. Ez volt ebben a munkában a legrosszabb. Igy jóval el őbb be-
kötöttem, és könnyebb volt. Amikorra hozta a markot, én már 



EMLÉKEZÉSEIM (VI.) 	 773  

vártam. Amúgy sem voltam lusta. A lány kitartóan fölemelte min-
den kötél végét. Marokszedők ezt csak azoknak szokták megtenni,  
akiknek könnyebbé akarják tenni a munkát, vagy valamiféle el ő-
zékenységből vagy kedveskedésből. De nem volt nekik kötelez ő .  
Eleinte nem is nagyon figyeltem a dologra. Egyszer hozzáért a ke-
zem az övéhez. Másik esetben közelebb kellett neki állnia,  
hogy elvehessem a kötél végét, hozzáért a kezem a térdéhez. Egy-
szer csak azt vettem észre magamon, hogy kezdem a lányt figyelni.  
Egy kicsit molett, középmagas, barna, 58-60 knló lehetett, nem  
csúnya lány. Mint a zerge, úgy mozgott. Eleinte nem érdekelt.  
A dolog oda fejlődött, hogy már mindketten azon voltunk, hogy  
minél jobban összeérjen a kezünk, s őt néha gyorsan meg is fog-
tuk egymásét, de gyorsan, nehogy valamit észrevegyenek a töb-
biek. Persze, mi csak azt hittük, de a banda a szeme sarkáb бl rnár  
régen lesett bennünket. Mindez egyetlen szó nélkül zajlott le. Nem  
volt több alkalom ilyenre, mert másnap befejeztük az aratást.  
Nyilvánvaló volt, hogy a lány kiszemelt magának, de ezt a lehe-
tőséget használta ki; és amire eddig ügyet sem vetettem, ha be-
szélt, a hangja fülbemászóan csengett, hogy bennem elkezdtek az  
ördögök kergetőzni miatta.  

A sok nyári eső  a keresztbe rakott gabonát úgy eláztatta, hogy  
három ízben szét kellett raknunk szárítani, mert mind kicsírázott  
volna. Amikor le lett aratva, az uraságét mindjárt behordták asz-
tagokba. Igy a későbbi esőktől biztosítva volt. Legrosszabb esetben,  
ahol a tetőzés nem volt jб, abban lehetett csírázás. De arra na-
gyon vigyáztak. Csak gyakorlott öregbéresre bízták a tet őzést.  A 
keresztekben kijelölt tizenkettedik rész, amiért arattunk, kint ma-
radt, bár a szerz ődés úgy szбlt, hogy az uraságé után nyomban  
be kell kazalba hordani az aratórészt is. A cséplés csak azután  
kezdődhet, amihez az igát és csépléshez a gépet a munkaad б  adja.  
Volt a gazdaságnak egy dölyfös, vérszopó, igazi munkásnyúzó  
intézője, aki megtagadta a mi részünk behordását, amíg az úrét cl  
nem csépeljük. Az idő  továbbra is esős maradt. Még kétszer kiren-
deltek a 'bandagazdák bennünket kereszteket szárítani, de mire en-
nek acséplése is elérkezett, már 80%-a csírás volt. Az uras.géban  
csak 5% volta kicsírázott szem, a mi részünkben 80%. Mikor  
megkezdtük a rész cséplését, hamar kiderült a baj. Nagy lett az  
elkeseredés, mert a malom a bevitt minta után nem vehette át,  
hogy lisztet adjon érte. Csak jószágtakarmánynak val б  volt. Volt,  
aki sírt, a másik káromkodott. A gazdaságnak két egymás melletti  
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tanyáján, amit az eladбjuk után Sándornak és Gézának neveztek,  

összesen 66 kaszás és 66 marokszedő  keserves 6 heti munkájának  
bére volt veszélyben.  

Ekkor akcióba léptek az én embereim: Tóth Bubora József,  

apám unokatestvére, a banda matematikusa. Nagyon jól tudott  

számolni, amit béreslegény karában egy urasági kovácstól tanult.  

Meg jбl írt, olvasott is. Ennek lelki barátja Fekete Imre (Huber),  
aki a banda jogásza és bátor szókimondója volt. Még néhány tár-
suk, akik szorosan mellettük álltak.  

Ezeknek a kezdeményezésére a három bandagazda, akik a Gé-
za-szálláshoz tartiozб  földön dolgoztak velünk, bementek és kihív-
ták a főhajcsárt. A cséplést leállítottuk. A követelésünk az volt:  
szerződésszegés történt a munkaadó részér ől, ez okozta a (kárt.  
Az uraság raktárából minden pár kasza részére 600 kg búzát ké-
rünk. A kint maradtat elcsépeljük, legyen az övé. Ennek a híre  
átjutotta Sándor-tanyára, ahol hasonló probléma volt, és azok is  
csatlakoztak hozzánk a követeléssel.  

Ezt hallva a főhajcsár felhördült: Igenis, tisztelt napszamos  
urak! Nem kellene még egy kis sütemény is az asztalukra?! A szem-
telenkedése olaj volt a tűzre, engem úgy fölizgatott, alig bír-
tam lehiggadni.  

A hajcsár behajtatott a csend őrökért. Mitőlünk két ember be-
ment a járási főszolgabírбságra előadni az ügyet, és kérni, hogy  
уizsgálják ki, mi az igazság.  

A munka állt. Délután megérkezett egy szolgabíró két csend-
őrrel. Nem volt idős ember a bírб, beszélt magyarul.  

Amit elcsépeltünk, két mázsálás, 20 zsák búza, 600 kg egy nagy  

ponyvára volt terítve. Fajsúlytalan, alul töves, fölül elhervadt  

hajtással száradta napon.  
Nem kellett sok magyarázat, hogy a követelésünk jogos-e vagy  

nem, ha ránézett valaki a ponyván elterített szemétre. A szolga-
bírб  hozott magával egy vastag törvénykönyvet, abban kutatott,  

lapozott, keresgélt. Végre nagy nehezen kinyögte bel őle, hogy iga-
zuk van a munkásoknak. Jб  búzát kell adni nekik, a mennyiségben  

egyezzenek meg velük. Kétszínű  határozat. A kecske is jóllakjon,  
a káposzta is megmaradjon. Nagy huzavona, vita és újra szolga-
bíróskюdás után lánconként 6 X 90 kg, vagyis 540 kg-ot kapott  
minden ,pár. De ez csak annak a néhány ember ie г&fesz іtёsёneК  kö-
szönhető. A főhajcsár csak annyi jó búzát akart adni, amennyi  

súlyú lesz, ami tQnkrement. Ez pedig csak 71 kg lett.  
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Amikor azt a tönkrement részt csépeltük, akkor találkoztam  
ismét azzal a lánnyal. Igaz, hogy ez a kenyércsata nagyon lekö-
tötte a figyelmemet, de az érdekl ődésem nem szűnt meg iránta.  
Beszélgetni kezdtem vele, és az a csalogány beszéde még jobban  

kergetni kezdte bennem az ördögöt. A következ ő  hetekben, a mai  
Karađorđevo telepes falunál volt egy akácerd ő, ami az akkor ott  
lévő  .tanyahoz tartozott, Ott szedtem tusk őt. A szerszámfának le-
vágott törzsek tuskóit a földben hagyták, és most, aki akart, fe-
lesben szedhetett. Az akácfatuskónak nagy kalóriaértéke van tü-
zelére. De annak a földből való kiszedéséhez is sok kalória kell.  

Amiga törzs rajta van a tuskőn, körülássák, elvagdossák a szét-
ágazó töveket, és a koronával a törzs eld ől, a tuskó így könnyen  
kijön. A törzs nélküli tuskót nagy feszegetésekkel lehet kivenni.  

Tíz napig szedtem a tuskót, 36-ot. Fele volt az, amiért szedtem.  

Nagyon megdolgoztam érte. Többen is szedték. A lány apja és  

öccse is. Azok tíz nap alatt 40-et kivettek. Gondolatban mindig  

a lány volt eszemben. Elhatároztam, hogy a legközelebbi vasár-
nap elmegyek hozzá.  

Az volt akkoriban a szokás, ha legény lánnyal akart foglalkoz-
ni, megkopogtatta a kiskaput úgy, hogy hallható legyen bent. Er-
re a háznép fölfigyelt, és ahá, kutya jár a kertben. Erre a lány  

kiment, és megtudta a tölbbit. Én is betartottam ezt a szokást. De  

amíg nem fejlődött a dolog komolyra, addig be nem mehetett a  
legény, csak a kiskapuig.  

Meleg nyári este volt. Megkopogtattam a kiskaput, bár a nagy-
kapuban volt kilskapubejárat. Öten voltak a családban. A benti  

zaj elcsendesült. Újra kopogtam. Nemsokára nyit az ajt б, és a  
lány jött ki rajta. Meglepődés, de öröan is lávhatб  volt rajta, ami-
kor jó estét köszöntem, és fölismert. Eltér ően a szokástбl, mind-
járt behívott. Bementünk. Köszöntem a ház népének, akiket külön-
ben elég jól ismertem. Az öreg nagyon kedvelt engem a munká-
ban, és talán most б  örült meg legjobban, amikor meglátott. Hogy  
vannak? Mit csinálnak? Eljöttem egy kicsit beszélgetni, ha ki nem  

zavarnak. Hát mért zavarnánk ki? Csak gyere, ha ráérsz. Hozták  

alám a széket. Igy történt a bemutatkozás. Ismerve az el őzménye-
ket, tudták ők már azt, hogy miért jöttem. Nem velük, hanem a  

lányukkal akarok én beszélgetni. Percről percre éreztem, hogy ol-
dódik föl bennem az a gátlás, ami az ilyesmit ől visszatartott. A  
házbeliek nemsokára visszahúzбdtak, mi pedig a ház előtti gang-
ban, egy kanapéra telepedtünk le. De most nem úgy, mint vala- 
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mikor, régen a szomszéd lánnyal a kiskapuban, hogy ha a fal en-
gedte volna, még messzebbre húzódtam volna t őle. Közel ültem 
hozzá, és pár szó ide-oda, minek az a sok mese, kára kerülgetés, 
elkaptam, és úgy magamhoz öleltem, hogy alig kaptunk leveg őt, 
miközben a csontjaink is ropogtak. Nyaltuk-faltuk egymást, ami-
ben ő  sem akart lemaradni. Alig beszélgettünk. Ahogy a n бta 
mondja, hogy 600 cs бkot egyvégbő l, de itt még tán 601 is volt. 
Éjfél után két бrakor hagytam itt.  

Elég az hozzá, hogy a rövid el őzetes ismerkedés után is olyan 
vonzódást éreztünk egymás iránt, ami valahogy nagyon természe-
tes és őszinte volt. Megkérdeztem t őle, miért adogatta föl a kö-
télvégeket. Őszinte volt, és megmondta, azért, mert látta, hogy 
egész aratás alatt szóba se álltam egy lánnyal sem, mindig csak 
az emberek közt voltam. Megtetszettem neki, de azt nem mond-
hatta meg másképpen. Erre az őszinte vallomásra újabb csontro-
pogtatás és 601 következett. Megkérdeztem t őle, bízott-e abban, 
hogy a kötéladogatással eléri, hogy közelebbi kapcsolat is kialakul-
hat köztünk. Azt felelte: Kezdetben közömbösen vettem, mármint 
én, de amikor kés őbb a kezünk összeért és a térdéhez is hozzáér-
tem, akkor kezdett bízni, ami be is következett. Andi lelemé-
nyesség elmozdított engemet is a holtpontr б l. Őszintén beleszeret-
tem egy 20 éves lányba. Két héttel volt nálam id ősebb. Legszebb 
kor a 20 éves kor az ember életében. 

A tuskбszedést folytattam, és ezután minden szokásos lányos 
estén elmentem hozzá. Ezek a napok: kedd, csütörtök, szom-
bat és vasárnap. Közbotrány volt másik nap menni, de be se igen 
engedték a legényt, vagy a lányt ki. 

Este, amikor a munkából hazaértem, gyorsan mosakodás, va-
csorázás, és már kámforrá is váltam. Éjfél után két-három óra 
előtt egyszer sem mentem haza. Augusztus végén már rövidebbek a 
napok, de apám 4 órakor mindennap fölkeltett. 

Az estéink azzal múltak, hogy szeretgettük egymást. Beszélget-
tünk, de nem szőttünk terveket, nem ábrandoztunk semmit a jö-
vőről: Meg voltunk elégedve azzal, hogy szerettük egymást. Akár-
mennyire kínozott a vágy, de mindig leküzdöttem magamat. Nem 
akartam megsérteni azzal. Becsületesen viselkedtem. Bár ellenállás 
nem lett volna a részér ől sem, az biztos, de itt nagyot tévedtem, 
amire akkor nem gondoltam. Mert ha következménye lett volna 
a viszonyunknak, ami fölött egy pillanatig sem vitatkoztam volna, 
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akkor még ma is úgy érzem, hogy másként alakult volna az éle- 
tem folyása, mert akkor nem engedtem volna, mint ahogy tettem.  

Néhányszori kimaradásom után megtudták otthon is, hová já•  

rok, de egy szót sem szóltak. De akármilyen indiánügyességgel  
próbáltam besurrand, nehogy észrevegyék a hosszú kimaradást,  
apám mindig észrevett. Alig feküdtem le, éppen hogy elaludtam,  
de azt megvárta, hogy elaludjak, akkor jött, és fölébresztett. Ed-
dig még soha nem mondtam neki nemet, bármit kívánt is t őlem.  
Most sem ellenkeztem. Fölkeltem, és mentem dolgozni, ,bár bosz-
szantott, hogy még legalább 2 órát alhattam volna, hisz most nem  
napszámba járok. Ha eljött a lányos este, én mentem tovább, és  
semmit nem gyanítottam abból, ami nemsokára bekövetkezett.  

A tuskószedést abbahagytam. Egy napon, mikor nappal is itthon  
voltam, elébem áll apám, anyám a konyhából fülelt. Ugye, mit  
akarsz te azzal a lánnyal elérni? Minek kell neked még ilyenek  
után mászkálni? Nem érsz még rá arra? Még katona se voltál.  
Ha nem hagysz föl vele, menj a házból, de ide nem hozod. Erre  
anyám még betetézte. Ugyan, fiam, ne keverk őzzél te ezekkel, ta-
lálsz te másik lanyt is. Tudod, annak az öreganyja (aki ekkor már  
nem élt) a gyereket ,szokta elcsinálni az asszonyoknak. Ne kezd-
jél te ezekkel. Még a rokonság is ellenem fordult. Egyetlen szó  
nélkül tűrtem a támadást. Hiába, no. Nem voltam a fejl ődésnek  
még azon a fokán, hogy szembe tudtam volna szállni ezzel a ször-
nyű  maradisággal. Engedelmes fiuk voltam mindig, és az apai  
szigorúság, úgy látszik, még mindig hatással volt rám.  

Még kétszer elmentem. El őször nem bírtam neki megmondani,  
hogy szakítok vele, annyira nehezemre esett. Másodszor, amikor  
megmondtam neki, milyen a szül ői álláspont velem szemben, egy  
szót sem szólt, csak a szemeit törülgette. Arra biztattam, hogy  
menjen férjhez minél el őbb, hogy könnyebb legyen neki a felej-
tés. A tehetetlenségem súlyát érezve, egy óra múlva örökre elvál-
tunk. Csak az az egy vigasztalt, hogy nem mondhatta, hogy ka-
landvágy vitt hozzá, mert olyasmit nem kívántam t őle, és ép-
pen ebben volt a nagy tévedésem.  

Igy zajlott le az én ifjúkori szerelmem. Olyan lelki beteg let-
tem utána, ha nem jött volna közbe egy társasmunka, talán el-
vitt volna. Nem bírtam az öregekre ránézni. Hívtak enni, nem  
mentem. Egy hétig nem ettem meg 1 kg-nál több kenyeret. Az  
ételből alig valamit. Mindennap lement rбlam egy kiló. 60 kiló  
ból 52 lett egy hét alatt. Nem fizikailag, lelkileg szenvedtem.  
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Semmi életkedvem nem volt. A fészkemb ől ki sem mozdultam. 
Ekkor értettem meg, mii a szerelmi bánatban elkövetett öngyilkos-
ság. Nem érdekelt semmi. Gy űlöltem mindent, még magamat is. 
Egyik cimborám sarjúkaszálást fogott a Rettegi-völgyön, feléb ő l. 
Oda tartozott a fű, ahol a tuskókat szedtem. Hárman voltunk. 
A munka és a társaság elvonta a figyelmemet, és lassan enyhült a 
lelkifájdalom, és a munkának köszönhetem, hogy ki is gyógyultam 
belőle, de ami volt köztünk, azt elfelejteni soha nem lehet. A lány 
egy évre rá férjhez ment. 36 év múlva egyszer beszéltem v&. 
Csak közömbös dolgokról, de úgy néztük egymást, mint régen, 
csak most semmi egyebet nem csináltunk. Még mindig eleven volt, 
és jól tartotta ínagát. 

Ebben az évben kezdett szorosabb barátság kialakulni köztem 
és a néhai Tóth Ferenc költő , hungarológus és népdalgy űjtő  ap-
jával, szintén Tóth Ferenccel. A barátságunk olyan bizalmas lett, 
hogy amit egyik tudott vagy hallott, azt a másiknak is meg kel-
lett ismernie. A harmadik tagja a társaságunknak Fontányi Imre 
volt, akivel szintén bizalmas viszonyunk volt. Minden szabad 
időnket együtt töltöttük valamelyikünknél. Én ezekb ől az együtt-
létekből csak a szerelmi epizód zajlása idejére estem ki. El őször a 
szocdem párt szervezetében találkoztunk az év elején. Az év vége 
felé .a Pataki Imre (Révity) bácsi könyvtárából kezdtünk olvasni. 
Az öregnek volt érzéke ahhoz, hogy milyen tartalmú könyvet ad-
jon kezdőknek. Származástan és a fajok kiválogatódása volt az 
első , amit olvastunk Darwintól. Ezután az Anyag és er ő, Isten-
fogalom került olvasásra, mindkett ő  Büchler Lajostól. Az évszá-
zad elején Magyarországon kiadtak egy Világosság című  antimili-
tarista és antiklerikális tartalmú folyóiratot, amire Imre bácsi 
előfizetett, és amit meg őrzött. Olyan 30 körül lehetett. Azt is elol-
vastuk mindhárman. Sokszor éginek állta hajunk szála is, olyan 
újabb, előttünk ismeretlen gazságokat vagy igazságokat ismertünk 
meg ezekből az írásokból. 

Én az iskolai nevelés hatására nagyon vallásos voltam. Bár nem 
jártam templomba, nem alkalmazkodtam a vallási követelmények-
hez sem, ami a Tőke János bácsitól hallottak után volt Igy, de 
a tévhit csak élt bennem. A már említett néhány eset miatt, ami 
z vallással kapcsolatban történt velem, inkább csak néhány csuhás 
ellen lázadoztam. Nem meggy őződés volt az a vallással szemben. 
Amikor ezeket a könyveket elolvastam, úgy éreztem magam, mint 
Petőfi Sándor egyik versében mondja, börtönéből szabadult sas 
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lelkem, ha a rónák végtelenjét látom. Rólam olyan lelki és értel-
mi teher esett le, amire mintha valami súlytalansági állapotba k с -
rültem. Még a lépésem is könnyebb lett.  

1921-ben apám csináltatott egy kocsit, és vett két lovat. issze-
csikorogtunk annyi pénzt, hogy ezt megvehette. Ezután, alkalmi  

fuvarok mellett, feles és harmados földeket szántott. Ő  a lovakkal  
dolgozott, én meg a gyalogos munkákat végeztem a földön. Igy  
még több időm maradt az olvasásra. Sok mindenfélét elolvastunk,  
és vitatkoztunk rajta. Egyszer elhatároztuk, írásban is kicseréljük  

nézeteinket. Úgy, ha nem is találkozhatunk, leírjuk, és ha össze-
jövünk, átadjuk egymásnak. De ez néhányszori próbálkozás után  
abbamaradt. Kényelmetlenebb volt, mint szavakkal. A Ferenc gyors  
fölfogású, jó emlékező tehetségű  volt. Erősen vitaképes volt. A Lő -
rik nagyon egészséges észjárású, közvetlen de kíméletlenül őszinte,  
megfontolt kritikus volt. Őreá jobban ragadt az elolvasott anyag,  

mint miránk. Pár év alatt el is hagyott bennünket az ismeretek  

gyűjtésében. Én írásban jobban, könnyebben kifejeztem magam,  
mint ők, de nem volt hozzá kedvük, ezért nem folytattuk. íy  
múlt az időnk, lassan az évek.  

Korhadt légkörben érkezett el 1923. január 2-a. Az 1899. évben  

született korosztály ezen a napon vonult be. Topolya, Kishe-
gyes és Szeghegy községekb ől 120 magyar és 19 sváb; Zágrábba 
az 5. gyalogezred 2. zászlóaljának két századába osztottak szét ben-
nünket. Még a Muraközben él ő  néhány vend is került közénk,  
akik az osztrák—magyar hadseregben részt vettek — az 1914-18-as 
háborúban. Aki részt vitt a háborúban, az 5 hónapot, aki nem, az  

két évet szolgált le. A magyarok közül csak egy Sz űcs Budai Kál-
mán nevű  topolyai beszélt valahogy szerbül. Több egy se. Ő  volt  
a tolmácsunk. Érdekes az volt, hogy az összes sváb, mind beszélt  

szerbül. Az új állam megalakulása után nyomban alkalmazkodtak  

az új viszonyokhoz, és lojalitásból tanulták az államnyelvet. A 
Kálmán is inaskorában tanulta meg, amit szerbül tudott, Kúlán. 

Varaždinban egy tüzérkaszárnyában kaptunk elhelyezést, ami  a 
város nyugati szélén volt.  

A márciusi hónap hideg, es ős, viharos, csúf, vacak id őt hozott. 
A tél nem volt kemény, és most dühöngte ki magát az id ő . A za-
gorjei szél úgy kifújta bel őlünk a port őrségállás közben, hogy vál-
tás utána kályhát ölelgettük, bár abban sem égett t űz, legalább 
addig nem, amíg mi odajártunk,  
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Az antimilitarista szellem már élt bennem az olvasások után úgy  

is, de most nagyon megutáltam a katonaélet сt. A rossz idő  még  
segített ebben. Kezdtem azon töprengeni, mit csináljak, hogy bár  
addig, amíg az idő  megjavul, elmehetnék kórházba. Egészséges vol-
tam, mint egy vasgereblye. A világhaború alatt többféle szimulá-
lást láttam, de nem volt kedvem egyikhez sem. Végül is amellett  

döntöttem, hogy megsüketülök. Az nem fog ártani az egészségem-
nek, és ha sikerül, ami az ügyességemen múlik, akkor néhány hét-
re nem hallgatom .a zagorjei szél süvítését, meg majd csak javul az  

idő  is. Apró részletekig elemeztem, miképpen kell viselkednie egy  

süket embernek.  
Csúf, hideg, szeles éjszaka volt, az es ő  is esegetett, amikor  

megkezdtem a szimulálást. Hat méterre húzódott egy országút az  

đrhelytől. Az úttal agyirányban, 20 méter hosszan kellett az épület  

mellett őrködrni. Éjjel 11-től 1-ig őrködtem. A sapka prémjét le-
húztam a füleimre, a köpenygallért föltúrtam, behúztam a nyakam,  

és a falnak támaszkodva vártam a váltást. A fegyvert kézben tar-
tottam, és amerrő l a váltás jönni szokott, azzal ellenkez ő  irányba  
álltam. Egyszer csak hallom a bakancsok csikorgását a kavicson,  

és jöttek felém, de én nem moccantam. Négy-öt méterre megálltak,  

és az őrvezető  mondott valamit, de én nem hallottam. Erre oda-
jött hozzám, azt hitte, elaludtam, és nyúlta fegyverért, mire én  

bal kézzel ellöktem, és rákaptam nagy lármával a puskát. Az őr-
szabán kérdeztek ki, hogy mi történt velem. Én meg, mint a na-
gyotthallók, nagy hangosan elmondtam, hogy a fejem nagyon fáj,  

és nem hallok. Lefeküdtem a priccsre, belebújtam a köpenygallér-
ba, és senkihez sem szóltam, csak hallgattam őket. Volt, aki saj-
nálkozott rajtam, nagy baj ez, szép fiatalember és ilyen baja van,  

mert én úgy állítottam be nekik, hogy amikor ilyen rossz id ők van-
nak, akkor máskor is úgy vagyok.  

Nagyon alapos koncentrálásra és színészkedésre volt szükségem,  

ha beszéltem valakivel, hogy el ne áruljam magam. Aki val бban  
nem hall, annak nincs szüksége színészkedésre, mert egyszer űen  
nem hall. De mint én is, aki mindent hallottam, éjjel-nappal min-
den mozdulatomat a süket emberekéhez kellett idomítanom. Állí-
tom, hogy a jól hallбnak megjátszania süketséget hosszabb ideig,  

eredményesen, egyike a legnehezebb dolgoknak. Aki jól hall, min-
denki megprбbálhatja, nagyon érdekes és nagyon pr бbára teszi az  
embert.  
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Másnap mentem orvosi vizitre. Az orvos j бl beszélt magyarul.  
Kérdi tőlem: mi bajod? Én bambán nézegetek egy oll бt az asztalon,  
de nem mozdul a szemem. Újra kérdi: mi fáj? Tétován szétnéztem  

a szobában, és bámultam rá. Mit akarsz?, kérdezte. Fülemhez tet-
tem egyik tenyerem, el őrehajolva kérdem: kérdezett valamit, dok-
tor úr? Mert fája fejem is, fülem is, nem hallok.  

(Folytatjuk)  

Halász  



KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK  

„AZ ADY VARÁZSÁTÓL  
MEGEJTETT КСЇLТб * 

 

TODOR MANOJLOVIĆ  ÉS A HOLNAP  

BOSNYÁK ISTVÁN  

A szerb lírai, színi és képz őművészeti modernizmus egyik úttör őjének, 
a századvégi Torontál megye természevszer ű leg három-, ső t olykor négy-
nyelvű  Nagybeaskereke szülöttének, a németül és magyarul is csaknem 
anyanyelvi szinten író Theo-Tódor-Todor Manojloviénak köztudottan 
sokoldalú volta kapcsolata a századel ő  magyar irodalmi forradalmával. 
S mint ahogy e kapcsolat maga is igen gazdag és sokrét ű , úgy a vele 
kapcsolatos primer és szekunder anyag is rendkívül szerteágazó és sok-
műfajú: a fordításirodalomtól az esszéig, a naplótól a belletrisztikáig 
terjed. Egészében, a maga viszonylagos teljességében azonban ez idáig 
sem a szerb, sem a magyar irodalomtörténetben át nem tekintett, szin-
tetikusan számba nem vett filológiai anyag ez. 

E szövevényes kapcsolattörténeti anyagban három f őbb vezérfonalat 
látunk „futni" Todor Manojloviétól a magyar irodalom forradalmi meg-
újhodásáig és vissza, mintegy hat évtizeden át, kisebb-nagyobb szünetek-
kel, rövidebb-hosszabb megállókkal, ám véglegesen soha meg nem sza-
kadva. 

Az egyik ilyen kapcsolattörténeti vezérfonallal jelölhetnénk a szerb 
nyelven — az eddigi bibliográfiai kutatás tanúságaként — még nem, 
csak magyarul és németül publikáló ifjú Manojlovi ć  egyidejű  részvételét 
a nagyváradi A Holnap és — ami kevésbé ismeretes — a temesvári Dét 
Irodalmi Társaság mozgalmában, majd e részvétel egyféle folytatását 
a belgrádi modernista csoport, a szerényen csak Grupa umetnika -ként  
jelölt csoportosulás létrehozásában és tevékenységében, s végül azt a 
gazdag emlék- és esszéirodalmi produkciót, amellyel szerz őnk a magyar, 
a szerb és főként a jugoszláviai magyar irodalomban hathatósan hozzá-
járult a „holnapos" szellemi és költészeti forradalom jellegének és je-
lentőségének tudatosításához. 

Részlet egy nagyobb tanulmányból  



„AZ ADY VARAZSATOL MEGEJTETT KСSLT6” 	 783  

Egy másik — jóval vékonyabb — kapcsolattörténeti vezérfonal je-
lölhetné Manojlović  és A Holnap-antológiák Adynál kisebb életm űvet 
létrehozó szerz őinek — elsősorban Juhász Gyulának — s ama népes 
váradi és temesvári, félig alkotó, félig publikum közegnek a kapcsolatát, 
amely először csak az Ady-rajongók kávéházi asztaltársaságát, majd A 
Holnap és Dél Társaság többé-kevésbé tevékeny tagságát alkotta. Noha 
e médiumtagság A Halnap két antológiájában nem, csupán azok fővárosi 
pártfogó orgánumábaв , a Független Magyarországban volt jelen, kéuség-
telenül hozzájárult ahhoz, hogy a „holnaposok" (és „delesek") megmoz-
dulása mozgalommá duzzadjon. 

Végül, de közel sem utolsósorban, szerz őnk és a századel ő  magyar 
irodalmi forradalmának szövevényes rendszerében a legfőbb vezérfonal 
természetszerűleg a nagyváradi — vagyis a Vér és arany kötettel fo-
gant —Ady-élményt ől „fut" többszörösen oda-vissza a kés őbbi szerb 
modernistához és alkotótevékenységéhez. Ha, közvetlen módon nem is 
a lírájához, hanem publicisztikai, fordítói, esszéista és emlékiratíró aevé-
kenységéhez egyaránt, s ezzel a sokrét ű  recepciós alkotómunkával To-
dor Manojlović  egyike lett a délszláv Ady-recepció legjelent ősebb egyé-
nvségeinek. 

Kölcsönös kapcsolatról van tehát szó szerz őnk és a „holnaposok" for-
radalmának viszonyában: a közvetlen részvev ő  és a késđbbbi értelme-
ző/értékel ő, a „kapб" — s mint látni fogjuk: a „hozó", a „holnaposok" 
körébe saját szellemi hozománnyal belépő  — és „visszaadó" receptor 
szerepe egyaránt fontos eleme ennek a viszonynak. Megérdemli ezért, 
hogy behatóbban foglalkozzunk vele. 

I. 

MANOJLOVIĆ  ÉS A HOLNAP 

Az irodalomtörténeti köztudatban a közelmúltiga szóban forgó köl-
csönös kapcsolatnak csak a két utóbbi eleme, a „kapó" és „visszaadó" 
volt ismeretes: a tartalmas, egész életre szóló nagyváradi örökség s an-
nak termékeny alkotói interpretálása szerz őnk munkásságában. 

Az viszont, hogy e gazdag nagyváradi — s mint látni fogjuk: egy-
idejű leg temesvári — szellemi örökség fel- és átvétele elő tt milyen esz-
mei, gondolati és esztétikai/ízlésbeli tartalmakat hódított meg önmagá-
nak a nagybeaskereki, majd pesti diák, vagyis hogy milyen saját szel-
lemi poggyásszal érkezett a Holnap városába s volt-e egyáltalán vala-
milyen „élő-holnapos", Ady Endre tágabb és sz űkebb nagyváradi/temes-
vári szellemi közegében termékeny rezonanciára képes szellemi hozomá-
nya a huszonnégy éves jogakadémiai hallgatónak, amikor 1907 nyarán 
Nagyváradra érkezett, a közelmúltig homályban derengett. Éspedig nem 
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csupán a szerb irodalomtörténetben, amely Manojlovi ć  pályakezdését 
csak 1913 -tól, az Isidora Sekuli ć-esszé megjelenését ől számítja, s a „hol-
napos" intermezzót jobbára csak tanulóéveknek veszi, hanem a magyar 
irodalomtörténetben is, amely sokat tudott ugyan szerz őnk nagyváradi 
és az az utáni „holnapos" kapcsolatáról s külön a délszláv Ady-recep-
cióban betöltött szerepér ől, azonban a Nagyvárad el ő tti, becskeréki és 
Pesti időszakról neki is csak közvetett és gyér tudomása lehetett, f őként 
Juhász Gyula és Tabéry Géza visszaemlékezéseib ől meg A Holnap kri-
tikairodalmának néhány utalásából. 

A közelmúltban azonban szerz őnk szülđvárosának folyóiratában, a 
zrenjanini Ulaznica 1983. decemberi számában napvilágot látott a fiatal 
Manojlović  1903 januárja és 1905 novembere között Pesten (s elvétve 
Becskerekén és Belgrádban), illetve 1907 júliusa és 1908 májusa között 
immár Nagyváradon vezetett, német nyelv ű  naplójának kivonatos fordí-
tása, s ez a nem nagy terjedelm ű, jellegét tekintve olvasó- és alkotónapló-
nak minősíthető  Manojlovi ć-aszöveg egyebek közt hiteles fényt vet az ifjú 
szerző  „elő-holnapos" szellemi tevékenységére is. 

1. A nagybecskereki és budapesti hozomány 

E fiatalkori napló (vö.: Todor Manojlovi ć : Dnevnik, 1903-1908. 
Ulaznica, XVIII. évf. 90. sz. 1983. dec., 21-40. p. Közzéteszi Vukica 
Popovié és Svetislav Vrška) els ő, Nagyvárad el ő tti részéből egy olyan 
szellemi arcélű  ifjúember néz ránk, aki a becskeréki piarista gimnázium 
elvégzése (1900) után Pestre kerül jogakadémiai hallgatónak, de a jog-
tudományok helyett inkábba nyugati civilizáció filozófiai, m űvészeti és 
irodalmi örökségét habzsolja különösebb rendszer nélkül, de intenzíven, 
már-már megszállott elmélyültséggel. Schillert és Goethét, Klopstockot és 
Heinét, Herdert és Novalist, s ugyanígy Byront és Miltont, Shelley-t és 
Shakespeare-t meg Oscar Wilde-ot vagy éppen D'Annunziót és Ibsent, 
Tolsztojt, Gorkijt és Andrejevet, s természetesen a nagy franciákat is, 
például Corneille-t és Racine-t, Dumas-t és Rousseau-t, Zolát, George 
Sandot, Hugót, Lamartine-t, Béranger-t, Paul Bourgét, Voltaire-t és —
Verlaine-t is... Igen, Verlaine-t és közelebbr ől meg nem határozva, „a 
francia szimbolistákat" is 1905 szeptemberében! 

S olvas, természetesen, az anyanyelvén is. Szerbiáról szóló szakköny-
vet, szerb elbeszél őket, M. (Mitg?) Popovićot, sőt „egy modern leány, 
Mir Jam" leveleit is 1904 januárjában ... Zmajt pedig már 1903 máju-
sában — fordítja is... S egy (orosz?) emlékiratot az egyik naplójegy-
zete szerint „minden szerbnek el kellene olvasni", Lorenzo de Medici 
versei pedig a fiatal naplóírót „mint szerbet érdekelik" .. . 

A tipikusan torontáli — ami L đbl Arpád művelđdéstörténeti könyvei-
nek tanúságaként azt jelenti, hogy legalább három nyelven beszél ő  és 
író — ifjú értelmiségi azonban a magyar irodalommal szemben sem kö- 
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zömbös. 1905 júliusában például Jókait forgatja, nem sokkal kés őbb  
egy verset fordít „I. Farkas"-tól — nyilván Farkas Imrét ől —, majd  
„valami érdekeset" olvas Rákócziról, s jóval el őbb, már 1903. augusz-
tus 14-én „két kis verset" fordít Pet őfitől, majd augusztus 27-én még  
kettőt s 28-30-a között ismét kett ő t... 1905. július 26-án viszont Rá-
kosi Viktor Elnémult harangok-ját kezdi olvasni, de pár nap múlva  
elégedetlenül állapítja meg naplójában: „Ez kevésbé értékes, régi zsá-
nerű , nacionalizmussal áthatott mű  ..." Majd a regény befejezését is  
kommentálja: „A befejezés igen gyerekes. Hogy lehet így írni a XX.  
században?"  

A nacionalizmus- és sovinizmusellenesség s az igazi kozmopolitizmus  
affirmálása egyébként egyik vezérmotívuma e Várad el ő tti naplójegyze-
teknek. Egy helyütt például Schillert ezért dicséri: „6 mindig a szabad-
ság mellett és a német sovinizmus elleni harcért száll síkra. (...) Schil-
ler a szabadság poétája, ember a szó igazi értelmében, s nem pedig sovi-
niszta. (...) Schiller az önérzet költ ője, igazi kozmopolita. A szabadság,  
mindenekelőtt, a legfontosabb az életben, s minden embernek rendelkez-
nie kell vele." Másutt — 1903. december 15-i bejegyzésében — ugyanez  
a programatikus ellentét fogalmazódik meg: szabadság, testvériség, hu-
mánum és poézis egyfel ől, másfelől pedig nacionalizmus, sovinizmus,  
militarizmus, tirannizmus, mégpedig ezúttal történelmileg is konkretizál-
va: „Herdert olvastam. Már száz év elmúlta halála óta. Micsoda bölcs  
koponya! Micsoda nemes és hatalmas szív! Emberek, akik a szabadságért,  
humánumért, testvériségért, a m űvészetért és poézisért küzdöttek. S ma  
mi van? A jellegzetes, militarista beállítottságú sovinizmus úrrá lett min-
denen. A véres sovinizmus megszállta Bismarckot és II. Vilmost, aki  a 
jelen Nérója. Szegény német nép! Franciaország legyen a példája: Rous-
seau, Mirabeau, La Fayette és úgyszintén Robespierre. S aztán a legjob-
bak közül valók: Kossuth, Herder, Heine és Schiller. Az ember szabad  
lény. Az embernek szabadnak kell lennie, s nem pedig nacionalista be-
állítottságúnak. Meg kell barátkozni e franciákkal és Heinéval és ki űz-
ni mind a tirannusokat." S ugyanez a tüzes-romantikus forradalmi gon-
dolat 1903. március 3-án, immár a Marseillaise szerzőjét is megidézve:  
„Ismét harsog 1792. szabadsághimnusza. Rouger de Lisle, La Fayette!  
Mentsetek meg bennünket! Gyerünk, fiúk, alakítsunk ziászlóaljakat, hogy  
kiűzzük a tirannizmust!" Ugyanez év július 13-án pedig: „Holnap van  
Bastille nagy napja. Az emberiség legnagyobb és legszebb gesztusa!"  

Ennek a történelmileg iás egyre inkább konkretizál бdб , romantikusan  
heves szabadságkrédónak ifjú naplóírónk 1903 folyamán egyféle forra-
dalmi pánszlávizmusban és russzofil chiliazmusban találja meg még köz-
vetlenebb, most már társadalmi közegét — miközben tanulmányt ír  
Nagy Péterrđl és Rettenetes Ivánról... Íme néhány karakterisztikus  
naplóbejegyzés:  
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1903. január 27.: „Ma sokat politizáltunk. Oroszország, forradalom  

satöbbi."  
1903. május 5.: „Makszim Gorkijt olvastam. Ezekben az oroszokban  

van valami frissesség, erđsség, mélység és 'lelkesedés, mint egyetlen más  

népben sem. Mindenütt, mindenütt az érzékenység, elevenség, valami új  
élet! (...) A XX. százada szlávok kora. Az đ  missziójuk még csak most  
kezdđdik, de 6k, égi távlatokból nézve, csodálatos csillagzat alatt szület-
tik; 6k az emberiség erkölcsi helyreállítói, a szabadság révén. Ez az oro-
szok feladata, s 6k ezt ragyogóan megoldják. Századokon át ez a nép  

rab volt, emberségt đl megfosztott, megrémített, azonban kiállt minden  
kint, minden megaláztatást (...) A szerencsétlenek láncai alatt er ős ta-
gok hatalmas izmai feszülnek, melyek képesek .a trónok ledöntésére. Az  

igazság mindenütt elđretör a hazugok rémületére. A Nap kel őben!"  
S végül ugyanezen — az 1905-ös orosz forradalom el đestéjén korhan-

gulatelemnek is tekinthet ő  — pánszláv-russzofil-chiliasztikus forradalmi  

elragadtatása két héttel kés đbbi naplójegyzetben: „ ... egy kis elégiát  

olvasok (...) az pÉjjeli menedékhely« berlini el őadásárát. 0, micsoda  
filozófia! Micsoda emberek — 6, evangélium!!! Gorkij! Ez a név sokáig  

fog élni. Éljen Oroszország, az emberiség megment đje! A fény csakugyan  
Keletrđl jön! Most kezdđdik a szlávok szerepe, ez csakugyan így van.  
Az igazság elđretör; jönni fog egy szörnyű  forradalom, mert a fény is-
tennőjénсk felfegyverzetten és rambol бan kell színre lépnie, mivel min-
den rohadté vált és torzzá. Mindent fel kell gyújtani. (...) S a fáklya  
lobog! Tolsztoj, Gorkij, viszik a zászlót. A XX. század szebb és ször-
nyűbb lesz, mint amilyen a XVIII. század volt!"  

E chiliasztikus lobogás természetesen az ekkor mindössze húszéves  
naplóírónknál is lelohad ugyan, ám ennek ellenére sem lehet kétséges  e 
korai lektűrök és korai lobogások fényében: induló poétánk a bels ő , szel-
lemi horizontok tágasságával már ekkor felkészült volt arra, hogy  a 
Holnap városa befogadja đt, s 6 is, egy életre, a Holnap várasát.  

Mégpedig — a „holnapos" Dutka Akos nevezetes emlékiratának szó-
használatával élve — „a kétlelk ű  város"-nak ama jobbikát, amely szá-
zadunk elsđ  évtizedében a Nagyváradon is mély gyöker ű , feudális kon-
zervativizmus ellenében a radikális politikai és szellemi megújhodás hor-
dozója volt, egyebek közt épp a helyi vagy átmenetileg ott tartózkodó  
értelmiségiek — és Párizs-nosztalgiájuk révén. „A minden új és haladó  
gondolat és mozgalom iránt fogékony értelmiségre szinte babonás varázs-
lattal szakadt rá Párizs nosztalgiája. 1900 a párizsi világkiállítás és az  
Eiffel-torony születésének esztendeje. A váradi kávéházakban összebúj-
tak az orvosok, ügyvédek, újságírók (...) és kiteregették a párizsi ké-
pes újságokat. Csupa meg sem álmodott szenzáció. Mindenki hinni kezdi  

Váradon, hamarabb, mint Budapesten, hogy az új század félelmetes, új  

arcával hoz valami nem várt csodát iparban, technikában, m űvészetben,  
tudományban egyaránt. (...) Mindenki érezni kezdte, hogy valami más  
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jön. A gázlámpák helyén villamosgömböaskék gyúltak, megcsendült az 
első  telefoncsengő, s a váradi értelmiség nyugtalan lelkiismerete nem 
Bécsbő l várta az új század kakasszavát, hanem egyenesen Párizsból, a 
fény városából, a párizsi világkiállítástól, ahol a szület ő  új század böl-
csőjébe borítják mindazt a sok találmányt, eszmét, tervet, gondolatot, 
amit a magától megcsömörlött nagy múltú, termékeny és gazdag Európa 
örökségbe hagy az új századnak." (Dutka Akos: ,,A Holnap" városa. 
Regényes korrajza nagyváradi „A Holnap" születésének idejér ől. Bu-
dapest, 1964., 2. kiad. 53-54. p.) 

Ebbe az újat váró, újat sóvárgó és kereső  kávéházi miliőbe csöppen 
majd bele a huszonnégy éves Manojlovi ć  1907 nyarán, de nem úgy, vagy 
nem egészen úgy, ahogy majd a „holnapos" asztaltársaság tágabb köré-
hez tartozó Tabéry Géza emlékirata megörökíti, ti. hogy a francia Nyu-
gattal szemben e társaságnak „csak egyetlen tagja, Manojlovits Teodor 
esküdött a német Nyugatra".. . (Tabéry Géza: Két kor küszöbén. Un-
életírások. Bukarest 1970., 59. p.) Az ifjú Manojlović  becskeréki/buda-
pesti szellemi poggyászában ugyanis, mint láttuk, nemcsak a német Nyu-
gat rejtőzött, hanem az egyetemes európai, s egyebek közt a francia is. 
Utóbbi pedig nem is csak német fordítás révén, hisz az ifjú naplóíró már 
1904 februárjában francia nyelven olvassa a világtörténelmet ... (1908. 
február 28-i naplójegyzete szerint viszont immár ír is e nyelven, még-
pedig „szuverénül s nem kétségbeejt őem' ...) A német kultúra rétege 
kétségtelenül alapvet ő  ugyan a Váradra érkez ő  ál-jogász polihisztor mű  
veltségszerkezetében — ahogy majd a legközelebbi váradi barát, Ju-
hász Gyula emlékezik vissza rá, nem szó szerint értend ő  megállapítással: 
Goethének például .,,minden sorát ismerte, minden szavát tudta" —, 
azonban mégiscsak teljesebb az a jellemzés, amelyet ugyancsak az emlé-
kező  Juhász Gyula ad a váradi barátról: „Theo tulajdonképpen a nevére 
és vérére szerb volt, kultúrájára francia, érzésére magyar és olyan német 
verseket írt, hogy az Insel Verlag készült kiadni őket." (Juhász Gyula: 
Magyarok, szerbek: emberek. Délmagyarország, Szeged 1919. jan. 19. 
Újraközölve: J. Gy. Osszes M űvei 6. köt. Idézi: Péter László: Ady 
Endre és Juhász Gyula szerb barátja. Todor Manojlovi ć  75. születésnap-
jára. Híd, 1958. 4. sz. 348-349. p.) S ebben a soknyelvű  és soknemzeti-
ségű , némi túlzással általános európainak is mondható m űveltségben a 
szépirodalmi jártassága stíluskorszakokat illet ően eklektikusnak nevez-
hető  ugyan — a reneszánsztól és manierizmustól a klasszicizmuson át a 
romantikáig, naturalizmusig és realizmusig terjed —, azonban igen jel-
lemző  a leendő  „holnapos" becskeréki/pesti szellemi poggyászára, mond-
hatnánk: „el ő-holnapos" hozományára, hogy 1905-ös keltevéssel ott van 
már benne a francia szimbolizmus és külön Verlaine is .. . 

S nem kevésbé jelentős épp az „elő-holnapos" szellemi tartalmak szem-
pontjából, hogy köztük van az a politikai radikalizmus is, amelyet ma-
ga a leendő  fđ-„holnapos” Ady Endre is épp ezekben a század eleji els ő  
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években s éppen a „kétlelk ű" polgárvárosban, Nagyváradon csiholt ki 
magának, ha még nem is a krájában, de a publicisztikájában immár vég-
érvényesen.  

S ugyancsak áthatotta, mint láttuk, e Várad el ő tti szellemi poggyászt  
az 1905-ös orosz forradalom „el őszele" is, amely Dutka Akos „holnapos"  
emlékirata szerint jócskán megérintette akkortájt magát a „kétlelk ű  vá-
rost" is: „Oroszországból véres pogromok híre érkezik ... Titokzatos  

csodarabbik rejtélyes jóslatai, csodával határos gyógymódjai tartják iz-
galomban a várost. Elterjedt a hír, hogy Oroszországban kimozdult  a 

föld sarkaiból. Az 1905. évi orosz parasztforradalom már id eeveti az ár-
nyékát." (I. m. 56-57. p.) S ugyanaz az „el őszél" ez — tegyük hozzá  
nyomatékkal — ,  melynek egyidejű leg lenyűgöző  és rémítő  világforradal-
mi-messianisztikus vihara átvonul Ady Endre 1905-ös publicisztikáján is  
(vö.: A moszkvai rekviem, A mukdeni lángok, Földindulás). Akkor vo-
nul át tehát, amikor a majdani Ady-rajongó és Ady-fordító Theo Ma-
nojlovits ezt az egyidej űleg lenyűgöző  és rémisztő  korélményt már szin-
tén rögzítette magának pesti naplójában .. . 

S végül és nem utolsósorban, „elő-holnapos" (és „elő-adys") eleme volt 
e manojloviéi hozománynak a naplóban megörökített nacionalizmusel-
lenesség és internacionalizmus is, amelynek Váradon politikai konzek-
venciája is lesz. Juhász Gyula jegyzi majd fel ugyanis már idézett visz-
szaemlékezésében a két jellegzetes manojloviéi gesztust. Az egyik: „Ami-
kor 1909-ben az első  kardcsörtető  mozgósítás megindult Szerbia el-
len és a Szigligeti színházban csak az irodalmi emberek lézengtek a 
»Szép csöndesen« cím ű  szögedi idillem harmadik előadásán, Theo sá-
padtan és remegve tiltakozni akarta háborús őrültség ellen. A kávéház 
teraszán ültünk, néztük a vörös holdat, a megriadt várast, a szaladgáló 
katonákat, olvastuk a félelmükben fütyörész ő  tudósításokat, és Theo így 
beszélt: — A disznók miatt akarnak háborút. A sertések miatt és a 
disznó iuszítók miatt, akiknek érdeke ez. A magyarnak nem érdeke, a 
szerbnek se, de igenis az osztrák szoldateszkának! Egy az ellenségünk, 
közös a veszedelem, de nem tudják vagy nem merik kimondani." S a 
másik gesztus: „Utoljára a nagy háború kitörésének el őestéjén protestált 
egy Pesti német újságban a háború ellen, hangoztatta, hogy se szerbnek, 
se magyarnak nem igazi érdeke ez ..." Nos, az 1903-1905-5s napló 
tanúságaként ez a jellegzetes attit űd sem „holnapos" fogantatású, „el ő -
holnapos" megalapozottsága van ennek is.  

Annak bizonyságaként is, hogy Theo Manojlovits érett, kialakult egyé-
niségként került a Holnap városába. S ennek a jól körülhatárolt egyéni  

fizionómiának a fentiekben vázolt gondolati, eszmei és irodalmi tartal-
mak mellett írói és fest ői, tehát kreatív tartalmai is voltak immár: a nap-
lóban bejegyzéseket találunk a szerz đ  képzőművészi tevékenységér ől, s  
az említett történelmi tanulmányok mellett néhány novelláról, két el-
kezdett regényről, jб  néhány versfordításról és — cím nélkül vagy cím- 
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mel — több tucat saját versről is említés történik; a napló közreadói 
ezekről azt tartják, hogy német nyelven íródtak, s fieltételezik, hogy 
egyesek közülük meg is jelentik a korabeli Magyarország német periodi-
kájában. 

2. A Holnap városában, a Holnap városaiban 

Az 1907. július 24-i bejegyzéssel induló váradi napló mindenekel őtt azt 
tanúsítja, hogy némi pontosításra szorul Tabéry Géza már idézett em-
lékiratának megállapítása, miszerint Manojlovi ć  „a Holnap első  fellépé-
sének hírére szállt le a kolozsvári gyorsvonatról, s feneklett meg évekig 
Nagyváradon — a kolozsvári egyetem helyett." (I. m. 48. p.) Szerzőnk 
valójában már jó egy évvel A Holnap első  kötetének megjelenése (1908. 
szept. 1.), illetve a Holnap Társaság megalakulása (1908. okt. 14.) előtt 
Nagyváradon van, s naplójának 1907. október 1-jei jegyzete már Em đd 
Tamással, a leendđ  „holnapossal" való megismerkedését rögzíti. 

Miközben formálisan a helyi Jogakadémia hallgatója ugyan, de ol-
vasónaplójában továbbra is a világirodalom, művészettörténet és filo-
zófia újabb és újabb birtokba vett m űvei sorjáznak, az előző , pesti 
naplóra emlékeztet ő  „rendszertelenséggel" és intenzitással. Goethe és 
Turgenyev, Heine és Merezskovszkij, Lamartine, Dante, Flaubert és 
Marlowe, Jacobsen, Schnitzler, Renan és Dosztojevszkij, majd Stendhal, 
Tolsztoj, A. France s Démokritosz meg Plutarkhosz, végül pedig Ben-
venuto Cellini, Hauptmann, Laurence Sterne és Nietzsche (1908. február 
29.: „Olvasom Nietzschét; sajnos, fordításban és rövidített kiadásban. "). 

Közben pedig — 1907 decemberében — Verlaine és Baudelaire is felbuk-
kan a mohón falt olvasmányok pazar listáján. A következ ő  év elején 
viszont — egy röpke Du čić-lektűr után — egy kisebb „magyar sorozat": 
1908 februárjában Reviczky Gyula, márciusban ,egy szonáta" fordítása 
Kosztolányitól s ugyanakkor — Csokonai... (Nem beszélv e  Adyról, aki-
nek ekkori olvasása, fordítása és személyes megismerése alább külön kis-
fejezet témája lesz írásunknak.) 

A naplónak e nem egészen egyévnyi id őkerete (1907. július-1908. 
május) jórészt az akkor még csak Ady-rajongó, A Holnap-ot még csak 
tervező  kávéházi asztaltársaság tagjaival töltött órák rövid, emlékeztet ő  
jellegű  feljegyzései töltik ki. 1907 július—augusztusában találkozások Zá-
dorral (nyilván Zádor Istvánnal, a Juhász Gyulát megörökít ő  képző-
művésszel) és Dénessel (Dénes Sándor ügyvéddel és újságíróval, Wert-
heimstein Viktor mellett A Holnap antológia egyik leendđ  mećénásával 
és a Holnap Társaság majdani els ő  elnökével), szeptemberben pedig Me-
zeyvel (Mezey Zsigmonddal vagy Mihállyal?), 1907. október 1-jén vi-
szont: „Nyári nap, tündökl ő  és napsugaras. Délel őtt a kávéházban: Ta-
lálkoztam Emđd Tamás költővel." A Holnap e  leendđ  társszerzőjével és 
Mezeyvel ezt követ ően gyakori közös találkozásokat rögzít a napló egé- 



790 	 HfD 

szén 1908. február 1-fiéig, amikor sor kerül a másik „holnapossal" való 
találkozásra is: „A hó elolvadt. Délután Dutka Ákossal voltam." Ez-
után Nagy M. (Nagy Mihály ügyvéd, Ady bens őséges váradi barátja 
s ottani pénzügyeinek intéz ője) nevével bővül a naplóban az asztaltársa-
ság köre, majd Heg. (nyilván Heged űs Nándor nagyváradi szerkeszt ő ) 
és Jancsó (Jancsó Béla képz őművész?) nevével is, hogy aztán 1908. feb-
ruár 16-án — négy nappal Váradra érkezése után — színre lépjen a 
naplóban a leendő  harmadik ,,holnapos", Juhász Gyula is: „Változékony 
idő . Reviczkyt olvastam és Laurence Sterne Tristram Shandyjét. Megis-
merkedtem Juhász Gyulával. Este nála volt találkánk. Vidám éjszaka, 
fél kettőig maradtunk." A naplóíró ezután szinte naponta együtt van, 
különböző  összetételben, a Dutka, Em đd, Juhász, Mezey, Nagy és „a 
professzorok" társaságával, majd felbukkan a naplóban Mikes (Mikes 
Lajos, A Holnap tágabb köréhez tartozó újságíró és író) s Antal (Antal 
Sándor újságíró, író és szobrász, A Holnap első  kötetének egyik szerve-
zője és előszó írója) neve, 1908. március 29-én pedig a napló rögzíti —
így is mondhatnánk — a Holnap Társaság ötlete megszületésének „el őes-
téjét": „Verőfényes nap. Mikessel és Em őddel dr. Berknél (Berkovits 
René orvosnál) voltam, a társaságban voltak más m űvészek is. Fefol-
vastunk, igazi irodalmi tárnaság." Háram nap múlva, április elsején Pe-
dig a legendás „keresztel ő" megörökítése, névadási részletek, konkrétumok 
nélkül: „Hűvös nap. Este dr. Dénesnél voltam, akihez eljött Ady is és 
éjfélig szórakoztunk. Egy ilyen társaságnak a neve »A Holnap« kell 
hogy legyen." 

Szerzőnknek a „holnaposok" körében való további jelenlétér ől — az 
Adyval való találkozásokat kivéve — a napló nem tudósít. De a neveze-
tes antológia s a vele egyidej ű leg születő  irodalmi társaság hatalmas le-
vél-, emlék- és szakirodalma meg bibliográfiája eléggé behatóan tájékoz-
tat errő l is. 

Legelđször is a Juhász Gyulának 1908 augusztusában Nagybecskerekrő l 
Szegedéé költözött, magyar nyelv ű  keltezetlen Manojlovi ć-levél (vö. Ju-
hász Gyula Összes M űvei, 9. köt. 185-186. p.), amelyben a nyarat ott-
hon töltđ  szerzőnk a címzetten kívül Babits és Ady felől is érdeklődik, 
az Emőd Tamástól kapott hírekre utal, Rozsnyai Kálmánnak, a kés őbbi 
Ady- (és AHolnap)-múzeum megalapozójának címét kéri, Hontit — 
azaz Honti Nándort, az els ő  A Holnap-kötet illusztrátorát — is említi, 
s miközben az akkoriban megjelent német Rimbaud-kötetet méltatja s 
becskeréki magányára panaszkodik — „Nekem itt alig van valakim ..." 
—, a Holnap városának közös élményét is felvillantja: „Vannak Szege-
den is olyan búzavirágkék és okkerszín ű  reggelek tejfátyollal (meg hab-
bal!)?" S természetesen a készül ő  antológia felől is érdeklődik: „Mi van 
avval a szerencsétlen Holnap«-pal? Megjelent már? —Tamás [ti. Em őd, 
B.I.) engem egy holnappal ezelőtt vigasztalt hogy »rövid időn belül« 
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meglesz és megküldi. — Eddig még semmi hír. Én már szinte meguntam  
és több itteni »intellektuálvs« akiknek meséltem róla szintén."  

Ezen az đszön Manojlović  egy ugyancsak „holnapos", azaz „adys"  
városban, Temesváron bukkan fel. A helytörténeti kutatás szerint ugyan-
is szerzđnk ekkoriban Nagyváradon jogászkodott ugyan, „legszívesebben  
azonban Temesváron tartózkodott, és szerb költeményeket fordított ma-
gyarra, németre, s őt számos eredeti verse jelent meg német nyelven."  
(Vö.: Kubán Endre: A „Dél" Irodalmi Tánsaság emléke. Franyó Zoltán  
és Manojlovics Tódor. Híd, 1968. 6. sz. 638-642. p.) S itt, Temesvá-
ron lett tagja a szintén 1908 őszén — tehát a nagyváradi A Holnap tár-
sasággal csaknem egy időben! — Franyó Zoltán kezdeményezésére létesült  
és irodalmi vezérül szintén Ady Endrét valló Dél Irodalmi Társaságnak.  
S Kubán szerint nem is akármilyen tagja: „A »Dél« Irodalmi Társaság-
nak akkoriban egyik legaktívabb tagja, Manojlovics Tódor, az akkori  
irodalmi kávéházban, a »Koronahercegben« a hajnalig tartó viták egyik  
legszenvedélyesebb harcosa volt."  

Ezek szerint — s egy ellen đrizetlen bibliográfiai adat szerint — írónk  
formálisan nézve előbb lett tagja a temesvári Délnek, minta váradi  
Holnapnak, hisz ez utóbbi társaság „új tagjaként" a Független Magyar-
ország csak az 1909. február 28-i számában ad hírt Manojlovi ćról, vi-
szont Brázay Emil újságíró, író és m űfordító 1909. február 19-i, Temes-
várról az éppen Becskerekén tartózkodó Manojloviéhoz intézett leveli  
már szerzőnk aktív Dél-tagságáról tanúskodik. (Hivatkoznak a levélre  
a Manojlović-napló közreadói: Vukica Popović—Svetislav Vrka: Dnev-
nik Todora Manojlovića. Ulaznica, 1983. dec., 90. sz. 42-45. p.)  

E formális elsőbbség kérdésénél azonban sokkal lényegesebb az, amit  
Kubán Endre  állapít meg a temesvári Délr ől: „Az irodalmi társaság, mely  
lelkes fiatal értelmiségiekb ő l, újságírákbбl, jogászokból és egy akkor  
még aktív katonatisztb ől (Franyó Zoltán) állott, a haladó irodalom pro-
pagálását tűzte ki célul, és Ady Endrét tekintette vezérének. Temesváron,  
Szabolcska Mihály városában Ady nevével zászlót bontani kétszeresen  
forradalmi cselekedet volt, és nem túlzunk, ha véleményünk szerint  a 
»Dél« működésének fontossága közvetlenül a Holnaposoké mellett van."  

A rokon szellemi/irodalmi orientáció eredményeként a Dél Társaság  
intézményesen is együttműködött A Holnappal. 1909 júniusában például  
Juhász Gyulát, Emiid Tamást és dr. Nagy Mihályt, a Holnap Társaság  
majdani utolsó elnökét hívta meg Temesvárra Tibor Ern đ  tárlatmegnyi-
tójára, s épp e rokon váradi/temesvári „holnaposság" intézményes együtt-
működésének eredménye lesz majd 1909 végén Manojlovi ć  programatikus  
megnyilatkozása is az irodalmi forradalom mellett.  

Ezt megelőzđen azonban két apró, de mégsem jelentéktelen bibliográ-
fiai adat utal szerz đnk jelen idejű  szerepére a mozgalomban: a Függet-
len Magyarország említett híradása Manojlović  Holnap-tagságáról, s az  
1909 áprilisának elején megjelent második AHolnap-antológia szerz đi- 
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nek dedikációja a kötetben ugyan nem szerep16, de a mozgalomban tevé-
kenyen részt vevő  Manojlovićhoz. Az 1909. június 4. és október 3. kö-
zött kelt ajánlások szerz đi közt találjuk Miklós Jutkát, Emőd Tamást,  
Dutka Ákost, Juhász Gyulát és Adyt is, tehát csupán az antológia nem  
Nagyváradon élő  költői, Balázs Béla és Babits hiányzik aManojlovi ć -
példányt dedikáló neves íróbarátok közül. (Vö. Péter Látszló: A szerb  
„Holnapos" költő . A váradi költők ajánlásai Manojlovics Teodornak.  
Élet és Irodalom, 1961. jún. 16. Dr. Ilia Mihály szíves közlése.)  

Ezt a „holnapos" életrajzi adalékot követi aztán 1909. november 11-én  
A Holnap Társaság aradi szereplése a temesvári Dél szervezésében. Ku-
bán Endre idézett cikke szerint ezen a fellépésen Ady, Dutka és Em ő d  
a verseikből olvastak fel, Manojlovics Tódor pedig A Holnap törekvé-
seiről tartott előadást.  

Nyilván ennek az el őadásnak a szövege lappang a bibliográfiai adat  
mögött, miszerint az aradi Függetlenség másnapi, november 12-i szá-
mában Todor Manojloviétól írás jelent meg A Holnapról. (Kubán Endre  
csupán arról tájékoztat, hogy a Függetlenség az irodalmi délutánról lel-
kes hangú cikkben számolt be; az Ady-bibliográfiában viszont a Manoj-
lović  nevéhez kötött aradi adat 1-4. oldalas szöveget jelöl, tehát meg-
lehet, hogy aManojlović-előadás csak részleteiben s a cikkbe ágyazva lá-
tott napvilágot.) 1909. november 21-én viszont a „holnaposok" Pesti  
orgánumában, a Független Magyarország irodalmi mellékletében Manoj-
lović  önállóan értekezik A Holnapról (276. sz. 18. p.).  

Noha nem ismerjük e két írást és egymáshoz való viszonyukat, s noha  
szerzőnk 1913 -ig terjedő  írói tevékenysége bibliográfiailag sincs feltárva,  
kétségtelen, hogy Todor Manojlovi ć  magyar nyelven legalább fél év-
tizeddel élőbb kezdett publikálni, mint ahogy azt a magyar és német  
nyélvű  közléseire ki nem térő , eddig legteljesebb Manojlovi ć-bibliográfia  
számon tartja (Dušica Cveji ć : Todor Manojlovi ć . Bio-bibliografska gra-
đa. Ulaznica, 1967. 2-4. és 1968. 5-7. sz.). Mint ahogy az sem lehet  
kétséges, hogy Manojloviénak e korai magyar nyelv ű  publicisztikája  A 
Holnap jegyében íródott. (L őkös István szerint — vö. Hidak jegyében,  
Bp. 1974., 109. p. — Manojlović  „úgy 1908 és 1910 táján — a magyar  
sajtóban kezdte szépírói pályafutását"; u б . idézi Vujicsics Sztojánt, aki  
szerint írónk „1910 körül a magyar sajtóban tárcákkal és kritikákkal  
jelentkezett").  

S e korai magyar nyelv ű  publikálása „holnaposság" jegyében is foly-
tatódott. 1910 januárjában ugyanis a Dél kéthetenként megjelen ő  irodal-
mi, társadalomtudományi és kritikai folyóiratot indít Magyar Dél címen,  
dr. Lengyel László szerkesztésében, s a munkatársak között van Manojlo-
vić  is ;ugyanakkora „holnaposok" pesti orgánuma, a Független Magyar-
ország irodalmi melléklete teret biztosít a velük rokon Dél Társaság tag-
jainak és a Magyar Dél munkatársainak is, hasábjain pedig Frany б  Zol-
tán a saját versei mellett Manojlovi ć  verseinek fordításait is közli. (Ku- 
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bán Endre, i. h. A szerző  a cikke záradékában közöl is hármat a nyil-
ván német, s nem pedig szerbhorvát eredetib đl fordított Manojlović-ver-
sekből.) 

Ugyanekkor német nyelv ű  elágazása is lehetett szerz őnk íróként is — 
és nemcsak asztaltársasági tagként! — tevékeny „holnaposságának". A 
fiatal Manojlovi ć  naplójegyzeteinek közzétev ői ugyanis arról tájékoztat-
nak, hogy írónk 1910-ben munkába állta Strobl (?) tulajdonában lev ő  
Temeswarer Zeitung-nál (vagy talán a Neue Temeswarer Zeitung-nál,  

tennénk hozzá mi, ahol Kubán Endre szerint a „deles" Lovas Antal volt 
a főszerkesztő  ...). S Manojloviénak a helyi német sajtóban feltehet đen 
A Holnappal (és Déllel) közvetett vagy közvetlen kapcsolatban lev ő  
írása is napvilágot láthatott. Erre enged következtetni Méliusz József 
visszaemlékezése is, miszerint a Városa ködben című  regénye írásakor a 
Temeswarer Zeitung egyik 1914. július végi számában rábukkant Todor 
Manojlović  háborúellenes cikkére; a regényben szerz őnk Minojlovics  Tó 
dor néven, cikke pedig „A szerb ifjúsága békéért" címen szerepel. (Vö.  

Méliusz József : Bevezet ő  és magyarázat egy regényrészlethez. Híd,  
1968. 2. sz. 175- 177. p.)  

Nyilvánvaló, hogy e fontos temesvári intermezzo részleteit a szerz őnk  
magyar—német—szerbhorvát pályakezdését bemutató monografikus mun-
kának kellene és lehetne feltárni. Mint ahogy a nagyváradi (és temesvá-
ri) „holnaposságának" szerves utóéletét is a belgrádi Grupa umetnika  
csoportban. Mert ha némi túlzás is van egy bibliográfiai adat sugallatos  
címében, miszerint Manojlovi ć  közvetítésével a szerb irodalomban egye-
nesen folytatódik a Holnap tevékenysége (vö.: Akik messze kerültek  

Nagyváradtól. Belgrádban folytatódik a Holnap társaság. Nagyvárad,  
1923. okt. 8., 227. sz. 3. p.) — az nem lehet kétséges, csupán feltárásra 
vár, hogy a Grupa umetnika elnevezésű  modernista csoportosulás (Simo 
Pandurović , Stanislav Vinaver, M. Crnjanski, I. Andri ć  és mások) meg-
szervezésében részt vev ő  Manojlović  „holnapos" élménykörét, eszmei és 
esztétikai elkötelezettségét sem tudta „félretenni", „kikapcsolni" az új 
irodalmi közeg modernista forrongásaiban. Annak ellenére sem, hogy 
Várad végleges elhagyása (1914) és Belgrádban való letelepedése (1919)  

között alkotóútján közbejött egy, a „holnaposnál" is újabb modernista  

intermezzo: a futurizmusé Firenzében.  



EGY CELAN-VERS  
JELENTÉSÉRTELMEZÉSE  

DANYI MAGDOLNA  

IN DEN FLÜSSEN nördlich der Zukunft  

werf ich das Netz aus, das du  
zögernd beschwerst  
mit von Steinen geschriebenen  
Schatten.  

•  
A FOLYOKBA északra a jöv ő tő l  
kivetem a hálót, melyet  
tétován terhelsz meg  
kövekkel irt  
árnyékkal.  

0.1. Dolgozatom célja Paul Celan IN DEN FLÜSSEN (A folyókba)  
kezdetíi versének értelmezése. A jelentésértelmezés során — Pet őfi S. 
János szövegelméletét véve alapul — három elemzésfázist különböztetek 
meg: a leíró, a magyarázó és az értékel ő  jelentésértelmezést. 1  

A leírб  jelentésértelmezésben a vers jelentésstruktúráját értelmezem, 
míg a magyarázó jelentésértelmezés során arra keresek választ, hogy az 
adott költői szöveghez miért éppen ez a jelentésstruktúra rendelhet ő  hoz-
zá, hogy majd az értékel ő  jelentésértelmezésben a szöveg (esztétikai) ér-
tékelését végezhessem el. 
0.2. Ahhoz, hogy a vers leíró jelentésértelmezését elvégezh сssem, szük-
ségesnek mutatkozik a szövegalkotó jegyek folyamatosságának, összefüg-
géseinek a vizsgálata, azaz azoknak az összetev ő  elemeknek a felmuta-
tása, amelyek a (lineáris) szövegfelépülésben részt vesznek: a konnexitás, 
a kahézió és a koherencia vizsgálata.' 
0.2.1. Konnexitás alatt a szöveg nyelvi-szintaktikai jólformáltságát ér- 
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tem: a) hogy fel tud-e mutatnia szöveg egy sajátos jegyet, amely min-
den önálló egységében fellelhető  (ritmikai, szintaktikai sajátosság, szóis-
métlés); b) hogy bizonyos módon folyamatos vagy nem folyamatos ré-
szekre tagolható-e (ha az önálló egységek között folyamatosság áll fenn,  
függetlenül attól, hogy szub- vagy makrotémát képeznek-e).  
0.2.2. A konnexitás el őfeltétele annak, hogy a szöveget kahezívnek tart-
hassuk. Kohézió alatta szöveg tematikus jólformáltságát értem, mikor  
is az egyes önálló egységek témái értelemszemantikai relációkon át a na-
gyobb egységek témáivá fejl ődnek, miközben a tematikus és/vagy rema-
tikus progresszió szempontjából a nagyobb egységeknek is jól formáltak-
nak kell lenniük.  
0.2.3. Koherensnek akkor tartható egy szöveg, ha a benne kifejezett  
tényállás-konfiguráció egy összefügg ő  és lezárt világfragmentumként ér-
telmezhető . Eb "1 következ đen a koherencia tekinthet ő  egy szöveg in-
herens tulajdonságának. Hogy egy szöveg koherensnek min ősül-e, sokban  
függ az értelmező  tudásától, beleél ő  képességétő l stb.  
0.3. Sajátos problémát jelent azoknak a szövegeknek a jelentésértelmezé-
se, amelyeknél a szó szerinti jelentésértelmezés nem meríti ki a szöveg-
világ hordozta tényállás-konfigurációkat (figuratív, metaforikus nyely-
használat), vagy amelyek a szó szerinti jelentés szintjén értelmezhetet-
lennek minősülnek, s szimbolikus jelentésértelmezésre van szükség ahhoz,  
hogy a szöveget koherensnek tarthassuk, s egy Olyan logikai modellt tud-
junk konstruálni, amely a szövegvilág tényállás-konfigurációit konzisz-
tensnek mutatja. 3  

IO. Az IN DEN FLÖSSEN (A folyókba) kezdetű  vers az ATEMWEN-
DE (Lélegzetváltás) (1967) kötetben jelent meg; a kötetiben közölt ver-
sek legtöbbjéhez hasonlóan, cím nélkül. A jelenség, mely éles váltást je-
lent a korábbi kötetek címadásaival szemben, az ATEMWENDE kötet  
homogén felépítettségére utal. A verzállal kiemelt verskezd ő  szószerkeze-
tet tehát nem tekintem címként nyomatékosított elemnek. (Az elemzést,  
ahol ez nem értelemzavaró, a magyar fordítás alapján végzem.)  
I.1. A vers szintaktikailag egyetlen összetett mondatból áll, melynek két  
tagmondata két els őfokú kompozícióseggségnek (Ki ,  K2) felel meg. A  
két kompozíciós egység közötti konnexitáshordozók :  

a performatív struktúra változatlansága:  
Ki: ÉN KÚZLÚM, HOGY: (én) kivetem a hálót  
K г : ÉN KÖZLOM, HOGY: (te) kövekkel írt árnyékkal terheled meg azt  

a performatív paraméteren megmutatkozó id őazonosság:  
Ki: ÉN MOST KUfZLOM, HOGY: (én) MOST / A KUZELJÜVđBEN  

kivetem a hálót  



796 	 HÍD 

Kz: ÉN MOST KоZLСM, HOGY: (te) MOST / A KOZELJÚV ŐBEN  
kövekkel írt árnyékkal terheled  
meg azt  

grammatikai behelyettesítéssel kifejezett referenciaazonosság:  

Ki: (én) kivetem A HÁL0T  
K2: MELYET (te) kövekkel írt árnyékkal terhelsz meg 

részekre tagoltság/folyamatosság: 
A vers ritmikus struktúrája nem követi a Ki és a K2 tagolódását, 

amennyiben a tagmondathatára második verssoron belül húzódik. Ez a 
jelenség amely a kohézió Is még inkább a koherencia elemzésénél lesz 
jelentéshordozó, egyben konnexitáshordozó jegy is, mely a Ki és K2 közti 
folyamatosságot jelzi. 

A szövegkohézió vizsgálata el őtt két fogalmat kell bevezetni: a 
textúra és a kompozíció fogalmát. Egy szöveg textúráját bizonyos nyel-
vi elemek ismétlődése hozza létre, míg a kompozíció a szintaktikailag, 
értelemszemantikailag és poétikailag legkisebb önálló egységekt ől a na-
gyobb egységeket alkotó hierarchikus szövegépítményt jelenti. 4  

A nyelvi rendszerrel kompatíbilis módon a Celan-vers egyedül a tex-
túra szintjén mondható kohezívnek, amennyiben az egyes nyelvi ele-
mek egy egységes, a beszél ő  Én s a megszólított T e  által közösen véghez-
vitt cselekvés, a hálókivetés folyamatát rögzítve egy szómezőt alkotnak: 
kivetni, háló, nehezékkel ellátni. A téma-struktúra, s még inkább az 
azt rematikusan kiegészít ő  elemek értelem ~szemantikai elemzése során 
azonban referenciális inkompatibilitással állunk szemben, a szövegkom-
pozíció értelmezése a szó szerinti jelentés szintjén a kohézió hiányát mu-
tatja fel. 

A vers összetett szimbolikus közlés; jelentésstruktúrájának értelme-
zése kombinatorikus elemzést igényel, melynek során az egyes összetev ő  
elemeket szó szerinti, másokat figuratív, ismét másokat pedig metafori-
kus jelentésükben kell értelmeznünk. 
I.3.1. A Ki témájának a „kivetem a hálót" szerkezet felel meg. E b ő -
vített predikatív szerkezetet két helyhatározói szerkezet egészíti ki re-
matikus elemként: a cselekvést közvetlenül lokalizáló „a folyókba" szó-
szerkezet (L1), s a cselekvés helyét modifikáló „északra a jöv ő tő l" szó-
szerkezet (Lz).  

Az L1 a nyelvrendszerrel kompatíbilis módon egészíti ki a közlés té-
máját. Általa azonban a közlésben a konkrét cselekvésr ő l való beszámoló  
helyett a szándék általánosító tendenciájának a kinyilatkoztatását figyel-
hetjük meg, erre utal a többes szám a hely meghatározá Јsában. A beszélő  
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Én nem egy adott folyóba, hanem „a folyókba", veti ki hálóját, amit az  
állóvizekben s a folyóvízben halászás közti választásként értelmezhetünk.  
A nehézséget az L2 megértése okozza. A folyók fekvését meghatározó  
szószerkezetben az irányhatározó egy absztrakt fogalmat jelöl ő  névszóval  
jut jelentésvonatkozásba, s ebből következően magának a cselekvés he-
lyének is ez az absztrakt fogalom lesz a modifikátora. Amíg a „kivetem  
a hálót a folyókba" közlést minden nehézség nélkül értelmezhetjük olyan  
tényállásnap, amely a reális valóság része lehet, addig az „északra a  
jövőtől" eső  folyók egyedül a költői képzeletvilágban létezhetnek, ami  
a közlés fiktív jellegének a kérdését is felveti. Az „északra" irányhatá-
rozбszóból kiindulva hideg vizű, jeges folyókra lehet gondolnunk, me-
lyek valamiképpen összefüggésben állnak a jöv đvel, de nem a jövő  irá-
nyába folynak. A „jöv ő" szó a semleges töltetű  „elkövetkező  idő" je-
lentés mellett a nyelvhasználatban pozitív érték ű  jelentéssel rendelkezik,  
mely szemben áll a hidegre, fagyra utaló „észak" kifejezés negatív je-
lentésértékével. E szembenállást érzékelve mondhatjuk, hogy a pozitív  
jelentésű  „jövő" a folyók fekvésének viszonyító pontjává lett. Ahhoz,  
azonban, hogy e viszonyítás értelméhez eljussunk, az egész közlést újra  
kell értelmeznünk.  
I.3.2. A K2 témája a Ki témájával párhuzamos, azt kiegészít ő  cselekvés  
megnevezése (a háló megterhelése), amely a beszél ő  Én által megszólított  
„másik" jelenlétét szükségszer űnek mutatja fel. A tematikus predikatív  
szerkezetet itt is két rematikus elem egészíti ki: a „tétován" módhatá-
rozó (M) s a „kövekkel frt árnyékkal" eszközhatározói szószerkezet (I).  
A „tétován" kifejezés értelmezése nem ütközik különösebb nehézségbe.  
Ahhoz, hogy a hálónak jó fekvése legyen, el kell találnia megfelel ő  
megterhelést, s a „tétován" kifejezés arra utal, hogy a cselekv ő  tisztában  
van feladata érzékenységével. Sokkal inkább nehézségbe ütközik az esz-
közhatározói szószerkezet értelmezése. A megszólított „kövekkel írt ár-
nyékkal" terheli meg a hálót, tehát valamivel, ami ellentmond a reális  
valóságban tapasztaltnak. Az „árnyék" szó az értelmez ő  szótár szerint  
megvilágított ténségben a tárgyak mögött látható sötétebb felület", re-
leváns tulajdonsága tehát, hogy nincs önálló lényege, ebb ő l következően  
súlya sem. Emellett itt kövekkel „írt" árnyékról van szó, nem egyszer ű-
en a kövek árnyékáról. Analógisan gondolkodva, az „írt" participium  
felfogható metaforikus kifejezésnek: ahogyan az írásban rögzít ődik a  
betű  alakja, úgy vet árnyékot a k ő . A hálónak a kő  árnyékával való  
megterhelése azonban változatlanul diszkoherens tényállásnak bizonyul,  
ami arra figyelmeztet, hogy az egész közlést újra kell értelmeznünk.  
I.4. A kompozíciós egységek tematikus értelemszemantikai elemzése azt  
mutatta, hogy a téma- és a rémastruktúrák között olyan referenciális  
inkompatibilitás áll fenn, mely nem sz űnik meg pusztán a rematikus ele-
mek figuratív ill. metaforikus átértelmezésével, hanem a teljes közlés  
újraértelmezését kívánja meg. Az újraértelmezés során változatlan ál- 
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landónak egyedül azt tarthatjuk a közlésben, hogy a beszél ő  Én most /  
a közeljövőben a megszólított Te-vei együtt egy cselekvést hajt végre,  

melyet a beszélő  Én a „háló kivetésének" nevez, de amely nem azono-
sítható a reális világban a háló kivetésének megfelel ő  tényállással, azaz  
nem szó szerinti közlésnek bizonyul. Hogy ennek értelmezésében tovább-
jussunk, a megnevezett cselekvésre vonatkozó sztereotip tudásunkra kell  

hagyatkoznunk. A halászás a leg đsibb mesterségek egyike. A hálóval  
halászás releváns jegyének a háló jó elhelyezése tartható, ami többek-
nek, de legalábbis két részvev őnek az együttműködését igényli. A háló el-
helyezése utána halászok számára egyedül a várakozás marad, a remény-
kedés a fogásban. Minthogy a közlés hangsúlyozza a folyóban való ha-
lászást, az értelmezés további lehet őségét a folyóvíz releváns jegyeiben  
kell keresnünk. A folyó víztömege állandóan változó, dinamikus enti-
tás. A versbeli „halászás" tehát egy örökös mozgásban lev ő , változó  
„entitásban" történik, ugyanakkor ez az entitás, minthogy a folyók  

északra esnek, a hidegség tulajdonságot, a befagyás lehet őségét is tartal-
mazza. Ha az állandó mozgásban levés tulajdonságot s a befagyás, a  

megszilárdulás tulajdonságot egymás mellé helyezzük, az így kapott el-
lentétpár dinamikájában az együvé tartozónak láttatott élet és halál el-
lentétpárt érthetjük. Élet és halál ellentétpárja, a „halálban veszélyezte-
tett élet" viszont kapcsolatba hozható már a „jöv ő" szóképpel. A Ki egy  
lehetséges parafrázisa: a reménykelt ő  cselekvés (hálókivetés) a halálban  
vсszélyeztetett életre irányul (a folyókba északra a jöv ő től), még ha az  
nem is tartalmazza a jövő  ígéretét. Hogy azonban a remény elérhet ő  le-
gyen, az a cselekvés min őségétől függ. Ezt fejti ki a K2-ben a „kövekkel  

írt árnyékkal" metaforikus szószerkezet.  

A „kő" releváns jegye szilárd halmazállapota, szervetlensége, élette-
lensége. A „háló" tehát valami szervetlennek, élettelennek az árnyéká-
val terhelődik meg, a vers logikája szerint a cselekvés súlypontja valami  

élettelen által „írt"/létrehozott „árnyék". Ha az „árnyék" releváns je-
gyei közé soroljuk még; hogy miközben megjeleníti azt, aminek a függ-
vénye, ugyanakkor mégsem az, csupán rá irányuló látszat, úgy a követ-
kező  parafrázisra lesz lehet đségünk: a beszél ővel együttműködő  másik  
úgy járul hozzá a cselekvéshez, hogy az élettelen létez ő  optikai jelenség-
koncentrációját teszi meg a cselekvés súlypontjává.  

II. 1. Hogy a parafrázisban fölállított tényálláskonfiguráci б t koherensnek  
láthassuk, a közlés szimbolikus jelenté чsértelmezésére van szükség. Ehhez  
azonban Celan költői világán belül, költészetének kontextusában kell  
gondolkodnunk. Különösen fontosnak tűnik itt az „észak", a „k ő", az  
„árnyék" гszóhasználatának Celan költészetében való nyomon követése.  

Egy ilyen irányú filológiai kutatás igazolhatná az „északra es ő  folyók-
nak" a „halálban vеszélyeztetett élet" asszociációját, nem kevésbé a „k ő"  
kifejezésben a „megkövült élet", az élettelenség létállapotának a kép-
zetkörét. Legösszetettebbnek az „árnyék" kifejezés értelmezése látszik,  
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mely Celan költészetének egyik kulcsfogalma, s értelmezése külön tanul-
mányt igényelne. Ehelyett idézzünk néhány verséb đ l: „Adj értelmet íté-
letednek: / Adj neki árnyékot. (...) Igazat mond, ki árnyékot mond. "5  

„A kékben kiejt egy árnyékot ígér ő  faszót"s; »Csak midőn / árnyékként 
érintelek, / hitszel /ajkamnak "7 ; „Mind az alvó alakok, kristályosodók, 
/ melyeket felfogsz / a nyelvárnyékban."g Az „árnyék" szót Celan szó-
használatában leginkábba „valamire irányuló értelem" kifejezéseként pa-
rafrazeálhatjuk, a költ ő i tevékenységre programosan utaló reflexióként. 
Ezt szem el őtt tartva A folyókba kezdetű  verset egy képplasztikusan 
megfogalmazott ars poeticának mondhatjuk, amelyben a „háló kivetése" 
a költészet, az alkotás figuratív megnevezéseként tudatosul. 
II.2. Az ars poeticának látott ötsoros vers szemléletesen példázza Celan 
költői létszemléletét. A költészet Celan számára mindig is els ősorban eg-
zisztenciális megnyilatkozás/tett volt, a szó sajátosan celani értelmezé- 
sében. A költészet az a terület — Meridián — ahol a létezés totális bir-
toklásigénye a lét szellemi átértékelésének az intenciójával párosul. A 
„háló kivetése" egyszerre utal a költészet értékteremt ő  intencióira s az 
egy emberi élet szempontjából igényelt remény egzisztenciális valóság-
tartalmára. 

Celan világlátásának súlypontját képezi, hogy ezeknek az értékeknek 
s a reménynek a kivívásához a halállal, a nemléttel való szembesülésen 
át vezet az út. A halálról szólva Celan költészetében mindig meg kell 
különböztetnünk a közelmúlt történelmi „halál-malmait" (a fasizmus 
emberölő  s az emberi értékeket leromboló értelmében) s az élettelenség 
állapotát felmutató, „megkövült" jelen létkritikáját. Celan költ ői lét-
szemléletében a történelmi „halál-malmokra" való állandó emlékeztetés 
nélkül nem lehet a jelenr ől szólni; ám a „megkövült létnek" látott je-
lennek a jövőjébe sem lehet helyezni a remény birodalmát. 

Celan költészetfelfogásának másik sarkalatos pontja a „másik" meg-
szólíthatósága, bevonhatósága a „keresésnek" abba a folyamatába, ami 
a költészet, az aktualizált nyelv maga. Láttuk, A folyókba kezdetű  vers 
komplex metaforájában a beszél ő  Én mellett az egyetlen szó, amely szó 
szerinti értelemben, névként funkcionál: a Te, az együttm űködésre fel-
szólított „másik". 

Hangsúlyozni kell, hogy ez a jelentésértelmezés Celan versének egy 
lehetséges és Celan költészetének egészéb ő l szemlélődve meggyőző  olva-
sata, de egyben nem az egyetlen lehetséges olvasat is. Ez az olvasat 
(mint minden olvasat) a versnyelvi struktúra jelentésambiguitását kény-
szerűen egyértelműsíti, miközben egy koherens tényállás-konfiguráció 
modellálására törekszik. 

A nyelvi struktúrának két pontján mutatható ki leginkább ez az am-
biguitás, s a korrekt jelentésértelmezés megköveteli, hogy erre külön fi-
gyelmeztessek. Értelmezésemben a szintaktikai köt đdését illetđen ambig 
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„északra a jövőtő l" szószerkezet a folyók fekvésére utal, lehetségesnek  
kell azonban tartanunk egy olyan értelmezést is, amely szerint a háló  
kivetésének a helye határozódott meg általa. Anélkül, hogy a kétféle  
értelmezés közötti jelentésbeli különbséget elemezném, úgy t űnik, ez  a 
jelentéskülönbség nem befolyásolja lényegesen a versnek mint a költ ő i  
ars poeticára vonatkozó komplex metaforának a jelentését.  

A komplex metafora jelentésstruktúrájában betöltött szemantikai sze-
repvállalását illetően a lényegesebb a „zögernd" kifejezés többértelműsé-
ge. Fordításom — „tétován" — már döntés, mely az én versolvasatomat  
tükrözi, s amely, bár ha nem is zárja ki a „vonakodva" jelentést (mely  

a német kifejezésben egyenérték űen van jelen), elsődlegesen a „bizony-
talanság" jelentését sugallja, a tétovázást azt illet ően, hogy a megszólí-
tott hova tegye, hogyan helyezze a hálóra a nehezéket. Holott minden-
képpen felmerülhet a kérdés, nem arról van-e szó, hogy a megszólított  

Te vonakodik eleget tenni a felszólításnak az együttm űködésre, vagyis  
nem kíván részt venni a közös cselekvésben. Olvasatom Celan költ ő i  
életművét s Celan költészetfelfogását tartva szem el őtt zárja ki ezt az  
értelmezést.  
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VAJDASÁG KÉPZŐMÍIVÉSZETE (VI.)  

Adalékok a XX.  századi művészettörténeti  
kutatásokhoz  

BÉLA DURÁNCI  

COULEUR LOCALE — HELYI SZÍNEK  

Századunk negyedik évtizedében, amikor az elméletek és iskolák meg-
torpantak a koloritás, az er ős alkotói személyiségek szenvedélyessége és 
, кvíziói" elő tt, a művészek el ő tt a „személyes igazság" végtelen horizont-
jai nyíltak meg. A felszabadult alkotótevékenység azonban, önmagában 
véve, csupán kötetlen időtöltéssé vált volna, ha ugyanakkor nem ha-
tározott volna meg valamilyen irányvételt, hovatartozást, ha nem ügyelt 
volna arra, miben gyökerezik az alkotás. A m űvészeket az élet, az em-
beri sors érdekli, szenvedélyek és szerelmek, heves érzelmek lobognak, 
a természet a róla alkotott vízióvá alakul át, a világ történéseit pedig 
sajátságosan, elkötelezetten mutatják be. 

A színek villogásával Van Gogh és Gauguin tragikus állhatatossága 
előtt tisztelegnek, Modigliani képeinek melankóliája, Utrillónak a kör-
nyezete iránti ragaszkodása, Chagall gyermekkori emlékképei, vagy 
Georges Rouault-nak a tehetetlenek tragikuma fölötti kolorista jajve-
székelése érdekli a művészeket. 

„A kultúrával eltelt Gauguin afelé törekedett, amit önmagában hor-
dozott — az eredeti gyökerekre, ami viszont az én esetemben a szül ő-
föld tükröződése volt — vallja Milan Konjović . — Tudtam, hogy úgy 
festhetek, ahogy érzek, s világossá vált számomra, hogy ha az ember 
tudja, mit akar, tudnia kell azt is, miért van itt, s akkor mindent meg 
kell tennie, hogy a „küldetését" teljes egészében teljesítse. Ezért hagytam 
ott Párizst, növekv ő  sikereim és a város iránti elragadtatásom ellenére is 
el kellett hagynom." 1  

1  Katarina Ambrozi ć : Milan Konjović . (A Milan Konjović  Képtár kataló-  
gusa) Zombor, 1965. 67. L  
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A Párizs és Zombor közötti sorsdöntő  választás idején fejez ődik be 
Konjović  festészetének „kék korszaka", hogy a vajdasági barázda meg-
szántásával megkezd ődjék a „vörös korszak". 2  Abban a sorsdönt ő  1932.  
évben rendezte meg elsó önálló belgrádi kiállítását. Decemberben a tárla-
tot Zomborban is bemutatták. A Napló kritikwsa hangsúlyozza: „... az  
egyéni átélés és meglátás, egyszóval az élmény vezeti a fest ő  ecsetét". 3  
A mintegy ötven kiállított m ű  között a zombori közönség láthatta Ko-
njović  meggyökerezésének els ő  bizonyítékait, az 1981-ben festett Kuko-
ricatörés és A régi vármegyeház cím ű  képeit; az 1930-ból való Terasz  
Montsouris-ban domináló kékjét és erőteljes gesztusát, valamint a Vörös  
üveg forráságát; Josip Kosar 1930-ban megörökített arcképét, a kés őbb  
az utcákon, kocsmákban és zombori kertekben évtizedekig gy űjtött kü-
lönleges portrék ősét; a Fotelban ülő  aktot (1930), a későbbi buja for-
mák és áradó szenvedélyesség el őhírnökét. „Képeit nem lehet a hozzá  
nem értő  laikus szemével nézni ... Sajnos, a közönség m űvészi nevelése  
nálunk messze elmaradt a művelt Nyugat mögött." 4  

Négy évvel később, a Dannak adott interjúban Konjović  kijelenti:  
„Valamikor kizárólag csendéleteket és tájképeket festettem, az utóbbi  
időben viszont mindinkábba figurális festészet felé fordulok. Úgy vélem,  
ezt az utat az a szándék határozta meg, hogy m űvészi érdekl ődésem  
középpontjában az ember és annak összet űzései álljanak." 5  

„A szülőföld szellemi arculatát" (I. Sekuli ć) keresve, Konjović  meg-
telepedett a zombori vármegyeház tornyában, és elmélyült a bácskai  

róna és az itt él ő  emberek sorsában.  
tisztönösen élte át saját fest ői vízióját, a búzamezők, a zombori ut-

cák és a síksági város megismerésének „vörös korszakát". Olyannyira  
személyes és egyéni, hogy nála a síkság tengerként hullámzik az exp-
resszív gesztus következtében, a vászonról pedig szám űzött minden sík-
sági felismerhet đséget, a krónikások nehézkecs ábrázolásmódját, egészé-
ben véve a zsíros Bácska és Vajdaság álmosító idilljét. Mégis e vidék  

autentikus fest ője marad, akit felismerhetünk a m űveiben „az elvonat-
koztatott realitás, a tartomány és az itt él ő  emberek lelkében rejtez ő  
világos és sötét erők"6  kifejezése által.  

Jóval korábban, mint ahogy Lsidora Sekuli ć  magvas jellemzést adott 
Konjoviénak a szül őföldhöz való kötődéséről és sorsközösség-vállalásá- 

A kék korszak: 1929-1933., vörös korszak: 1933-1940. M. Konjović :  
„... az uralkodó kék és vörös színt azzal magyarázom, hogy ezek a népm űvé-
szetünkben is többé-kevésbé mindig jelen vannak ... A kék els đsorban az eget  
jelenti, de szublimációt is, a szellemiségre, a borongásra, a melankóliára való  
hajlamot.. ." (Lazar Trifunovi ć : Stvarnost i mit u slikarstvu Milana Koп jo-
vića. Zombor, 1978. 40. 1.)  

8  Napló, 1932. december 16.  
4  Napló, 1932. december 16.  
a 

 

Dan, 1936. á rilis 18-án (K. Ambrozi ć  i. m., 69. 1.)  
Isidora Sekulić : Slikarstvo Milana Konjovi ća značajan duhovni lik Vojvo-

dine, SKG LXI (Belgrád, 1940), 282-286. 1. (L. Trifunovi ć  i. m., 47. 1.)  
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Oláh Sándor: Lánya zöld foteles szobában, 1933 
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ról, a Napló már 1932-ben ezeket a sorokat közli: „Konyovits festmé-
nyeiben magát adja ... Protagorász mondotta kétezer év el őtt: Minden  
dolognak mértéke az ember. Ezt a nagy igazmondást azóta százszor  

és ezerszer variálták a bölcsek. Támadták és védték. Konyovits m űvei  
ennek a nagy elvnek hangos hirdet ő i."7  

Végül, megjegyezve, hogy „elsó látásra" ezek a képek „extravagáns-
nak" hatnak, igen fontos megállapítást közöl: „... kés őbb, amit eleinte  
fantazmagóriának tartottunk, már valóság, és minél tovább nézzük a  

képeit, annál jobban érezzük, hogy alakjai élnek, vágyódnak, szeretnek  

és kielégülnek.  
Aki így tud festeni, aki így tud bánni a színekkel, az nagy fest ő ."8  
Tehát nem egészen egy évvel azután, hogy Konjovi ć  eldöntötte, sor-

sát tartósan Zomborhoz köti, és itt keresi ihletének forrásait, a Napló 
cikkírója már az „egyéni átélést" emeli ki, az embert mint a fest ő  ér-
deklđdésének tárgyát, s azt, hogy „alakjai élnek, vágyódnak ..." Annak  

alapján, hogyan tud „bánni a színekkel", a cikkíró máris a „nagy fest ő"  
megtisztelő  címet adományozza neki. Nyilvánvaló, hogy az idézett is-
mertetés nem szokványos. A cikkíró nem említi a couleur locale-t, habár  

elképzelhetetlen, hogy nem figyelt fel a nem sokkal korábban, jóformán  

a kiállítás elđ tt festett zombori motívumokra. Kiemelte azonban Konjo-
vić  minden egyéb fest ői jellegzetességét, s ezzel együtt az akkori fes-
tészet legidőszerűbb kérdéseit is.  

Ez a jegyzet feltehetőleg a Törekvések és irányok a modern m űvészet-
ben (1924) 9  című  üzenetből merített, amelyben többek között ezt olvas-
hatjuk: „A művészet célja éppannyira meg nem határozható, szavakba  
nem formálható és ösztönösségekbe burkolt, akárcsak az élet célja.  Az 
élet ösztönös kényszer ű  továbbélése párhuzamba állíthatóa m űvészet lé-
tezésével бs fejlđdésével." 10  A továbbiakban Szenteleky Kornél hangsú-
lyozza: „Nem úgy kell festeni, ahogy látunk ... úgy kell festeni, ahogy  
érzünk, s azt kell festeni, amit érzünk. Íme az új út, az új irány, amely  
már belevetđdik a holnapba, mint reflektora ködbe." 11  

Abban az idđben, emlékszik vissza Konjovi ć., „amikor megszabadul-
tam a kényszerű  szabályoktól és sematikus példáktól, újra kifejezésr e  ju-
~tott a saját temperamentumom, elmaradt t đlem Picasso és a Cahiers  
d'Art, viszont a felszabadult koloritással Matisse-t éreztem a hozzám a  
legközelebbinak. Ez volt az átmenet a kék szakasz felé" (1929). 12  

A „saját festői vízió" teljes érvényesülésének időszaka volt ez, ami-
kor a művész érzései váltak az alkotás mozgatóerejévé. „A szépségideál  

7  Napló, 1932. december 16.  
8 Napló, 1932. december 16.  
9  Szenteleky Kornél: Ugartörés. Forum, Újvidék, 1963. 25-50. 1.  
1°  Szenteleky : Ugartörés. 27. 1.  
11 Szenteleky i. m. 31. 1. 
12 K. Ambrozi ć  i. m., 65. 1.  
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B. Szabó György: Proletár, 1938  
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már nem a külvilágban rejlik, hanem a művész lelkének érzésvilágában" 
-- idézhetjük Szentelekyt. 

Ugyancsak ő  hangsúlyozza az alkotó angazsáltságát mint egziszten- 
ciális szükségletet: ,,Elszórva élünk majdnem húszezer négyzetkilométe-
ren ..." 13  „Az igazi írónak élnie kell a mában "14  követelmény mellett 
figyelmeztet arra is, hogy „a sokat emlegetett couleur locale-t nem sza-
bad szó szerint értelmezni. "15  Akár Szenteleky angazsáltságából, akár 
Konjović  festészetébđl indulunk ki, nyilvánvaló a kor követelménye: az 
alkotásban világosan állást kell foglalnia hovatartozás helye és ideje 
mellett. „Az idő  sebes forgása elszakítja azokat, akik a tegnap esemé-
nyeibe és elveibe  akarnak kapaszkodni, a ma z űrös vihara pedig tovaso-
dorja azt, aki gyökértelenül, hit nélkül kallódik a földön " 1s — úrfa 1933-
ban Szenteleky, míg Konjovi ć  a zombori mű teremben a tökéletes francia 
ismereteket temperamentumos, eredeti kifejezésmódba olvasztja bele Ön-
arcképét festve. Kékkel és vörössel! Konjovi ć  észreveszi, hogy palettája 
barna és vörös színekkel gazdagodik: „A vörös szakaszba nem tudatosan 
léptem át ... rájöttem, hogy ezek a színek jelentik a vért, az életet, a föl-
det, mintegy kontrasztjaként a kéknek, amely a magasba tör, a szublimá-
cióba. Zomborban új, saját motívumokat találtam, és nemcsak a városban 
és a környékben, hanem az emberekben is. "

17  

Ugyanabban az esztend őben 1933-ban, a nyár közepén egy másik vá-
rosban, Szabadkán Munk Artúr irodalmár megy fel a Bérpalota (ebben 
az épületben volt „az egyedüli privát-lift a városban") legfels ő  emele-
tére, hogy a műteremben megírja jegyzetét „Oláh Sándor negyedszázados 
jubileuma"18  alkalmából. 

A műteremben levđ  képek sokaságában az író felfigyel a Pihenő  mo-
dell hatalmas vásznára, majd következnek a Lányok a vízparton, a Mo-
sakodó akt, mindenfelé „gyönyörű  aktok". A többi között, hangsúlyozva, 
hogy a kiállításra készült, megemlíti az Ágyon ül ő  fiatal lány című  ké-
pet is, amely ennek a festőnek az egyik legjobb és legjellemz őbb alkotása". 
Természetesen Oláh az aktok sokaságát azzal magyarázza, hogy alkalmas 
modellt talált, majd hozzáteszi: „Ezeket a képeket a beogradi tárlatokra 
küldöm el... Pedig, Lstenem, mennyi csalódás ért már engem a hazai 
kiállításokon." 19  

„Csalódás!" — az élet és az alkotás ellenpontja. 
„Semmi örömem sincs huszonöt esztend ő  meddő  küzdelme után. Ne-

gyed századot harcoltam az emberek közönye és hozzáérteni nem aka-
rása ellen. "20 

 

1a Szenteleky i. m. (Akácok alatt, 72. l.) 
14.-ti Szenteleky i. m., 75., 74. és 75. 1. 
Š 7  L. Trifunović  i. m., 42. 1. 
18  Napló, 1933. július 9. 23-24. 1. 
19 - z1 Napló, 1933. július 9. 
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A Konjovićnál tapasztalt, temperamentumos lázadással a környezete,  
szülőföldje minél teljesebb átélése nevében kitör ő, romboló ösztönnel el-
lentétben Oláhnál az élet és az alkotás rezignált végelszámolását talál-
juk, s azt a lesz űkített reményt, „hogy már nincs olyan sok hátra ..."! 2 1  
Nyilvánvaló, hogy Oláh lelki csömöre, amelyet számos csalódása váltott  
ki, nem szolgálhat ösztönzésül az alkotómunkához ebben a számára  
„jubiláris" évben. Ám ha visszapillantunk, felismerhetjük Oláh m űvei-
nek „kékes" jellegzetességeit.  

A kékség, akár a körvonalakban, akár uralkodó, f őleg hideg tónus-
ként, a festő  ismertető  jele. Melankolikus suttogással mintha a múltat  
idézné fel, valamilyen régen elveszített, különleges nyugalmat, olyan  
kort, amelynek a norTnái törések nélküli, súrlódásmentes életet biztosítot-
tak. A gazdasági válság, az osztályellentétek, a mindennapok különféle  
megrázkódtatásai, a nagy szenvedélyek, a jajgatásos szenvedések nem  
jutottak el Oláh műveinek lényegéhez. A közönség, egész környezete  
érdektelensége a m űvészi alkotás iránt oly fájdalmasan érinti, hogy a  
rezignáció áttörhetetlen burkába vonul vissza.  

Az eredmény, természetesen, lesújtó. Míg đ  méltóságteljes állhatatosság-
gal kitartotta meggyőződésében, addig az idő  továbbhaladt, a dina-
mikusan lüktető  ösztön a felszabadult alkotás új horizontjait kutatta, az  
alkotói tett lényegébe hatolt bele. Az alkotók a bolyongás átkát is meg-
kосkáztatták, kitartóak voltak, még ha az utókor számára is.  

Oláhot megbénította a közé és a ,,sikerei és érvényesülése" színhelye  
közé meghúzott határ, csupán az a vékony szál tartotta benne a lelket,  
amely a pesti M űcsarnok kiállításain való rendszeres részvételében nyil-
vánult meg.  

A tanulás, a háború, a betegség és az elszigeteltség, azaz a „népszer ű"  
művész talapzatán való tragikus magány b űvös körében Oláh egy saját-
ságos festői vokációt alakított ki, olyan opust teremtett, amely egyetlen  
város egyetlen id őszakához kötődött.  

Apja hivatalnok, anyja református pap lánya volt. Oláh gyermekként  
a századfordulón eresztett gyökeret Szabadkán. A mez őgazdasági kör-
nyezetben a polgári begubózás és a vidéki tespedtség ellen lázadva el őbb  
egy lakatosműhelyben dolgozott (a társadalmi réteg botránya!), majd  a 
vasművekhez került. 22  Innen nagyon gyorsan, sehová sem tartozva,  a 
festészet felé fordult.  

A Pesti Mintarajztanoda — 1908-tól Képz őművészeti Főiskola —Oláh  
tanulmányai idején még a konzervatív felfogás fellegvára volt, „az inté-
zet gyakorlatában az akadémikus örökség együtt élt Nagybánya szel- 

22  Az 1900-1901. iskolaévben Oláh Sándort kizárják ,a szabadkai gimná-
zium IV. osztályából; az év nyarán apja inasnak adja, s az ismer ősök ször-
nyülködnek; 1902-ben Salgótarjánba küldi (Krampach Vasművek), azonban itt  
magánál ,a gyárigazgatónál lakik; 1903-ban a kassai ipariskolába kerül; 1904-ben  
Pestre megy.  
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Balázs G. Árpád: Proletárebéd, 1932 

lemével."23  Kedvenc tanára, Zemplényi Tivadar, az egykori müncheni 
diák, Oláhot is a müncheni Akadémiára küldte 1909-ben. Angelo Jank 
professzor, aki parádés történelmi kompozíciókat festett óriási m űter-
mében, ahová egyéni specialitásaként valódi lovakat hozatott modell-
nek, nem volt hatással Oláhra. A Jugend munkatársa és a müncheni 
Szecesszió elnöke nem tudta e stílusnak megnyerni Oláhot. Mi több, a 
tanítvány el is hagyta az Akadémiát, és átment Hollbsy Simonhoz. Az 
1902. évi művésztelep megalapítója azonban nem megy el Nagybányá-
ra, de ez nem gátolja meg Oláhot abban, hogy felkeresse a plein air e 
zarándokhelyét. Tanulmányainak újabb állomása a kecskeméti m űvészte-
lep. Az ottani doyen, Іványi-Grünwald azonban szintén nem volt rá 
hatással. 

A magyarországi modern festészet kialakulásának idején Oláh a koráb-
bi tanitášhoz ragaszkodott: a pontos rajzhoz, a naturalizmushoz, a mün-
cheni hideg színekhez és a tökéletes szakmai ismeret merev önfegyelmé-
hez. 

23 Magyar művészet 1890-1919. Szerkesztette: Németh Lajos, Akadémiai 
Kiadó, Budapest, 1981. I. kötet 158. 1. 
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1907-tđ l kezdve, amikor elismerik tehetségét, és részt vehet a M űcsar-
nok kiállításán, a polgári festészete fellegvára válik számára az alkotói 
érvényesülés mércéjévé. 24  

Tornyay Jánossal barátkozott, de nem fogadta el annak lendületes 
gesztusát, mint ahogyan korábban érzéketlen maradta szecesszió, vagy 
pedig Ivónyi-Grünwald dekoratív művészete iránt is. 

Végigkatonáskodta a háborút, ha rövid id đre is, de megismerte bor-
zalmait; megn ősült, majd következett az „elszakadás", a szülei vissza-
tértek Magyarországra, 6 pedig családjával Szabadkán maradt, folytat-
va tartós magányát. Al1hatatosságával, önfej űségével, elvszerűségével, az 
önmaga és mások iránti sugarával, magányosságával és fanyarával példa-
képpé növekedett, akit áhítattal és félelemmel vegyes tisztelet övezett. 

Miután hallásának elvesztése akadályozta az emberekkel való érint-
kezésben, Oláh bezárkózott m ű terme magányába, a város és lakóinak a 
témáját variálta; tekintete a háztet ők, az utcák é+s az udvarok fölött 
pásztázott, ritkábban a tó partján; az emberek arcát csak akkor nézte, 
ha a szükség portréfestésre kényszerítette. 

A négy fal között, önmagával elfoglalva, csendéleteket, szobabels őket, 
aktokat festett, családjának tagjait örökítette meg, autentikus élményeinek 
drágaköveit csiszolgatta: a polgári körökben jól ismert motívumokat vit-
te vászonra. A kék pára mélabújával, az ellenfény misztikumával, a 
mértéktartó naturalizmus nyugodt kompozíciójával, a sötét háttér el őtt 
elrendezett tárgyak esztétizmu ~sával és az egészen lefojtott, „polgáriasan 
korrekt" erotikával Oláh elérte a kisváros polgári intimitása képz đmű-
vészeti kifejezésének, megjelenítésének а  сѕбсѕ t; megfestette a szorongásos 
vágyakozást, a kett ős erkölcsöt, a haladó id ővel szembeni polgári 
obstrukció sötét szobabels ő iben rejtez đ  tárgyainak misztikus sorsát. 

Mára megrögződött hagyományok iskolapadjából ki űzetve, önfej űen, 
sohasem kérve bocsánatot, mélységesen csalódottan, habár megbecsülten 
és elismerten, ám mindig egzisztenciális gondokkal küzdve, Oláh h űséggel 
viselte a város provinciális béklyóit, és könyörtelen „helyi színekkel", a 
megrázó dokumentum igazságával ábrázolta az itteni világot. 

Vásznain nem látunk romantikus lelkesedést, angazsált hevülést, érzés-
bő l fakadó kolorista sikolyt. Csupán a sors feletti kékes, csendes morfon- 

24 „A műcsarnoki művészet formai sajátosságait tekintve közel áll az ún.  

müncheni realizmushoz. E stílus legszembeötl őbb sajátossága a természetszer űség,  
amely azonban nem a szabad természet megfigyelésén, hanem a m űtermekben  
elrendezett beállítások valóságh ű  másolásán, sematikus látvány-konvención ala-
pul. Fontos szerepet kap a figurák, a tárgyak plaszticitása, a színek viszont  

elvesztik jelentőségüket. (...) A m űcsarnoki festđk legjobbjaira általában jel-
lemző  a biztos rajztudás. (...) a tehetségesebb fest đk, akik a müncheni realiz-
musból indultak a műcsarnoki festészet felé (hogyan), tudtak mégis e zsákut-
cából kiutat találni a realizmus vagy a naturalizmus irányában." A zárójel  

B. D.-é; a szöveg további része hangsúlyozza a m űvésztelepeken való részvétel  
fontosságát, és azt a szilárd álláspontot, hogy nem kell megalkudnia közönség  

ízlésével. (Magyar művészet, 223-225. 1.)  
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dírozást, (semlegesen szürk e  sóhajtást, rendet és nyugalmat találunk. A 
szarkasztikus fest ő i ábrázolás az „önmagára ismerés" tiszteletét váltotta 
ki, de azt már nem, hegy a lemeztelenített polgári lélek tükörképét be 
is vigyék a megbírált réteg sérthetetlen lakosztályaiba. Csak jóval ké-
sőbb, egy másik, új kor adózik majd elismeréssel a fest őnek.25  

Konjović  pompás palettájának izzásával és más fest ők kolorista kife-
jezésmódjával szemben Oláh lapidaritása a két háború közötti vajdasági 
realitás másik oldalát mutatja meg, a polgári réteg szorongásos megbé-
kéltségét, egyben zavarodottságát és az id őszerű  történések iránti érdek- 
telenségét. 

Kiábrándultsága ellenére, Oláh ifjúsága városához, a vidék kihívá-
sához, jellegzetességeihez köt ődött, hozzá hasonlóan a teljes egyedüllét 
megtestesítđje Farkas Béla, a pasztelles látomások kifinomult érzékeny-
ségű  festője. Szerencsétlen sorsát ő  is az elmúlt háborúnak és az „elsza-
kadásnak" rója fel, azonban nem tartozik sem a vajdasági szántóföldek, 
sem az itteni városok fest ő i közé. A „levélben" („Karlovat, 1937 május, 
vagy a Virágbaborulás Havának 24. napja") ezt írja: „Magányt akar-
tam és a szívem békéjét. / Az első  megvan, a másikat, kérlek Asszonyom, 
hozd el Te Magad. / Hadd menjünk hát mi ketten, kart-karba öltve, 
zúzott kapások, távolbalátók, tiszták, alázatosak. /Olyan csodálatos a 
frissen kaszált széna illata és olyan szépek itta hajnalok. / Gyere hát 
én Asszonyom."26  

A magánya megvolt, a szíve békéje soha; a háború hajótöröttjeként 
„tiszta" maradt, mint a „virággyermekek", évtizedekkel a halála után; 

Urbán János: A megbecsülés ünnepe — a 75 éves Oláh Sándor fest őmű -
vész kiállítása. Magyar Szó, 1961. november 8. A kiállítást Szekeres László 
nyitotta meg: „... megállapíthatjuk, hogy Oláh Sándor ízig-vérig városunk 
festője, aki környezetünket kristálytiszta palettán keresztül egyéni és m űvészi 
szempontból tárja elénk ..."; Hangya András meleg hangon beszélt: „A meg-
becsülés, a tiszteletadás szándékával vagyunk most itt, hogy ünneppé formál-
juk és méltassuk Oláh Sándornak, Vajdaság egyik legérdemesebb fest őművé-
szének munkásságát ..." Sáfrány Imre: Fekete szalag ünnepi tárlaton (7 Nap, 
1966. április 29.): „... Tanulnunk kell a kemény Oregtól! Életének példájából 
erőt kell merítenünk... Meg kell tanulnunk t őle a mesterség szabályainak tisz-
teletben tartását. (...) És ,azt is meg kellene tanulnunk élete példájából, hogy a 
tehetséget nem szabad aprópénzre váltani (...), de f őleg azt kellene megszív-
lelni, hogy az életet az életm ű  igazolhatja. Nem kis tét az élet, de érdemes el-
játszani úgy, ahogyan ő  eljátszotta. Paklizás nélkül. A legels ő  ecsetvonástól a 
legutolsóig, a legels ő  kiállított festmény örömös izgalmától, egészen végig, leg-
végig, a gyászszalagosig." Oláh Sándor nyilatkozata (Dévavári Zoltán: Rendez-
getem az emlékeimet. 7 Nap 1960. júlus 24.): ,,...Igen, naturalista vagyok, a 
természet az irányadóm, a természetet igyekszem megközelíteni. E z azonban 
nem jelenti azt, hogy egyedül a naturalizmust tartom a m űvészet legteljesebb 
megnyilvánulásának. Minden irány jó, és minden törekvés fejl ődést jelent, ha ki 
tudja  fejezni a m űvész környezetének, és ezzel együtt korának szellemét..." 
(B. D. kiemelése) 

28 Farkas Béla: Levél. Napló, 1937 
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vizionárius volt, sohasem engedte meg többé magának a háború eszte-
lenségével való találkozást, pasztelljeivel alázatosan jelezte rémálmai kö-
zötti világos pillanatait, hogy létezéseinek nyomaiként szórja szét őket 
maga körül. 

A növényszerű  környezetben, amelyet gondosan úgy festett meg, hogy 
színpadi díszletként hasson, jelmezes idillt helyezett el, az álmok asz-
szonyát, a hajnalhasadást, vagy csak egy csoport pillangót. Ugyanígy, 
de ezúttal a hóviharban, az őszi alkonyatban vagy másfajta díszletben 
magukra hagyta a madarakat, a zenészeket vagy a csavargókat. Színes 
hazugságot kínált fel, hangsúlyozva, hogy színház az egész élet, csalóka, 
byönyörűen kivilágított színpad, reszket ő  és áttetsző  pasztellköd, amely 
a reménytelen гség szakadékát rejti. 

A Farkas Béla pasztelljeit figyelmesen tanulmányozó észreveheti a vál-
tozásokat. A szenvedélyes és szorongásos, szecesszióból sarjadó festészet 
nem hagyta el az egyszer már elfogadott motívumokat, de fokozta a nem 
létező  kulisszák hatását. Farkas gondosan elhárította annak lehet ő ségét, 
hogy művei a korhoz vagy a tájhoz köt ődjenek. „Vándorénekesként" bo-
lyongva az időben a barna kartonokra az emberi boldogság nosztalgikus 
álmának poétikáját jegyezte fel, minél jobban közelített a tájhoz, annál 
pazarlóbban szórta a pasztellport, kiemelv e  az alap barna hangsúlyát. 
A nosztalgikus kékségt ő l és a lilás szorongás hangsúlyaitól így szállt az 
álom szárnyán a zöld árnyalatok, a vörös és sárga színhatások expresszív  

kavargásába. Az alap a meleg tónus volt, amely kifejezte a fest ő  vágya-
kozását, de bizalmatlanságát is, hogy a béke бs szeretet víziója megvaló-
sulhat háborúk nélkül. Az áttetsz ő  pára mind nyilvánvalóbban jelezte, 
hogy felemelkedik a pasztelles köd. Ha eltávolítjuk a díszleteket és ki-
oltjuk a reflektorokat, emlékezetünkben megmarad a mindig fenyeget ő  
értelmetlenség vízióját jelz ő , egyedülálló és megismételhetetlen „vihar-
madár" pasztelles dallama. A rutinos „szép" képek és a balsejtelm ű , 
megrázó alkotások között tántorgó fest ő  elmenetelét a palicsi villamos 
végezte be. Igy megmenekült attól, hogy tanúja legyen félelme beigazo-
lódásának: lám, az ember képtelen arra, hogy az els ő  világháború ször-
nyűségei után ne kövessen el újabb borzalmakat. 

Amilyen mély nyomokat hagyott a két háború közötti vajdasági m ű -
vészetben Farkas Béla, ugyanolyan egyedülálló örökséget hagyott saját 
vidékére egy másik, fiatalabb magányos, a Kukac néven ismert Nagyapáti  

Péter. Szintén erős alkoholmámorban és csak a festészetnek élve bolyon-
gott szűk világában, a topolyai határban. Egészen bizonyosan tudott az 
előző  festő  tragikus haláláról, újságokat olvasott és figyelemmel kísérte 
az eseményeket, csupán azt nem gondolhatta, hogy egyszer még róla is  

beszélni fognak, hiszen életében maguk a fest ők is megvetették. 

Az is bizonyos, hogy idő rő l időre ő  is részt akart venni a vidám  

csínyekben, legalább a kocsmai eseményekben, a der űs kacagásban. 1939  
szeptemberében, már évtizednyi fest ői gyakorlattal, megnézte a „nagy- 
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szabású méhészkiállítást BáGskatopolán." 27  Esemény volt, méhészek is 
voltak a faluban. Igy keletkezett a Méhész álma 28  című  kép. Míg a mé-
hész kényelmesen alszik, a méhek egyenesen a kannákba hordják a mé-
zet. A háttérben kerítés, a deszkák két párhuzamos vízszintes gerendára 
vannak rászegezve. Tudni lehetett, ki a „szorgalmas" méhész. Egy hó-
napra rá elkészült a másik kép: Szerkeszt ő  úr rajt fog be. A kalandos 
rajbefogás balszerencsésen végz ődött: a szerkeszt ő  feje körül zúg a fel-
bolydult méhraj, következik a b űnhődés! De kinek a méheit akarta be-
fogni? A háttérben ugyanaz a kerítés, csak mosta túloldaláról nézve .. 

Kocsmai tréfák, méhész- és egyéb történetek, falusi mindennapok és 
az Európában már lángoló háború. Kukac képeinek megrendel ő i azon-
ban ezt nem veszik észre, és a fest ő  sorakoztathatja a képes krónikát. 
1926-tól kezdve, amikor a Tóth család csoportos portréjával megörökí-
tette a jómódú kisvárosi család megindítóan összefügg ő , naivan ábrázolt 
képét, a negyvenes évek elején festett, jövedelmez ő  gazdaságokat bemu-
tató alkotásokig Nagyapáti következetes maradt. Egymás után sorakoz-
nak a gazdag tanyák, a széles mez őben legelésző  állatok és baromfi so-
kasága. A háttérben a tanya, körülötte a gazdasági épületek, néha egy-egy 
homokfutó az elébe fogott, díszes szerszámú lovakkal. Nagyapáti oly-
kor még növeli is a vagyont: ugyanazt a borjas tehenet kétszer is lefes-
ti, majd még egyszer, a túloldalról nézve, mindet ugyanarra a legel ő re. 
A gazda elégedettsége valószín űleg arányosa „tiszteletdíjjal". Ezt nem 
tudhatjuk, csupán azt látjuk, hogy a fest őnek naiv kifejezési eszközeihez 
jó szeme van, tökéletes a megfigyel őképessége, és sajátságosa képz őmű -
vészeti ábrázolásmódja. A búzatengerben is éhesen, mindig szemben áll-
va azzal, ami neki sohasem adatott meg, kifejlesztett egy fanyar ábrá-
zolásmódot, az egyszer ű  felsorolást, kérges kezű  paraszti faktúrával. Sej-
teti a kor változását is: a bácskai égen ritkán látott, dupla szárnyú 
aeroplánt, amelyet talán azért fest oda, hogy tovaröpítse az alkotói sza-
badság és függetlenség végtelen térségei utáni vágyakozását, egyszerre  
kétmotoros bombázógép váltja fel, amelyet errefelé addig inkább hírb ő l 
ismertek, semmint rombolásáról. Az id őt megállította a képeken: rekken ő  
hőség a malom előtti üres utcában; a kenyér az asszony kezében a szer-
tartásos keresztvetés és vágás el őtt; az udvarban a falhoz támasztott 
bicikli, a gépész státusszimbóluma; gépek a falusi udvarokban mára har-
mincas években; kendergyárak, boltok; az emberek büszkén pózolnak a 
családdala vagyon — a jószág el őtt úgy, hogy a háttérben is minél több 
látsszon a gazdaságból; az asszonyok leginkább dolgoznak, a férfiak is, 
de ott a kocsma is; a gyerekek egy képen sem dolgoznak, talán mert a 
fest đ  gyermekkorában dolgozott; most fest, a megvetés és nincstelenség 

27  Napló, 1939. szeptember 3.  
2e Nagyapáti Kukac Péter említett m űveinek reprodukcióit a Nagyapáti Кн -

kac Péter c. képzőművészeti kismonográfiában találhatjuk meg (Forum, Üjvidék,  
1985)  
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Farkas Béla: A természetben, 1931 

árán szabadon. „Helyi színek", a naiv parasztzseni fanyar, bátor, valódi  

„couleur locale"-ja, a tanyákhoz és a földhöz ősi ragaszkodással kötődđ ,  
életében eltaszított m űvészé, akit még halála után is a feledés veszélye  
fenyegetett, míg a modern naiv fest ők nem éppen naivan a devizát haj-
szolták. A végs ő  megnyugvás fagyos falusi útja fölött 1944. február  

7-én nem repült át a „remény aeroplánja".  

A háború már évek óta tart, s a bolyongó fest ő  halála senkit sem  
izgat, mint ahogyan maga a háború sem hagyott nyomot az itteni m ű - 
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vészek képein. A ,,méhésztörténetek" idején már Európa mind nagyobb 
részében lángolt fel a háború. Az el őző  években a berlini dühöngő , az 
egykori félbemaradt fest ő  nem háborgatta az itteni emberek nyugodt ál-
mát. 2П  Mint ahogyan az 1929. évi diktatúra, az 1931. évi szabadkai nagy  
tárgyalás, az 1936. évi mez őgazdasági és ipari sztrájkok vagy a munka-
nélküliek tömege sem. 

A szociális jogfosztottak érdekeit kifejez ő  elkötelezett festészet nem 
létezett. A fest ők általános, humánus téren voltak elkötelezettek, osz-
tályjellegű  és politikai célok nélkül. Csupán Balázs G. Árpád, akit a 
Szervezett Munkás még 1926-ban angazsált fest őnek nevezett, foglalko-
zott szociális témákkal, úgy, hogy saját sorsát azonosította a jogfosztot-
tak nehéz életével. 

Cseh Károly hatására, ezzel a számos kiállításon állandóan megjelen ő  
tematikával Balázs G. Árpád az „új realizmus" 3Ö rendkíviil meggyőző  
alkotójává lett. Festészete — amely abból a szükségletb ő l eredt, hogy a  
művész tanúskodjon — érzelmi töltésével keser ű  képzőművészeti doku-
mentummá fejlődött. Programelvek nélkül — csupán a polgári festészet 
modorában ábrázolt szociális tematika által —Balázs G. Árpád üzenete 
őszinteségével és következetlenségével megrázó, szociális irányvétel ű  
eхpresszionizmussá fejl ődött. Sikeres fest őként, a képz őművészeti köz-
pontok történéseinek részeseként, az Oblik csoport tagjaként, fáradhatat-
lan kiállításrendez őként a vajdaságiak minden rétegében népszer ű  és  
„nagy" festőként emlegették. Ezek szerint tehát logikus, hogy a szociá-
lis elkötelezettség ű  festészet ezen a vidéken igen korán id őszerű  témáv ~í  
vált.  

1928-ban Mihajlo S. Petrov az Űjvidéken megrendezett Hegeduši ć-
Šerban kiállítás méltatásában hangsúlyozza, hogy Krsto Hegeduši ć  „a  
munkásság festője", aki „különösen a szociális nyomorra mutat rá, mint  
például a nyomorékok és nincstelenek szerencsétlenségére, er ő teljes és  
hangsúlyozottan realista módon." 31  Másfél évvel korábban Cseh Károly  

='" Újsághírek:  
Dan, 1938. október 2-án: „A német csapatok az éjjel megindultak, hogy át-
lépjék а  сseћszlоvk határt ..."  
Napló, 1938. október 9-én: „Hitler bejelentette Németország további fegyver-
kezését"; a 27. oldalon Szab б  Lőrinc verse, a Nehéz napokban („hát vedd biz-
tosra s halj meg. Csak ne félj! / Mondd hogy: vége lesz! Pár napi pokol / az-
tán a semmi ...")  
Napló, 1939. szeptember 5-én: „Elkezd đdött az európai háború (...), az elmúlt  

huszonnégy órában túlnyomóan borús, ködös id ő  uralkodott az egész ország-
ban ."  

8°  Pavle Bihalji: Povodom slikarske izložbe A. G. Balaža, Nova literatura.  
Belgrád, 1929. november. B đvebbet a fest đrđl: Bori Imre: Balázs G. Árpád.  
Forum, Újvidék, 1980. Lásd még az ott közölt irodalomjegyzéket!  

81  M. S. Petrov: Izložba Hegeduli б—Serban, Letopis Matice srpske. CII, 315.  
könyv 3. füzet, 1928. március (Jegyzetek, 458-459. 1.)  
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mára munkásosztály jogaiért való harc szolgálatába állítja Balázs G.  
Árpád festészetét.  

A fiatal autodidakta Hangya András megjelenését a harmincas évek  
elején ezért köszöntik és támogatják. 32  

Egy újságcím: Egy m űvész elindult ... (Hangya Bandi képkiállítása),' 33  
1933 októberében így válik, a kolorista festészet megjelenésével párhuza-
mosan, a szociális tendenciájú képz őművészeti alkotás sajátságos for-
májának határkövévé. Abban az évben, amikor Oláh Sándor, alkotói te-
vékenységének huszonötödik évfordulója alkalmából kijelenti: „Aki fes-
tő  akar lenni, tanuljon meg el őször rajzolni!", kiállítást rendez egy auto-
didakta fiatal festő , akinek inkább nagyobb szíve és akarata, mintsem  
tudása van, akit erős belső  kényszer hajt, hogy alkotó módon szembesze-
güljön a társadalmi igazságtalanságokkal, s nem unalom űző  foglalkozás-
nak tekinti a festészetet. A kiállítás e vidék képz őművészeti élete új kor-
szakának hajnalhasadását jelentette Belgrádban Mirko Kuja čié már  
1932-ben bemutatta a Bakancsok cím ű  képet, 1934-ben megalakult a 
Život csoport, Zágrábban pedig a Zemlja tevékenykedik. 34  

1934 májusában Hangya András városában, Szabadkán megjelent a 
Híd folyóirat első  száma. A harmadik számban Lévay Endre Szeressük  
azt, ami a miénk címmel Hangya Andrásról ír: „... A kép az ő  igazi  
élete, gondolata és álma. A Munkanélküliek, az Utcalányok, a Szegény  
temetés, a Vihar képeken átvibrál lelkének meleg lehelete. A borongós  
égbolt alatt a sivár, sárga-zöld búzatáblák, tengerróna: ez a Vajdaság.  
Rajta sáros, agyongyötört emberek: a munkanélküliek ... Fogadjuk  
Szenteleky intő  szavát: Szeretünk, fiatal barátunk, mert a miénk vagy  
és nagyon büszkék vagyunk rád." 35  

Az ötödik számban, ugyanazon év szeptemberében Kovács Sztrikó Zol-
tán Gondolatok a képz őművészetr ől című  írásában a fiatal művészelt  
egyesületének megalakítását tartja szükségesnek („ifjú képz őművészet —
ifjak képzőművészete!"), azzal a céllal, hogy minden érdekl đdő , különb-
ség nélkül, megfelel ő  munkafeltételek között szakért ő  útmutatást kapjon.  
Ez az elképzelés csak jóval kés őbb valósul majd meg! A Híd fiataljainak  
azonban nincs idejük várakozni, mert „a jelenné vált jöv ő  már múlt", 3s 

ahogyan a Beszámoló a Híd zentai kiállításáról címб  írá гsban olvashat-
juk. Természetesen konkrét akcióval foglalkoznak, történetesen Tóth Jó-
zsef „tizennyolc éves asztalos segéd" útját egyengetik. Tekintettel arra,  
hogy „Mestrovits véleménye szerint Tóth Jóska tehetséges. Nagyon tehet- 

Lásd még: Tolnai Ottó—Bordás Gy őző : Hangya András. Forum, Újvi-
dék, 1984  

33 Jugoszláv Magyar Újság, 1933. október 4. 
39  Lásd még: 1929-1950 nadrealizam socijalna umetnost, Jugoslovenska 

umetnost XX veka, Muzej savremese umetnosti, Belgrád, 1969. április—június 
35  Híd, 1934 júliusa, 3. szám 29. 1.  
36  Schwarczer Gyula: Beszámoló ... , Híd, 1934. szeptember, 5. szám 15-20.1.  
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séges", tanulmányainak gondját az ifjú hidaisok vállalják magukra: „A 
Híd szentai ifjúsága vette kezébe Tóth Jóska ügyét." Ma is megirigyel-
hető  gyorsasággal és hatékonysággal serkentették a m űvek vásárlását (25  
eladott kép és szobor), összegy űjtötték a szükséges pénzt, és a kétségtele-
nül tehetséges fiatalember az akkor páratlan, grandiózus Me troviéhoz 
került. A Zentai ifjúság azonban, sajnos, a halállal nem birkózhatott meg. 
Tóth Jóska 1935. június 10-én örökre abbahagyta a szobrászatot. Az el-
hunyt fiatalember helyébe a kiállításon részt vev ő  másik Tóth: Tóth Ist-
ván lépett, aki 1937-ben folytatta tanulmányait, és szobrász lett. 

Az 1934. évi Zentai ,,hidas" kiállítást nem lehet elfelejteni. A fiatalok, 
mintha tudták volna ezt, azonnal kijelentették: Szép diadal volt ez a 
kiállítása közöny felett! 

A közönyt, amelynek fenyeget ő  szellemét mára múlt század végén 
emlegette Iványi István, majd 1933-ban Szenteleky: „Városainkba benyo-
mul a tanya, nincsenek nagy, k őrengetegbe ágyazott ipartelepeink, ahon-
nan ez a vidéki levegő  kiszorulna" 37, a fiatal hidasok megkerülték, új 
közönség felé fordultak. A közönnyel szembeszegülve rendezték meg els ő  
közös tárlatukat is 1938-ban Szabadkán. 

„A jugoszláviai fiatal magyar képzőművészek tárlata a szuboticai Ma-
gyar Olvasókörben" (1938. október 9-15.) nem értékelhet ő  csupán  mű  
vészeti kiállításként. Els ősorban azért, mert a részvev ők összetétele igen 
heterogén. Van köztük akadémiai hallgató, tehetséges kezd ő , komoly 
ambíciójú autodidakta, de akad dilettáns is. Az el őkészületek igen gyor-
san folytak. A kritikák is erre irányultak, felróva a min őség megenged-
hetetlen ingadozását, s feltéve a kérdést, miért nem állítottak össze olyan 
zsűrit, amelyben ott lett volna Oláh vagy Balázs G. Arpád. 

A kiállításon részt vevő , erős személyiségek eltökéltsége, hogy környe-
zetük közönyét legy űrve kilépjenek a jöv őbe, jóval később beigazolódik 
a háború utáni képz őművészeti élet számos kezdeményezésében. A fiata-
lok kiállítását e táj m űvészete sajátságos folytonosságának elindítójaként 
tarthatjuk .számon, mintegy Szenteleky szavainak megvalósulásaként: „él-
ni a mában". 

A háború utáni újjáépítésben Konjovi ć  dinamizmusával, Oláh tanít-
ványai és tisztel ői a Figurális Rajztanfolyam életrehozását kezdeményezik 
— amit a háború elő tti Híd-ban már megálmodtak; m űvésztelepeket ala-
pítanak a Szenteleky-féle „helyi színek" elméletének és a konjoviéi „föld-
rajzi meggyökerezettség" gyakorlatának a szellemében. Az 1938. évi 
kiállítás fiataljainak aktivizmusa új utakat tör a háború el ő tti becskeré-
ki, sőt a még korábbi kecskeméti, illetve nagybányai m űvésztelepeken 
fogant elképzeléseknek. A háború el ő tti magányosok megrázó so гsát, pél-
dáját a kollektív lelkesedés kiapadhatatlan forrásainak tekintik. 

Az 1938. évi kiállításon részt vettek a háború utáni képz őművészek 
legjobbjai: Hangya András, aki Balázs G. Arpád szociális expresszioniz- 

07  Szenteleky: Akácok alatt, 73. old.  
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mutsának légkörében formálódott, kés őbb Petar Dobrovi ć  tanítványa lett; 
a kiállítás központi alakja; a háború után az els ő  rajztanfolyam vezet ője. 
Ács József, a szabadkai gimnázium tehetséges diákja, kés őbb Milutino-
v4é tanítványa a belgrádi Akadémián; a háború után megalapítja az el-
si művésztelepet. (Becskeréki) Szabó György, akinek a tusrajza a kiál-
lítás katalógusának a címoldalán világosan tudtul adta a kiállítás szer-
vezőinek és részvevőinek szándékát, hogy a sejthet ő  világégés előtti,  
sorsdöntő  pillanatban a kollektív tudatra hassanak; kés őbb az absztrakt  
festészet els ő  itteni híve lesz. Álmási Gábor, aki szobrász lett; Wanyek  

Tivadar, a „becskeréki impresszionisták" utóda lett, kés őbb az új zre-
njanini művésztelep vezetője; Boschán György, akinek „a négy csend-
élete érdekesen merész fojtott passzivitást és menekülést árulnak el. A 
technikájuk kitűnő", később a belgrádi Képzőművészeti Akadémia taná-
ra lett, sajátságos m űvészetének kezdetei már a fiatalok kiállításán kiüt-
köztek; a többi részvev ő  is részben a képz őművészet mellett maradt, mint 
például Gottesman Tibor, aki szobrokat állított ki, a háború után pedig 
irodalmár lett. 

„Bizony, derűt alig látunk, annál több borongást, komor színt, súlyos 
gondolatot, küszködést "38  — állapítja meg a kiállítás korabeli méltatója. 

A kommunista párt befolyása alatt, a belgrádi Život csoport hatására, 
a Híd szerkesztőségének közvetítésével a fiatalok teljesítették a szabad-
kai munkásság megnyerésére és nevelésére vonatkozó feladataikat. 

A közös nézet, az erkölcsi kötelesség, hogy a mában és saját környe-
zetükben éljenek, nem gátolta meg őket abban, hogy megteremtsék saját-
ságos poétikájukat az alkotás és az azon ember közötti „hidépitésben", 
akihez szólni akarnak, és akinek a m űvészet szükséglete. Egyikük sem 
került a szocialista realizmus dogmatikus korlátai közé. Akik hivatásuk-
nak választották a képz őművészetet, mindvégig következetesen h űek 
maradnak az alkotáshoz, az emberi megnyilvánulás e legszabadabb for-
májához, s ahhoz a törekvéshez, hogy állandóan kutassák a humanitás 
mindig újabb és újabb horizontjait. 

A kiállítás után azonban már nem jutott id ő  a következők megrende-
zésére. A vajdasági égen is viharfelh ők gyülekeztek. 

1940. december végén a Napló ankétot végez a „háborús m űvészet-
rő l".39 Todor Manojlović , Streitmann Antal egykori diákja a valamikori 
Becskerekén, az évtizedeken át élesen látó m űbíráló így válaszolt: 

„Ha politikai hatalom veszi kezébe a szellemi élet vezetését, szabad 
alkotásról nem lehet szó, mert szabadság nélkül nincsen m űvészet. Az 

se Napló, 1938. október 11.  
Lásd még: Gajdos Tibor: Кépzбművészeti élet Szabadkán a két világháború  
között. A szerző  kira.dása, Szabadka, 1977. 107-114. 1.; Bela Duranci: A Híd  

1938-as tárlata, Létűnk, 1985. január—február, 93-104. 1.  
39  Muráthy Márton, Zilahy Lajos, Manojlovics Todor és David Schillan nyi-

latkozatai a háborús művészetről. Napló, 1940. december 25. 80. 1.  
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ilyen kornak is lehetnek igazi művészei, akik azonban a korlátozások 
nélkül még jobbat alkotnának, nem csak pótszereket ... De mi, a szellem 
munkásai érezzük: ki kell tartani ideálokkal és er ős akarattal." 

A negyedik évtized annak a csirának az el őkészítésével ért végetl, 
amely az újjászületéshez szükséges, ahhoz az igazságosabb korhoz, amely-
nek eljövetelében mindvégig hittek a Híd szerkesztői, még az akasztófa 
alatt is, 1941. november 18-án. 

KARTAG Nándor fordítása 

(Folytatjuk) 

Napóra, 1963 
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Nyomban megmondom: képtelen vagyok elviselni a nacionalistákat,  

de rákényszerülök, hogy többszörösen el ővigyázatok legyek, nem azért,  
mert a téma érzékeny, hanem mert inkább úgy t űnik, hogy a naciona-
lizmusról folytatott beszélgetés politikai zsivajgássá válik. Akik fenye-
getésekkel csendesítik a nacionalistákat, épp az ellenkez đ  hatást érik el,  
mert minden riasztás csak id őszakos, és ezek az emberek, ha leveszik  
nyilvánasan viselt álarcukat, a legtöbbször kit űnik, hogy maguk is na-
cionalisták. Én akkor sem hiszik nekik, ha igazat beszélnek. Gyakran  

képesek elítélni azokat a jelenségeket, amelyekhez szívük szerint maguk  

is vonzódnak. A politikai bürokrácia nem azért figyel fel a nacionaliz-
musra, mert létezik, hanem azért, hogy üldözze. Számára ez felszólítás  

a hajszára, engem pedig tartózkodásra int, az értelem felé fordít. Nem  

vagyok szociológus, hogy a nacionalizmus gyökereit vizsgáljam, a dolgo-
kat a magam szemszögéből figyelem, tudatában ellentmondásainak ék  

olykor előreláthatatlanságainak is, melyek akárcsak bels đ  indítékaink;  
tisztában vagyok azzal, hogy könnyen utat lehet téveszteni, de abban is  

bizonyos vagyok, hogy mindig irányíthatjuk tetteinket, anélkül, hogy  
gáncsoskodók lennénk vagy nyelvünket méregbe mártanánk. Ezért fel-
tétlenül szükség van a dolgok mértékére és az el đvigyázatosságra az ér-
tékelések során.  

Létezik egy unalmas kérdés, amelyet valószín űleg olykor magunk is  
feltettünk: mi vagy nemzetiségedre nézve? Ezt a kérdést bölcsek és os-
tobák egyaránt felvetik. Engem fáraszt. Am szerencsére sohasem kény-
szerültem arra, hogy válaszoljak rá. Bizonyára senki sem képzeli rólam,  

hogy erre képtelen volnék, csupán nem látom a válasz értékét. A nacio-
nalisták ezt felróják nekem, és úgy tekintenek rá, mint fogyatékosságom-
ra, az antinacionalikták viszont, akik ezt a kérdést naponta felteszik és  

válaszolnak is rá, úgy vesznek, hogy alkalomadtán csatarendbe állíthat-
nának. Engem meghökkent, hogy sohasem unják meg ugyanannak a kér-
désnek a végtelenségig tartó ismételgetését, amelynek aligha van fontos-
sága a szellemi és az erkölcsi integritás szempontjából. A nacionalista  

Mirko Kovač  esszéjét a NIN címd hetilapból vettük át  
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népbutítók általában a harcos antinacionalisták táborába taszítják az 
embert, ez utóbbiak viszont, mivel rendkívül zajosak és harciasak, a na-
cionalisták közé kényszerítik. Rendben van, de létezik-e bennünk valami, 
ami szembeszállhatna ezzel az összecsapással? 

Barátom, aki tisztában van azzal, hogy nemzeti szempontból tartóz-
kodó vagyok, megkérdezte t őlem, hogyan viszonyulnék ahhoz az ember-
hez, aki szidalmazná az én nemzetemet? Mindaddig, míg ez egy külön-
álló csirkefogó gyalázkodása volna, nem háborítaná fel nemzeti lényemet, 
és egy ilyen gazember nem sérthetne meg nemzeti önérzetemben. Felfog-
nám ennek az egyénnek a sekélyességét és az alantasságát, és nem a nem-
zetemet meg a tulajdon önérzetemet tartanám szükségesnek megvédel-
mezni, hanem az illető  bitangot, méghozzá önmagától, a tulajdon szel-
lemi nyomorúságától és tespedtségét ől, gyűlöletétől és gyávaságától. Ha 
a senkiházi képtelen szembeszállni az egyénnel, a zsarnokkal, egy meg-
határozott politikával, akkor haragját az Isten és a Nemzet két abszt-
rakciójára, „alak nélküli megvalósulására" zúdítja. Am ha az egyedi 
gyűlöletek mozgalommá tömörülnek, akkor ez agresszív tény. Ilyenkor 
ki-ki tudja, mi a kötelessége. 

Nyilvánváló, hogy az ember érzékeny, ha nemzetér ől van szó. Ha 
ennyire érzékeny lenne más nemzetével szemben is, akkor szóba kerül-
hetne az, amit Bergyajev univerzalizmusként emleget, ami „a gazdagság  

érvényesülése a nemzet életében". Ám az ember nem j б . Hogy azzá vál-
jon, adnia kell! 

Barátom ugyanígy elvárja t őlem, hogy határozottabb állásfoglalást 
tanúsítsak, és komolyabban elgondolkodjak, ha az említett senkiházi 
kést ránt rám azért, mert szerb vagy horvát vagy zsidó vagyok! De 
a barátom demagóg ember, és a demagógok mindig a késre és a múltra 
hivatkoznak. Ez pedig a tények hiányát bizonyítja, az akarat képtelen-
ségét, hogy fölülvizsgálja a dolgokat, és ismételten új megvilágításba he-
lyezze, új magyarázatot találjon rájuk. Ami pedig a senkiházit illeti, 
barátom, 6 csak akkor fog a másik nemzet szívébe döfni, ha megparan-
csolják neki, mert a senkiházi nem támaszkodik önmagára. A t őr pedig 
adva van a természetben, magatartásunktól függetlenül létezik, és küls đ  
erđk mozgatják. „Elegend ő  a föltételek hirtelen megváltozása, és az em-
beriség visszazuhan az eredend ő  vadság állapotába" (Cz. Milosz). 

Vajon rosszul esett-e (vagy elképesztett-e) a sértések garmadája, ame-
lyeket a hetvenes évek folyamán kellett elt űrnöm, abban az id őben, ami-
kor felfokozódott nacionalizmusunk szerb—horvát variánsa? Ezekben az 
években egyaránt éltem Belgrádban és Zágrábban. Egyik és másik fél 
hangoskodása is megkeserítette az életemet. Olyan emberek voltak, akik be-
avatkoznak a történelembe, és én, a jöttment, az események peremén mara-
dok, aki nem akar színt vallani. Ismer đseim mindkét oldalról gyanakvás-
sal méregettek, s őt a barátaim is, akik egyik napról a másikra megvál-
toztak. Számos ember iránt éreztem sajnálatot, mivel „hamisan alkalma- 
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zott lelkek" lettek, és nem voltak tisztában azzal, hogy más angazsált:  
és más besorozott embernek lenni. Miután lemondtak arról, ami az em-
berben az én, serényen a mi-nek szentelték magukat. Boldognak t űntek  
nemzetük kebelében és anyanemzetük eml őjén, boldogok voltak, hogy  
szolgálatába állíthatták pszichikai energiájukat, és tulajdon kallódásuk  

érzését csoporttransszal váltották fel. Nemzetükt ől megszállottan nyugodt  
lelkiismerettel hivatkoztak a múlt kísérteteire. Múltidézésükt ő l megfa-
gyott a vér az ereimben, ők meg élvezték sápadozásomat.  

Ezekben az években akként éreztem magam, akár a vád alá helye-
zett ember, de türelmes voltam, és tudtam, hogy a „gy űlölet erupciója"  
egy napon meg fog szégyenülni. A gyanakvások és a sértegetések csak  

tovább fokozták kiábrándultságomat. Abban pedig, hogy á nacionalis-
ták bizalmatlanok voltak velem szemben, egyenesen a kedvemet leltem.  

Az ő  körükben a bizalmat nem annyira a tulajdon nemzetünk szeretete,  

hanem sokkalta inkább a másik gy űlölete révén szerezhetjük meg. NIi-  
vel a nacionalizmus nyomban valami ellen irányul, akkor els ősorban  
azok ellen, akik maguk nem nacionalisták.  

Ezekben az években megfigyeltem számos ismer ősömet és baráti körü-
ket, közöttük írókat is, jókat és kevésbé jókat is, nem errő l van most  
szó, de forgalmazókat, filmeseket, közvetít őket, kereskedőket, funkcio-
náriusokat is, illetve egy „középréteget", és elképesztett hirtelen átvál-
tozásuk. Ezek a tegnap még egyszer ű  emberek, nagyrészt kedves szavú-
ak és jóságosak, egyszeriben dölyfösek és er őszakosak lettek, türelmet-
lenek, obskuránsok, feldúltak nemzetük történelmi lépéseinek felnagyítá-
sától. Lelküket hatalmába kerítette az alattvalói pszichológia. A tekin-
télyek elő tt a nacionalista akként viselkedik, akár a szajha, „feláldozza  

tulajdon személyiségét, és mazochista módra aláveti magát a fels đbb ha-
talomnak, boldognak tudva magát, hogy eleget tehet parancsainak"  

(Lj. Tadié). Tanúja voltam annak, miként csinál a nacionalizmusa hazu-
dozókból tekintélyeket, a senkikb ő l bálványokat. 

Barátom, mivel mindketten Czeslaw Milosz írásainak hívei vagyunk,  
idéznék itt t őle valamit: „Én pedig a nacionalistákhoz undorral viszo-
nyultam; kártékony tökfejeknek tartottam őket, akik lármájukkal és a  
különböző  nemzeti csoportok közötti kölcsönös gy űlölet szításával fel-
mentik magukat az alóla kötelesség alól, hogy gondolkozzanak." A mi  

hetvenes évekbeli szerencsétlen lírai költ đnk pedig, akinek sorai közül  
tegnapig még patakcsobogás és madárcsicsergés hallatszott, egyre gyak-
rabban kalandozik el a szárnok világában, hol gazdasági téren, hol pe-
dig, hogy összeszámlálja a nemzetéhez tartozók hatalmas seregét. A tö-
rékeny lírikus „az elvesztett hatalom visszaszerzésér ől" álmodozik, az  
állam nagyságáról, a tiszta fajról, az új határokról. A különböz ő  „álla-
mi absztrakciókban" a nacionalizmus menedéke valami egészen konkrét.  

Lehetséges, hogy ez az identitás keresésének átka, s akkor jelentkezik,  

amikor az ember „képtelen kialakítani tulajdon individualitását".  
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A puszta engedelmességre korlátozva a nacionalista elvetemültté válik.  
Azzal vádaskodik, amit maga kész volna elkövetni. Szabadságát más  
veszélyezteti, habár maga rabszolgai alárendeltségben van nacionalista  
„vezetđivel" szemben. Gúnyolódik a másik nép nyelvén, de a sajátját  
sem ismeri. Felhánytorgatja az erkölcstelenséget vagy mások korrumpált-
ságát, habár ő  maga is fosztogatás és korrupció révén szedte meg ma-
gát. Mindaz, ami tisztességtelen és bomlasztó, mások sajátja, bár min-
den hidat đ  maga rombol le. Mindaz, ami kezdetleges, az a másik men-
talitást jellemzi, ám ott, đ  maga viszont a legkezdetlegesebb mechaniz-
musok útján reagál. Minden pénzt azoka másikak sikkasztottak el, mi-
közben 6 a tulajdon nemzetét fosztogatja. „ IEzek a vádak mindig az  
ember tulajdon szadizmusának vagy rombolásának elleplezését szolgál-
ják" (E. Fromm). Mindaz, amit a kegyetlenség fed, számomra vissza-
taszítб . A nacionalista egyensúlyát vesztett ember, a nacionalizmus pe-
dig tđrdöfés a nemzet szívébe.  

A nemzettel való foglalatoskodás számomra medd đ  tevékenység.  Az 
értelmiségiek szívesen bocsátkoznak kávéházi fecsegésekbe; ezek intel-
lektuális szertartások, régi méltatlankodások arra a témára, hogy ki zu-
hant mélyebbre. A nacionalizmus alkalmas oltalom a szenvedésre, és eb-
ben van fölénye az „osztályszolidaritással" szemben. A munkás soha-
sem fog akként szenvedni proletár testvére szerencsétlen helyzete miatt,  
ahogyan azoknak a sorsa felett szenved, akik vele egy nemzethez tar-
toznak, akikhez a „vér és a föld" köti, a nyelv, a múlt, a történelem  .. . 

Barátom, számomra terhes volt válaszolnia kérdésre abban a pilla-
natban, amikor ezek a témák neurotizálnak bennünket. Lehetséges, hogy  
olykor megbotlott a nyelvem, nem voltam eléggé világos vagy nem  
mondtam végig, amit akartam, megtűzdelve számos kétellyel és túlzott  
mérlegeléssel, de egyet nem szeretnék: hogy a nemzeti érzések kíméletlen  
tagadói közé sorolnátok. Itt igyekeztem áttekinteni a negatív végleteket,  
mivel „a nemzeti individuális értéke els ősorban kultúrájában nyilvánul  
meg, és nem az államban" (Bergyajev).  

Az effajta lázadás korlátozott, önelégüloséget tükröz, de sohasem az  
egyetemes eszme megnyilvánulása. Ezért a nacionalizmusa rendszer ke-
zére játszik. Mivel híján van az univerzalizmusnak, csupán bizonyos  
feszültséget vált ki, amelyet a hatalom viszonylag egyszer űen ellenőrzése  
alatt tart. Akkor nem csoda, ha viszonylag könnyen a nacionalisták kö-
zé lehet taszítani számos tehetiséges írót, értelmiségit, mert ez hatásos  
címke, hatékony módszer az elhallgattatásukra, nem csupán akkor, ha  
a nemzetükrđ l beszélnek, hanem ha egyáltalán beszélnek. Erre politikai  
karrierek épülnek, és ennek okáért hivatkoztam az elején az el đvigyáza-
tosságra. Mert a politikai bürokrácia képes nacionalizmust hinteni, és  
mivel az ellentmondás elve alapján m űködik, egyszer Гe hinti is ,  vadász-
sza i~ 1 
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Nem állt szándékomban megrajzolni a nacionalista portréját, sem fel-
mérni a nacionalizmust, mivel erre nem vagyok hivatott. Nem kétel-
kedek abban, hogy máris számos kiváló toll dolgozik sorsunk fájdalmas  

képének megrajzolásán. E helyen csupán válaszoltain barátom hozzám  

intézett kérdéseire. Válasz közben megdöbbentett az a tény, hogy mily  

kevéssé ismerem a nacionalizmus vallását, és hogy ezt a keveset is meny-
nyire nehéz közölni. Válaszolva gyakran magam is kérdésekre szorul-
tam! Írás közben még mindig merül fel kérdés! Ha híján maradunk a  
válasznak, ez nem jelenti, hogy elveszítettük hitünket a végső  egység-
ben! Figyelj rám, barátom, hogy ennek ás ennek a nemzetnek vagyok a  
tagja — „ezt a körülményt, ahol csak m бd van rá, elfogadom, és ahol  
szükséges, mellđzöm". E H. M. Enzensbergert бl vett idézettel be is fe-
jeznéiin a válaszadást.  

BRASNYÓ István fordítása  



KRITIKAI SZEMLE 

DÍJÁTADÁSA FORUMBAN 

1986. május 10-én a Forum klubjában ünnepélyes keretek között át-
adták Németh Istvánnak az 1985. évi Hid Irodalmi Díjat, Jovan Sol-
datoviénak a Forum Képz őművészeti Díjat, Balázs Attilának pedig a 
Forum Könyvkiadó múlt évi regénypályázatának els ő  díját. 

Az alábbiakban a zs űrik képviselő inek az ünnepségen elhangzott mél-
tatásait közöljük: 

Németh István érdekl ődését évtizedek óta olyan emberi sorsok tart-
ják fogva, amelyek látszólag maradéktalanul egybemosódnak a minden-
napok világával. Ha azonban kissé közelebbrő l vesszük szemügyre írá-
sait, háttérbe szorítva a bennük alkalmazott ismer ős mozdulatokat, ku-
lisszákat, azt fogjuk tapasztalni, hogy csaknem minden emlékezetes ri -
portjában, novellájában határhelyzetbe jutott, a lét peremére sodródott 
figurákat vonultat fel. Nem azért, mintha a bizarr, különös esetek szen-
vedélyes irodalmi gyűjtögetđje volna, hanem mert a felszín alá kíván 
világítani, az egyedi élet rejtettebb régióiba, melyeket felgyorsult id őnk-
ben oly ritkán pillantunk meg, s ha megpillantunk is, teljes érték űen 
nemigen tudunk rezonálni velük. 

Ez az alapvető  írói intenció messzemenően meghatározza a Hegyom-
lást is. Már első  ciklusának életképeiben, meditatív hangvétel ű  novellái-
ban egymást érik az életük felén túljutott, id ős emberek portréi, kiknek 
komikus gesztusaiba tragikum elegyedik, végs ő, immár föloldhatatlan 
magányukat hozva el őtérbe. 

S mégis, a könyv második ciklusára kell odafigyelnünk igazán, mely-
nek legjobb sorsnovellái hitelesen ragadják meg az egyes embernek és 
társadalmunk közelmúltjának releváns metszéspontjait. A beszolgálta-
tás, a szövetkezetalapítási mozgalom, az egyéni képességeket mell őző  
káderpolitika emlékei élednek meg ezekben a novellákban, csupa olyan 
mozzanat, esemény, amely a maga idejében, s kés őbb is, sokáig, tabu té-
mának számított irodalmunkban. Tévedés lenne azonban azt hinni, hogy 
ezeket a szövegeket tematikájuk viszonylagos újdonsága élteti. A cím-
adó novella hősére például úgyszintén rászakad a korszak minden szi-
gorúsága, ám maga a tényeket sorjázó, mellékszerepl őket is erő teljesen 
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megrajzoló, helyszíneket váltogató novella regényért kiáltó életkép in-
kább, semmint sallangmentes kisprózai megvalósulás. 

Nem a novellák témája hát a fontos, bár persze, az sem érdektelen, 
hanem hogy milyen indítékok vezérelték Németh Istvánt megírásukkor. 

„Minden művészet szenvedésből fakad" — vallja egy helyütt Franz 
Kafka, s azt hiszem, a Sziget vagy A pisztoly típusú Németh-novellák 
esetében éppen err ő l van szó. A szenvedésrő l mint strukturáló erđrđl. Az 
újra átélt szenvedésr ől, amdiy nem deklaratív módon nyilatkozik meg, 
hanem a rendkívül nehezen elérhet đ  egyszerűség térségében marad, idő-
álló szerkezetet hoz létre, .s a b űntelen bűnhđdés fájdalmának élményé-
vel ajándékozza meg az olvasót. 

Lehet, természetesen, hogy hevenyészett, éppen csak vázolt föltevé-
sem nem ér egy fabatkát sem. Ett ől függetlenül engedtessék meg, hogy 
most, a díj átadásakor, mégis minél több „szenved ő" novellát kívánjak 
Németh Istvánnak alkotómunkássága elkövetkez ő  periódusaiban. 

UTAST Csaba 

Az újvidéki Modern Míívészetek Képtárában megrendezett, munkás-
ságának négy évtizedét bemutató kiállítás méltán prezentálta Jovan Sol-
datović  életútját, rávilágíva arra is, m űvészete mennyire köt ődik a mo-
dern vajdasági és jugoszláv szobrászathoz. 

A Forum Képzőművészeti Díjjal kitüntetett m űvész 1920-ban született 
az Újvidéktő l nem messze levő  Čerevi ć  faluban. A képzőművészeti aka-
démiát Belgrádban végezte, majd „inaséveit" a kit űnő  mester, Torna Ro-
sandić  műhelyében töltötte. Újvidékre való visszatérésekor, 1953-ban 
megalapítja a pedagógiai fő iskola szobrászati szakát, munkásságával Pe-
dig új stílust és új tartalmat honosított meg Vajdaság szobrászatában. 
Sajátos vonalvezetés ű , stilizált szobrászatot alakított ki, amelynek jel-
lemzője a hosszú, függő leges elhelyezés ű  alakok megmintázása. Figurái, 
az emberi létezés monumentumaként, az égi szférákba ágaskodnak, áldo-
zatok, akik immár tehetetlenek, a létezés reménytelensége veszi őket kö-
rül, és csupán egyenes tartásuk méltóságával adják tanújelüket a tilta-
kozásnak. Mondanunk sem kell talán, hogy mindenekel őtt a háború ér-
telmetlensége ellen lázadó, néma h ősök ezek. 

Az 1962-ben készült Sajkási emlékm ű  mélyen pacifista alkotás, amely-
lyel azonban sikerült igazolnia szobrászatának sajátszer űségét is. Művészi 
credója pedig: a szobor töltse be a teret. 

Soldatović  megnyúlt szobraival az egzisztenciális expresszionizmust 
honosította meg környezetünkben. Árnyékként megnyúló figuráival, ke-
cses mozdulatokat lejt ő  őzeivel vagy harcos természet ű  szarvasaival ná-
lunk egy őelőtte ismeretlen kifejezési formát honosított meg. S mind-
ezt akkor, amikor Vajdaság országos méretekben is hangadóként muta-
tott irányt a jugoszláv m űvészeteknek. 
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A Sajkási emlékm ű  három vertikálisa, az 1970-ben keletkezett Ken-
taur, majd az egy évtizeddel késđbb keletkezett Ítszkös ikebana bizo-
nyítja leginkább alakjainak vitalitását, amelyek saját, fölszabadult léte-
zésük meghódításának görcsében, méltóságteljesen vonulnak be, és hat-
nak a környezetre. 

Soldatović  rendkívüli érdeme, hogy megteremtette a vajdasági képz ő -
rnűvészet számára az úgynevezett memoriális plasztikát, s ezt formai és 
tartalmi jegyekkel is kellőképpen el tudta látni. 

Bela DURANCI 

Az Alkotók Gyűlése által kinevezett bírálóbizottság — dr. Szeli Ist-
ván, Feket e  J. József és Thomka Beáta — a Forum Könyvkiadó 1985. 
évi regénypályázatának első  díját egyhangúlag Balázs Attilának ítélte 
oda a Szemelvények a Féderes Manó emlékirataiból című  regényéért, s 
ezzel egyben kiadását is támogatta. A döntés során a bírálóbizottság a 
kéziratot a szerz ő  eddigi munkásságának összefüggésében vizsgálta, és 
megállapította, hogy e mostani pályam ű  továbblépés a megkezdett úton. 
A Szemelvények ... világa nem tár fel új kontinenst az els ő  regényhez, 
a Sinkó-díjas Cuniculushoz képest, inkább újrateremti, némileg kiszéle-
síti, elmélyíti azt. Az áradó, hömpölyg ő , gördülékeny elbeszélés tudato-
sabb formateremtéssel párosul, ami azt jelenti, hogy közvetlenségnek és 
fegyelmezettségnek sajátos együttese bontakozik ki. Az alapélményeket 
illetően a Szemelvények ... a gyermekkor barokkosan gazdag rétegét 
idézi, a tapasztalatnak, az emlékeknek azt a vonulatát, melyben még van 
helye az elragadtatásnak, a meghittségnek, és tere az új felismeréseknek. 
Olyan minőségek ezek, melyekrő l Balázs Attila a regénybeli életszakasz-
tól mindinkább távolodva sem kíván lemondani, hanem meg ő rzésükre 
és átlényegítésükre törekszik. Ebb ő l következik a melegségnek, a szere-
tetnek, a komikum ©s a szelíd groteszk egyvelegének az a különös kisu-
gárzása, mely az egyes történetek, szituációk elmosódása után is tartós 
olvasói élmény marad. Érzelmi többlet ez, mely megkönnyíti a befoga-
dást, és konzerválja annak a nem lebecsülend ő , ám mégis marginális vi-
lágnak, a városi peremvidéknek a varázsát, melyben oly otthonosan mo-
zog a Szemelvények ... elbeszélđje. Ez az otthonosság ragad ránk, álta-
la tudunk azonosulni az elbeszél đvel s az elénk idézett figurákkal. 

Az érzelmi többlet kétségkívül Olyan vonás, amely mesén, történeten, 
alakokon keresztül az elbeszélőnek, továbbá a szerz őnek a lényét is hoz-
zánk közelíti. A Szemelvények a Féderes Manó emlékirataiból című  re-
gény szerzőjének csak azt kívánhatjuk, hogy önmagát meg őrizve múlja 
felül a továbbiakban önmagát. A felülmúlás irodalmunk érdeke, a meg-
őrzés valamennyiünké, akik hitelesnek, őszintének, csorbítatlannak érez-
zük Balázs Attila regényírását, illetve a benne formát keres ő  szenzibili-
tási, További munkájához erő t, kitartást és következetességet kívánunk. 

THOMKA Beáta 
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KUNYVEK 

A KULTđ I SZEMÉLYESSÉG INTENZITÁSA 

Tolnai Ottó: Gyökérrágó. Forum Könyvkiadó, Üjvidék, 1986 

Tolnai Ottó költészete, első  verskötetétől e mostaniig, szüntelen meta-
morfózison megy át, miközben önmagához való bels ő  következetesség-
gel őrzi meg identitásjegyeit: az újra és újra (át)alakuló Tolnai-vers nem 
a törésvonalak mentén, hanem a költ ői alkotás immár mintegy két év-
tizedes hullámmozgásában szemlélhet ő . Verséneke szüntelen átalakulásra 
való képességét a kritika Tolnai kvsérletez ő  költői magatartásában látta, 
abban a költői magatartásban, amely vitalitásának köszönhet ően, az 
évek — kötetek — során kialakította a maga költ ői hagyományát, a ma-
ga sajátos költői földrajzát, amelyben az új formaalakzatok, az új mo-
tívumok, a költő i létérzékelés új mozzanatai ás dimenziói sorra otthonra, 
igazolásra lelnek. A ráismerés és a felfedezés, az új területek meghódítá-
sánál való jelenlét örömét egyszerre kínálja hát olvasójának most meg-
jelent verskötete, a Gyökérrágó, amely a versek formaalakzatait és mo-
tívumrendszerét illet ően is három körülhatárolt részre oszlik: az aper-
szűknek, zanzáknak nevezett, jórészt rövid versekre; a festmények köl-
tői-lírai kommentárjaira ás a „bukolikákra", amelyekben az újdonság 
jelleg a legszembet űnőbb, s amelyekről külön is szólni kívánok. Ami 
bennük közösnek t űnik, az a korábbi kötetekb ől sem ismeretlen szubjek-
tivitásképzet, amely alatt nem egyszer űen az egyes szám els ő  személy-
ben való közlésmódot, vagyis a lírai alany körülhatároltságát kell érte-
nünk, s nem is csak az életrajziság versbe emelt motívumait, hanem a 
személyes látás definiáló jogának a vállalását, amely a Tolnai-vers, a 
„tolnaitás" egyik sajátos paradoxoniként nem mond ellent annak, hogy 
költészetét a kritika „egyfajta tárgyias versnek" (Bányai János) érzékel-
hesse. Nehezen megfogalmazható jelensége e  paradoxon Tolnai költésze-
tének, amelyben úgy vélem, nemcsak költészetének megkülönböztetd je-
gyei, autentikusságának biztosítéka kereshet ő , hanem formateremt ő  érté-
kei is. 

A „szabad ötlet — poétikája" Tolnainál sohasem — korábban sem — 
valamiféle ,,valóság feletti" kötetlenség megvalósításának az eszköze volt, 
hanem a valóság lényegének a szubjektív feltárására szolgált, egyszer űb-
ben: a lét, a létezés értelmezhet őségére. A valóság tárgyai a természetes 
szimbólum szerepét veszik magukra e költészetben. Költ ői információ-
hordozók, mégpedig oly mértékben, amilyen mértékben a költ ő i gondol-
kodás tárgyias fogódzójává tudnak lenni. Tolnai költ ői nyelvének gaz-
dagsága, változatokra képes hajlékonysága nem utolsósorban abból a ké-
pességébő l következik, hogy a valóság minden általa érzékelt tárgyát a 
maga szubjektív látásmódjának tárgyias jelöl őjévé tudja tenni — így ala- 
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kul ki költő i motívumainak hálózata, s így jön létre a költ ő i nyelvnek 
az a szüntelen ,,rezgésben lev ő", sohasem megállapodottságot, statikussá-
got jelölő  egyensúlyhelyzete, amelyet a befogadásban a szubjektív állí-
tás és a tárgyias hitelesítés összefonódottságaként érzékelünk, s amelynek 
eredménye egy olyan esztétikum, amelyben az irodalmiasság lényegre 
törő  ,,magasabbrend űsége" helyett a tudatosított létezés folyamatának a 
tanúivá, a tudatosítás lehet őségének a birtokosaivá leszünk. Tolnai „kí-
sérleti" költészete így hódíthatta vissza a költ ői beszédnek a legtöbbet, 
amire a költészet törekedhet: a világban való elidegenedettségünk meg-
szüntethetőségét, de legalábbis a beszéddel, az állandó önmegnevezéssel 
való áthidalhatóságát, amely, épp a folyamatosság illúzióját megteremtve, 
nála nem korlátozódik egy „kiválasztott" költ ői pillanatra, hanem az 
állandóság élményét tudja létrehozni. Ezért is írhatja joggal, hogy „nem-
előadni sem akarok". Mert nem „ellen-költészet" az övé, már régóta 
nem az, hanem a maga lehet őségeit felismerđ  költői beszéd állandó kí-
sérlete az önmegvalósításra, amelynek végs ő  célja a természetesnek ható, 
az egyszerűségében hiteles valóságmegnevezés. A kötet egyik „legszebb" 
verse nem véletlenül eleveníti meg a nyelvi asszociáció „játékos" mód-
ján épp az egyszerűség nehezen elérhet ő  telítettség / teljesség képzetét: 
„egy pohár vízr ől kellene írni csak / de hát már egy pohár víz is mohó 
túlzás / ahhoz hogy harmatból egy egész pohárra valót gy űjtsünk / tel-
jes életre van szükség / az o-bet ű  (a nulla) teljességére" (Julian Tamas). 

A természetes szimbólumokká vált tárgyak, amelyek segítségével, ahogy 
a Két Ottlik-hommag e  versben olvashatjuk, „mindig szépen elfordítható 
/ a világ", sorába tartoznak Tolnainál a m űvészi tárgyak is, melyek 
tudatát megérintve immár a létezés tartozékává lettek. „Képaláírásai-
nak" legmesszebbre mutató érvényessége számomra épp abban rejlik, 
hogy az egyes festmények értelmezései az intuitív elmélyedés / tovább-
gondolás, a szubjektum önfelszabadításának a lehet őségét is jelentik; 
gondolok itt különösen a Milan Konjović  és Sava Šumanović  festményei-
ről írott költői kommentárokra, a kék színr ől való tág tereket átfogó 
eszmélkedésre, amely észrevétlenül a lét természetrajzáról való meditá-
cióba fordul át „a vaksors azúrótvaros falánál / abszolút tisztán / abszo-
lút ártatlanul" — a nyitott, az érzékeny befogadásban. 

A személyesség és a tárgyiasság egységének új terrénumát jelölik a 
„bukolikák", amelyek egyúttal Tolnai költ ői világát új motívumokkal is 
gazdagítják. A bukolikák tárgyias szituációinak jelöl ői a bikákat, kecské-
ket stb. tartól tenyészt ő  költőnek az állatokkal s az udvarán/háza 
körül növő  növényekkel való kapcsolata, de úgy is mondhatnánk, az 
ember és az állat, az ember és a növény kapcsolata. Kockasorokba tör-
delt prózaverseiben ott kísért az antik kor m űfajának, a műfaj hordozta 
szellemiségnek az emléke: „nekem az állatoktól növényekt ől jövő  infor-
mációra is szükségem van én tő lük akarok elpiszkolódni akár el is esni s 
nem az újság ólmától" — olvassuk a S nem az újság ólmától címűben; 
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a hangsúly azonban nem a szembeállításra helyez ődik, ezek az informá-
ciók nem egy idillikus világot idéznek, szemben a szellemi lét „pokol-
járó útjaival'°, hanem magát e kapcsolat jelentette tartalmakat tárják 
fel, létformaként vállalva azokat. Tolnai „pásztorkölteményeinek" esz-
tétikai hírértéke a bels ő  látásmódból következik, a megvalósított közel-
ségbő l, személyességbő l, melynek révén e létforma a maga nyers közvet-
lenségében mutatkozik meg. A bikaölés, az ölés naturalisztikus drámájá-
tól a kecskék, nyulak stb. „angyali" fehérségén át a kiömlött bikavért ő l 
kiszáradt („vérbefúlt") diófáig, a kert b ő  terméséig, a csalánszedés ön-
ostorozásba forduló gesztusáig, mindez egyszerre jelenik meg a maga 
közel hozott tárgyias valóságában, s egy, a maga teljességében felmuta-
tott létforma természetes szimbólumaiként, a költ ői személyességben ref-
lektáltan. Bukolikáiban Tolnai nem egyszer űen egy új, költőileg feltá-
ratlan valóságszeletet hódított meg költészete (költészetünk) számára, 
hanem mintegy megmutatta azt is, hogy nincs „költ őietlen" valóság; a 
költői személyesség intenzitásában a valóság minden eleme, tárgya egy-
szerre juthat primér jelenléthez s egy költ ői világ tartozékaként önma-
gán túlmutató jelentéshez. 

DANYI Magdolna 

LÍRAI VERSESKÖTET 

Tolnai Ottó: Gyökérrágó. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1986 

Képgyártó költő-iparosaink és szabad asszociációkat halmozó versauto-
matáink kötetei után (vagy, sajnos, csak közben) egy olyan új verses-
könyvet is kezünkbe vehetünk, amely nemcsak megjelent, nemcsak el-
olvassuk, hanem később is vissza fogunk térni hozzá. Tolnai Ottónak 
ismét sikerült legalább egy kötet erejéig újítania mechanikussá vált ver-
selésünkön. 

A kötet szerkezetileg két részre („könyvre") tagolódik. Az els ő t, mely-
nek címe: Apersz űk zanzák képaláírások táviratok, rövid versek, „mi-
niatűrök}', két fiktív távirat, néhány irodalmi tárgyú vers és kilenc 
képzđművészeti tárgyú esszévers alkotja. A Második könyv — a Bukoli-
kák — prózaversekből áll, valódi pásztordalokból: a bikatenyészt ő  költő  
reflexiói ezek a költészetr ől és a bikatenyésztésr ől. A különbségek elle-
nére a két rész nem idegen egymástól: amit az els ő  rész előkészít, azt 
teljesíti ki a második. 

A Kétsoros c. vers mindössze ennyi: „ordasgyűrűben / kistál kocso-
nya". Két sorban, három szóban a félelem tökéletes képe. Igaz, egyma-
gában, a köteten kívül nem lenne ilyen hatásos. Igy a hangzással, rit-
musával, találó szavaival a kötet els ő  részének egyik legjellemz őbb ver- 
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se. A másik az Apersz ű : „egy eperszín kis kötény / s a sz űnni nem 
akaró epezöld félelem / tölti ki immár költeményekbe fúlt / fél életem". 
Tolnainál ilyen formában ritkán tapasztalt egyszer űség ós szinte már 
klasszikus értelemben vett líraiság jellemzi e két verset. Az Apersz ű  rö-
vid, létösszefoglaló vers. Az első  sor apró emléknek t űnő , gyöngéd hang-
zású képe, a második sor ezzel szembeni szorongásos hangulata, a har-
madik sor végzetes tragikussága, a negyedik általánosítása klasszikus, 
végsőkig egyszerűsödött (tisztult) lírai helyzetkép. Gondosan megválo-
gatott jelentőségű  és hangzású szavak, az ellentétekre épül ő  mondatszer-
kesztés, sőt az Aperszűben még egy rím is, amely Tolnainál nagyon 
ritka, apró remekművé teszi az Apersz űt és a Kétsorost. Ugyanennek a 
szorongásos hangulatnak a kifejez ője az Első  könyv verseinek nagy ré-
sze, legerő teljesebben a Kórkör, A bárány, a Miért hittem, a Hosszú 
szögeket, az Innen vagy túl már, a Künn egy kisgyerek. 

A versek másik nagy csoportja foglalkozik az írás, a költészet tragi-
kumával. Ilyen az Átkopírozni Afrikát, amely egy mindennapi esemény 
kapcsán papírra vetett asszociáció. A könnyednek tűnő  sorokból álló 
vers az írás önpusztító voltának megfogalmazása: „rezg ő" mutatóujjam 
alatt / átszakadta rózsaszín vécépapíros / pedig írni szerettem volna 
rá / mint gyermekkoromban selyempapírossal / átkopírozni afrikát (a 
világot) / ám durván felszúrtam magam". Felbukkan a költ ő  tanács-
talansága is, az elmondani sem lehet, de nem elmondani sem (lehet ki-
bírni) ellentéte a Ha tényleg nadályt tennél a nyelvedre c. versben. Né-
hány verset ars poeticának is kinevezhetnénk, ha mernénk ilyent tenni 
a sokoldalú és folyton megújuló költő  kapcsán. Ilyen a Diptichon, 
amelyben a költő  életmódja a gyurgyalagéval („földbe vájt üregben 
fészkelő , színpompás madár” — Magyar Értelmez ő  Kéziszótár) azonosul. 
A vad, természetes költészetet vallja az igazinak („a vad gyümölcsfa / 
mindig jobb grafikai dúcnak"), szemben a „nemesítettel". A Bukolikák 
egyikében „nyelv gyökérrágónak" nevezi magát; a Gyökérrágó című  
versben gyökértelen költószetének célját is megvallja: „ha teljesen lát-
hatóvá leszek / mint a biótiai hiúz röntgen-szemében / ha már csak zsi-
gereim üvegcsimbókjai / villantják egymást csilingelve / boldogan vaku-
lok meg". A költđ i én megörökítése, a lét megörökítése által az általá-
nos, az emberi lét egy keresztmetszet-mintadarabjának megörökít őse a 
cél, ahogy erre a Julian Tamasról írt versében utal, mikor a harmat-
csepp egyszer űségérő l ír: „szinte könnyezve néztem / miért akartam én 
mindig többet / erősebb effektusokat színesebb szavakat / ... / ahhoz 
hogy harmatból egy egész pohárra valót gy űjtsünk / teljes életre van 
szükség / az o-bet ű  (a nulla) teljességére". És Tolnai valóban egyszer ű -
ségre törekszik. A színes, kiilönös szavak száma jóval kevesebb, ha van 
is, s az sem díszítés vagy különlegesség, hanem a vers szerves része, 
többnyire a vers tárgyához köt ődđ, hangulatos, lényegre tör ő  szakszó 
(rex, zanza, apensz ű , kanul stb.). Szélsőséges, nehezen követhet ő  asszociá- 
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ciбkból építkező  versek helyett egy-egy esemény, látvány, gondolat kö-
ré szerveződő  asszociációk alkotta versek vannak a kötetben. Tolnai' 
Ottó, a költő  úgy szeretne „belesimulnia létbe", olyan mindennapian 
lenni költő , mint amilyen mindennapian volt fiákeros annak idején 
„selyem bácsi a fiákeros". Nem lehet véletlen a fiákerosság, a közleke-
dés (a közeledés) e kihalt szakmájának említése sem önmaga, sem a 
költészet kapcsán. Tragikus élet- és „költészetérzés" szivárog ki a Táv-
iratok new yorkból domonkos istvánnak uppsalába cím ű , a költđ társ-
nak, a barátnak írt versb ő l is. 

A mindennapi élet apró-csepr ő , de valamilyen szempontból fontos 
eseményeinek papírra vetése, ezeknek kommentárja, egy-egy apróság 
kapcsán jelentkező  asszociációk alkotják az Első  könyv verseit. Ezek 
többnyire rövidek, de Tolnai néhány sorban is egész világokat képes ki-
fejezni. Három köznyelvi kijelentés és egy szokatlan szóosoport ellenté-
tével az elmebeteg nagynéni egész életének és egyben az emberi lét tra-
gikusságának teljes érték ű  kifejezése a Ki megy ezután szódáért c.  
négysoros: „meghalt margaréta / édesanyám hibbant n ővére / ki megy 
ezután szódáért / vérrel teli szifon legyen az emlékm űve". 

A Képaláírások című  ciklus versesszéi a jugoszláviai modern képz ő -
művészet alkotóival foglalkoznak. Tolnai néhány szóban (ecsetvonással) 
felvázolja az alkotások lényeges jegyeit, és a köréjük szervez ődő  asszo-
ciációkkal, különös hangzású, hangulatú, jelentésű  szavak, szókapcsola-
tok halmozásával (moszatmuszlinba vont korvett, jeges selyemágyék, 
gyémánt-vak fazetta, hupikék dárda, k őarticsóka, šumanovié hava hív 
haza, a vaksors azúrótvaros fala stb.) a csak képz őművészeti alapis-
meretekkel bíró olvasó számára is élvezhet đvé teszi a verseket, s őt bizonyos 
mértékig érzékelhet ővé a festményeket. Nehéz és talán szükségtelen bár-
melyiket is kiemelni közülük, mégis (kizárólag irodalmi szemszögb ől) a 
ciklus utolsó két darabja: a Hupikék dárda és a Sava šumanovié Šid poci 
snegom címűek tudnak a képz őművészethez nem ért ő  olvasóra is iga-
zán hatni. 

A kötet szerkezetét dicséri, hogy az Első  könyv első  részének szoron-
gásos hangulatát némileg feloldják a Képaláírások, más irányba for-
dítva az olvasó figyelmét, pihentetve a „vérrel öntözött" Bukolikák 
elárt. 

A Bukolikák lírai napló a bikatenyészt ővé, majd mészárossá vált köl-
tő rő l, pontosabban arról, ahogy ezt a költ ő  átéli. Költészet és bikate-
nyésztés: a konvencionális irodalmi szemléletmód számára e két foga-
lom összeegyeztethetetlen. Nem is a bikák története a lényeg. Ez 
annyiban fontos, hogy összetartja a lírai reflexiókat, értelmet ad nekik. 
Az egyszerű , mindennapi dolgokat nemcsak a lejegyzés mint költ ői ak-
tus, hanem sokkal inkábba reflexiók, asszociációk teszik különössé, köl-
tészetté; ezek érzékeltetik a mindennapi dolgokban a különösséget, a 
költészetet. 
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Az „állattenyésztő naplója" az élet és halál kérdéseivel foglalkozó lírai 
költeményciklus. Tolnai ezt a közhelyes témát eleven mai versként, sőt 
egyetemes líraként tudta megírni. A ciklus legmegrázóbb darabjai az 
állatok lemészárlását megörökítőek. Ezeket készítik elő a ciklus elején 
az állatok életét közelképekben felvillantó versek, s egészítik k i , teszik 
általánossá (közhelyessége ellenére), „az élet megy tovább" fájdalmas 
igazságává a ciklus utolsó versei. Egy „túlfinomított lelkületű poéta" az 
állatok leöléséhez fog, mert „nem veszik át s ha leállnak az evéssel le 
kell vágni őket". Egy állattenyésztő mindennapjaihoz az előbb idézett 
kijelentés egy-két évvel ezelőtt. Az ilyen, hangsúlyozottan időhöz, hely
hez kötődő, látszólag érzelmi töltés nélküli, köznyelvi kijelentések köl
tészetté válnak a Tolnai^szövegben. A bikák leölésének részletes leírása, 
a föltrancsírozás, a szétmérés, a liferálás mechanizmusa vérfagyasztó 
látványként jelenik meg előttünk. A köznyelvi kijelentések, a minden
napi nyelv és az azokat átértelmező, kitágító, különös szavak, szószer
kezetek, asszociációk (kis takonyselyem karf iol , döglégy-mágnes, az 
opálosan omló hullát, szakállas fűz alá fektetjük, az erdő finoman i l -
lumináló katedrális) teszik ezeket a verseket katarktikus hatást kiváltó 
alkotásokká. N e m a vér és az állathalál a szörnyű, hanem ezeknek a 
természetessége és ezt a természetességet, szükségszerűséget jelző vers
formálás. Mindez egy folyamat része, amelybe éppúgy beletartozik az 
állatok leölése, mint bármi más. Hiszen a tyúkok is olyan öntudatlan 
természetességgel csipkedik az alvadt vért, „mint kisgyerekek ha csó
kolóznak". A mészárlási jeleneteket ellenpontozzák az olyan versek, mint 
a Végigcsókolják a gerincem, a S nem újság ólmától címűek, melyekben 
a költő nem tudós-tudálékos mesterember, hanem széles látókörű lírikus, 
aki nemcsak a „száraz" irodalommal törődik, hanem a körülötte folyó 
élettel is [„Képtelen vagyok vállalni (. . . ) ezt az újságolvasó életfor
mát"] ; „nekem az állatoktól növényektől jövő információkra is szük
ségem van és tőlük akarok elpiszkolódni akár el is esni s nem újság 
ólmától" — írja. 

Üj líra, új harmónia bontakozik k i ezekben a versekben, mind a köl
tészetre, mind az életre vonatkoztatva. 

LADÁNYI István 

„ÍGY FORDÍTOTTUK PETŐFIT" 

Sava Babić: Kako smo prevodili Petefija. Istorija i poétika prevoda. 
Matica srpska, Újvidék, 1985 

Aligha tévedünk, ha azt mondjuk, hogy a kiváló szerb műfordító, 
Sava Babié könyve a Petőfi-filológia egyik legkomplettebb darabja, azok 
között, amelyek a költő más nyelvű megszólaltatásának problémáival 
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foglalkoznak. A Petőfi születésének másfél százados évfordulója (1973) 
alkalmából végzett körültekintő felmérések, elemzések és összegezések 
között nem találtunk olyant, amely a magyar költő művének más i ro 
dalomban való életét i l y sokoldalúan közelítette volna meg, a fordí
tással szorosan összefüggő kérdéseken kívül az irodalomtörténet, az 
irodalomelmélet, verstan, kapcsolattörténet és sok egyéb részdiszciplína 
szempontjait is magában foglalva. Babié programszerűen és tudatosan tö
rekszik a teljességre. Több mint három és félszáz oldalas könyvének be
vezetésében beszél erről a szándékáról, óvatosan elfogadva, részben ma
gáévá téve, bizonyos vonatkozásokban pedig fenntartásokkal kezelve 
Hans Róbert Jaus véleményét arról, hogy a műfordítás létrejöttében nem 
az eredeti mű egykori aktualitása a döntő, hanem a fordító kora, amely
ben még mindig vagy pedig újból időszerű a műalkotásban megszólal
tatott emberi szituáció. Az időt mint szelektáló tényezőt Babié is rend
kívül fontosnak tartja, de ő nemcsak műfordítóként, a Petőfi-mű mai 
megszólaltatójaként foglalkozik tárgyával, hanem irodalomtörténészként 
és filológusként is: „ . . . bennünket a Petőfi-opus összessége érdekel, 
mindenekelőtt, hogy mi az, amit a fordítók nem ültettek át, és miért 
nem, noha az módjukban állt volna." Úgy látja ugyanis, hogy a fordí
tás nem mindig szabad elhatározás kérdése, hanem a korszak — nyúj
totta lehetőségek függvénye is. A műfordítás sikerének, mérsékeltebb 
fogadtatásának vagy éppen visszhangtalanságának a vizsgálata, s ezek 
okának megállapítása megköveteli a fordítói szándékok és koncepciók 
elemzését is, ami viszont az eredeti és az átültetett szöveg gondos egybe
vetését, minden összetevőjének elemzését teszi szükségessé. Világos te
hát, hogy csak a komplex módszer vezetheti a kutatót a kívánt ered
ményhez. Jelentősen megkönnyíti az ezzel összefüggő problémák megol
dását, ha a fordító maga szolgál felvilágosítással a fentiekre nézve, de 
az elemzés ekkor sem kerülheti meg a tüzetes szövegegybevetést, vagy 
éppen — több fordításváltozat esetén — a koncepciók párhuzamba ál
lítását. Babié számára az eszmény ma is az eredeti mű mind nagyobb 
fokú megközelítése, a vers olyan elemeit illetően is, amelyeket régeb
ben formaiaknak neveztek (strófaépítés, a rím elhelyezése vagy minősége, 
a ritmusrend, a fonetikai-akusztikai mozzanatok stb.), amelyek azon
ban, mint hangoztatja éppoly fontosak, mint p l . a fordító egyénisége, 
alkalmazkodó-beleélő képessége, nyelvtudása, a „másik" kultúrában való 
jártassága, mesterségbeli felkészültsége s egy egész sor más meghatározó 
mozzanat. A könyv komplettségén, amit mint a monográfia legszembetű
nőbb vonását hangoztattunk, mindenekelőtt a tárgy megközelítésének 
ilyen kritériumait kell értenünk, nem pedig azt, hogy az egy és egyne
gyed évszázad alatt, ami az első Petőfi-vers szerbre fordítása óta el
telt, Babié feltétlenül regisztrált minden lefordított verset. 

Amikor tehát szerzőnk mindezt számba veszi, szükségszerűen i ro
dalomtörténetet is ír, hisz akár a fordítás létrejöttének adott időpontja-
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ra, a korszakra jellemz ő  ízlésbeli, világnézeti, politikai indítékokra vagy  
egyéb társadalmi határozmányokra fordítja a figyelmet, s őt: a költészet  
mindenkori formai eszközeinek vizsgálatakor is, történetileg változó je-
lenségekkel találja magát szemben. A szerb és a horvát irodalomban  e 
rendkívül népszer ű  költőnek számtalan versét fordították, viszont el-
enyészđen kevés a száma a fordítások min đségével foglalkozó kritikai  
felméréseknek és tanulmányoknak. Ide tartozik természetesen a szerb és  
a horvát irodalomra tett Pet đfi-hatás kérdése is. Mindez magától értet ő -
dđvé teszi, hogy a téma feldolgozása során Babi ć  az időbeli kifejlet] 
elvi álláspontját teszi magáévá. Kezdi tehát a sort a korabeliekkel, Ja-
kov Ignjatoviétyal és Đura Jakš~iétyal, majd Zmaj Jovan Jovanovi ć  
munkásságával folytatja, hogy az els đ  világháborúig tartó áttekintését a  
fordítók második hullámával fejezz e  be, amely (korántsem függetlenül  
a magyar költészetben is észlelhet đ  hasonló jelenségekt ő l) а  Рetб fi-
fогdh.sоk _ (a költészet) devalvációjába torkollik. A két világháború 
közötti s a második utáni korszakot egy fejezetben ugyan, de kell ően. 
differenciálva mutatja be. Szerencsés megoldással, az értekezés eszté-
tikai szempontjait nyomatékosítva, könyve elemz ő  részét az Egy gondo-
lat bánt engemet fordításváltozatainak összehasonlításával zárja, ami jó 
alapul szolgál a szerzđnek a végkövetkeztetéseket tartalmazó hatodik 
s egyben befejez đ  fejezetéhez. Ezzel azonban nem a könyv, hanem an-
nak csak az a része fejez đdik be, amely bemutatja, milyen is volt a 
költđi életmű  sorsa, visszhangja a szerbhorvát nyelvi közegben, a szerb 
és horvát irodalomban. Ehhez még mintegy százoldalnyi jegyzetanyag 
s többféle mutató járul, hogy eligazítsa az olvasót Pet őfi szerbhorvát 
meghódításának útján, a fordítók, fordítások, lapok, úpságközlemények, 
versek és versváltozatok rengetegében; évszámok, verscímek, fordítók, 
orgánumok kronológiája szerint rendezve el az adatok e roppant hal-
mazát. Tegyük hozzá ezt is: nem a hasonló jelleg ű  filológiai munkák 
sok fölösleges limlommal terhelt, olvasatlanul hagyott jegyzetapparátusá-
nak unalmával, hanem kiegészítđ  és értelmezđ  feladattal, az értekez ő  
fđszöveg szerves tartozékaként. 

Babić  élđ  és közvetlen emberi kontaktusok bemutatásával indítja 
könyvét. Nem a szöveggé merevedett M ű, hanem az Ember kerül fi-
gyelme elđterébe, ahogyan azt a történelmi valóság íratja vele. A  
„szentendrei rebellis", Jakov Ignjatovi ć, a szemtanú feljegyzéseit idézi, 
akinek a számára Petőfi még nem a „nagy idđk", a múlt eszményített 
alakja, műve még nem Ideává szublimált költészet, hanem retusálat-
lan közelfelvétel és hiteles tudósítás (alighanem egyetlen a szerb iroda-
lomban) a magyar költ đrđ l, annak fizikai megjelenésér đ l is. Ignjatovi ćé 
azonban az érdem, minta Letopis szerkeszt đjéé, hogy 1855-ben nyom-
tatásban megjelenhetett az els đ  Petđfi-vers szerb nyelven az ifjú Zmaj 
átültetésében: a Razor-ena ćarda (A csárda romjai).  
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Az a kép, amit Ignjatovi ć  recehártyája Pet őfirő l felfog, sokkal köze-
lebb áll a közismert dagerrotiphoz, mint akár a Barabás,-, akár az 
Orlay Petrics Soma-féle ábrázolathoz. Magán viseli a még ki nem sz űrt 
valóság talán kevésbé jellemz đ , de igaz mozzanatait is. Nem rejti véka 
alá, hogy a híres költővel való személyes megismerkedése egyáltalán nem 
tett rá kedvez ő  benyomást: kissé különcnek látta, „tirannus" természete 
tűnt a szemébe, radikális nézetei sem tették számára rokonszenvessé. 
Ennek ellenére „gyönyör űnek" tartja verseit, példamutatóknak a szerb 
költők számára is. 

Babićot természetesen a magyar költ ő  spirituálisabb képe érdekli. En-
nek Đura Jakšić  Petőfi-átültetéseiről beszélve már sokkal nagyobb te-
ret szentel: a két költ ő  lélektani karakterének nagyfokú hasonlóságát, 
alkati párhuzamait mutatja be, s olyanféle ösztönzésekr ő l szól, amelyek 
sokkal később a fiatal Krležát is érik a magyar költ ő  felő l. 

Igen figyelemre méltó Babi ć  könyvében a műfordítás 1847 elő tti 
korszakára vonatkozó elvi problémáinak a tárgyalása. Egészen addig a 
szerb irodalomban az „adaptálás" elve uralkodott, mint ahogyan Ka-
zinczynál és nemzedékénél is: az idegen nyelv ű  irodalmi művet nem elég 
csak egyszerűen megszólaltatni az olvasó nyelvén, hanem a színhelyet, az 
alakokat, a neveket és fogalmakat, a más nyelven született alkotás 
egész képzetvilágát át kell alakítani, be kell építeni az olvasóéba. Ezt 
teszi például Kazinczy a Bácsmegyeinek összeszedett leveleivel, s ezt 
Vitkovics Mihály is a Fanni .,,szerbesítésével". Az adaptálás gyakor-
lata Vuk Karadži ć  Új Testamentum- fordításával változik meg. Ennek 
az előszavában hívja fel Vuk a figyelmet az eredeti m ű  iránti nagyobb 
megbecsülésre, de egyúttal annak a nyelvnek fokozottabb tiszteletére is, 
amelyre a fordító átülteti a m űvet. Zmaj és Laza Kosti ć  tollán ez a kon-
cepció már igazi m űfordításremekeket hoz létre, jelent ősen felvirágoz-
tatva a magyar irodalom iránti érdekl ődést is a szerb olvasók körében. 
A fordításirodalom fellendülése az ötvenes évek második felében, persze, 
nemcsak „belső" (irodalmi) okokra megy vissza, hanem más tényez ők is 
hozzájárulnak ehhez. Mindenekel őtt a kölcsönösség, az egymásrautaltság 
szükségességének a felismerése, aminek a tudata még a kiegyezés utáni 
években is eleven, annak ellenére, hogy az uralkodó körök politikai 
irányvonala az er őszakos magyarosítás. A politikai életnek e varga-
betűi, kanyarai és útveszt ői határozták meg aPet őfi-asszimiláció útjait 
is, nem csekély mértékben befolyásolva a fordítók érdekl ődését, a lefor-
dítandó művek szelekcióját, a fordítások min őségét stb. 

Sava Babi ć  tudja, hogy Európának e szögletében az irodalom- és po-
litikacsinálás majdnem szinonimái egymásnak, s hogy az Élet és Litera-
túrától vagy tán még a kolostori irodalom korától kezdv e  egészen máig 
e két fogalom szinte fedi egymást. A m űalkotásirodalom eszménye leg-
jobbjainknál is többnyire csak eszmény maradt, az „irodalmi író" mi-
nősítéshez meg egyenesen gunyoros mellékjelentés társul. Egy Nyugatról 
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jött, jónevű  szakmabeli jegyezte meg e sorok írójának, miután meghall-
gatta nemzetközi kapcsolattörténeti értekezletünk el đadásait: „Ti iro-
dalomtörténet helyett eszmetörténetet, s đt politikatörténetet m űveltek." 
Ez így, ennyire sarkítva nyilván nem igaz, de bizonyos, hogy az iroda-
lommal eljegyzett embert itt másképpen formálta a század, a száza-
dok, a történelem, minta „m űalkotás-irodalom" langymelegét élvez đ  
nyugati poétafajtát. íróink sokszor nem ok nélkül emelik fel szavukat 
az integer személyiséget veszélyeztet ő  kényszerek ellen, de mára költ ő  
e „szabadságharca" maga is tünete ennek az összefonódottságnak. 

Sava Babić  nemcsak tudja mindezt, hanem a szerb költészet Pet đ fl 
meghódításáért folytatott küzdelmének bemutatásában kell ően méltá-
nyolja is. Anélkül, hogy az „eszmetörténet" korlátai közé kényszerítené 
azt, ami eminensen a költészetre tartozik. Könyve Zmaj-fordításokkal 
foglalkozó •s legalaposabban kidolgozott részéb đl tűnik ki leginkábby 
hogy tárgyalásmódja els đsorban költészetközpontú, de tekintettel van 
minden összetevőre, ami kihat Zmaj műfordítói tevékenységére. Igy 
mutat rá például Abrányi Emil A magyar nyelv című  versének fordí-
tását vizsgálva a poétikai-politikai tényez đk kölcsönösségére, ami 
Zmaj fordítói eljárásának megvilágításán túl értékes felvilágosítással 
szolgála kulturális légkörről általában, de a műfordítás-irodalom funk-
ciójának jobb megértéséhez is a vajdasági szerbség körében. Nem tanul-
mányírói prekoncepciók miatt, hanem egyszer űen csak azért, mert er-
rđl maga Zmaj beszél: „Gondom volt rá, hogy a verset — amennyire 
tő lem telhetett — minél nagyobb h űséggel fordítsam le. Az ötödik, ha-
todik és hetedik szakaszban egy-egy szó cseréjével, illetve elhagyásával 
a verset szélesebben ragadtam meg, ami jól illik az els ő  négy versszak 
szelleméhez; ezzel akartam az egész verset — nem is szerbesíteni (»po-
srbiti«), hanem jelentéséhez szerb elemmel hozzájárulni. Meggy đzđdésem, 
hogy t. Abrányi úr nem fog ezért neheztelni, mert ki lesz az, aki a 
költđnél előbb ismeri fel a nagy természeti igazságot, hogy ami szent 
az egyik nemzet ,számára, az szint kell hogy legyen a másik számára is, 
ez pedig a drága anyanyelv." 

Szerzđnk Zmaj Petőfi-fordításainak a bemutatásában és elemzésében 
nem afféle politikai pragmatizmusból vagy esztétikai tekinteteket mel-
lőzđ  szándékból indul ki, hanem irodalmaink adott életfeltételei és kö-
rülményei miatt kénytelen figyelembe venni a még a napi politika sze-
szélyes széljárásait is. Csak egy mozzanatra térünk ki a könyvben emlí-
tettek közül. A korabeli szerb kritikusok, többen is, nehezményezték 
Zmaj egyféle „elkötelezettségét" a magyar költészet iránt, f őleg a Da-
nisa cikkírói, de Vatroslav Jagi ć  is. Đorđe Popović  nem kevesebbet ál-
lít, mint hogy „a magyar eredeti vers mindig gyengébb volt, mint Jova-
nović  fordítása". (Mindezek még a kiegyezés el őtti tevékenységére vo-
natkoznak, mert 1867 után az elmarasztaló megjegyzések úgyszólván 
már „természetesek".) Babi ć , a filológus azonban számszerű  adatokkal, 
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bibliográfiai tényekkel és verscímekkel bizonyítja, hogy a Zmaj elleni ki-
fogások jórészt abból származnak, hogy az akkori kritikai szemlélet  

a műfordítást még nem alkotásnak fogja fel, hanem egyszerűen valami-
lyen reprodukáló ügyeskedésként kezeli, s így is értékeli. Egyedül talán  
Laza Kosti ć  érezte meg a korabeliek közül, hogy a m űfordítás több`  
is, fontosabb is annál hogysem az „imitációval" azonosítsuk.  

Zmajnak a Petđfihez való viszonyát szerz őnk oly módon is mérlegeli,  
hogy megvizsgálja, mit fordított le a Pet đfi-életműbđl. Ahogy 6 fogal-
mazta meg a kérdést: „Melyik Pet đfit fordította Zmaj?" Aki a teljes  
Petőfi-művet magáénak mondhatja, az talán furcsának tartja az ilyen  

kérdést, mert a politika és a közélet forgatagában él đ  vagy a táj cso-
dálatában elmerült, a barátságot, családot, szerelmet, szabadságot, for-
radalmat, múltat, jelent vagy jöv ő t megéneklđ  Petőfi a magyar olvasó  
tudatában a közhit szerint, de valóságosan is, megbonthatatlan egység-
ben él. Aligha akad azonban példa a világirodalomban, hogy egy nem-
zeti költđ  teljes orkesztrációval szólaljon meg egy más nyelv ű  iroda-
lomban, s „veszt оség nélkül" jusson keresztül a fordítás(ok) rostáján.  

Nemcsak az egyes darabok átültetésével járó redukcióra s a múlhatat-
lanul bekövetkezđ  fakulásra vagy elszínez đdésre kell gondolnunk, ha-
nem arra, mindenekel őtt arra, hogy az opusból kiemelt „reprezentatív"  

mű(vek) mögül elveszik az akusztikához nélkülözhetetlen mögöttes tér,  

szem elđl veszik az életműdarabok kölcsönössége és egymásrautaltsága,  

melyek nélkül Petđfi sem Petđfi már, vagy pedig nem egészen úgy ahogy  
a teljes költđi mű  ér- és idegrendszerét ismerđk számára. A Komédiát  
fordító Babits Mihály írta Dante-tanulmányainak egyikében, hogy a köl-
tđ  a művébe „beleolvasztja élete, lelke minden, minden kincsét, min-
dent, amit tanult, mindent, amit látott, mindent, amit érzett". A Minden  
azonban csak az Egészben mutatkozhat meg a maga teljességében, a for-
dítói szelektálás szükségképpen és mindig megalkuvás. Zmaj számára is  
az, annál inkább, mert még nem állhatott rendelkezésére az egész költ đ i  
opus. Sem Petđfi életében, sem halála után még sokáig. „... az 1848-ban  

írt százhét vers közül a Zmaj által használt 1858-i kiadás hatvan ver-
set hagy el, az 1849-ben keletkezett huszonegyb đl pedig csak négyet kö-
zöl." Tudvalévđ, hogy 1858-ban melyek azok, amelyeknek ki kellett  

maradniuk a kötetbđ l.  
Babić  azonban a rá jellemz đ  következetes tárgyilagossággal mutat rá,  

hogy a Zmaj-fordítás sz űrđrendszerének csökkent á tereszt đképességéhez  
más ok is hozzájárult, ami megnehezítette a teljesebb Pet đfi-kép kibon-
takozását. Kifejti, hogy Zmaj csak az 1848 elđ tti Petđfivel képes fenn-
tartás nélkül azonosulni, ez év januárjától kezdve azonban már nem tud-
ja követni, „s ebben nemcsak Zmaj polgár volta mutatkozik meg, aki-
nek politikai eszményei legfeljebb a liberalizmus egyénileg színezett vi-
lágfelfogásáig terjednek, hanem a magyar forradalom és a szerb for-
radalom kezdeteinek a szembefordulása egymással 1848-ban, az az  
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ellentét is, amely mind Zmajban, mind a Jovanović  családban nyo-
mot hagyott. Az utolsó versek, amelyeket lefordít, még a mérsékeltebb  

Petđ fi művei ..."  
Mégis Petđfi éppen Zmaj révén közelíti meg a befogadásnak ázt a  

pontját, amelyen a mű  és a költő  személye már saját keresztnevével 
azonosulva 61 tovább a köztudatban, mint „naš Branko, Vuk, Laza".  

Mi ennek a titka? Semmi esetre sem a tökélyig fejlesztett költ ő i  mű  
gond vagy a fordítói m űvességnek és poétikai tudásnak az a foka, amely 
az eredetivel egyenrangút képes létrehozni. Zmaj esetében semmiképpen. 
Mladen Leskovac mutat rá, hogy el őtte „nem a filológiai h űség s a pe-
dáns szómegfelelések eszménye lebegett, hanem a költ őileg autentikus 
fordítás szándéka (...), nem számolgatta az attributumokat és a subs-
tantivumokat, mert nem akart terméketlenül merev és olvashatatlan, kí-
nosan pontos és hű  lenni. Ami fontosabb ennél, fordításaiban mindig 
költő  maradt, s irodalmunk ezért hálás neki." Hogy csak egyet említ-
sünk aBabić  által felhozott példák közül, a Falu végén kurta kocsma  
fordításában is ezeket az erényeit csillogtatja meg. Ez sem a fordítói 
hűség mintadarabja: itt az „ ősi nyolcas", ott a „daseterac" ritmusképle-
te; a szerb versbe a magyar fül számára szokatlan sorközépi rímek 
vegyülnek; Zmaj jelz ői harsányabbak, képei merészebbek. „Az eltérések 
az eredetit ől igen nagyok. Mégis Zmaj e fordításának a sikere legalább 
akkora, ha nem nagyobb, mint némely saját versének" — állapítja meg 
Babić. A „titok" nyitját — igen éles szemmel — abban látja, hogy a 
verset az olvasó mentalitásának megfelel ően hangszerelte, annak szája 
ízéhez mérte fűszereit, jól ismerve mind az átadó, mind a befogadó kö-
zeg ízlését, vers iránti igényét. 

Eljutottunk a könyv egyik legfontosabb tanulságának a levonásáig. 
Lehetnek, persze — vannak is, jócskán —, másféleképp értékelhet ő  és 
hasznosítható megfigyelések, egyéb tanulságok is benne, olyanok pél-
dául, amelyek a fordítás „technológiájára", a verstanra, a stilisztikára a 
filológiára, a bibliográfiára, az irodalomelméletre, a komparatisztikára 
nézve fontosak. Az sem vonható kétségbe, hogy a Zmaj utáni korszak 
fordítói gyakorlatára nézve is jelent ős obszervációi vannak a szerz ő -
nek, s hogy azokban az évtizedekben születtek modernebb elveket kö-
vető , gondosabb, finomabb művű, csiszoltabb technikájú, a filológiai h ű -
ségre aggályosabban ügyel ő  fordítások. Elenyészően kevés azonban az 
olyan, amit nem szorít a penzum görcse, nem vacogtat a feladattal küsz-
ködő  lélektelenség, hanem átjárnák a zmaji lélek indítékai, intim, me-
leg áramai. S ha akad is ilyen, abban mindig Ott van az övéhez hasonló 
ihletettség, amit nem egy lefordítandó szöveg eszmei tartalma tett „mun-
kafeladattá", hanem egy költ бszet, egy nyelv, egy vele együtt lélegz ő  
kultúra ébresztett és növesztett. Az igen tiszteletre méltó és kevés szá-
mú kivételtől eltekintve ez mutatkozik meg a fordítás „devalvációjá-
nak" a korszakában éppúgy, mint az 1918-tól számított két id őszakasz  



KRITIKAI SZEMLE 	 839  

mintegy hatévtizednyi fordításgyakorlatában: a legtöbbjükb đl a zmaji  
lélek beszéde hiányzik, a szélességben és mélységben tagolt „másik" kul-
túra éltetđ  klímájának ismerete, aminek híján a m űfordítás lehet ugyan  
remekbe készült dísztárgy, cizellált m űvészi faragvány, csiszolt ékk đ ,  
technikai bravúr, b űvészmutatvány, mesterségbeli er đfitogtatás és még  
sok egyéb, amin azonban mindig érzđdni fog, hogy a fordító az idegen-
vezetđ  nyomában lépked, annak beintésére szedi k őtára a ritmust, iga-
zítja a hangfekvést, formálja a képet. Az erd đ  és mezđ  virágai közül  
télikertbe, fóliasátor alá lépünk, mesterséges tenyészet vesz körül ben-
nünket.  

Sava Babić  könyve azzal kelt örömet az olvasóban, hogy nem szak-
mai és tudományos ballaszttal agyonterhelt szöveget ad a kezébe, ha-
nem olyan emberként nyúl a tárgyhoz, akinek mindez személyes ügye,  

akinek Petđfi költészete (s e költészet fordítása) életének nagy élménye.  

Jб  ezt látni s megállapítania tudományos gondolkodás mind sivárabbá,  
kiégettebbé váló jelenében, s távlattalannak látszó jöv đjétđl való félel-
münkben. Egy olyanfajta komputeres irodalomtudomány eljövetelét đ l  
tartva, amely jelentéktelen bagatellnek véli, elhanyagolható mennyiség-
ként fogja fel az irodalmi gyakorlatban és annak vizsgálatában az ele-
ven emberi közösségek létezésformáját, tudatvilágát, a történelem köl-
csönösen vonzó vagy taszító erđit, s amelyet egyedül a „produkció", a  
szöveg, a metrumképlet, a mérhet đ  és számolható fonetikai komponen-
sek foglalkoztatnak, vagy pedig csak a vers csupasz „eszmeváza", amely  

sokszor úgy kondul, „mint megütött vas a múzeumban", ahogy T бth  
Arpád írja feledhetetlen soraiban. Arra is figyelmeztet a könyv, noha  

nem ezzel a szándékkal készült, hogy mind kevesebben vannak, akik  
bonyolult áttételek nélkül, közvetlen érintkezéssel vehetik birtokukba az  

Egészet, amibđ l a költészet is kisarjad. A könyörtelen statisztika erre is  

rámutat: az 1855 és 1914 közti hatvan év alatt 480 Pet đfi-vers fordí-
tása jelent meg, az 1915-tđl 1980-ig tartó idđközben, hatvanöt év alatt  
pedig csak 178. Igaz, sok mindenben különbözik ez a két korszak egy-
mástól, de az egybevetés az elidegenedés figyelmeztet đ  tüneteire mutat.  
S ezért tartjuk fontosnak Sava Babi ć  könyvét, amely nemcsak a cím-
ben föltett kérdéssel foglalkozik: hogyan fordítottuk a költđt, hanem  
azzal is, ami nélkül az elsđre sincs válasz, 'hogy mit, miért, kik és  

mikor.  

SZELI István  
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PETŐFI-FORDÍTÁSOK 

Sava Babić : Kako smo prevodili Pete f ija. Istorija i poetika prevoda. 
Matica srpska, Újvidék, 1985 

Szerzđnk célja, hogy átfogóan földolgozza a szerbhorvát Pet őfi-fordí-
tások történetét a kezdetekt ől a máig, ki-kitérve közben Pet őfi szerb-
horvát forditásának, fordíthatóságának, e fordítás sikerének, a siker tit-
kainak poétikai megítélésére is. Témája természetéb ől fakadóan foglal-
koznia kellett a szerb és horvát költ ők Petđfi-élményével, akkor is, ha 
az fordításban nem vagy csak alig reflektálódott. Đura Jakdi ć  csak né-
hány apró részletet fordított t őle, éppúgy, mint késđbb Krleža is, mégis 
ifjúkoruk nagy ideálja volt; Laza Kosti ćnak csak egy fordítását ismer-
jük (Szabadság, szerelem. K ljubavi! K slobodi!), de ez a legsikeresebb 
Petđfi-fordítások közül való. 

Ugyanígy érdekelte szerzđnket az is, hogy a fordítók milyen általá-
nos fordítói elveket vallva vágtak neki Pet đfi verseinek, s esetenként 
milyen, a magyar—szerb relációra nézve fontos tanulságokat sz űrtek le a 
maguk vagy mások Petőfi-fordításaiból. Nem mellđzi Sava Babić  annak 
vizsgálatát sem, hogy Pet đfi legnyilvánvalóbb közvetlen szellemi hatá-
sán kívül (Jakdić, Zmaj, Krleža ...) a délszláv lírában kinél fedhet đ  
még föl párhuzamosság (Kranj čević, Šanti) vagy Petđfi szelleme mint 
költđi téma (B. Bran čić, A. Aškerc, Sv. Stefanovi ć). 

A Petđfi-recepciónak ezt a részét elég alaposan sikerült is kimerí-
tenie. Csak sajnálhatjuk, hogy az egy Zmajt kivéve a fordítások elem-
zésének szemléltetésére már nem maradt annyi tere, hogy mindenütt b ő -
vebben idézze is az eredeti verset és a fordítást (vagy legalább ez utób-
bit). Lelkiismeretesen áttekinti ugyan az egyébként 114 fordítótól szár-
mazó összesen 658 fordításból (336 Petđfi-vers!) az értékesnek számítha-
tó összes fordítás kronológiáját, megfelel ően minősíti is őket, itt-ott ki-
ragadva néhány sarkalatos fordítói kérdést, néhány fogós problémát, 
amelyek megoldásának módja fontos tanulság lehet egy majdani (ma-
gyar—szerb) fordítói poétika részére. A Zmaj utáni korból azonban még 
számos rendkívül jó1 sikerültnek min ősített fordítás sem kapott kell đen 
gazdag szemléltetést (Bran čić  egyáltalán nem, Cesari ć , D. Kiš, I. V. La-
lié alig). A poétikai kérdések rendszerezését pedig a kés őbbi kutatásra 
bízza. Itt csupán fölveti a lehetséges témákat: a személy- és a földrajzi 
nevek, a reáliák, a címek a frázisok, a refrének fordítása; az adaptálás 
helye és mértéke; a „népies" versek kérdése; egy vers több fordításának 
egybevetése. Ez utóbbit alapozza meg könyvének az a fejezete, amely-
ben az Egy gondolat bánt engemet nyolc szerbhorvát fordítását állítja 
párhuzamba, 
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Szerzđnk bevallottan is Zmajt tekinti Pet őfi legjobb és fđleg legna-
gyobb hatású közvetít đjének, és ennek megfelel đen szentel neki külön 
fejezetet. Természetesen Zmaj nagyszabású fordítói teljesítményét sem 
mérheti föl teljes mélységében még így sem. (Gondoljunk csak a János 
vitézre!) Kiragadott példáival azonban jól el sikerül különítenie Zmaj 
Petđfi-megközelítéseinek fokozatait: a mai értelemben is elfogadható 
fordítást a „Pet őfi nyomán" („po Petefiju") megjelölés ű  átköltéstđl és a 
parafrázistól vagy a közönséges inspiráló hatástól, amilyen bárhonnan 
érheti a költőt. 

Zmaj korában még a „posrbiti a istovremeno i ne obezmadžariti" (úgy 
szerbesíteni, hogy közben ne fosszuk meg magyar jellegét đl) volta mű-
fordítás korszer ű  elvi, amely ha lényegét tekintjük, mint elv, általánosan 
elfogadható ma is, hiszen a fordításnak a célnyelv természetét kell kö-
vetnie, hogy jó vers legyen, de ugyanakkor tükröznie kell azt a kultú-
rát is, amely a kiinduló nyelvnek a sajátja. A különbség csak az, hogy 
Zmaj korában ezt még némileg más eszközökkel érték el. Mfg a mai 
„magyaros” m űfordítási gyakorlat (szemben a „francié"-val) csak ritkán 
tér el az eredeti versformájától és metrikájától, Zmajnál még természetes 
volt, hogy a magyar népdalt imitáló Pet őfi-verset a szerb népköltészet 
versformáira hangszerelje át. S đt a fordító még azt is megengedhette 
magának, hogy szerb környezetbe ültesse át Pet őfi témáit. Általánosan 
jellemző , hogy a versekbő l a negyvennyolcas szerb—magyar ellentétek-
bő l fakadó óvatosság miatt Zmaj igyekezett elhagyni a magyarságra, a 
magyar hazára való nyílt utalásokat, hogy némileg egyetemesítsen Pet ő -
fi „üzenetein", bár ő  Petőfiben egyébként — minta szerz ő  rámutat — 
csak a demokratikus liberalizmusig jutott el. 

Ezzel a módszerrel Zmaj akárcsak Aranyt, Pet đfit is olyan sikerrel 
közvetítette a szerb olvasóközönségnek, hogy egyes Pet őfi-versek nép-
szerűségben Zmaj eredeti költészetével vetekedtek, ami nagy szó, ha az 
akkoriban közkézen forgó, a népi lekt űr szerepét betölt ő  Zmaj-kötetre, 
a Pevanijára gondolunk, amelyben néhány hatásosan „szerbesített" Pe-
tőfi-vers is szerepelt. Közülük való a Falu végén kurta kocsma már-már 
parafrázisszámba men ő  szerb változata, a Nakraj šora ćađava mehana, 
amely megfelel ő  dallamot is nyerve kés őbb elvegyült az eredeti szerb 
népdalokkal. A meghonosodásban, persze, nagy szerepe volt annak, 
hogy a Szamos — mint lokális jegy, elhanyagolható konkrétum — el-
tűnt a fordításból, s a környezet igényeinek megfelel ően mind a vers 
atmoszférája, mind a megjelenített mentalitás átmin đsült. Ezt részben az 
is elősegíti, hogy a magyar nyolcast a szerb tízesre cseréli át, s hogy 
Zmaj az eredetitől szinte függetlenül komponálja meg a fordítás beve-
zető  két szakaszát. Hasonlóképp Pató Pál úr Zmajnál Braca Duja né-
ven éled újjá (egy másik fordítónál még beszédesebb névvel: Nika Od-
lagalić), s mint ilyen, nem a magyar nemest, hanem a tipikus szerbet tes-
tesfti meg. (Petđfi: „6 magyarnak születék"; Zmaj: „Ti je srpsko od 
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vajkad"!) A maga módján Zmaj fordításainak hallatlan népszer űségére  
világít rá az az adatkuriózum is, hogy Az őrültet Zmajbбl fordította  
oroszra V. V. Umanov-Kaplunovszkij, majd oroszból Ivan Vazov bol-
gárra.  

A Zmaj utáni időben Blagoje Bran č ić  a legjobb forditó, aki fegyel-
mezettebb és az eredetihez hívebb tolmácsa Pet őfinek, de benne már  
valamivel kevesebb a költ ői erő . Akadt azonban Petőfinek Zmaj telje-
sítményéhez hasonlóan, terjedelemben szintén impozáns, s ő t mennyisé-
gileg azt jóval túl is szárnyaló közvetít ője is, Horváth Béla, aki a zmaji  
módszerrel szemben úgy fordította „bunyevácra" Pet őfit, hogy közben  
a magyar verstan szabályait mechanikusan érvényesítette a fordításos  
versben (jambusait S. Babić  nem is „jambi"-nak, hanem „jambuši"-nak  
nevezi). Ez a fáradozás mára kortárs Fran Galovi ć  ítélete szerint is  
csak irodalmiatlan és komolytalan kísérlet maradhatott.  

Sava Babić  nem hagy kétséget afelől, hogy Zmaj teljesítménye Petőfi  
közvetítésében akkor is páratlannak és megismételhetetlennek tekinthet ő ,  
ha akadtak, akik nemcsak terjedelemben, de még h űségben is .túlszár-
nyalták. S bár a II. világháború utána fordítás új poétikája a Pet đfi-
fordítások terén is eredményezett nagyszer ű, új művészi értékeket (Ce-
sarić, Kii ,  I. V. Lalić), Zmajt még mindig fölveszik egy-két forditás-
sal a legújabb kiadások is.  

A Petőfi-recepció intenzitásának alakulása természetesen érzékenyen  
követte az időközben lejátszódott, gyökeres társadalmi változásokat.  Az 
osztrák—magyar monarchiabeli szerbség számára Pet őfi költészete az  
anyanyelv mellett kötelez ően ismert államnyelven szólt; közvetlenül a  
monarchia fölbomlása s a nemzeti állam létrejötte utána délszlávok ér-
deklődése szinte teljesen meg is sz űnt Petőfi iránt. Ami — ha a fordí-
tásirodalomnak pusztán információközvetít ő  szerepét néznénk — koránt-
sem lenne logikus. Hiszen Zmaj olvasóközönségének nagy többsége erede-
tiben is értette а  рс tбfi-veгseket. De éppen ez mutatja, hogy a m űfordí-
tásra mennyire nem a nyelvi meg nem értést áthidalni hivatott tolmács  
szerepe hárul. Mai hazai m űfordítás-irodalmunkat sem úgy kellene els ő -
sorban fölfognunk, mint nyelvi közvetít őt, hanem mint idegen kultúrák  
meghonosításának eszközét, mint a m űvészi teremtésnek rendkívül érdekes  
lehetőségét. Amely elősegítheti a célnyelv kifejezésbeli potenciáljának,  
lappangó, szunnyadó gazdagságának kibontakozását, megjelenít ő  képes-
ségeinek gyarapodását.  

Szerzőnk a magyar nyelv irigylésre méltó ismeretében mutat rá az  
Olyan jelentésbeli finomságokra, hogy a kékvirág nem egyszerűen „pla-
vi cvet", hanem ,,búzavirág''; hogy a János vitéz kőhaj(í)tásnyira sza-
vába képzőkkel-raggal mi minden van belefoglalva, amire Zmaj kény-
telen volt új szót kiötleni; vagy a napom nem „dan" kell hogy legyen,  
hanem „sunce"; az ősz a Szeptember végénben konkrétan ugyan „sedina",  
de már mint évszak, „jesen" is benne van.  
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Az imént említett új kor Pet őfiben a nagy költőn túl ismét a for-
radalmárt fedezte föl és tette magáévá korszer ű  poétikai módszerekkel, s 
ehhez egy olyan szerencsés esetben, mint amilyen Ivan V. Laliéé, még 
a magyar nyelv ismeretére sem volt szükség. Igaz ugyan, hogy noha; 
Lalić  nagyszerű  formaművész, egy másik költő , Danilo Kiš tolmácsolói, 
értelmezői segítségét is igénybe kellett vennie, hogy ne csak szellemében, 
hanem minden költői árnyalatában is hű  közvetítđje legyen Petőfinek. 
Őutánuk azonban a m űvészileg teremtő  Petőfi-fordításoknak úgy-

szólván teljesen vége szakadt. Véleményem szerint kissé optimista S. Ba-
biénak az az elképzelése, hogy a következ ő  nemzedékek is majd mind 
fölfedezik maguknak Pet đfit (az „ironikus"-t), és újrafordítják. Ami, 
persze, úgy értend ő , hogy Petőfinek sikerül még igazán „emberére akad-
nia", aki az elődök mintájára, de a maga költ ői korának szellemében 
újra „szerbbé fogja költeni". Kétségeink onnan fakadnak, hogy az 
irodalompolitika mindig aktuálisabb feladatokat diktál, amelyek együtt-
élésünk frissebb igényeit hivatottak kielégíteni, s nem marad er ő  és idő  
ilyen haszontalannak tűtő  kalandokra, sajnos. Különösen az el őzmé-
nyek ilyen lenyűgözően gazdag hagyománya után, amilyent ez az ala- 
pos munka fölvonultat. 	

TÚRI Gábor  

A KÖR~N KÍVÜL, A KORÖN BEL1`7L  

Tóth László: Ötödik emelet, Madách Könyvkiadó, Pozsony, 1985  

A szlovákiai Tóth László már legels ő  kritikusai szerint is „gondolati 
költđ". Habár a kritika az els ő  verseskönyv kapcsán jogosan kizáró-
lagos, amikor az intellektualitás „befelé irányultságáról" beszél, arról, 
hogy „igyekszik elszakadni az egyszeri, az esetleges látványtól", és „az 
élet napi tényei helyett a lét alaphelyzeteinek a megragadására törekszik, 
véges helyett inkább a végtelent próbálja érzékeltetni" (Zalabai Zsig-
mond), az azóta megjelent verseskötetek és a legutóbbi (Ötödik emelet) 
jelentđsen módosítják az összképet. Olyannyira, hogy ez utóbbi kötet 
verseinek nagyobb részér đl épp az ellenkezőjét mondhatjuk el: a képi-
séget „az egyszeri, esetleges látvány" indukálja, az „élet napi tényei" 
rögzítődnek, a „végtelen" helyett inkábba „végest" érzékelteti ... Nem 
mintha a gondolatiság elsikkadt volna, csupán annyi történt, hogy a 
költő  — a szemléleti változással párhuzamosan — az önkeresés stáció-
ját meghaladva fölszámolta ,,világhiányát", fölszámolta ugyanakkor az 
egynézőpontúságot is, s ezzel egyetemben nyelve is letisztult. (Ti. Tóth 
Lászlót, kezdetben talán joggal vádolták „érthetetlenséggel", mert né- 
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mely szövegében valóban túlságosan is önkényes a nyelv — mint má-
sodlagos jelzőrendszer — „költ őivé" absztrahálása, miközben a hasonló 
és hasonlított, az analógiás és asszociációs kapcsolatok fölismerhetetle-
nekké váltak. Ezekt ől az absztrakciós zavaroktól, enigmatikusságtól 
„tisztult meg" Tóth László nyelvezete.) 

A kötetcím helyszínmegjelölés (a költő  otthona, lakótelepe — az „ötö-
,dik emelet") és egyúttal azt iás jelzi, hogy a m ű  a szerző  sorrendben ha-
nyadik könyve. A címnek tehát hangsúlyozott szerepe van, elannyira, 
hogy még az egyes versek címeit is hatálytalanítja, mintegy kiik-
tatja. A szerz ő  nem „szabdalja föl" a könyvét címszavakkal, ezek —
a cikluscímekkel együtt — csak a tartalommutatóban találhatók meg. 
Ekként egységesül a kötet, összefügg ő  szöveg képzetét keltve az olvasó-
ban. Eme „összefügg ő  szöveg" utalásrendszerében a versek, amellett 
hogy egymásra is vonatkoznak, egyenként és összességükben is vissza-
utalnak a címre, ugyanakkor egyes Tóthra jellemz ő  („ötödik emelet” 
alatti ill. előtti) költői eljárások is fölújulnak. Az utalások/vonatkozások, 
allúziók, reminiszcenciák (Babits, Borges, Enzensberger, Kosztolányi, Jo-
zef Mihalkovi č, Vasko Pipa... nevei olvashatók az egyes versek fölött) 
szövevényes hálója burkolja be azokat a kis történetszilánkokat, narra-
tív elemeket, helyszín-jelzéseket, amelyek együtteséb ől kirajzolódik az 
a sajátos, külön atmoszférájú, klímájú (az „éghajlat" id őnként szinte 
trópusi: „Páfrány is n ő  itt, / s rég kihalt őslények mászkálnak / e he-
lyiségbe zsúfolt / könyveim / és álmaim közt.") mili ő , amely akár egy 
prózai mű  keretéül is szolgálhatna. Mindennek ellenére nem érezzük 
Tóth verseit prózaiaknak. Ha túlteng a próza, az csakis a költ ő iség ro-
vására történik. Tóth Ott a legjobb, ahol sikerül teljesen semlegesítenie 
a „folyó beszéd" esetlegességeit, ill. azon verseiben, melyekben az át-
minősítés maradéktalan. (Pl. jellemz ő  rá a tárgyak fetisizálása, azonban 
a tárgyak még nem válnak „beszédesekké", ha megállapítja: „Nem né-
mák a tárgyak, / nagyon is beszédesek néha." Ellenben sokkal er ő telje-
sebb és meggyőzđbb, amikor a tárgyakat „beszélteti" : „A bútorokban 
láthatatlan erdő , / nem hallható lomlxsuhogás, / szélzúgás.") 

A tárgy-fetisizmusnak külön hagyománya van a magyar irodalom-
ban. Már Babits is verset ír a tárgyakról, a prózaíró Mándy Iván kis- 
regényeiben meg egyenesen egyenrangúan ,szerepelteti a „holt" tárgya-
kat az 616 személyekkel, s nemegyszer az utóbbiakat fokozza le mellék-
szereplőkké. Tóth sem az „együttérzés" szintjén vállal közösséget ve-
lük. Tárgyai ritkán (csak a gyöngébb verseiben) antropomorfizálódnak, 
a költő  beléjiik álmodja a virtuális múltjukat, „ajtófában erd őzúgás", ol-
vassuk, a tárgyak „legmélyükön" azzá válnak, amik els đdlegesen vol-
tak, „világokat teremt a hiányból", elhisszük, hogy „a váza a polc a tár-
gyak / nagy titkok tudói", elhisszük az infinitizmust („egy valóságon 
túli valóság") — mert a költ ői hozzáállás hitelesíti mindezt. 
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Tóth esetenként nem áll ellen az „introverzió démonának" (az đ  ki-
fejezése). Az ,,odakint, az ötemeletnyi mélységben / és idebent, az író-
asztalnál" távlata helyenként bizony parányira zsugorodik, „kíváncsian  

hajolok ki / szemem ablakán", írja egyik versében, az „önmagamba zá-
rulás", a „testemre szabott szobában élés" élményét fogalmazva meg  

ezzel, de a „rács'-költészet, a „kulcslyuk"-líra csapdáját, a teljes her-
metikusságot sikerül elkerülnie. Érthet đen az ilyen típusú verseiben ér-
hetjük tetten azt a „komplex és paradox világérzékelést", „az ellentétek  

szélќ  pólusainak szembesítését" (Görömbei András), amelyre már az  

elsđ  verseskötet (A hangok utánzata, 1973) kapcsán is rámutattak. Erre  

rengeteg példát hozhatnánk föl, idézzük csupán a legjellemz őbbeket:  
„Közel vagyok a tárgyakhoz, s messze vagyok."; „angyalszárnyas ör-
dögök / ördögszarvas angyalok"; „A szeretet a jobb kéz / a gy űlölet a  
bal"; „Arcunk egyik fele télben / másik fele tavaszban"; „Azonos va-
gyok. / Nem vagyok azonos."; „Egyszerre vagyok kint s bent."; „mert  

én is itt vagyok, / én, aki sehol sem vagyok"; „Ami az egyik körön  

kívül van, egy másik körön belül van"...  
„Tóth László gondolati költ ő" — idéztük recenziónk elején a kritikust,  

amit most utólag csak meger ősíthetünk: nemcsak pro forma, hanem lé-
nyegileg, alkatából következ ően az. Költészetében a gondolatiság tényle-
ges minđség, nem kényszerb đl vállalt tehertétel.  

P. NAGY István  

NÉPRAJZI TANULMÁNYOK  

Etnogra f i ja Južnih Slovena u Ma-
c~arskoj. PoduzeEe za izdavanje  
udžbenika, Budapest, 1985  

Ismét gazdag anyaggal jelentkezett  

Kiss Mária szerkesztésében a magyar-
országi délszlávok néprajzi folyóirata.  
Knézy Judit, Juhász Antal, Balogh  
Jánosné, Gelencsér József, Matovié  
Mária, Mandié Živko, Kozar-Muki č  
Mária, Horvát Sándor és L. Acs Anna  
mintegy tíz tanulmányban számol be  
a legújabb kutatások eredményeir ő l.  
Olvashatunk a Somogy megyei Nagy-
berek négy községének anyagi kul-
túrájáról; a deszki hajóvontat бkról;  a 
Baja környéki délszláv és más népcso-
portok fülbevaló-viseletének összeha-
sonlításáról: képet kapunk egy alsó-
szentmártoni család életér ől, a nagycsa- 

ládi szervezet felbomlásáról; a szüle-
téssel kapcsolatos szokásokról Fels б-
szölnökön; újabb adatokat ismerhetünk  
meg a Szilágyi és Hajmási balladá-
hoz, szép hímzett fejkend бkben gyö-
nyörködhetünk a horvátok ünnepi  
viseletének kapcsán. A legtöbb tanul-
mányt képekkel, rajzokkal teszik  
szemléletesebbé a szerz ők.  

A tanulmányírók között két ju-
goszláviai kutató nevével is találko-
zunk. Jung Károly A hajnali mosda-
tás kérdéséhez cím ű  írásában az rJj-
vidék Történeti Levéltárában talált,  
múlt század végi közigazgatási ügy-
irat tárgyát képező  lakodalmi szokás  
interetnikus kapcsolatával foglalkozik.  
A szokás lényegét maga a miniszteri  
rendelet tartalmazza, azaz eltiltja „az  
Alföldön dívб  hajnali menyasszony  
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mosdatás népszokását, mivel ez a ta-
pasztalás szerint alkalmas volt tracho-
ma (szembetegség) terjesztésére. Ezen 
népszokás abból áll, hogy a lakodalom 
hajnalán a menyasszony közös cserép-
tálból megmosdatja és közös törl ővel  
megtörli az összes vendégeket, akik  

ezért pénzajándékot dobnak a tálba." 
E szokás változatai megtalálhatók a 
magyarországi, a vajdasági, a bánáti  
szerbeknél és a románoknál is. Jung 
úgy véli, hogy noha a magyar nyelvu 
irodalomban nincs nyoma ennek a 
szokásnak, ez azonban nem zárja ki 
azt a lehet őséget, hogy a magyarság-
nál éppen úgy megvolt, mint az ar-
chaikus hagyományokat hosszabb ide-
ig őrző  Balkánon. Arra az adósság-
ra is figyelmeztet a kutató, amely a 
környező  népek és a magyar nép ha-
gyományvilágának összehasonlítása te-
rén még törlesztésre vár. 

Veselinović-Šulc Magdolna Kapcso-
lattörténeti esszé Hunyadi Jánosról 
és a hunyadi-énekek fordítása a XIX. 
század végén című  munkájában Hu-
nyadi János alakját igyekszik világo-
sabbá tenni a délszláv—magyar kap-
csolattörténetben. A délszláv népköl-
tészet Szibinyanin Jankót, a közked-
velt magyar hőst ugyanúgy ábrázol-
ja, mint a többi hőst: hibáival és eré-
nyeivel együtt. Ez pedig részben  

Podhradszky Lajos irodalomtörténész-
nek és nyelvésznek köszönhet ő, aki a  
XIX. század utolsó éveiben esszét írt 
Hunyadi Jánosról; részben pedig Ro-
manecz Mihálynak a pancsovii gimná-
zium szerb irodalom tanárának, aki a 
Hunyadiról szóló népkölteményeket 
fordította magyarra. 

A tanulmánygyűjteményt hírek, 
könyvismertetések zárják. 

SÁRVÁRI V. Zsuzsanna  

SZINHÁZ  

AZ ÚRÉG HOLGY LÁTOGATÁSA  

Dürrenmatt „tragikus komédiá"-fának kulcsmondata: „Egymilliárd üti  
a markát, ha valaki megöli Alfred Illt." Ez az ajánlat, amelyet a szül đ -
városába évtizedek múltán hazalátogató milliárdos Claire Zachanassian  

tesz a súlyos anyagi romlásba jutott güllenieknek, hogy megkapják a  

nagyon várt, életmentđ  segélyt, olyan feltétel, amelyet erkölcsileg nem  

lehet vállalni — akkor sem, ha Ill egykoron valóban galádul bánt el  
szerelmével, a kis Klárával — ,  de amelyet nem lehet nem vállalni sem.  

Drámai egérfogó, amelyb đl — eleve tudjuk — Ill nem menekülhet, de  
amely az ajánlattevđt — egy életen át — a rögeszme erejével tartja  
fogva, és amely most már — elhangzása után — a gülleniek sorsát is  

meghatározza, cselekedeteiket irányítani fogja. Függvényévé válik a  

Friedrich Dürrenmatt: Az öreg hölgy látogatása. —  r7jvidéki Színház. Ren-
dező : Radoslav Dori ć . Díszlet: Nebojla Delja, Jelmez: Branka Petrovi ć . Ze-
ne: Lengyel Gábor. Fordította: Fáy Árpád. Szerepl đk: Romhányi Ibi (Claire  
Zachanassian), Fejes György (I11), Ábrahám Irén (Illné), Soltis Lajos (Polgár-
mester) Venczel Valentin (Pap), Amik Ferenc (Tanár), Fischer Károly (Rend-
r,  , Banka János;  Pásthy P;lá г  ás, Bakota Apád, Banka Gabriella, Ladik  K_1 

tafin, Banka Lívia ,  Bicskei Elizabeta, Szilágyi Nándor, Signoro Douglas, Ra-
fararano Maminirina Léon, Törteli László és László Sándor.  
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dráma mindhárom fđszereplđje: Claire Zachanassian, Alfred Ill és a 
gülleni polgárok. Azzal a különbséggel, hogy a milliárdosn đ  egész életét 
a bosszúnak rendelte alá, s most — a darabban — azt várja, hogy kí-
vánságát teljesítsék. đ  a végzet I11 számára, aki jóllehet több 
szempontból is bűnösnek tekinthetđ, mert szerelmét egykoron az 
igazságszolgáltatás vétkes közrem űködésével kijátszotta, most kétség-
beesetten küzd a végzet ellen. A gülleniek pedig, annak ellenére, 
hogy elsđ  megnyilatkozásuk erkölcsileg tiszta, elutasítják az ajánlatot, 
nem akarnak gyilkosok lenni („Egyel đre még Európában élünk ... Gül-
len városa nevében visszautasítom az ön ajánlatát. Az emberiség ne-
vében. Inkább szegények maradunk, de nem mocskoljuk be magunkat 
vérrel” — mondja a polgármester), mégis a végzet — a tanár mondja 
a milliárdosnđről: „valami párka, görög tragédiák végzetes királyn đje" 
— eszközévé válnak. Hogyan? Ez a dráma legizgalmasabb kérdése, mi-
vel Claire Zachanassian szerepe lényegében azzal véget ér, hogy Gül-
lenbe érve kimondja a dráma kulcsmondatát, Ill küzd ugyan, de a küz-
delem kimenetele nem lehet kétséges, sorsa eleve elrendeltetett. A tömeg 
pálfordulása ezzel szemben a legél đbb, a legizgalmasabb kérdés, amit 
Dürrenmatt felvet. S ennek megfelel đen a megjelenítés viszonylatában 
is ez kínálkozik legizgalmasabbnak. Mert értelmezhet đ  Dürrenmatt mű-
ve a bosszú drámájaként vagy a sorsszer űség elleni kilátástalan harcként, 
de így is úgy is, ha a rendez đ  vagy a milliárdosnđ, vagy Ill pártjára 
áll, lényegében csak érdektelen el đadás születhet. Akkor is, ha néz đként 
úgy találjuk, hogy a milliárdosnđ  jogos bosszúja felháborító eszközök-
kel történik, s akkor is, ha elítéljük vagy pártoljuk a b űnösbđl áldo-
zattá váló Ilit. A tömeg magatartása, illetve ennek a magatartásnak a 
változása viszont azért lehet fontosabb mindennél, mert a mindenkori 
közönség leginkább ebben ismerhet önmagára, kényszerül szembesülni sa-
ját erkölcsi felfogásával, képével. Napjainkban — itt, nálunk —, a 
növekvđ  gazdasági válság közepette pedig óhatatlanul is hangsúlyossá vá-
lik a nincs, s ezzel együtt a jólét árának erkölcsi vonatkozásai kerülnek 
figyelmünk homlokterébe. Ezzel kell magyarázni nyilván a Dürrenmatt-
mű  reneszánszát, az iránta megnyilvánuló érdekl đdést. „Túlságosan 
nagy a kísértés, és túl nagy a mi szegénységünk" — hangzik el a da-
rabban, vagy ahogy a rendez đ  nyilatkozatában olvastuk: a darab „az 
emberek megvesztegethet đségérđ l szól, a pénz megrontó erejérđ l". 

S ez a mondat, amely akár az el đadás koncepcióját meghatározó ve-
zérelvként is értelmezhet đ , arra utal, hogy a három lehetséges fđszereplđ  
közül az újvidéki elđadás rendezđje a gülleniek mellett dönt. Dori ć  ér-
telmezése szerint is a f đtéma a gyilkosságot elutasító tömeg gyilkossá 
válása. Ezt példázza az a hatásos drámai jelenet, amelyben a gülleniek 
az egyéni vagy kollektív felel đsséget kollektív felel đ tlenséggé változtat-
ják, úgy intézve a számukra fölöttébb kényes, de megkerülhetetlen kér-
dést, hogy kideríthetetlen maradjon, közülük ki ölte meg Ilit — 
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mindenki, tehát senki sem. Valóban döbbenetes pillanat, amikor 
az áldozatát néma fenyegetettséggel közrefogó embergy űrű  vészjósló-
an szűkül Ill közül, mígnem a helybeli szatócsbolt tulajdonosa 
megsemmisül a fölébe tornyosuló emberhegy, a humánus elvek mögé rej-
tőző  gyilkos polgártársak rázúduló ütései alatt. Talán itt kellene befe-
jezni az előadást, vagy néhány perc múlva, miközben legalább jelzés-
szerűen kiderülne, a gülleniek tévedtek, azzal semmit sem oldottak meg, 
hogy megölték Illt. Alkalmilag esetleg felvirágzik a város, de utána 
Güllen ismét Güllen (trágya) lesz, lévén hogy a tehetetlenség, a nemtö-
rődömség kiváltotta enyészetnek igencsak mélyek a gyökerei, régebbi 
keletű, mondhatnánk alkati, mentalitásbeli okai vannak. Ezt a befeje-
zést hitelesebbnek, körülményeikhez ill őbbnek érzem, mint az előadásét, 
amely azáltal, hogy estélyi ruhás, jóléti polgárokként láttatja a güllenie- 
ket — ahogy érlel ődik bennük a gyilkosság gondolata, úgy cserélik fel 
szegényes szürke ruháikat ragyogóan el őkelő  fehér öltözetre — ugyan-
csak nincs híján bizonyos társadalombírálatnak, de ez — azok énekel-
nek képmutatóan az emberiséget fenyeget ő  veszedelmekről, köztük a 
szegénységről is, akiket egy gyilkosság segített ki a nyomorból — nem-
csak túl általános jelleg ű , hanem felszabadultságában nélkülözi az el ő-
adás készítőinek a véleményét is. Lehet persze, hogy a körülményeinkre 
rímelőbb, reménytelenebb befejezés sem sikerülne kell ően fejbe kólintóra, 
mivel az újvidéki előadás harmadik, de legfontosabb f đszereplője, a tö-
meg árnyalt jellemzése elmarad. Csak szürke ruhás emberek csoportja-
ként állnak elđttünk, ám a jellegzetes külsđ  alól nem látjuk azokat az 
okokat, amelyek az „elsivárosodás" kiváltói — egyénenként, s amelyek 
— ugyancsak egyénenként — az amorális tettet készítenék e1ó, magya-
ráznák. Tény, hogy a gülleniek b űne kollektív jellegű , de az elhatározás 
külön-külön érlelődik meg bennük. És ezt nem jáosszák el a színészek. 
Ladik Katalin (Els ő  asszony) érzi, mi lenne a feladata, s igyekszik is 
könnyelműséggel motiválni, előkészíteni a gyilkosságban való részvételét, 
de szerepe is, s következésképp hatása is jelentéktelenebb annál, hogy 
pótolja a többiek mulasztását. Talán még Arok Ferenc Tanárjában és 
Venczel Valentin (Pap) gesztusaiban figyelhetünk fel az egyénítés jele-
ire. A két kulcsszerep, a Polgármester (Soltis Lajos) és a Rend őr (Fi-
scher Károly) múltját és átalakulását viszont nem tartalmazza az elđ -
adás. Mindketten lebegtetik szerepüket, ahelyett, hogy belülr ől kiteljesí-
tenék. Hozzájuk hasonlóan színészileg Ill családjának tagjai (Ábrahám 
Trén, Bakota Árpád és Banka Gabriella) szintén megoldatlanok a gülleni 
tablón belül, ennek következménye, hogy a család érthetetlenül és za-
varóan beleolvad a polgárok szürke tömegébe. Ugyancsak lényeges mo-
mentum, hogy a második felvonásban, amikor a milliárdosn đ  ajánlatá-
nak sorsát, elfogadását várja —ezért és a szálloda teraszán: fény űzé-
sével parádézva akarja kísértésb e  hoznia güllenieket, s ugyanakkor ő  is 
feszült kíváncsisággal lesi, mit határoztak a számára ezúttal hihetetle- 
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nül fontossá vált szürke polgárok —, nem jön létre a szükséges drá-
mai feszültség, amelynek forrása a két fél egymásra figyelése. Szinte 
nincs is köztük kapcsolat. Lehetséges, hogy a szerencsétlen díszletmegol-
dás is gátolta ennek kialakulását. Az el őtér, ahol a gülleniek vannak és 
a — kissé megemelt — háttér, ahol Claire Zachanassian él különös ud-
vartartásával, inkább különválik, semmint szervesen egybeforr. Sem a 
fényváltás, sem a változást je1z đ, valóban zavaró gongütések nem biz-
tosítják a két játékrész nélkülözhetetlen drámai egységét. Ezért is t űnik 
úgy, hogy a balkonjelenet szolgált rá els đsorban a húzásra, mert ami 
ott zajlik, az esetleg egyszer érdekes, többször ismételve unalmas. Mint-
ha a rendező  nem utasítatta volna a színészeket, els đsorban a címszerep-
lőt, hogy rejtett, de mégis érezhet ő  izgalommal figyelje a tömeget, a 
güllenieket viszont, hogy sóváran lessék a szokatlan balkoni színjáté-
kot. Ha ez a rész kimunkáltabb lenni, akkor feszültségében csak nyerne 
az elđadás. Akként, ahogy nagy nyeresége az el őadásnak a csönd, a 
szünetek dramaturgiai funkcióba emelése, s ezzel együtt a harmadik fel-
vonás kitartott feszültsége. Van izgalma, légköre — tétje ennek a fel-
vonásnak. Hogy a rendező  idejéből, erejéből elsđsorban a címszerepl őt 
és az Illt alakító színészek — Romhányi Ibi és Fejes György — instru-
álására tellett, bizonyítják párjeleneteik is, amelyek sikerébe bele kell 
kalkulálnia két kiváló színész egyéni hozzájárulását is. 

Dürrenmatt három évtizeddel ezel őtt nyilván azért választotta azt a 
szokatlan megoldást, hogy a fák, a bokrok, a kövek, a madarak „sze-
repét" gülleni polgárok „játsszák el", mert így elfogadhatóvá tehette 
„egy öregember közeledési kísérletét egy öregasszonyhoz". Mivel az ef-
féle színpadi megoldások már régóta nem rendhagyóak, alkalmazásuk 
sem segít idéz őjelbe tenni egy-egy jelenetet. Ezért Dori ć  a két idős em-
ber szerelmi párjeleneteit úgy tette „elviselhet ővé", hogy hangsúlyozta 
szerepjátszó jellegüket. Két színész Ill és Claire mögé emelte a színpad-
ra terített hálót, mintegy háttérfalat húzva így mögéjük, majd pedig 
ezt — a jelenetek befejeztével — leplet gesztussal rájuk borították. 
Igy kerüli el az el őadás az érzelmesség csapdáját. Mi több — mivel ép-
pen ezekbe a jelenetekbe sz ő tték be a házastársi haláltánc, a Play Strind-
berg egy-egy jellegzetes mondatát vagy dallamtöredékét — az el đadás 
párjelenetei azt is érzékeltetik, mi történt volna, ha Ill nem hagyja 
cserben „kis vadmacskáját", „fekete párducát", hanem feleségül veszi, 
most boldogtalan házasságukat vetnék egymás szemére. Ezekre a pár-
jelenetekre akkor is szükség lenne, ha a rendezésnek nem sikerülne idéz ő -
jelbe tenni őket, mert bennük adatik meg a címszerepl őnek az a lehető-
ség, hogy ne csak zsanír és fa legyen, hanem érz ő  emberként is megmu-
tatkozzon. Kivált az a színész igényelheti ezt, aki — mint Romhányi 
Ibi is — nem az üzletasszony szenvtelenségét, nem a kiégett, gépies 
mozgású sánta ördögöt, hanem a célratör ő  bosszúállót játssza el. Rom-
hányinak előbb a hangsúlyai játszanak, ezekre kell figyelni, hogy meg- 
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ismerjük ezt a különös protézisasszonyt, majd érzelmi ellágyulásai is  
megmutatkoznak, sőt mintha fel-felvillanna, hogy lényegében sajnálja,  
amiért Ilit el kell pusztítania. Nyilván nemcsak, mert megsz űnik az đ t  
éltető  bosszúvágy, hanem mert fiatalságának szép emlékeit бl is búcsúz-
nia kell örökre. Ha az erkélyjelenetekben észrevehet őbb lenne, ha kiala-
kulna kellő  feszültség közte és a gülleniek között, akkor egyértelm űen  
tökéletes, nagy alakításként kellene számon tartani Romhányi Ibi Claire  
Zachanassianját, ami így is jelent ős színészi teljesítmény, lévén, hogy ez  
a címszerep csak látszatra tartozik a világirodalom szuperszerepei közé.  

Sokkal hálásabb feladat vár Ill alakítójára, még ha a szerep sorsa  
eleve tudott, Illa kulcsmondat elhangzásakor halálra van ítélve. De  a 
második felvonás szinte teljesen az övé. Mindenáron meg akarja nyerni  
a güllenieket, körömmel-foggal küzd a saját életéért. És Fejes György,  
aki az első  részben alig észrevehet őbb polgártársainál, a második fel-
vonást a vállain tartja, s nem kevésbé hatásosa harmadikban sem, ami-
kor a drámai küzdelem után belátja, minden veszve. A beletör ődést is  
erőteljesen fejezi ki.  

Kettőjükért érdemes volt műsorra tűzni Dürrenmatt ismét aktuálissá  
lett „tragikus komédiá"-ját, amelyet a felesleges befejezés nélkül, bát-
rabb húzásokkal, a tömeg differenciáltabb ábrázolásával s néhány jele-
net feszültségének fokozásával az aljvidéki Színház legjobb el őadásai  
közé sorolhatnánk. Igy is az utóbbi évek legtartalmasabb, legjobb el ő-
adása.  

GEROLD László  

кЕлхбмоиЕ SZ ЕТ  

-3л :fli':x
~ yr. rг 

	 A KÉPсуQrrб  NAGY FERENC*  

Hangya-gyűjteményének sziváci katalógusába írva, Nagy Ferencet  
legfontosabb műgyűjtőinkkel (Galambos, Vujić , Milekić , Beljanski) em-
legettem együtt. Arról beszéltem, hogy valami lényeges-lényegi köze volt  
a festészethez-fest őkhöz. Határozott ízlését, tisztán tartó erejét dicsértem,  
és azzal fejeztem be, hogy az utóbbi években még meg is tudott újulni:  
Hangya- és Sáfrány-gyűjteménye szerves részévé tudott tenni egy kis  
Maurits-anyagot — tán legrelevánsabb keresztmetszetét mutatva fel így  
(kis helyen, egy lakás három-négy helyiségében) modern piktúránknak.  

Amikor megjelent Sáfrányról írt kismonográfiám, mondanom sem kell,  
alig vártam a vele való találkozást, ugyanis a legjobb Sáfrány-képek,  a 

Nay Ferenc (1923-1986)  
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címlapra helyezett Kobalthajú — mellesleg ugyanúgy mint a Han-
gya-monográfiára helyezett Klosár is — az 6 tulajdona volt. Épp a 
Rádióval szemben futottunk össze. 

Hát, kiskomám — mondotta minden kertelés, hamukázás nél-
kül —, neked sem sikerült megragadnod Mestrót. 

Nem — mondtam —, nem sikerült, de megkíséreltem .. . 
És máris más dolgokról beszélgettünk vidáman. Majd miel đtt elvál-

tunk volna, váratlanul visszatért Sáfrányhoz. Mondta, menjek el hoz-
zá, mutat egy Sáfrány-vásznat. A Virágfát mutatta meg, tényleg az  

egyik legjobb Sáfrány-képet, amit aztán a Csönd városában hamarosan  

sikerült is reprodukálnunk. Azért tartom olyan fontosnak ezt a képet,  

mert a mese-ihletettség dekorativitását lényeges festészeti problémák  

megoldásával ütközteti, hasonlóan mint legjobb bogáncs-képén.  

Könnyen szétfolyó, összegubancolódó, mindent befogadó lényemnek 
nagy szüksége volt az 6 metszett, friss, könyörtelen megjegyzéseire. Min-
den vele való találkozás után úgy éreztem, csillanó szikével távolított  

el belđ lem valami fölöslegest.  
Zentán született, vasutascsaládban. Keresked đnek tanult, már egészen  

korán bekapcsolódott az ellenállási mozgalomba. A háború után Sza-
badkán a Földműves-szövetkezetek Járási Szövetségének elnöke. Majd  

újságot igazgat. Nemrég olvashattuk szokatlanul friss, szellemes vissza-
emlékezését; különösen az a bicikli-ügy tetszett: „Kés đbb vásároltunk 
egy szerkesztđségi biciklit tizenhat- vagy tizenhétezer dinárért. Hétköz-
nap az újságírók használták, szombaton és vasárnap pedig én." Id đvel  
mind komolyabb funkciókat tölt be Újvidéken, Belgrádban (a vajdasági 
kormány elnöke, a szövetségi kormány tagja). Szenvedélyes, nemzetkö-
zileg is ismert bridzsversenyz đ  (Ottlik-rajongó tehát 6 is!). És amióta 
barátkoztam vele: már inkább csak m űgyűjtđ ,  egyszerű, képszeretđ, ké-
pekre révedđ  ember. 

A 7 Nap igazgatójaként barátkozott össze Hangyával, Sáfránnyal. 
Segített nekik a képeladásban, els đ  külföldi útjaik realizálásában. Han-
gyához fűzđdđ  barátsága külön fejezet, páratlan felénk: hetente tele-
fonáltak egymásnak (Hangya ugyanis nem engedte bevezettetni m űtermébe 
a telefont), minden útjára magával vitt kis, villámzáras b đrtáskájában  
egy-egy Hangya-vázlatot, Hangya-képet; és —elképzelem — a hosz-
szú, unalmas értekezleteken maga elé tette — nézte, „elemezte". Legszebb 
emlékeim közé tartozik az a zágrábi nap, amikor a nagy kínai tárlat 
alkalmával, együtt üldögéltünk a Gradska kafana teraszán, vele és 
Hangyával. 

Közös munkánk legfontosabb mozzanata az volt, hogy Hangya kis 
levélképeit a szabadkai, sziváci és újvidéki tárlatokkal, katal бgusszöve-
gekkel, rádiós kisesszékkel és hát, a kismonográfiával sikerült az úgy-
nevezett komoly képek szintjére emelni ,  elfogadtatni.  
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Egyszer megjegyeztem, a tömérdek, még bekeretezetlen levélkép kö-
zül melyiket kedvelem legjobban, melyiket szeretném naponta asztalomon 
látni. Nekem adta. Akkor határoztam el, Hangya-naplóm utószavaként 
ezt a kis temperát fogom elemezni: úgy, hogy végre Ferinek is 
tetsszen. Három különös figura, agg bohóc áll a tengerre! szemben. Há-
tukat, profiljukat Iátjuk. A bal oldali: rútan vigyorgó, rózsaszín maszkot 
viselő  (ez a maszkká fagyott vigyor maga a rettenet, a borzalom). Kö-
zépen: zöld frakkos, Napóleon-kalapos, Picassótól kölcsönzött figura. 
Kis, rózsaszín kezét háta mögé rejti, ám mi épp a háta mögött állunk. 
Ki ne gondolna e kis, nőies kéz láttán Goethe és Napóleon nevezetes 
találkozására. „Most ott áll el őtte az új, a katonacsászár, gárdavadá-
szainak feszes zöld egyenruhájában. Apró, n őies kezével, amelyet tár-
salgás közben fehér mellénye alá szokott rejteni, kurta intésekkel Goethe 
szeme láttára kormányoz ..." Afféle ellen-Napóleon, Napóleon-karika-
túra tehát ez a zöld frakkos katona. El őtte ismét csak Simone Weil so-
kat idézett szavait kell parafrazeálnunk: istennek nincs szüksége kato-
nára, ám a két másik figurára tekintve, sajnos, azt a kérdést is fel kell 
tennünk: az emberre szüksége van-e az istennek? A harmadik, a jobb 
oldali figura: görnyedt, tökhajkalapos, sötét arcú öreg (Hangya gyak-
ran szokta hasonlóan ábrázolni magát). 

A festők nemigen tudnak mit kezdeni a tengerre!, de mindegyiküknek 
van egy-két, csak úgy odakint kis tengervázlata. Ps: az a tenger. Mer-
ton írja naplójában: „Mihelyt abbahagyod a vándorlást, már meg is 
érkeztél." 

Persze, a kép elemzése elmaradt. Immár nem is csinálhatom meg úgy, 
hogy Ferinek is tetsszen. Ezért hát lépjünk tovább. 

Nagy Ferenc volt, Duranci mellett, a Franzer-galéria spiritus movens-e. 
Ne feledjük, Olyan fest ők tárlatait rendezték meg, mint Gvozdenovi ć , 
Hangya, Peđa Milosavljević, Konjović, Maurits, Srbinović , Faragó, Mur-
tić, Petrik, Szajkó stb. Már rendszeressé vált, hogy félévenként meg-
látogattuk vele Konjovićot, persze, közben rendszeresen megállva Her-
cegnél is. 

Utoljára a Híd-díj átadáskor voltunk együtt. Könyörtelen szellemessé-
ge, iróniája, humora akkor is megkönnyeztetett. Igen, azok közé az 
emberek közé tartozott, akikre azt szoktuk mondani: vág az agya, éles 
a nyelve — de különösségét az kölcsönözte, hogy ez az összefogott, vit-
riolos emberke, ez a politikus, aki szerette, ha úriembernek szólították, 
állandóan a művészek, a műtárgyak, a nyomdák és újságok közelségét, 
ólomszagú közegét kereste, szerette. 

Szép napokat töltöttünk képtárszobáiban Domonkos, Maurits és Né-
meth Pista barátommal. Tán csak ezekr ő l a napokról kellett volna szól-
nom. Ezeket a napokat megköszönni neki. Annál inkább, mivel én köz-
ben képzőművészeti kritikusként is sokat tanultam t ő le — Jeges és 
mégis álmodozó, mosolygó szemét ől. 
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A budapesti könyvhétrő l hazafelé utazva, megkérdeztem Mauritsot,  

mikor látta Nagy Ferit. Azt mondta, Feri hetente felmegy hozzá a Fo-
rumba, de már meg kellene látogatni, mert Franzer bekeretezte új képeit,  

el kellene menni, segíteni felrakni őket  .. . 
Sokszor tanakodtam vele, mi legyen aPechón-, a Boschán-, a Sáfrány-,  

a Baranyi Markov-, a Nagyapáti-hagyatékkal — most fel sem merem  

tenni a kérdést, mi lesz a Nagy Ferenc-gy űjtemény sorsa. Könnyű  len-
ne új Sáfrány, Hangya, és Maurits adományokkal kiteljesíteni (magam  

is beszállnék néhány képpel), no de, mondom, ebben a kérdésben vele  

sem tudtunk zöld ágra verg đdni, pedig hót, neki aztán mindenre volt  
kész válasza  .. . 

Befejezve gyorsjegyzetemet, máris hallani vélem vitriolos megjegyzé-
sét, riposztját. És igaza van, most sem sikerült megragadnom, megmu-
tatnom modellem profilját, szerepét kultúránk hétköznapjaiban. Hang-
súlyozom, hétköznapjaiban — de Konjovié—Hangya—Sáfrány—Mau-
rits négyszögében! Nem sikerült, de az tán mégis tetszene neki, hogy  

nem nekrológot, in memoriamot írtam róla, hanem csak egy kis jegyze-
tet. Hiszen a többit úgyis megbeszéljük, ha összefutunk. Igen, az egé-
szen biztosan tetszene neki, hogy ezt a kis jegyzetet is beillesztem Han-
gya festészetével foglalkozó írásaim közé. Tényleg afféle útószóként.  

TOLNAI Ottó  

AZ ALLANDб  ÚTKERESŐ  

Ács József pancsovai kiállítása kapcsán  

Acs Józsefet ma már festészetünk nagy öregjei között tartjuk szá-
mon. Hogy is ne, amikor több mint öt évtizedes pálya áll mögötte, több  
mint ötven kísérletez đ  esztendđ . E pályára madártávlatból tekintve azt  

kell megállapítanunk, hogy az út, amelyen Acs érkezett, igen kanyar-
gós volt, de festđnk valahogy mindig éppen a szerpentinek veszélyével,  
a végcél bizonytalanságával kívánt találkozni, a bizonytalant válasz-
totta, a kipróbált, a veszélytelenebb utak helyett. Az ismeretlen miszti-
kuma és egzotikuma vonzotta és vonzza ma is, ezért nevezhetjük állan-
dó útkeresőnek, a szó legpozitívabb értelmében.  

Kritikusi minőségben legalább negyedszázada rója Európát, ott van  

legtöbb nagy rendezvényen, értesül mindenr đl, ami új ,  viszonyítási le-
hetđsége van. Mindez kétségkívül érezhet đ  festészetén is. Igaz viszont  
az is, hogy a kísérletez đ  kedv festđnknek a vérében volt. A harmincas  
években ún, tartózkodó expresszionistaként indult, majd egykori taná- 
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ra, Milo Milunović  Cézanne-izmusát vallotta magáénak. A háború utá-
ni években expresszionista korszaka következik (ennek jegyében feste-
nek legtöbben az akkor alakuló művésztelepeken is), ezt váltja az abszt-
rakt irányzat, az informel, majd pedig a geometrizmus (geometrikus 
expresszionizmusáról Milы  Arsić  értekezett). Közben volt egy rövidebb 
időszak, amikor a pop arthoz hasonló megoldásokkal kísérletezett, majd 
egy ún. fölújított figurációval, amelynek megint csak megvolta maga 
ive az expresszívt ől a metaforikuson keresztül a radikális konceptuáli-
sig. De festett Acs József sajátos földrajzi-politikai képi kommentárokat, 
költött vizuális verseket. 

Ezek azoka „lapok", amelyekb ől össze lehetne állítani Acs festésze-
tének mozaikját, azt a sokszín ű  képzeletbeli alkotást, amelynek helye 
ott van a mai vajdasági képz őművészet élvonalában. Talán mondani sem 
kell, hogy Acs mindig a mában él, a ma problémáit igyekszik a fest ő  
szemével láttatni. És éppen ez az id ővel való sodortatás, a mindig szink-
ronban lenni a korral elve teszi azt, hogy Acs végül is annyit kísér-
letezett, és hogy máig nem döntötte el dilemmáit, mint ahogy a dilem-
mák valójában eldönthetetlenek is. De minden képe vitathatatlanul 
ácsos, mert felismerhető  jelrendszere van. 

Acs festészetér ő l beszélve bizonyos konstansokat kell els ősorban emlí-
teni, azokat az állandókat, amelyek révén e felismerhet đség megvalósul-
hat. Ilyen konstansnak érzem e pancsovii kiállítás láttán is a racionális 
és emocionális harmonikus egységét. Racionalitása mindenekel őtt a té-
maválasztáson keresztül manifesztálódik, abban a fest ő i törekvésben, 
hogy áthidalja az élet és a m űvészet közötti szakadékot és abban a tö-
rekvésében, hogy napi társadalmi-politikai eseményekre reagáljon. 

A pancsovai kiállítás az elmúlt öt évben keletkezett képeit mutatta 
be, azt a korszakot, amely szervesen épül az el őzőkre, de újfajta viszo-
nyulásról is tanúskodik. A jelzett id őszakban Acs József már nem a 
tartalmat tekinti els ődlegesnek. A téma másodlagossá vált, képei pedig 
mintha neutrálisabbakká. Nem mond le ugyan bizonyos metaforikus ér-
telmezésekről, de a kép plaszticitására több súlyt fektet. Mintha most 
az érzelem nyert volna csatát az értelein ellen. Acs szinte játszadozik új 
képein, mintha menhelyet talált volna. Egyfajta magáratalálás is ez, 
amelyről az 1983-as Banja Luka-i A posztmodern m űvészet felé című  
kiállítás kapcsán Zdenko Rus zágrábi kritikus nem véletlenül állapítot-
ta meg, miszerint Acs képeinek filozófiája van, de szenzibilitásában ízig-
vérig mai. 

Ezek a képek egyszuszra készültek. Keményebb veret űek és határozot-
tak. Színei jellegzetes kékjei is ilyenek, s ezek teszik teltté a képet. 
Sokszor mintha színes gyorsírói jegyzeteket látnánk, különös jelek hal-
maza sorjázna. 

Ács új képeit szemlélve néhány újabb momentumot is felfedezhetünk. 
A régebbi euklidészi geometria helyett egy vége nincs térségbe visz ben- 



KRITIKAI SZEMLE 	 855 

nünket a festő  a spirálisok és félkörök pedig egy a végtelen kozmikus 
térségbe alakulnak át. Fel kell figyelnünk az Acs-féle idézetekre is. Acs 
valóban nagy előszeretettel idéz gondolatokat, asszociációkat ébreszt ő  
gondolattöredékeket, s ezekkel mintha csak önmagát bátorítaná. 

De Acs büszkén vállalja a nagy el ődöket is: Botticellit, Michelangelót, 
Rubenst, Delacroix-t, Franz Marcot, Manet-t és Millet-t. T őlük eredez-
tethető , hogy Acs festészetének tematikája az elidegenedés, a politika, a 
közgazdaság, a mez őgazdaság, de mindez a m űvészet prizmáján keresz-
tül szemlélve. 

Mert Acs korábbi és újabb festményei is tulajdonképpen kérdésföl-
tevések, amelyek nem feleletet adnak, hanem provokálják a válaszo-
kat. Sok képe első  meglátásra a befejezetlenség érzését kelti, holott tu-
datos ez a „non finito", s azt a célt szolgálja, hogy mindenki a maga 
módján „fejezhesse be" az Acs provokálta témát. Alapállás is ez, amely-
től a festő  még ma — nyolcadik évtizedében — sem mond le. De mi-
ért is tehetné? Éveinek száma miatt? Ha föladná, föladná mindazt, ami 
immár több mint öt évtizede jellemz ő  rá: az állandó kísérletezés, kuta-
tás, az együtthaladás az id ővel, a társadalmi kérdésekre a festészet esz-
közeivel történ ő  válaszadás. 

Sava STEPANOV 
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BELGRÁDI SIKER A STERIJA 
JÁTÉKOKON. — A Mira Banjac, 
Jovan Hristić , Josip Lelić, Joško Ju-
vančić  és France Vurnik összetétel ű  
zsűri döntése szerint a 31. Sterija Já-
tékok legtöbb díját Ljubomir Simo-
vić  Šopalovi ć  vándortársulat című  
műve és ennek megjelenítése kapta. A  

legjobb drámáért, el őadásért és ren-
dezésért (Dejan Mija č), valamint  
Branka Petri ć  színészi játékáért dí-
jazták a belgrádi Jugoszláv Drámai  
Színház produkcióját. Színészi díjat  
kapott még Predrag Lakovi ć  (Goran  
Sztefanovszki: Tetovált lelkek, Zvez-  
dara teatar, Belgrád), Ivo Ban és  
Boris Cavazza (Drago Jan čar: A nagy  
briliáns kering ő, ljubljanai Szlovén  
Nemzeti Színház), valamint Neva Ro-
šić  (Čedo Prica: Lemondás, zágrábi  
Horvát Nemzeti Színház). Mela Se-
limović  A dervis és a halál cím ű  re-
gényét színpadra alkalmazó Vladimir  
Milcsin részesült a legjobb dramatizá-
lásért járó elismerésben (a priltinai  

Tartományi Színház albán társulata  
adta elő). A legjobb díszlet díját Met-
ka Kralevet és Tomaž Medveiek  
kapta (Ivo Svetina: A szépség és a  

szörnyeteg, ljubljanai Szlovén Ifjúsági  
Színház). A jelmezért járó díjat Zla--
ko Boureknek ítélték oda (Lemondás).  
A zsűri különdíjban részesítette Dra-
go Jančart, A nagy briliáns keringő  
szerzőjét. — A Sterija Játékok és a 
Dnevnik közös díját az előző  év leg-
jobb sajtókritikájáért Anatolij Kudr-
javicev érdemelte ki a tavalyi fesz-
tiválon bemutatott Anna cím ű  Šeligo-
mű ről írt bírálatáért, amely a Slobod-
na Dalmacijában jelent meg. A Dnev-
nik különdíját Aleksandar Ber ček (Te-
tovált lelkek), a Ve černje novosti dí-
ját Zoran Cvijanovi ć  (Tetovált lel-
kek), ,a közönség díját szintén Alek-
sandar Ber ček kapta. A fesztiváli kri-
tikusok szerint a legjobb el őadás a 

Mijač  rendezte Šopalovi ć  vándortár 
sulat 9,30-as átlagosztályzattal. (A Te-
tovált lelkek osztályzata: 9,24!. El ő-
ször ítélték oda a Scena c аinu ': i: -
házi folyóirat díját, amelyet Dulan  

Moravec Borš~tnikról írt színész-mo-
nográfiájának ítéltek oda.  

ÜNNEPI Kr3NYVHÉT — A Fo-
rum Könyvkiadó az idén is részt vett 

budapesti Onnepi Könyvhéten. A 
könyvhét rendezvényein mintegy tíz-
ezer Forum-könyv várta olvasóit, száz-
húsz címszó, amelynek alapján az ér-
deklődők ezúttal is betekintést nyer-
hettek a Forum Könyvkiadó évi pro-
dukciójába. A könyvek iránt mar a  
budapesti országos megnyitó után is  

igen nagy érdekl ődés nyilvánult meg. 
Az első  napokban a Vörösmarty téri 
könyvsátorban legkelend őbbek voltak 
a tanulmánykötetek, főként Biri [rnie 
Huszonöt tanulmányát és A magyar  
irodalom modern irányai című  kötetét 
vásárolták meg sokan, de Sz eke es 
László A hunok és Attila és Hódi 
Sándor Illúziók nélkül című  könyve 
is a legnépszerűbbek közé tartozott. 
A jugoszláviai magyar prózairodalom 
és költészet iránt is változatlan az ér-
deklődés, sok elkelt Tolnai Ottó Gyö-
kérrágó című  verseskötetéből, Gion  
Nándor Az angyali vigasság című  
novelláskötetéb ől és Bognár Antal  
Almok a halálban című  regényé-
ből is. Az ünnepi könyvhéten  
Biri Imre, Juhász Erzsébet és Bog-
nár Antal dedikálta könyveit. A Fo-
rum könyvsátrában a Hungarológiai  
Intézet kiadványait is árusították.  

SZABб  IDA KITÜNTETÉSE —
A JSZSZK Elnöksége Szabó Idát, a 
Föderáció Tanácsának tagját, ismert  
közéleti dolgozót és folyóiratunk szer-
kesztőbizottságának tagját jelent ős el-
ismerésben részesítette. Sokéves forra- 
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dalmi munkásságáért, a szocialista ön-
igazgatású társadalom megalapozásá-
ban és kiépítésében szerzett jelent ős  
érdemeiért, valamint a JSZSZK álta-
lános fejlđdéséhez nyújtott jelent đs 
hozzájárulásáért a Szocialista Munka 
Hđse érdemrenddel tüntette ki. A ki-
tüntetést a VSZAT Képvisel đházában 
a VSZAT Elnökségének elnöke, Đor-
đe Radosavljevn ć  adta át, aki a má-
jus 23-i alkalmi ünnepségen Szabó 
Ida forradalmi munkásságát is mél-
tatta. Külön kiemelte azt a tényt, hogy  

Szabó Ida egészen fiatal textilgyári 
munkásnőként kapcsolódott be a 
munkásmezgalomba, majd pártaktivis-
taként tevékenykedett. Nagy érdeme-
ket szerzett a népfelszabadító hábo-
rúban, és a háboru után az önigazga-
tású szocialista társadalom kiépítésé-
ben és fejlesztésében.  

A VAJDASÁGI TUDOMÁNYOS 
ÉS MŰVÉSZETI AKADÉMIA HE-
REI — Aleksandar Tiima, a Vajdasá-
gi Tudományos és Művészeti Akad€-
mia rendes tagja 1986. júnit:s  5-gin 
megtartotta székfoglaló beszédét A 
meg nem írt történet (Nenapisana pri-
ča) címmel. A székfoglaló beszédet 
szeptemberi számunkban tesszük közzé. 

A Vajdasági Tudományos és Művé-
szeti Akadémia gondozásában nemré-
giben megjelent Hadrovics László 
székfoglaló beszéde Magyar elemek a 
szerbhorvát nyelvben címmel, amely e 
téma monografikus feldolgozásának 
módszertani kérdéseivel foglalkozik. 

DfJAK, ELISMERÉSEK — Az 
1985. évi Zsáki József-díjat Simin Bo-
sán Magdának ítélte oda a Bogdánfi 
Sándor, Dancsó Veronika, Polyvás 
József, Torok Csaba és Urbán János 
(elnök) összetétel ű  bírálóbizottság. A 
dijat évente osztják ki a legkiemelke-
dőbb, a vajdasági munkásmozgalom  
vagy forradalmunk tárgyköréb đl me-
rítđ, magyar nyelven megjelent törté-
neti vagy irodalmi munkáért. „Simin 
Bosán Magda munkái jellegzetes írói 
öntudatról tanúskodó alkotások. Osz-
tályszempontú írásai megrázó életké-
peket sorakoztatnak fel azokról, akik 
a fasizmus elleni küzdelemben, a bör-
tönökben, a haláltáborokban életüket  

vesztették, vagy kegyetlen körülmé-
nyek között sínylđdtek, és a munkás-
osztály, az egész emberiség szabadság-
vágyának felismerése által lettek a je-
lenkor forradalmi harcosai" — érté-
kelte az írón ő  munkásságát a zsűri. 

Az 1985. évi Sínkó-díjat a Sinkó-
díj bírálóbizottsága (Juhász Erzsébet, 
a Magyar Nyelv, Irodalom és Hunga-
rológiai Kutatások Intézetének, Garai 
László, a Képes Ifjúság és Fekete J 
József, az Új Symposion képviselője)  
P. Nagy Istvánnak ítélte oda Alkal-
matlan évszak című  verseskötetéért 
A díjat május 27-én a Bölcsészettudo-
mányi Karon adták át. 

Az 1985. év legjobb könyvéért járó 
díjat a Vajdasági íróegyesület Slavko 
Gordićnak ítélte oda Az elsđdleges és 
az árnyalat (Primarno i nijansa) cí-
mű, Bolko Petroviéról írt tanulmány-
kötetéért, amely az újvidéki Dnevnik 
kiadásában jelent meg. A legjobb for-
dításkötetnek járó díjat Acs Károly 
Kiásott kard című  jugoszláv költészeti 
antológiája érdemelte ki, amely a Fo-
rum Könyvkiadónál látott napvilágot. 

A Vajdasági Művelđdési nigazga-
tási Érdekközösség nívódíjjal tüntette 
ki az elmúlt év legjobb könyveit és 
legsikeresebb kiadói munkaszervezeteit. 
Nívódíjban részesült Slavko Gordi ć  
Primarno i nijansa c., Boiko Petrović-
rбl írt kötete, Bori Imre A magyar  
irodalom modern irányai I. c. tanul-
mánykötete, a Matica srpska Kiadó 
A szlovén irodalom 50 könyvben c. 
sorozata, a Bratstvo-jedinstvo Kiadó 
gondozásában megjelent Spanyol köl-
tők antológiája, a Polja folyóirat, va-
lamint az Obzor és a Ruske slovo 
Kiadó. 

KIÁLLfTASOK. — Májusban te-
kinthették meg az érdekl đdđk az új-
vidéki Modern Művészetek Képtárában 
Milan Stanojev kiállítását. A tárlaton 
a képzđművész teljes fest ői opusát be-
mutatták, mintegy harminc festményt. 
Stanojevot grafikusként ismeri a m űvé-
szetértő  közönség, húszévi grafikusi 
pályafutás után, két évvel ezel đtt vett 
elđször ecsetet a kezébe. A kritikusok 
szerint festményei is olyanok, mint 
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rajzai, az ecsettel is rajzol, kígyózó 
színekkel hozza létre a formát. A ha-
zai posztimpresszionista hagyományo ,  
kat követi, stílusa nem hat az újdon-
ság erejével. Aktjai, tájképei, csendéle-
tei azonban hedonizmust sugároznak, 
s éppen ez az, amely a képek szemlé-
lőjét leginkább megragadja. 

Május közepén nyílt meg A Va da-
sági Képzőművészek Egyesületnek 
Képtárában Péter László székelykevei 
képzőművész tárlata. A kiállításon a 
fiatal képz őművész sokoldalúságáról  

bizonyosodhattunk meg. Visszafogott 
tónusú, kondori ihletésű , mitológiai 
motívumokat, szimbólumokat érvény-
re juttató képeit és koloritásában exp-
resszívebb, mintegy az álomvilágból 
felmerülő  küklopszait, egyszem ű  port-
réit egyaránt bemutatta. A képz őmű -
vész alkotóerejének lendületességét az 
is bizonyítja, hogy harminchét mono-
típiát állított ki, melyeket ez év ja-
nuárjában készített. 

Péter László alkotásait őszi szá-
munk egyikében mutatjuk be. 
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