
 

г  ~ . 

IRODALOM • MŰVÉSZET  
TÁRSADALOMTUDOMÁNY  

KONCI ISTVÁN, LADIK KATALIN, VESZTEG FERENC  
ÉS P. NAGY ISTVÁN VERSEI  

TOLNAI OTTO ÉS OSKAR DAVI ĆO NOVELLÁJA  
VUK KRNJEVIĆ : BEVEZETÉS A XX. SZÁZADI  

SZERB KÖLTÉSZETBE  
HODI ÉVA TANULMÁNYA AZ ESSZÉÍRб  VARGA  

ZOLTÁNROL  
KALAPIS ZOLTÁN PECHÁN JOZSEF FESTÉSZETÉR đL  

Kt NYV-
sZíN г -

RÁDIб - KRITIKA 
KÉPZб IVIŰVÉSZETI  

1986  
Július -- augusztus  



HÍD  
IRODALMI, M> vÉSZETI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI  

FOLYIIRAT  

Alapítási év: 1934  
L. évfolyam  

SZERKESZTбTANACS:  

Acs Károly, Andrusk б  Károly, dr. Bányai János, Blahó József, Bordás  
Győző , dr. Biri Imre, dr. Burány Béla, Burány Nándor, Deák Ferenc,  

Lackó Antal, Németh István, dr. Pap Józšef, Pándi Oszkár, Petkovics  

Kálmán, Sinkovits Péter, Sr őder János, Szabó Ida, Szekeres László,  

dr. Szeli István és Vicsek Károly  

A Szerkeszt ő tanács elnöke: dr. Pap József  
Szerkeszt őbizottság: Bordás Győző , dr. Gerold László (kritikai rovat) és  

Toldi Éva  

Fő- és felel ős szerkeszt ő : dr. Biri Imre  
Műszaki szerkeszt ő : Maurits Ferenc  

TARTALOM  

Koncz István: A Tisza partján (vers) 	861 
Ladik Katalin versei 	864 
Veszteg Ferenc: Ali baba hitelfedezeti életbiztosítása helyett (vers)  

866  
P. Nagy István: B. D. (vers) 	868  
Tolnai "Ottó: Ixion, a mókuska (novella) 	871 
Oskar Davičo: Érzelmek iskolája (novella) 	878 
Tóth Bubora István: Emlékezéseim (VII.) 	884 

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK  

Vuk Krnjevié: Bevezetés a XX. századi szerb költészetbe (tanul-
mány) 895  

Hódi Éva: A tudományosság vonzásában (Az esszéíró Varga Zol -
tán) 	909  

Koltai Tamás: Reálpolitika, avagy a személyiség esélyei (esszé)  
919  



L. évfolyam 7-8. szám 
1986. 
július—augusztus 

A TISZA PARTJÁN 

KONCZ IsTVÁN 

Háború lesz. 

A parton elvirágzotta f űz 
s a jegenyenyár, — 
apró pelyhe zilálva száll, —
felleg sunyit, 
a tények lelke a táj. 
Elidőzik a gyors röptű  madár 
a táj felett, — köröz, — 
alá árnyéka s tolla hull, 
aztán a kör ,— az égi jel, 
bezárul. 
Szorul a hurok a szemhatár körül, 
s a részletek finom rajzán 
a távolba tűnő  nyárfasor, 
mint túlparti kiáltás, — 
hosszan, elnyúltan, ahogy 
a fáradt menetel ők, — 
szorongva menekül. 
Itt, a Tisza partján, most 
megszűnik valami, — 
amit még őriz a látvány, 
már régen nem több 
a puszta múltnál —  
s csak a múlt, — a megszűnés 
nem fáj. 
Szél borzolja a vizet, 
zavaros árján rímelve 
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csobban a lombok közt  
rejtőző  idegen  
napsugár, —  
s a parton kuksoló gondolat  
rádöbben,  
hogy a létezés már csupán  
csak kép, egy makacs látvány,  
amely, akár a tavasz, ősz,  
tél vagy a nyár,  
a múltbбl visszajár,  
s vele a bájoló  idill: 
az eltévedt Loreley.  

Nehéz a lég,  
a rabszolga humusz zihálva  
hordja terhét, —  
magot, bogarat, —  
s a fürge gyík is  
elhagyja fészkét, — 
nyomán fázósan szárítja  
fonákját a tavaszi fű ; — 
miféle értelem szabhat így  
törvényt,  
élni csupán a puszta létért, —  
ha mindössze ennyi a tét  
és a hűség.  
Fordul a szél, s moccan a csend is,  
már-már alig kivehet ő ,  
hogy valóság-e a távoli harangszó,  
vagy csak bent szól,  
Petőfi verseibő l.  

Átok sújt mindenkit,  
aki már egyszer ölt,  
akár szívében is,  
vagy csak úgy, hogy históriát ír; —  
tогІбdіК  a víz és a felszín,  
hullám s lelkiismeret összecsap,  
borzongva szétterül, —  
а  mélyben örvény dúl,  
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ősi, vak erő , — 
a bűn örök életű . 
Távoli rétet kémlel 
a riadt đz, 
füle feszülten a csendre 
figyel, 
felcsapja kis fejét, 
szökell egyet, 
s úgy tűnik el a képből, 
mint jelentéktelen részlet 
a festő  emlékezetébő l. 

Háború lesz. 



LADIK KATALIN VERSEI  

PEER GYNT RAGADOZ' MADARAKKAL  

Kövem, le, oda, hadd figyelek morajára!  
Bezárom a ketrecet, kulcsát a kútba dobom.  
Ha! Villanta mélyből: wer bist du?  
Zajtalan tágul a seb -- táj messze északon.  

Mélyezüst áramlata bezárja a szörnyeket éjszakára.  

Mégis különös: ma milyen sokára  
Kel fel a nap. Ideje kiszabott.  
Egy ember! Ki ő ? Mi ő ?  
Ő : önmaga.  
Ugrik egyet. Oda be! Oda be!  
A ketrecbe vissza! Csodálatos, ragadozó kabátok  

Nyalogatják nagy, zöld sebeit.  
Két kabátujj között, ahol a szárnyak ernyedten szétválnak,  

Üldözője vigyorog rá.  
S ő  vijjogva fölrepül  
Combjai közé szorítja,  
Szárnyal vele, zuhan vele.  

FÉNYES VADÁLLATKÉNT SZISZEG, DE NEM ÉG EL  

Fújják, míg lángra nem lobban,  
Hosszú körmű  kéz nyúlik ki belő le,  
Egy kidő lt fára zuhan,  
S már-már elviselhetetlen a gyönyör,  
Mily asztráltestét égeti.  

Esőkabátban, ködszerű  halmazállapotban várakozik,  
Míg végre, tüzes szegekkel, emberek jönnek,  
Saját nedves szárnyaira keresztre feszítik,  

Száraz fűcsomбkbбl készült máglyára vetik.  
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RÁNCOS, HAJA FESTETT ÉJSZAKA 

Az angyala nyugati ablakban ül. 
Én a tükörben. 
A sátán a szemközti falon ragyog. 

MICSODA BоVOS TEHER 

Micsoda bűvös teher ez a rettentő  zsák! 
Liget: kiégett, keser ű  madarak. 
T6: habzб  ebek.  
Felhő : megvakult tükör.  

A MÁSODIK PATAKOT ÁTUGORVÁN  

A nap távol volt már,  
Sikertelenül prбbálkozott behatolnia kislányba.  
Alice dermedt szájjal, fagyott körmökkel nézett fel rá.  
Téli tündér nyúlfülekkel?  
„Vigyázzon, lefelé tartja!"  
Erre eliszkolt, lбgб  farokkal,  
Állkapcsai között a huncut kisasszonnyal.  



ALI BABA  
HITELFEDEZETI ЕLETBIZTІSІTÁSA HELYETT  

VESZTEG FERENC  

(A játékok k őzött immár találhatunk eredeti  
jugoszláv programokat is, amelyeket igyekv ő  
fiataljaink állítottak össze. Ilyen például az  
ALI BABA, amel ről azt tartják, hogy sem-
mivel sem gyengé bb, mint az átlagos angol já-
tékok. Meséje aránylag egyszer ű : Ali Baba a  
jót képviseli a negyven rablóval szemben, aki-
ket a rettenetes Harambasa vezet. A rablók  
zsákokban viszik az elrabolt kincseket, hogy  
elsejtsék a búvóhelyükön. Ali Baba elvágja  
útjukat, megküzd velük, hogy visszaszerezze a  
zsákmányt, s ezzel érdemeket szerezzen a be-
csület mezején.  

Magyar Szó, KOMPUTERiskola, 1986.  
március 3.)  

nem agyve1đvéres mára szablyám  
védőszellemem a márka és a dollár  

a kaszaba veszett alkuverem  
bolhapiac-boglya-terjedelem  
video-kócerája fél világ  
bazár pazár mein kamerád  

barom bér  
kölcsön törvény  
érdem és gyalázat egyet ér  
harács korbács kabelács  
csibuk findzsa fonott kalács  
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bicsak kalpag  
dolmány pamut  
szбrjad ki a sok-sok hamut  

a becsület dühöngő  szélecet  
az elme komputeri  
kofagyülekezet  

szűcs ács  
szatócs hбd  
hitelfedezetet ad a m бr  

süllő  csuka tok  
sőreg pocok nád  
tovább bukfencezik jég alá  

a dinár  

burjánzik a gaz a bogáncs  
akár a gyermek- 
kéj- és apagyilkosság  

serte béklyб  
borjú ártány  
nyitja bugyellárisát  
a zsivány  

vágóhíd ameddig csak  
a szem ellát  
vér genny  
sperma golyó  
rákos köpetet ürít a goíyh б  

nem agyvelővéres mára szablyám  
védőszellemem a márka és a dollár  



B. D. 

P. NAGY ISTVÁN 

hallak Dániel 
füstös hajnalokon átizzik a 
levegő  kürtölnek kezdik a hajtást 
trombitába szorult a hang 

hallaka disznóólban pöszmötölök 
beöntöm nekik 
és máris reteszelem az ajtót 
rohanok kifelé 
még jókor látom a bamba 
pofájukat gőzölgő  
lepényeket 
hallak Dániel 
koponyacsontomon belül motoznak 
kattan a zár 
és ugrik a kakukk 
bölcs habakukk a kakukk 
nevethetnékem van bugyognak 
belőlem a versek 
soronként kilógnak a számból 
mint ártányból a giliszták 
egyébiránt is én csak téli poéta 
vagyok nyaram gyermekeimé 

lábtól alszunk 
a füstös szobában 
hasznosak a füstös konyhák 
a füst megjárja a háztet ő  
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minden fáját azokat majd  
romolhatatlanokká er ősíti  
és gőzölgünk reggelente  
akár a csatakos lovak  

szedegetem a lócitromokat  
a rбzsamintás falról  
kapkodok utánuk üreseket  
álmaimba beevez  
a néma hattyú a szint poesis  
s hallgat örökre hideg vizekben  
Nikla fölött landol látom ihol 
van e látni szárnya röptének  

ívelését  
szedegetem a lócitromokat  

hasmánt kúszok  
bélelt téli mentém akaszt  
egy egész arasszal vastagabb  

vagyok mellben mint hasban  
sem kövérebb sem soványabb  
kiiszok utánad  
tébláboló idegen lábak között  

farbillegetve kúszok  

hallak Dániel  
én a formálisan öreg  
melengetem vénségemet  
ebben a zugolyban  
hírlik hogy érkezik a tavasz  
tele fejem  
a filemilének csattogásaival és a  
pacsirtának tavaszi trillájaival  

siessünk barátom a képzel ődések  
országába nincs ott sem dér  

sem zápor  

tele fejem  
hadi lármákkal mórsokkal  
kvártélyozókkal ispotályokkal és  
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patétsal kasz~alatlan  
réteimmel vetetlen  
földeimmel csirás  
kazlaimmal  



IXION, A MÓKUSKA  

TOLNAI OTT б  

Vastag nyakú ismer ősöm zajongva, hangoskodva jött, száguldott  
felém, de valahogy kétszer is bennragadta forgóajtóban. Tehát in-
kább így kellett volna kezdenem, jobban is hangzott volna: zajong-
va, hangoskodva jött, s zajongva, hangoskodva távozott is ugyan-
akkor. Az sincs kizárva, jóval el őbb észrevett, ahogy itt ácsorog-
tam a szálloda sarkán, és ez tulajdonképpen már negyedik-ötödik,  

tizennegyedik-tizenötödik fordulója, kiszállási próbálkozása. Én let-
tem volna a legboldogabb ember a világon, ha örökre beszorul. Ha  
élete végéig ott tolat körbe-körbe. T őlem távozóban. Inkább ott áll-
dogálnék én is életem végéig (érzem, nem nagy id őről van szó kü-
lönben, úgyhogy ez a büntetés valójában nem is olyan könyörtelen,  
sőt afféle ingyen bolondkocsizásként is felfogható). Álldogálnék ott,  

és csak bámulnám halszemekkel, ahogy zajongva, hangoskodva szá-
guld felém, ahogy zajongva, hangoskodva száguld t őlem elfelé. Ez  
tetszik: ahogy száguld t ő lem elfelé, egy ember, egy vastag nyakú  
ember száguld tőlem elfelé. És sosem tudnám meg, zajongása, han-
goskodása pozitív vagy negatív el őjelű-e. Dicsérni vagy keményen  
dorgálni szándékozik-e éppen. Álldogálnék ott, és akár minden for-
dulóban integethetnék is neki, őszintén, örökre elbúcsúzva.  

Igen, nincs kizárva, már jó ideje tart ez a forgás, hiszen még  

sütött a nap, amikor tétován, csak rám jellemz ő , abszolút határozat-
lansággal megálltam ott, a szálloda sarkán. Arra gondoltam ugyan-
is, mi lenne, ha bepördülnék a két ajtó, a forgó és a fotocellás közé,  

és cipőmet vigyázva bedugnám a cip őtisztító masinába, ami a per-
manens devalváció miatt már évek óta pénzbedobás nélkül, ingyen  

üzemel (az érmerendszer pedig minden jel szerint nem jutott az  

eszükbe, illetve lehet, nem is érdemes, nem is kifizet ődő  külön ér-
mét öntetni, veretni egy ilyen jelentéktelen szerkenty ű  miatt, ame•  
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lyet, igaz, többször is kiutazva, nyugaton szereztek be, akkor még 
felettébb boldogan) .. . 

De vastag nyakú barátom kiszabadult. Robbanó boldogsága való-
ban arra engedett következtetni, ott benn, a rézhenger üvegkristá-
lyába zárva egy pillanatban maga is megrettenhetett, örökké fog 
tartani az a forgás, örökre foglya marad annak a régimódi ajtónak, 
amit a csillárokkal együtt ki kellett volna dobni. Valóban, miért is 
nem dobják már ki?! — dohoghatott. — És ajándékozzák a cirku-
szosoknak. Miért nem állítják fel valami mező , pusztaság közepén? 
Valaki tán még belépődíjat is szedhetne mellette, akár a bolondko-
csinál, körhintánál .. . 

Láttalak! Láttalak! — kiáltozta. Most már értettem, benn 
forogva is ezt kiabálta. Ezt, miközben én láttam őt a számára örök 
csapdát rejteget ő  ajtóban. Én láttam: t őlem távozóban. 

Mi van veled, most nem látsz? — ,próbáltam lecsendesíteni 
kissé. 

Láttalak: az áruházban! 
Igen? —Kérdésem hirtelen nagyon zavart lett. És legalább 

három dolog miatt magam is szemmel láthatóan zavarba jöttem. 
Mondom, legalább három dolog miatt. 

először 

Nem szerettem vastag nyakú ismer ősöm irodalomban való kontár-
kodását, noha jóllehet abban, hogy a literatúra közelébe került, s 
nem ment a maga biztos útján hentesinasnak vagy bokszbajnoknak, 
egy kicsit én is ludas vagyok. Annó dacumál beraktam ugyanis va-
lami kérészéletű  antológiába (az ilyen antológiák gyártása egyik f ő  
foglalkozásom). Igaz, most már inkább csak olvas, mint minden 
egyes alkalommal kihangsúlyozza, olvas bennünket, olvas: engem. 
Hiába próbáltam egyszer már megmagyarázni neki, hogy én nem 
olyan dolgokat csinálok, amiket egyszeríien olvasni kell, olvasni 
lehet, hogy engemet éppen a nem olvasás izgat, az, ahogyan a nyá-
las olvasó befut véletlen a szövegbe, be mint a tyúk a muharba, 
ördögcérnába, és se erre, se arra, moccanni sem tud semerre. Leg-
feljebb, ha nagyon unatkozik, a lícium, az ördögsef űsefa cérnájánák 
szép Piros bogyóit szedegetheti ... A szöveg számomra, hogy to-
vábbra is az ördögnél maradjunk, olyan ördöglakatféle, olyasmi 
szerkenyű , mint ez a régi forgóajtó, aminek lassan, észrevétlenül 
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félredőlt a tengelye, akár a rongyos szertári glóbuszoknak, és nincs 
kizárva, egy napon majd tényleg örökre foglyul is ejti vastag nyakú 
ismerősömet. Tehát legjobban teszi, ha a nevemet látja, azonnal 
félredobja az egész sajtóterméket. 

másodszor  

Tíz éve lehet már, elkövettem azt a baklövést, hogy napilapunk-
ban közölni kezdtem egy novellettsorozatot akkor még ÚJVIDÉK-
nek nevezett vadonatúj, nagy áruházunkról, arról ott, a szintén 
ÚJVIDÉK elnevezés ű  bank mellett. Vastag nyakú ismer ősöm, mon-
danom sem kell, azonnal jelentkezett. 

— Olvasom! Olvasom! — De azon nyomban, már az els ő  vagy 
második folytatásnál meg is jegyezte. — Okosabban tetted volna, 
ha a bankról kezdesz ciklust, a bankról, kisöcsém! 

Néhány novellett, rövidtörténet még napvilágot látott, de attól 
kezdve csak, ha nagyon muszáj volt, akkor is családtagok vagy 
közeli barátok kordonfala között merészkedtem be az áruházba. 
Ügy éreztem, mindenki engem néz, les. Az elárusítók, a vásárlók 
egyaránt. És olykor hallani s véltem, ahogy összesúgnak a hátam 
mögött: most ugyan milyen témát fog felcsípni? Nincs jobb dolga, 
már megint itt ólálkodik? Tán alkalmazta az igazgató? Közben, ez 
ma már pontosan megállapítható, az áruház-novellákat vastag nya-
kú ismerősöm és egyik felettébb bogaras tanár barátomon kívül szin-
te senki sem olvasta. De hiába, én meg voltam gy őződve, szinte 
rögeszmémmé vált: pepita mellényében a vezérigazgató nyitás el őtt  
,minden hétfőn hangosan olvassa fel éppen soros novellettemet az 
alkalmazottaknak, beleértve a raktárosokat, sof őröket, henteseket 
is természetesen, s ő t ha kell, már fordításban is. Közben az áruház 
számomra éppen az inkognitó szent helye volt. Afféle templo-
mom. Azért is kezdtem el írni róla. Írni, ott, a helyszínen. Az els ő  
emeleti kávéházban. Hogy írni kezdtem, az, persze, még nem lett  

volna baj, de ott hibáztam, gondoltam akkor, hogy azon mele-
gében, szinte letisztázatlanul, közölni kezdtem feljegyzéseimet kö-
zölni, méghozzá egy napilapban .. . 

Te mindig összekevered a műfajokat, most épp a riporttal té-
vesztetted össze a modern szöveget! Szörny űk ezek a hilbriszeid! 
Az embernek sikítani lenne kedve, magyarázta köpenyem sarkát 
rángatva felettébb bogaras tanár barátom. 
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Azonnal jelentettem a szerkeszt őnek, elakadtam az áruház-cik-
lussal. A szerkesztő  már jól ismert, és csak annyit morgott a ba-
jusza alatt, hát ezzel is, hát ezzel is?  

harmadszor  

Nem értettem, hogyan láthatott vastag nyakú ismer ősöm az áru-
házban, amikor egyszerűen nem jártam ott. Nem, még a környé-
kén sem. Legalábbis nincs róla tudomásom. Valóban nem emlék-
szem, mikor jártam Ott utoljára. Legfeljebb, ha holdkórosként nem 
járok még mindig vissza oda... 

Láttalak! Láttalak! 
Engemet? Biztosan én voltam az? 
Igen! Te! Ilyen se-figura nincs még egy a városban! 
Lehetetlen. Én .már évek óta nem jártam ott. 
Láttalak! Követtelek! Mindössze néhány lépésnyi távolságból 

követtelek! Úgy mentél, mint aki attól retteg, minden pillanatban 
két egymás irányába száguldó mozdony ütköz ője közé kerülhet. 

Két mozdony ütközője közé? 
Igen. És közben, afféle ráadásul, még egy-egy tojás is van a 

zsebében!  
Egy-egy tojás? 
Egy-egy tojás. 
Lehet — kezdtem elbizonytalanodni, miközben el őbb en-

gem, aztán pedig önmagát is begyömöszölte a forgóajtóba. Hogy  
megigyunk valamit. Ha már ilyen ritkán futunk össze.  

Lehetséges — mondtam cip őmet tisztogatva, míg is-mer ősöm  
ismét kikecmergett a forgóajt бból, aminek, most egészen pontosan  
láttam, valбban enyhén megd őlt láthatatlan tengelye. Megd őlt, tán  
éppen vastag nyakú ismerősöm ismételt erőlködése miatt. Lehetsé-
ges, hisz egyszer tényleg a zsebemben felejtettem egy tyúktojást, és  

úgy szaladtam be a városba, a Rádióba felolvasni tárlatismertet ő-
met. Lehetséges, mivel sokáig úgy hittem, körülbelül tudom, mer-
ről is jöhet az a két megvadult, tüzes mozdony. Elölr ől, hátulrб l 
vagy oldalrбl. Még csodálkoztam is egyenként összeroppanó bará-
taimon. De azóta már rég átfutott rajtam is egy ötödik irányból  
érkező  mozdony — próbáltam szellemeskedni félhangosan, nehogy  
elsírjam magam. — Lehetséges. Mondod, mintha egy-egy tojást vit-
tem volna zakбm zsebeiben?  

Igen! Igen! Egy-egy tojást!  
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— Igen, valami mintha rémlene — mondtam, és tényleg eszem-
be jutott az eset.  

Teljes pánikban voltam abban az időben, mivel Jugoszláviában  
már hosszú idő  бta nem lehetett fekete tintát kapni. A kékeket  

meg teljesen felvizezték. Meg különben is, én, aki jóformán semmi  

mást sem csinálok, mint a kékről értekezem (ez úgy hangzik, mint  

egy slágerszöveg, és jó hogy úgy hangzik, ugyanis, mint ahogy  

Krúdy mondja: a keringők nem hazudnak), mást se csinálok,  
mint az azúrt próbálom tetten érni, ezt viszont nem tehetem holmi-
féle kék tintával, ugyanis az azúr az, ami nem, tehát még vélet-
lenül sem lehet tinta, méghozzá valami m űrostos, kék tinta ... Is-
tenem, mondogattam sorra járva f ővárosaink és kisvárosaink pa-
pírkereskedéseit, istenem, fekete tinta nélkül marad az ország! El-
képzelni is rossz egy olyan országot, ahol csak harmadrend ű , ol-
csó, sekéksefekete löttyöt árulnak tinta helyett. A teljes kétségbe-
esés közepette egyszer aztán átvillant az agyamon: az áruházban  
van egy felemás, kis papírosztály! Hátha ott, éppen ott fennma-
radt egy üveggel. Amikor még komoly búvóhelyem, szint helyem  
volt az áruház, mindig zavart, miért nincs szép, nagy papírrészle-
ge. Olykor lehunytam a szemem, és úgy éreztem, valamelyik nagy,  

Boulevard St. Michel-i papírkereskedésben körözök, vakon tapo-
gatva papírt, márványt ... Most meg éppen az örvendeztetett meg  

annyira, hogy a papírosztály Olyan eldugott, félrees ő , felemás, je-
lentéktelen. Besiettem. Besiettem, mint legszebb napjaimban, ami-
kor, hogy úgy mondjam, imádkozni jártam oda. És: volt! Volt  
fekete tinta. BRILLANT-SCHWARZ 4001-es. Két üveggel is. És  

én mind a két üveget megvettem, noha közben már komoly ára  

lett. És vigyázva, egyiket zakóm egyik, másikat zakóm másik zse-
bébe csúsztattam. Igen, azután lehetséges, boldog, afféle holdkóros  
állapotban sétáltam is egyet az áruház korpaszín, m űmárvány eme-
letein. Semmire sem figyelve, csupán zsebeimre ügyelve, nehogy két  

mozdony közé kerülve szétfakadjanak a fekete PELIKÁN-tojá-
sok, a NEGRO BRILLANT 4001-esek! Valóban, igazad van. Tel-
jesen megfeledkeztem rбla. Kiment a fejemből, noha szinte napon-
ta szivattyúzom a BRILLANT BLACK 4001-est.  

Na, látod! Mondom, hogy láttalak!  
Igazad van: a Pelikánok  .. . 
Pelikántojások? Pelikántojások voltak a zsebedben? Hol sze-

rezted őket? Mire jó a pelikántojás? A fürj, tudom, asztmára, po. 
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tenciára, de a pelikántojás gyógyhatásáról még nem hallottam. Rák  

tán?  
Ott vettem őket, a földszinten. 
Ne viccelj, pelikántojást árulnak az ÚJVIDÉK áruházban?! 

Ne viccelj! Hát ez tényleg hallatlan! Hát ez tényleg novellettbe 
kéredzkedik! Szóval azokat a pelikántojásokat féltetted a mozdo-
nyoktól? Ha! Ha! Ha! 

Szerencsére, kínzásom nem tartott sokáig. Megittunk egy-egy rö-
videt (6, emlékszem, angolkeser űt) és már indult is vissza a forgó• 
ajtóba. Lelassítottam lépteimet. Hagytam, hadd essen, zuhanjon 
vissza csapdájába. Majd a cip őtisztító masinához érve ismét nagy 
élvezettel kezdtem el dugdosni cip őimet a lényegében még mindig 
vadonatúj masinába. Az er ős sörtetárcsák közé. A masina már az 
elsó napokban „elromlott", s rajtam kívül más nemigen tudja üze-
meltetni, pedig csak néhány precíz ütést, rúgást igényel. Meg hát, a 
szálló vendégei jobban szeretik a régi bevált módszert, leped ővel, 
függönnyel pucolni sáros lábbelijüket. Legszívesebben levetettem 
volna cipőmet, zoknimat, és mezítelen lábamat dugdostam volna a 
vízszintesen forgó sörtetárcsák közé; nincs kizárva, valami b ő r-
betegséget szedtem fel .. . 
Кülönös, egykor még a forgóajtó szegmentumai végére is sörte 

volt erősítve, tán, hogy télen jobban zárjon. És éppen az a sörte 
fényesítette olyan vakítóvá a rézhengert, amiben az ajtó tulajdon-
képpen forog. Tényleg különös. Míg néztem, vastag nyakú ismer ő -
söm hogyan hadonász, kiabál (Mondtam, láttalak! Láttalak!), de 
már tőlem elfelé, elfelé, felrémlett, egyik szerencsétlen áruház-no-
vellámban mintha már írtam volna egy emberr ől, aki forgóajtóba 
szorul, pontosabban, forgóajtóban hal meg. 

Fó bajod, hogy halálra gyötröd mwtivumaidat, halálra, még a 
teljesen véletlenül felbukkanókat is, dorgált felettébb bogaras ta-
nár barátom, aki egy alkalommal, kézirataim fölé hajolva, hirtelen 
mellemnek szögezte a kérdést. Van tudomásod neked arról, hogy 
Madách „fekete tengernek" nevezte tintatartóját?! De nem várta 
meg válaszomat, mutatóujjával, akárha vívna, mellemet bökdösve, 
máris Zrínyit kezdte szavalni: 

Nem írom pennával,  
Fekete téntával,  
De szablyám élivel  .. . 
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Igen, motyogtam, említést tettem egy ilyen alakról, de az, ha 
nem tévedek, végelgyengülésben halt meg, s forgott vele az ajtó, 
ugyanaz az ajtó (már csak ez az egy van a városban), hosszan, 
akárha üresben járna, csak úgy, maga körül. Vastag nyakú ismer ő-
sömet a guta fogja egyszer megütni. Saját túlereje végez vele. Mi-
közben az emberek körbeállják hahotázva, körbeállják, hasukat 
fogva. 

Itt tulajdonképpen be is fejezhetném, meg is szakíthatnám. Csu-
pán még a címet kellene (illene) megindokolnom. Igy van ez, hal-
lom felettébb bogaras tanár barátom vékony, éles hangját, igy, ha 
az ember el őre felbiggyeszti a címet! 

Van egy borzalmas kirakata Futaki úton, pontosan szemben az 
egykori gimnázium szép, hatalmas épületével. A sz űk kirakat zsú-
folva megcsupált papagájokkal, mocskos fehéregerekkel, túlhízott 
tengerimalacokkal, hörcsögökkel. A kirakat sarkába dugott ketrec-
ben: mókus. Ez a mókus állítólag a boltos tulajdona. Gyengéje. 
NEM ELAD'! 

A vörös állatka éjjel-nappal (a kirakat éjszaka is ki van vilá-
gítva) egy forgó dobban fut. Gyakran állok meg a kirakat el ő tt, 
mivel lassan már fél éve lesz, hogy ott, a tolakodó gyerekek kö-
zött egy pergamenbő rű , pöttömnyi, idős emberre lettem figyelmes.  
Majd minden nap ott áll kezében aktatáskájával a mókus el őtt. És 
észrevétlenül sír. 

Ixion, a mókuska, jegyeztem fel egyszer noteszomba fekete tintá-
val, NOIR BRILLANT 4001-essel!, de nem a végtelen futkosó ál-
latra, hanem a száraz b őrű  emberkére gondolva. Nem tudom,  
miért, minden bizonnyal afféle .professzionális elferdülés, meg va-
gyok róla győződve, az emberke lapos aktatáskájában: egy érintet-
len, egy szűz pergamenlapot hord. Ami viszont Ixion kilétét illeti, 
legjobb, ha valamelyik lexikonban nézünk utána, nekem itt, fenn, 
az áruház első  emeleti kávéházában, ahová magam sem tudnám 
megmondani, miért, ismét naponta betérek, nem állnak rendelke-
zésemre ilyen kézikönyvek. Nem tudok részletekkel szolgálni. 
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Amióta először letartóztattak, mert részt vettem az utcai tün-
tetésekben, nem, még el őbbről, amikor a szemem láttára vertek 
össze egy zsebmetsz őt gyerekkoromban, mindig részvéttel gondolok 
a tolvajokra, a gyilkosokra meg a többi, lakat alatt tartott hason-
szőrűre. A tolvaj népség még hagyján! De a gyilkosok ... Őket  
nem értettem. S mégis! Őket is sajnáltam. 

Vannak férfiak és n ők, akiket a megélt élet íztelen-szagtalansá-
gával szemben a tiltott gyümölcs illata mindennél jobban vonz. 
A betörő  rettegése, az a hideglel ős remegés, amivel a másé után 
nyúl, még vonzóbbá teszi a tilosban járást, amit a törvényszeg ők, 
mindazok, akik semmibe veszik a rendet és a szabályokat, meg-
engednek maguknak. Mert rendkívüli, bátor emberek. S mert azok-
ból a kaptatókból merítenek hozzá fölös er őt, amelyeken — fity-
tyet hányva a gravitációnak — olyan élvezettel, gyönyör űséggel  
gurulnak felfelé, mint más ember a lejt őn lefelé.  

Persze, mindez nem egyformán vonzza az embereket. Az ún. jó  

erkölcsnek az orosz dombvidékre emlékeztet ő  hullámvonala ott  
hág magasabbra, ahol a bevett mércékt ől meg az ettől és ilyen gon-
dolatkörtől való elrugaszkodás nagyobb. Amikor a rulett golyója  
megáll, magától nem perdül ki a lyukból: ahhoz olyan impulzus  
kell, amelynek sokkoló, stresszhatása van.  

Radojka nemrégiben gyereket hozott a világra: jól sikerült, nagy  
szemű , pufók, tökös kisfiút. Ebben is csupa apja, nahát. Jól járnak  

majd vele a nők. Érteni foga férfimesterséghez! — morfondírozott  

magában Radojka pólyázás közben. Az ura útépítésen dolgozott  

Németországban, 6 pedig talált magának egy legényt, akibe —  

* A szerző  Nežze priće c. elbesz бΡléskötetéb81 (Nolit, Belgrád, 1984). Az írás  
eredeti címe: Prića 0 Пebгоsti.  
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fogy, hogy nem — fülig belebolondult. Sokkal jobban szerette, mint a 
Férjét valaha is. Ez a fiatalember azonban nem hitte, hogy Radojka 
Innyira szereti. Hogyan gy őzze meg rбla? 

A Duna-parti rekettyésben volta légyot . 4  Radojka elsőnek ér-
kezett. A pólyás babát letette a f űre, no e el őbb megszoptatta, 
mielőtt megjött a legény, aztán, mivel rte, neki is odaadta tejtál  

duzzadó emlőjét. A fiú előbb kedvesén szürc ~'lgetett, ivott bel őle,  
utána, jбlesően és szóper elcsintalankodott véle, mígnem váratla-
nul bele nem harapott olyan szenvedéllyel, hagy kiserkedt a vér. 
De nemcsak kiserkedt, hanem fel is forrt, úgyhogy a pár mind he-
vesebbé váló csókolózásba fogott a június délutáni napsütésben.  
„Annyira szeretlek mondta a fiatalasszony, 'miközben a férfi a  
testébe hatolt -- ,  hogy képes lennék mindenre, csakhogy bebizo-
nyítsam."  

Ez hibának bizonyult. A mondat elhangzott, és amint elhangzott,  
dolgozni kezdett a férfiban.  

- A levegő  nom volt nehéz, úgy tetszett, kora tavasz van még.  

Szaporán lélegeztek. Aprócska muslincák miriáda cikázott a köny  

nyű  levegőben.  
Ugyan már, neked én csak addig vagyok ' jó, amíg keféllek.  

Ez még nem szerelem, ne légy naiv. Lélekben té még mindig Mi-
lanko felesége vagy.  

Nem vagyok, vakuljak meg, ha nem igaz Szeretlek, rettene-
tesen, borzasztóan szeretlek- пaћk!  

Nos, hadd halljam: mire volnál képes, hogy bebizonyítsd,  
mennyire szeretsz?  

Mindenre.  
Mi az a minden? Hogy értsem? — nézett bele a legény a  

feje fölött keringő  muslincarajokba. Egy fűszálat rágcsált. Édesnek  
találta. — Hadd hallom — köpte ki a füvet.  

Ezt úgy értsd — mondta Radojka, és hüvelyk- meg mutatóuj-
jával beletörölt a szája szögletébe, majd maga elé révedt —, ezt  
úgy kell érteni — tette hozzá — ,  hogy mindenre.  

Képes lennél elválni?  
Képes! — szakadt ki bel ő le egybő l.  

A férfi elhallgatott, másik f űszálat vett a foga közé, aztán a le-
menő  nap rő t visszfényével az arcán, megkérdezte:  

De ha én nem akarnálak elvenni?  
Hát nem szeretsz? — adta vissza a szót a fiatalasszony gond-

talanul.  
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De, szeretlek, csak mondom! 
A legény merev arccal, er ősen kirajzolt, félig elnyílt ajkaival, 

ami egy fokkal még nyersebbé tette szép, férfias vonásait, elnézett 
a Bánát fölött vörösl ő , nyugati égboltrá, közben Radojka mellét 
simogatta lustán. Az asszonykának tagadhatatlanul jólesett, foko-
zatosan izgalmi állapotba hozta, és el-elakadó lélegzettel úgy érez-
te, egész lényét boldog öröm járja át. 

A fáról, amely éppen csak kivirult, s amelynek egyik ágára pó-
lyástól ráakasztotta, fölsírta gyerek. 

A fiatalember erre felkönyökölt: a f ű  nyirkos volt, de azért kel-
lemes, akárcsak az a délután, amely miben sem volt fárasztó. 

Mindenre? — kérdezte gúnyosan. — Képes lennél-e, mond-
juk, vízbe fojtani ezt a porontyot? 

Az anya lekushadt, mint az űzött vad. Bensője, méhének görcsös 
összerándulása alakjában, veszélyt jelzett. Nyugtalan remegés fu-
tott át rajta. Azután belenyugodott sorsába, bár, ha beletör ődött 
is, azért nyugalmának vége szakadt. 

Ezt akarod? — A fiatalasszony sejtette már, hogy a fele sem 
tréfa. 

Akarom — mormogta a legény meggy őződés nélkül. 
Azért, mert így akarsz meggy őződni, hogy tényleg a minde-

nem vagy? 
Hát ... , mondjuk, azért! — szólt ismét lustán, férfias egy-

kedvűséggel a másik, és még nyújtózott is egyet. 
Maga sem hitte éppen, hogy amit mondott, a színtiszta igazság, 

de hát mit számít, kimondta, és kész. Radojka erre fölkelt a f ű -
ből, ruhája súlyos red őkben hullott vissza4 Valahol, a tudata mé-
lyén észlelte is, ahogyan a hímzett kelnitérdéhez és lábszárához 
csapódott, ámde kábultságában, bénán, amikor nem volt egyetlen. 
szavakba foglalható gondolata sem, néma feszültségben próbálta 
tetten érni azt a törést, amely történt benne. S amely ráütötte bé-
lyegét puszta jelenlétével. Láthatatlanul. Merev, szögletes, már-már 
staccato mozdulatokkal leakasztotta a gyereket az ágról, amelyre 
ráhúzta a pólya kötését, és a folyó felé indult. 

„Hé, hová?" — akarta kiáltania legény, de ahogyan félkönyök-
re támaszkodva ott heverészett a nedvdús, friss f űben, ahol az 
imént még pucér fenékkel a kellemes napsütésben, becslése szerint 
majd két deci ondót töltögetett a n őbe, olyan édes fáradtság és 
zsibbadtság vett er őt rajta az ölelkezés után, hogy egy szó nem 
jött ki a száján. 
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Radojka nem válaszolta csak gondolatban elhangzott felszólí-
tásra. Ha hallja, megáll. De hát az efféle kérdést szinte soha nem  

hallja az ember. Különösen, ha a megállásra szólító kérés ráadásul  

negba fullad.  
A legeny azonban, aki nem is gondolta komolyan, amit az elobb  

mondott, restellte volna visszavonni a széptev ő  férfi szerepében 
kimondott szavát. A nő  sem hülye talán, hogy megtegye! Annyira 
ismerhetné. Nem durva lópokróc ő . 

A fiatalasszony valahogy elszántan, hosszan elnyújtott, nagy 
léptekkel haladta vízpart felé. A folyóról iszapszag, serpeny őt még 
nem látott, friss kárászok, ibolya és görögdinnye szagának furcsa 
egyvelege áradt. 

„Megállj, te nő . Hová mész?" — akart a férfi ismét utánakiál• 
tani, még mindig a fűszálat rágcsálva, jómaga pedig félig fölkönyö-
kölve. De semmi ... ezúttal sem... Szótlanul csak nézte, amint a 
kis párnával a karján lépeget a folyó irányába. 

„Kész bolond! Mit cirkuszozik itt nekem! Nem is más ez! Cir-
kusz!" 

Radojka eközben belegázolta hideg vízbe, s előbb csak megráz-
kódott. De a férfi lúdbőrzött helyette a nagy és szigorú foly б  má-
jusiasan hideg vizének gondolatára. Nem tréfadolog. 

— suttogta végre, ámde egy eddig soha sem ismert, kár-
örvendő  kíváncsiság legy űrte benne azt a félelmet, aggodalmat és 
pánikot, amely elfogta és széles lapátkezével torkon ragadta. Az 
a rövid szótag, amelyet elseppegett, a halknál is halkabb volt, az 
asszony mégis meghallotta, mintha a füle a tarkójára költözött vol-
na: habozva megállt. Valamivel többet várt ennél a „hé"-nél, ame-
lyet hallani vélt. De hiába. Noha csupa fül lett, többé egyetlen 
hang sem hatolt el hozzá. 

Ezért aztán ímmel-ámmal, egészen összegörnyedve, görcsben, még 
egy pici lépést tett el őre a folyó kellemetlenül hideg vizében; ez-
zel szemben — neki, akinek háttal állt, a n ő  egyszerre szélesnek, 
erősnek hatalmasnak tetszett, annál hatalmasabbnak, minél inkább 
távolodott tőle. A part elég meredek, iszapos volt, és ragadt. Ra-
dojka még egyet lépett, de továbbra is végtelen figyelemmel és 
gonddal tartotta karján a gyereket. 

A férfi most elszörnyedve nézte, amint a víz már az asszony de-
rekáig, majd melléig ért. Igy tetszett, a zavaros és sebes áramlat 
már-már- leveszi lábáról, hogy a következ ő  pillanatban felkapja, 
feldönti és elsodorja. A legény azonban egyszerre valahogy biztos 
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lett benne, hogy a fiatalasszony mégiscsak tréfál. Akár fogadni 
mert volna önmagával vagy bárkivel, hogy a n ő  most vagy a kö. 
vetkező  pillanatban széles mosollyal és borzongva — kívül mele 
gen, belül nem —, hirtelen feléje, az újból ágaskodó bunkó feli 
fordul. 

Szándékában volt, hogy a következ ő  lépésnél — mert nem sze 
rette volna elveszíteni a fogadást önmagával vagy bárkivel — 
komolyan figyelmezteti Radojkát, hagyjon fel ezzel a marháskodás 
sal, hogy fölfázik, könnyen balhé lehet belőle, hogy egyáltalán 
semmi értelme az egésznek. De valami izgató, egyszersmind hideg 
kíváncsiság visszatartotta. Hadd lépjen még egyet! A diadalma! 
elégtétel pillanatát várta, azt a pillanatot, amikor a n ő  megfordul 
Az lesz aztán a cirkusz! A gy őzelem örömmámora a kidülledt szem 
rel lábai előtt heverő, leterített ellenfél fölött. 

A férfi kihívó kíváncsisága volt az, amely nem engedte szólás 
ra nyílnia száját, mert látni akarta, amint az asszonya végér. 
mégiscsak beadja a derekát, megáll, megfordul, mint aki kérdezn; 
akar valamit. Semmiképpen sem azt, hogy még mélyebbre menjen-e. 
azt nem; elképzelni ,is nehéz, hogy 6 meg így felelne: „Ne menj!' 
Sem azt, visszaforduljon-e. Nem. Valami marhaságot kérdez maj ć  
tőle, csak úgy. Különben akármibe lefogadná, hogy Radojka seri 
fog elsőnek engedni. Ő  persze, mégiscsak visszahívja majd, ha még 
egy lépést tesz. 

Rendben van, ha Radojka nem, mért engedjen els őnek 6. A víz 
elárasztotta az asszony keblét. A tej most alighanem olyan hideg 
benne, minta fagylalt. A Duna vize már a gyereket paskolta. A 
folyó felől gyereksírás hallatszott. Az anya megtorpant, állt egy 
darabig, és várt. Mit? Mire? Hogy 6, mint férfi, engedjen els őnek 

Akkor az asszony megindult el đ re. 
„Teljesen becsavarodott — gondolta a férfi. — Ha megcsúszik 

holtbiztos, hogy elesik, elejti a gyereket, odavisznek mindketten!' 
— Mindez villámként cikázott át agyán. Kiköpte az elrágott 
rűszálat, másikat tépett, szájában eláradt az édeskés íz némi őz- é! 
nyúlszaggal elegyedve, amely a szár föld fölötti részénél kezd ő  
dött, onnan, ahol a növény kibújt az áldott anyaföldb ő l. 

De hát mit lehet itt tenni? Ügy t űnt, ide lyukadt ki végül vala. 
mi furcsa megkönnyebbüléssel. Megkönnyebbüléssel? Nem, azt még 
sem. Hiszen nagyon szereti Radojkát. A gyereket sem utálja. Nin 
az övé. Hát aztán. Radojkáé. A csecsem ő, már vizes párnájában, 



ÉRZELMEK ISKOLÁJA 	 883 

a sírástól fuldokolva gí-zett és gá-zott, ezenkívül más nem is hal- 
latszott. A folyó nesztelenül, ám hatalmas er ővel rohant medrében. 

De még mielőtt tudatára ébredt volna, mindennek vége lett. A 
csendnek is, mely tátott szájként ásított. S a fogak benne, akár a 
vízikerék lapátjai. A gyermek som nyikkant, az anya sem cikkant, 
az asszony nem hallik, a folyó nem zajlik. Egyszerre csak, de most 
már nem élesen, hanem úgy, mint amit a hunyorító szem lát, el ő -
tűnt a nő  merev tartású feje, amint egy ideig úszik még a zuhata-
gosan tovairamló, nagy folyó piszkossárga árjában. A férfi bele-
zsibbadt, félre nyelt. Tágra nyílt szemmel, jobban odanézett: az 
asszony, vállig a vízben, láthatatlanul kicsiny valamit tartott a 
mind tarajosabb Duna fölött, valamit, ami -- úgy látszik — ki 
akarta tépni magát a kezéb ől, s alighanem úgy fickándozott, akár 
a horogra akadt, jókora potyka. Egy pillanatban megjelent két ke-
zecske, amely esetleg gyermekkéz is lehetett. Mi az, hogy „lehe-
tett)'? Az volt. S ő? Még mindig pöffeszkedik és nem enged a 
negyvennyolcból? A két kéz, látszott, még a leveg őbe is kapott, 
mintha fogódzót keresni. Fogódzó azonban ott nem volt. Hon-
nan is lenne? „Radojka, vissza, fordulj vissza!" — ordított fel e'b. 
ben a pillanatban a férfi. De ekkor hirtelen elnyugodott minden. 
Mintha lehullott volna a függöny. 

Az asszony ekkor visszanézett, ott, közvetlenül el ő tte, egyúttal 
pedig benne is most. Az elszörnyedtben. A megsz űntben. 

Hát nincs a legény? 
Ezt még az asszony kérdezte magában, utoljára: Hol van? Ta-

lán elbújt valahová? 
Választ már nem kaphatott. Ehelyett éppen abban a pillanat-

ban, amikor vissza akart fordulni, hogy megkeresse, a lába meg-
csúszott, a feje elmerült, sokáig nem bukkant fel. Úgy látszik, nem 
merte elengedni a gyereket, hanem, noha már nem volt benne 
élet, a keblére szorította, a bomlottra, amely nem tudott mit kez-
deni magával, a gyerekével, a kedvesével és végig véghetetlen, 
nagy-nagy szerelmével. 

BORBÉLY János fordítása 
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TÓTH BUBORA ISTVÁN 

Azokban a napokban készülődött az ország a március 15-i 
szkupstinai választásokra. Ezen a választáson a németeknek már 
volt szavazati joguk. Amint már említettem, Bajsára mentek sza-
vazni. Hogy milyen pártok indultak a választáson, arra még akkor 
nem figyeltem, de azt tudom, hogy a Nikola Pašié vezette radi-
kális burzsoá párt győzött, arra szavaztak ők is, mert szerintük az 
adhat mindent, a többi semmit. Topolyáról Bajsára gyalog vonul-
tak a szikicsi, feketicsi, ókéri németek szavazni. Még két év múlva 
is meglátszotta bajsai út melletti szántóföldek végén a vonulás 
nyoma, mintha valami marhacsorda taposta volna le a fölázott, 
sáros talajt, Olyan hepehupás lett száradás utána gyalogjáró. A né-
metek mindenben praktikusak voltak, és nem akarták, hogy a rossz 
állapoxban levő, éles kövesút lekoptassa a mamuszuk talpát. In-
kább a sárban mentek. Ha besározzák, majd kimossák a magyar 
cselédlányok. 

A mi csapatunk azt a parancsot kapta, hogy teljes harci készült-
ségben utazzon föl a magyar határ mentén a Mura folyó melletti 
Koprivn,icára, hogy a választások alatt az esetleges zavargás ese-
tén kéznél legyen a katonaság. 

Két nap kellett, amíg teljesen újba öltöztették az embereket. 
Addig én vagy feküdtem, vagy leültem lehorgasztott fejjel egy 
üres szalmazsák nélküli ágyra a többiek közé. Fejem a kezemre 
hajtva, a fülemet befogva hallgattam őket. A különféle katonahol-
mi szétosztása végett, ami a szobában történt, többször bejött a 
kapitány is, és mindig odajött hozzám érdekl ődni, hogy nagyon 
fáj-e és legyek türelemmel, mert nekik is le kell vonatozni Zág-
rábig, onnan megy észak felé, Koprivnicára a vonat. Majd velük 
együtt megyek, nehogy baj érjen. Sajnáltam ezt a jószív ű  embert, 
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de nem leplezhettem le magam. Végigjátszom a dolgot, ha már  
elkezdtem.  

Két emberünket, Terezsák Pétert és Hajbók Lajost, élnek még  

ma is, legalábbis úgy tudom, egy erd őbe vezényelték ki, a katona-
ság részére kitermelt fára vigyáztak. Ezek hetenként ibejöttek a  

kaszárnyába, Ott kaptak élelmiszert és a levelet hazulról. Mindket-
tő  nős volt. Igaz ugyan, csak hárman nem voltunk n ősek, a többi  
mind az volt. Ekkor láttam, mennyire álláspont nélküliek, pipogya,  

kispolgári vénasszony módjára viselkedtek ezek a fiatalon megn ő -
sült katonák. A levelezéseikben állandóan torzsalkodtak az asszo-
nyaikkal. Igaz, voltak köztük méregkeverők is, akik összevissza  
irkáltak egymásról. De kevés kivétellel azon voltak megijedve.  

hogy feleségük másnak adja magát, mire megszabadulnak.  

Március 14 -én vonatra szálltunk, és megindultunk Zágráb felé.  
Déltájban értünk oda. A kapitány telefonon fölhívta a kórházat,  

és egy mentőkocsi jött értem. Két bolnicsár ráfektetett egy hord-
ágyra, és belöktek egy betegszállító kombiba. Valahol a városon  

kíviil, egy hegy lábánál volt a kórház, ahol csak katonákat kezel-
tek, és az összes kórházi személyzet apácákból állt. Mikor a hord-
ággyal kihúztak a kocsiból, az autó elment, és a kapunál várakozó  

két apáca vett pártfogásba.  
Az egyik 20 éves, fekete hajú, karcsú, jó csöcsös kislány volt.  

A másik 30 felé járhatott, szintén csinos, és egy kicsit teltebb  

amannál. Nagyon nyájasan invitáltak be egy hosszú folyosóra,  

amelyrő l kétoldalt ajtók nyíltak a betegszabókra. A bejárati ajt б tб l  
nem messze, a plafonról lelógó táblára nagy bet űvel azt írták: MIR.  
10 méterrel odébb a másik MIR. Még több ilyen tábla is volt,  

amelyeknek mindkét oldalára MIR volt írva. A két n ővér kedve-
sen tuszkolt el őre, miközben én szégyenl ősen mentem köztük. A  
másik MIR tábla után, egy baloldali ajtót kinyitva, egy fürd ő -
szobába vezettek. Az ajtót becsukták, és kézzel-lábbal magyaráz-
ták, hogy vetkőzzek le. Mikor látták, hogy szégyenl ősen fogok  
hozzá, ők is segítettek a vetk őzésben. Közben megkérdezték, miért  

nem beszélek. Megmondtam, magyar vagyok. Az inget valahogy  

levetettem, de a gatyát nem mertem levetrLi, abban bíztam, majd  

csak kimennek, de csak egyre biztattak a szkini gatyára, én meg  

integettem nekik, menjenek ki. Nagy nevetések közt, bár nem vol-
tam gyönge gyerek, elkaptak, és lehúzták rólam a gatyát. Úgy szé-
gyelltem magam, nem tudtam, hova legyek. A tenyeremmel elta-
kartam a szemem, amit még jobban nevettek, és fölkaptak, beletet- 
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tik a kádba, amelyben már jócskán volt víz. Nem hittem volna, 
hogy olyan erősek. Föl kellett állnom, és hajvágó géppel mindenütt 
megnyírtak. Azután egy-egy kefét és szappant fogtak, és úgy meg-
súroltak, hogy abban hiba nem volt. Nem szégyenlették megfogni 
a fullánkomat sem, és körülötte kefével dolgozni, aminek meg az 
lett a vége, hogy az mérgében olyan lett, mint a piros paprika, és 
úgy megmerevedett, mint a fagyos kutya lába. Azt hittem, elsüly-
lyedek szégyenemben, ők meg úgy nevettek, hogy már utóbb az 
oldalukat fogták. 

Tiszta ruhát és egy kórházi köpenyt adtak rám, és a fiatalabb 
bevezetett egy szobába, ahol az egyik sarokban állt egy üres ágy, 
és azt mondta, az lesz az én ágyam. Megsimogatta a fejem, és el-
ment. Én meg nem tudtam, mit is gondoljak, de valami különösen 
éreztem magam. Nemsokára elaludtam. Rajtam kívül még nyolc 
katona volta szobában, és nekem ismét a nem hallásra kellett 
összpontosítanom a figyelmem.  

Másnap reggel mentem orvosi vizitre. Egy horvátországi magyar  
fiú volta tolmácsom, akit azért helyeztek át az én szobámba, 
mert nem tudtam szerbül. Két szerb fiú és én voltunka viziten. 
Szerencsém volt. Mindhárman bent voltunk egyszerre a vizsgálati 
teremben és végignézhettük, hogy zajlik le a vizsgálat. Egy jó er ő -
ben levő , 40 év körüli, jóképű  orvos végezte a vizsgálatot. Vala-
mennyit értettem már szerbül. Az els ő  fiút odahívja, kérdi t őle: 
mi bajod? Ne ćujem. Maga elé ültette egy forgószékre. Én bam-
bán tekingetek ide-oda, mint akit semmi nem érdekel, de er ősen 
Ott a figyelmem, hogy mit csinál vele. Nagyon tanulságos példa 
volt előttem, ami nagyon megkönnyítette az én dolgom. Er ő s  lm 
pával bevilágította gyerek fülébe. Azután a tenyerét ellenz őnek 
használva az egyik szeme elé tette, a másik kinyújtott kezében fog-
va az óráját, megkérdezte: ćuješ? Fiú: ne čujem, gospodin doktor.  
Még közelebb hozta az órát, a gyerek nem hallotta. Negyedszerre, 
amikor az óra már nem volt messzebb 30 cm-nél, távolabb vitte j б  
25 cm-rel, és kérdi: čuješ? a fiú rámondta, ćujem mali. Erre talpra 
rántotta, és seggbe rúgta, mars kifelé, és nem hízelg őket mondott 
közben. Még egy volt el őttem, de annak nem tudom, mi volt a 
baja. A látottak után tudtam, hogy engem is úgy fog vizsgálni, és 
azt mondtam magamban, engem nem fogsz becsapni. Addig nem 
fogom jelezni, hogy valamit is hallok, amíg az órát nem nyomja a 
fülemhez. 

Mikor odahívott kérdi szerbül: mi bajod? A magyar fiú is ott 
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volt tolmácsnak, és amit az orvos mondott, 6 rögtön mondta ne-
kem magyarul. Én a következ őket állítottam: az els ő  világháború-
ban, 1918. jún. 16-án az olasz fronton, a Monte-Grappánál gránát-
robbanástól légnyomást kaptam, és azóta, ha viharos, szeszélyes,  
hideg idő  van, akkor fája fejem, fülem, és alig hallok valamit.  
Most is az a bajom. Ha megjavul az idő , akkor elmúlik a baj is, és  
jól hallok. A tervezésnél úgy láttam a dolgot biztosabbnak, hogy  
minél hihetőbb legyen az állításom, mert tudtam azt, hogy az or-
vosok képzett emberek, ismerik a betegségeket, és ha valami nem  a 
betegséggel járó képtelenséget állítanék, gyanút fogna, és elzavar-
na. Következett a vizsga, ami ugyanúgy történt, amint az el őttem  
levővel. Amikor a fülemhez nyomta az órát, nagy szemeket me-
resztve még jobban hozzányomtam a fejem, és er ős figyelést szín-
lelve lélegzetet visszatartva mondtam: mintha belül a fejemben  
éreznék valami neszt. Megpróbálta a másik, illetve a jobb oldali  
fülem is. Amikor az óra a fülemhez ért, lassú integetések közt  
mondtam, igen erre jobban hallok kissé. A vizsga megtörtént, és  
azt mondta, amit a fiú tolmácsolt: elismerem, hogy valami baja  
lehet, de közel sincs annyi, amennyit állít. Erre a megállapítására  
elismertem magamban a szakértelmét, mert valóban úgy volt. De  
azért engem nem rúgott seggbe, bent maradtam gyógykezelésen.  
Valami pirulákat írt, amitől olyan fejfájásom lett, amilyen még  
talán soha nem volt. Nem is vettem be többet egyet sem. A WC  
gyógyult tőle.  

A célom elértem. Sikerült a márciusi, zivataros napokon j б  he-
lyen heverésznem. Az ott töltött napjaimat még az tette érdeke-
sebbé, hogy az a fiatalabb apáca, aki a fürdetésemben részt vett,  
mindennap kétszer-háromszor is meglátogatott. Megigazgatta raj-
tam a takarót, ha hevertem az ágyon, megsimogatta a fejem, be-
szélgetett hozzám valamit, és olvadozott. Nem haragudtam ezért  
a figyelmességéért, de ez nehezítette a szimulálásomat. Gondoltam  
arra is, hátha provokál. Vagy tetszik neki a hortobágyi ököréhez  
hasonló, nagy szemem. Vagy amit a fürd őszobában látott rajtam.  
Nem beszélhettem, mert süket voltam, és a nyelvét sem értettem,  
csak melegen néztem, és mosolyogtam rá. A szobatársaim beszédjé-
ből megértett néhány szóból következtettem, hogy a kett őnk köz-
ti viszonyt előrehaladottabbnak vélték, mint amilyen tényleg volt.  
Ha bejött hozzám, :megjegyzéseket is tettek rá, de azokra egyálta-
lán nem reagált. Reménytelen helyzetéért mintha ,megsajnáltam vol-
na, úgy éreztem többször. Ahogy láttam, voltak legalább 15-en a  
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kórházban. Mind ritka szépség ű  nő  volt. Gyű löltem azt az intéz-
ményt, ahol testi-lelki nyomorúságban élik le az életüket, a leg-
szebb éveiket ezek a n ők. Bár a nevét megkérdeztem volna, ami 
akkor nem jutott eszembe. Az maradt volna emléknek. 

Megemlíthetem még azt a tisztaságot, ami ott volt. Azonkívül 
olyan finom, ízletes kosztot életemben sehol sem ettem. Aki ott 
főzött, az a szakácstudomány magasiskoláját járhatta ki. Bármit 
tálaltak, az különlegesen volt elkészítve. Igaz, nem nagy adago-
kat kaptunk, de legal_ább háromféle étel volt minden ebédnél. Szó 
szerint kinyaltuk a tányérokat. 

Nem akarom annyira részletezni, hogy zajlott le a szimulálásom, 
de annyit mondhatok, úgy belejöttem a gyakorlatba, hogy egész 
végig sikerült. Április elején az idő  már elég tű rhetően jobbra for-
dult. Hogy a szavamat meg ne hazudtoljam, ha jól emlékszem, 
hatodikán, az orvosi viziten kértem az orvost, írjon ki a csapa-
tomhoz. Az idő  melegebbre fordulásával megjavult a hallásom. 
Rám nézett, elmosolyodott, és szó nélkül kiírt. Még aznap délvitán, 
ebéd után hozta az én apácám a fert ő tlenített katonaruhámat, bele-
öltöztem, a konyhán kaptam egy kenyeret, fél kiló szalámit útra-
valónak. Az irodán egy gyógyultan elbocsátó írást. A kapuban 
ácsorgó két apácától, akik valamikor fogadtak, elköszöntem. Ut-
ven méterről visszanéztem, intettem kezemmel és mentem a város 
felé. Igy zajlott le a kórházban eltöltött id őm, ami, ha jól meg-
gondolom, kellemes emlékként él bennem. 

Most már nem kellett szimulálnom, mégis jobb volt a kórház-
ban. Nem kedvvel mentem •a csapatomhoz vissza, de ilyen az élet, 
nem azt teheti mindig az ember, amit szeretne. 

Bementem abba a kaszárnyába, ahol voltunk. Négy társunk ott 
maradt Zágrábban, amikor a többit elvitték. Sz űcs Budai Kál-
mán és Aber György asztalosok voltak, és Kálmán sógorát, Gaz-
dag Pétert is annak mondták, hogy velük maradhasson. Egy szoba-
bútort kellett készíteniük az ezredesnek. Halácsi Pál a tiszti kony-
ha beszerz ője és hentese volt, az is ott maradt. Az asztalosm űhely-
ben volta szállásuk, ott aludtam velük, egy rakás forgácson. Este 
a Halácsi a tisztikonyháról hozott egy csomag cikóriakávét, f őzött 
öt literrel, cudarul megédesítette. A szánk majdnem összeragadt 
tőle. Úgy berúgtunk mindannyian, hogy mindenki félrebeszélt. 
Csak én voltam nőtlen, a többi egész éjjel a feleségével bajlódott, 
én meg a kis apácának a kezéért kapaszkodtam, mert olyan srégre 
állt alattam a föld, hogy le akartam esni róla. Reggel olyan sá- 
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padtak voltunk, mint a csirke, amit az asszonyok Levágnak, és ki-
folyik .a vére. Vonatra ültem, és gondolatban a kis apácával utaz-
tunk Varaždin felé. Alighanem megigézett.  

Bármikor utaztam vonaton, mindig iparkodtam minél többet  
látni abból, ami mellett elhaladt a vonat, vagy bármiféle járm ű  
volt az. De most Zágrábtól egész a kaszárnyáig semmit se tudok  
megemlíteni, mi volt a vonaton kívül. Lehúzódtam egy sarokba, és  
minden iránt a legnagyobb közönnyel voltam, csak a kórházi él-
mények kavarogtak bennem. Azt vettem magamon észre, mintha  
a régi szerelmi bánathoz hasonl б  hangulatba kezdenék esni. Miért  
is vannak apácák a világon? Ez mégsem volt olyan veszélyes, mint  
az első , csak érdekesebb volt annál. Természetes dolgok, ésszer ű t-
len szabályok közé szorítva.  

A kórházból egy kurta levelet írtam haza, amiben megírtam,  
nem komolya bajom, nemsokára elmúlik. A kaszárnyában a föl-
diek kíváncsian érdekl ődtek a hogylétem fel ől. Azt hitték, soha  
többé nem hallok. Lám, mégiscsak tudnak az orvosok valamit.  
Egyelőre hallgattam, de tartogattam a számukra valamit.  

Két levél volta részemre, amit egyik nagynéném írt, mert a szü-
leim írástudatlanok voltak. Kérdezte, miért hallgatom el, mi  a 
bajom. Egész Topolya arról beszél, hogy valami bomba robban-
hatott föl annál a raktárnál, attól süketültem meg. Semmit nem  
hallok. Elvittek kórházba, már biztos meg is operáltak, de hiába  
lesz az már. Annyi marhaságot irkáltak rólam, tele volt velük  a 
levél. Ahányan írtak rólam, annyi volta véleményük. A szüleim  
alig tudtak valamit, de aludni sem bírtak a sok zagyva hírt ő l. Dél-
tájban értem a kaszárnyába, és mindjárt jelentkeztem az irodán.  
Ott találtam a kapitányunkat is. Amikor meglátott, úgy megörült  
nekem, akárha a fia lettem volna. Elébem jött, s a kezét nyújtva  
kérdezte: čuješ? Máig sem tudom, miért kedvelt engem az az em-
ber, de miel ő tt megszabadultunk, több ízben rá akart beszélni, ma-
radjak a hadseregnél. Persze, semmit sem tudott abból, hogy en-
gem milyen szellem kezdett már akkor f űteni. Akkor még nem  
tudtam azt, hogy a jó forradalmárok a hadseregnél is fontos szol-
gálatot tehettek a forradalom ügyének.  

1923 nyarának végén jártunk, amikor az egyik napon elébem  

állt anyám, s azt mondja: most már megn ősülhetnél, fiam. Voltál  
már katona, benne vagy az időben is. Huszonnégy éves voltam.  
Ezt hallva kedvem lett volna az asztalt fölborítani, ami mellett ül-
tem. Keress egy jóravaló lányt. Vagy már talán van is valaki?  
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mondja anyám. Mire én: nincs nekem senki, de én nem is kere-
sek. De miért kell nekem megnősülnöm? Azt mondja: nem muszáj 
de így szokták. Nem lehetsz mindig legény. Rendben van, mond-
tam, keressenek egy lányt, és amilyent találnak, én el fogom ven-
ni, szokásból. Eléggé keményen hangsúlyoztam a kimondott sza-
vakat, közben fölidéz ődött bennem az a négy évvel ezel őtti eset 
a marokszedő  lánnyal. Akkor a magam kedvére n ősülhettem volna 
meg, de most már csak máséra történhet. 

Nem részletezem az események további alakulását. Száz szónak 
is egy a vége, én is megnősültem a szüleim kívánságára, szokásból. 
Én 25, a lány 20 éves volt 1924 elején. 

A lány egy félig proletár parasztcsaládból való volt. Minden-
ben a középosztály fölfogásához tartották magukat. Ebb ől követ-
kezett az, hogy eltaláltam a szarva közt a t őgyit. Már egybekelé-
sünk előtt megállapítottam, hogy ő  sem valami nagy szerelmi he-
vületből ment férjhez, inkább azért, nehogy vénlány maradjon. 
Igaz ugyan az is, hogy amikor már én kilátásban voltam neki, 
még másik kettő  is megkörnyékezte, de eredménytelenül. Kár. 

A lány, akit most már feleségemnek kellett titulálnom, más-
különben rendes, takarékos, tiszta és komoly, megfontolt háziasz-
szonynak bizonyult. Emellett túlzottan szemérmes és vakbuzgón 
vallásos. Mint a csökönyös szamár, makacs állhatatossággal tar-
tott ki az elképzelései mellett. 

Négy évig laktunk a szül ői háznál. Addig nem szaporodtunk 
meg. Jött velem dolgozni, ha olyan munka volt, ahol n őket is 
alkalmazni lehetett. Én vidéki munkára is elmentem, követ törni, 
kubikolna. Négy év alatt összekuporgattuk egy kisebb, félig kész 
ház árát, 1928 tavaszán odaköltöztünk, és attól kezdve semmilyen 
munkára sem vittem magammal. A háznál baromfi- és sertésneve-
léssel foglalkozott, és ha ráért, az én olvasmányaimmal ellentét-
ben, elővette imakönyvét, abból zsolozsmákat nyekergett, tartva 
azt a vallásos szabályt, hogy aki csak meghallgat vagy elolvas 
ilyen istentelen írásokat, az is a pokolba jut. Még csak bele sem 
olvasott az én könyveimbe, hiába biztattam. De minden csekély-
ség fölött órákig tartó vitára képes volt velem. Végül odáig fajult 
a kettőnk közti viszony, hogy én semmit nem közöltem vele, bár-
mit akartam csinálni. Az én elgondolásommal sohasem tudott 
egyezni. Azután mindig kész tények elé állítottam, és kerültem a 
vele való vitatkozást. Nem bírt .a kormányhoz jutni. A családjuk-
ban papucskormány uralkodott, és ez a vérében volt. 
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A baráti kapcsolat köztem, Tóth Ferenc és Lövik István közt 
most már elvtársi viszonnyá fejl ődött. Ebben az évben alakult a 
független szakszervezeti mozgalom, amit az illegalitásban lev ő  
Kommunista Párt hozott létre. A szabadkai elvtársak a Löviket és 
Gombos Jánost látták megfelel őnek arra, hogy az illegális párt-
sejteket megszervezzék és továbbfejlesszék. 

1924 Іmjuѕьаn Lövik tartott hármunk közt egy tájékoztatót  

a feladatáról, és akkor megalakítottuk Topolya nyugati részén az 
egyik pártsejtet. A keleti részen a Gombos alakított egyet. Kezde-
tét vette a titkos szervezkedés, amelynek egyik fontos része volt 
az újabb párttagok nevelése, és a munkástömegek közti, osztály-
harcos, fölvilágosító, forradalmi propaganda. Minden sejtnek csak 
három tagja lehetett. 

A sejt egyik tagja volta sejttitkár, aki összeköttetést tartott egy 
összekötővel, azon keresztül érkeztek az utasítások a központból, 
ha valamilyen akció készült. Név szerint nem ismerhették egymást. 
Valamilyen jelszб  ismeretében állhattak egymással sz бba. A sejt-
tagok nem ismerhették név szerint más sejtek tagjait sem. Lövik 
volt az összekötő . đ  hozta az utasításokat. 

Minden sejttagnak, aki már a Kommunista Párt tagja is volt, 
foglalkoznia kellett az általa kiválasztott személyekkel. Azokat ne-
velni kellett, tudatosítani bennük a munkásosztályt érint ő  és ér-
deklő  problémákat. Olvasnivalóval el kellett látni. Vitatkozni ve-
lük. Állandóan magyarázni nekik a látott problémákat, vagy a 
hallottakat osztályharcos szemszögb ől megvilágítani. Ezek voltak 
a tagjelöltek. Amikor már eléggé önállóan is megállták a helyüket, 
amit az akciókban való részvételükön lehetett leginkább lemérni, 
akkora sejttitkár ajánlására léphettek a pártba. A nevelés úgy 
másfél évig tartott, akkor új sejtet alakítottak, a régi sejtek tagjai 
lettek az új sejtek titkárai. Így tömegesítették lassan, de biztosan 
a Kommunista Pártot. 

Nem állítható azonban az, hogy a pártba kerül ő  emberek mind-
egyike jól hajtotta volna végre az akci бkat. Az egyéni tehetségt ő l 
és a jelölt korábbi nevelését ől is függött, mivé fejlődött. Amennyi-
re csak lehetett, mindenki a képességének megfelel ő  pártföladatot 
kapott. 

Csak a munkásosztály tagja lehetett párttag. Ha a jelölt nem 
volt hajlandó belépni a pártba, mert ilyen is akadt, azt a párt el-
szigetelte, és semmilyen megbízást nem kaphatott. S őt veszélyes• 
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nek minősítették, mivel jelölt korában elég sokat megtudott a párt 
működéséről. 

Velem is megtörtént egy ilyen eset. Egyszer négy emberrel fog-
lalkoztam. Mind földmunkás volt. A négy közül az egyik, név 
szerint Mercel Mihály nagyon jó esz ű , jó tanuló, leleményes jelöl-
tem volt. Szeretett olvasni is. Majd két évig foglalkoztam vele. 
Amikor ismertettem vele az illegalitás veszélyességét, és megkérdez-
tem, hajlandó volna-e belépni a pártba, mert ha igen, akkor aján-
lani fogom, a legnagyabb meglepetésemre nem volt hajlandó be-
lépni. A másik három, Barna József, Virág János, Vadóc József be-
lépett. Egyformán bíztam mindegyikben, de a legügyesebben csa-
lódtam. Őszintén tartottam is tőle, mert éppen eleget tudott. Min-
den kapcsolat megszakadt vele. 

A Független Szakszerveset keretében különféle szakcsoportok 
alakultak: a földmunkásoké, épít őké, vasasoké stb. A legtömege-
sebb a földmunkásoké volt, mivel ők voltak a legtöbben a község-
ben. A Szervezett Munkás című  hetilap is a párt irányításával fej-
tette ki forradalmi munkáját. 

Nyilvános gyűlések tartását nem engedélyezte .a hatóság. Téli 
estéken néhány esetben Szabadkáról kijött Domány János, és az 
egyik háznál, ahová összehívták az embereket, tartott valami be-
szédet. Mi pedig a téli estéken rendszeresítettük az ilyen házi be-
szélgetéseket. Ahol hajlandóak voltak befogadni bennünket egy kis 
kártyázás melletti beszélgetésre, oda a jelöltekkel együtt elmentünk. 
Néha húsz-harmincan is voltunk. Minden este a község másik ré-
szén jöttünk össze. Legtöbbször kés ő  éjszakáig tartotta beszélge-
tés, ilyenkor néhányan az asztalnál halkan kártyáztak. Ez volt az 
alibije az összejövetelnek. 

Az ilyen estéken szóba került a szegény ember minden ügye-baja, 
nincstelensége, a rendszer igazságtalansága. Ha a beszélgetés nehe-
zen indult, akkora jelenlev ő  párttagok közül valamelyik fölvetett 
egy közérdekű  kérdést, ami lendületet adott a vitának. A kérdé-
sekre adott válaszok és magyarázatok valójában a hallgatók fölvi-
lágosítását és forradalmasítását célozták. Ha akadta jelenlev ők 
közt, aki akadékoskodott, akkor leginkább élénkebb volt a vita, 
és nagyobb hatása is volt. Az ilyen viták, beszélgetések, a kommu-
nistáknak és a jelölteknek egyaránt tanulságosak voltak. Igy ed-
ződtek hozzá a Kommunista Párt tagjai a harchoz, amely a t őkés 
kizsákmányolás alól fölszabadítja a dolgozó tömeget. A párton 
kívüliekre is nevelő  hatással volt a mi titokzatos, fölvilágosító 
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munkánk, amely nemcsak az említett téli estéken, hanem minden 
alkalommal, ahol emberek megjelentek, és ahogy az adott helyzet 
megengedte, hol élesebb, hol mérsékeltebb hangon, de állandóan 
napirenden volt. A mi agitációnknak a hatása a következ ő  években 
a kisebb-nagyobb sztrájkokban nyilvánult meg, amelyekre anélkül 
került sor, hogy azokat előre megszervezte volna valaki. A hallot-
tak után bátrabb, követel ődzőbb lett a munkásság. 

A szakszervezeti összejöveteleket is be kellett jelenteni. Egy ha-
tósági személy jelenlétében zajlott le a megbeszélés, aki arról jegy-
zőkönyvben számolt be a fölöttesének. A házi összejöveteleket nem 
jelentettük senkinek, csak akinél tartottuk. De csak a kimondottan 
proletártársaságot értesítettük. A középosztályhoz tartozók nem 
voltak megbízhatóak. Ha valahol olyan is akadt a megjelentek 
közt, Ott a legközömbösebb dolgokról esett szó. 

Ez a pártfeladat nekem minden szabad id őmet lekötötte. Nem is 
húzódoztam tő le, sőt szórakoztatónak találtam, mert ha valamikor 
otthon maradtam, nem gy őztem a féltékenységi gyanúsításokat hall-
gatni. Hiába mondtam neki: gyere velem, ne unatkozz itthon ma-
gad. Vannak ott asszonyok is, ahova én megyek, és meg fogsz gy ő -
ződni, miről beszélgetünk. Bármit mondtam, falra hányt borsó volt. 
Tudom, tudom. Ha veled mennék el őre megintenéd nekik, hogy 
énelőttem vigyázzanak. Hiába hívtam, soha nem jött velem. Elhív-
tam a társaságot mihozzánk, amikor már volt házunk, hallja ott, 
miről esik szó. Utóbb már úgy tudta, mint én, mivel töltjük az 
időt, csak a titkos részleteket nem ismerte, mégis mindig valami 
nőszeméllyel összekötött. Javíthatatlan kispolgár volt. Én meg úgy 
gondoltam: amit teszek, meggy őződésbő l teszem, a magam és az 6 
érdekében, és nem engedem magamat magántulajdonnak tekinteni, 
ami megakadályozhatna a vállalt feladat végzésében. 

Tóth Ferenc egyik szomszéd ismer őse, 1924-ben küldött egy cso-
magban négy magyarra fordított könyvet az Egyesült Államok-
ból, ahová kivándorolt. A könyvek címei ezek voltak: Baloldaliság 
a kommunizmus gyermekbetegsége — írta Lenin; Harca diktatú-
ráért — írta Lenin; A tudás hatalom, a hatalom tudás — irta 
Liebknecht Vilmos; A vallás szerepe a munkásmozgalomban —
írta egy amerikai angol püspök, teljesen osztályharcos szemszög-
bő l nézve, de a nevét nem jegyeztem meg. 

Szűcs Budai Ferenc küldte a könyveket. Igy látszik, jó érzék-
kel, nagyon helyesen választotta ki, mire volt nekünk szükségünk. 
Azt hiszem, a szabadkai elvtársaknak is jól jött Lenin két könyve, 
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amit elvittek tőlünk. A későbbi utasításaikon érezni lehetett az ol-
vasottak hatását.  

1926-ban olvastuk magyar fordításban a Csokoládé cím ű  orosz  
kiadványt. Egy orosz kommunista volt a f őszereplője a könyv-
nek, aki a forradalom alatt fontos, vezet ő  szerepet töltött be. Arról  
szólt, miképpen került egy burzsuj n ő  befolyása alá, és fogadott el  
tőle néhány csomag csokoládét és pár elny űtt harisnyát a felesége  
és gyermekei számára. Általános nélkülözés volt az országban, és  

amikor a nép tudomást szerzett arról, hogy az elvtárs gyermekei-
nek még csokoládé is jut, a felesége öltözködik, ellenségeskedés kez-
dődött, ami egy fontos akció végrehajtását akadályozta volna meg.  

A tömeg megnyugtatására az elvtársat nyilvánosan elítélték és ki-
végezték. Tanulsága a könyvnek: a kommunista erkölcs az, hogy  
mindenben példamutatбnak és népszerűnek kell lenni a nép sze-
mében.  

Topolyán ezt a könyvet sokan elolvasták, és nagy hatása volt.  

Megismerték belőle, milyennek kell lennie a kommunista erkölcs-
nek. Sehol nem fordult el ő  nálunk semmvféle el őny elfogadása vagy  
megvesztegetés, ami a mozgalmat kompromittálta volna.  

Az agitációval és nevel ő  munkával volt kapcsolatban a május  

1-je megünneplésének megszervezése is. Több esetben röpiratot is  
terjesztettünk, helyben és a környez ő  településeken. A röpiratok  
mindig felsőbb szervektől érkeztek, melyekben azt fogalmazták  

meg, hogy ,a dolgozó tömegek nehéz életkörülményeinek megválto-
zása csak a tőkés rendszer eltörlésével válhat valóra. Le a kapita-
lizmussal! Éljen a Szovjet-Oroszország! Világ proletárjai, egyesülje-
tek! — ezekkel a jelszavakkal fejez ődtek be a röpiratok. A szim-
patizánsok vagy a jelöltek terjesztették őket. A legveszélyesebb  
feladatok egyike volt.  

(Folytatjuk)  



KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK 

BEVEZETÉS A XX. SZÁZADI 
SZERB KÖLTÉSZETBE 

VUK KRNJEVI Ć  

Rég elmúltak azok az id ők, amikor Goethe a világirodalom megte-
remtésén fáradozott, egyetemes kritériumok kialakításán, melyeknek alap-
ján lehetőség nyílna a különböző  irodalmi jelenségek magyarázására és 
osztály ozására. Ha ez még lehetséges is volt aybban a korban, amikor 
örvényben volt a „kor stílusa", ami az úgynevezett nagy kultúrák és 
irodalmak hagyományaiból származott, szinte azt mondhatnám, hogy a 
gyarmatosító nemzetek kultúrájából és .még a nyelv révén is ható er ő -
szakos befolyásukból, ma nem csupán lehetetlen, hanem teljességében 
konzervatív vállalkozás is volna akár kísérletet is tenni a szellemi érté-
kek ilyen rendszerének felállítására. 

A modern kor emberének el őre nem látható és sokrét ű  kommunikációs 
lehetőségeit napjainkban a tömegtájékoztatási eszközök is serkentik, s ez-
által az irodalomnak és a m űvészetnek az ismeretlen megismerésére irá-
nyuló egykori funkciója e fogalom információs értelmében véglegesen 
háttérbe szorult. Am épp ebb ől eredően az irodalomnak az ember bel-
ső , szellemi és lelki térségeire, az emberség mélyrétegeinek felfedezésére 
való összpontosultsága biztosítja azt a mozzanatot, amelynek révén az 
olvasónak lehetősége nyílik a párbeszédre. Az irodalom felfedez ői dimen-
ziója ezzel nyert valódi jelent őségében. „A költészet — állítja Mindrag 
Pavlovié — kitágulta történelem, a modernség, a pszichológia, a költ ő i 
formák evolúciójának, a réginek és az újnak, a szociológiainak, valamint 
a cselekvés receptív aspektusának tudatával. Olykora költészet önmaga 
kezében olvad el. Szintetikus feladat, eredend ő  és erőteljes képek és 
szimbólumok meglelése nélkül a költészet képtelen fennmaradni." 

Habár valójában csupán az els đ  világháború előtt, de különösen köz-
vetlenül a háború befejezése után veszi kezdetét a modern költészetre 
vonatkozó pozitivista mércék kétségbevonása, amelynek latolói, Jovan 
Skerlić  és Bogdan Popovié teljhatalmúan uralták az irodalmi és kritikai 
gondolatot a szerb irodalomban, az irodalmi és a költ ői gyakorlat azon-
ban igen összetett és szerteágazó mederben zajlott. A kritikusok irányí- 
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tották a költ őket, akik — például Šanti ć  — mesterükké és pártfo jójukká  
fogadták őket. A rendkívüli költ ői egyéniségek azonban, amilyen Laza  
Kostjć  volt, nemcsak hogy nem kezdtek párbeszédet az effajta kritikával,  
hanem a másfajta poétikákon alapuló költ ő i alkotásaikkal közvetlenül  
is tagadták a meglév ő  mércéket. Ezért a legkevésbé sem különös, hogy  
Bogdan Popovi ć  nem sorolja be A szerb költészet antológiájába (1911) 
Kostić  ma már híres versét, a Santa Marja della Salute cím űt, amely  
1909-ben jelent meg, azt a verset, amelynek, ha követjük bels ő  köi_tő i  
törekvéseit és figyelembe vesszük Kostj ć  „keresztezéselméletét", kétségte-
lenül a valós és a valótlan, az álom és a valóság, az jrracionális és a  
racionális szürrealista egymásra hatása anticipált, míg Kostj ć  más kísér-
letejt, amciyek oly közel állanak a kés őbb] expresszionista látásmódhoz  
vagy a nyelv] „ábrándképekhez", a „sorról sorra" elmélet szójátékok-
nak nevezte. Skerli ć  józan észre támaszkodó és leegyszer űsített véleke-
dése Dis költészetéről ma inkábba dogmatikus kritika példája, semmint  
komoly kritikusi ítélet.  

Más szóval, a huszadik század eleji szerb költészet végig magán viseli  
a „modernizmus" jegyeit, habár „modernizmus" egységes mozgalomként  
a szerb költészetben nem létezik. Az id ősebb költők azonban érett alko-
tásaikban már új, tartósabb és sokrét űbb költő i rajongásokat hoznak, és  
olyan költő] nyelvet, amely ellenáll az ítészek által diktált racionalista  
poétikának. Ám csak a század második évtizedében, a futurizmus és az  
expresszionizmus európai megjelenése után veszik kezdetüket az új és el ő -
reláthatatlan megkísértések a szerb költ ők számára. Már Dimitrije Mit-
rović  az 1913-ban kiadott Esztétikai kontemplációiban tolmácsolta a fu-
turista sz цΡndÉkokat, és a kor szabad verse már nagyban kikezdte az  
alexan.rinus és egy általán a kötött formák örökérvény űségét.  

Ugyanakkora szerb költ őknél tovább tart a verselés egy hazafias  
ihletettségű , nemzeti ideáloktól áthatott hagyományos, patrjarkáljs módja,  
amely szembeszegül a török és az osztrák—magyar dominációval, már  
szociális motívumokat is felmutatva Šanti ć, Duč ić , Rakić , majd később  
l etroVl б , ső t Dis költészetében is.  

A nagy átalakulások, az els ő  világháború el ő tti nemzeti és szociális  
forrongások, amelyeket Princip lövése serkent, eredményeznek majd új  

és radikális helyzetet az irodalomban, különösen a költészetben. A Mlada  
Bosna köré csoportosuló költ ők még a modern költészet hagyományos  

keretei között írtak, ám mára következ ő  nemzedék kezdte elfogadni,  
és fordítani, a más irodalmakat képvisel ő  kortársait. A kosavói rajon-
gásokat a whitrnaniek váltják fel. De a szimbolista poétika, alkalmaz-
kodva hagyományos „éneklésünkhöz és gondolkodásunkhoz", a hazafias-
népjes érzelmesség egy fajtájához, még hosszú id őn át megmarad az ural-
kodó költői irányzatnak. Az Olyan er ős költő i egyéniségeknek köszön-
hetően, amilyen Duć ić  és Rakić , ez a poétika átalakul és megújul, úgy-
hogy igen későn fog elérkezni a túloldali szimbolista víziókhoz az intim  
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metafizikai kategóriákon belül. A szimbolista költ ő i törekvéseknek e 
hosszan tartó fölényét rendítik meg az expresszionista poétika jelenségei 
és variációi, a szürrealista radikalizmus és a szociális költészet verizmusa, 
de mégis rendkívül hosszú ideig fenn tudott maradni. Még az ötvenes 
években is az érdemes költ ők, élükön Miljkovićtyal, költészetüket neo-
szimbolista kategóriákkal magyarázták. 

Ellentétben égaljunk más nemzeti irodalmaival, a horvát és a szlovén 
nyelvűvel, a futurista mozgalomnak a szerb irodalomban nem volt sem-
miféle hatása sem a költ ői gyakorlatra, ám az expresszionizmus válto-
zatainak sokféleségével még mennyire megrázkódtatta a szerb költészet  

hagyomány ossáát. Nem csupán Vinaver és Crnjanski, a szerb költészet  

expresszionista kiáltványainak szerz ői inaugurálták a költői nyelv exp-
resszióinak új területeit mind elméletben, mind a közvetlen költ ői gya-
korlatban, hanem az olyan költ ők is, akik mélységesen kötődtek a nem-
zeti hagyományokhoz, mint például Mom čilo Nastasijević , elfogadták az 
expresszionista korrozív rengésnek a konvencionális költ ői nyelvre irá-
nytiló rétegét, ami lehet ővé tette, hogy a nyelven belül sor kerüljön a ki-
mondhatatlan új, belső  megéneklésére. A nyelvi-metafizikai újítások 
utáni kutatásnak ez az útja annyira jelent ő s ćs kölxő ileg gyümölcsöző , 
hogy Vasko Popát is elvezette a nyelvi-költ ő i újítások középpontjába, 
2melyek épp a nyelvi expresszió révén sokkalta közelebb állnak az exp-
resszionizmushoz, minta szürrealizmushoz, habára világ és az élet át-
lése szempontjából Popa versei elválaszthatatlanok a szürrealista tapasz-

t аІ atоkгбІ  és kísértésekt ő l. Ellentétben az ún. absztrakt expresszionizmus-
al, az expresszionizmus másik válfaja, az aktivista expresszionizmus, 
amely kés őbb, főként a német irodalomban, a szociális irodalmi beállí-
rottság sarkköve lesz, a szerb költészetben er őteljes költő i egyéniségek 
ré-rén van jelen, akik a valószín űleg legtartósabb költ ői inspirációt, a 
hazafiságot szocializálták, és, okulva az els ő  világháborún, „a nemze-
.ek e r: gy vágóhídján", belülről széjjelrombolták. Vinaver még 1920-
~an, Az expresszionista iskola kiáltványában azt az eszmét hirdette,  

hogy „az expresszionizmus forradalmi". A kés őbbi expresszionista törek-
vések (a zenitizmus, a hipnizmus, a szumátraizmus, a kozmizmus) csupán  

variációi az alapvet ő  expresszionista eszmének, kihangsúlyozva az egyes  
elemeket.  

Szemben az eredend ő , absztrakt vagy szocializált expresszionizmussal,  
amelynek alapelvei a két háború között teljesedtek ki a szerb irodalom-
~an, az, amit a szerb költ ők hatványozottan fejlesztenek az expresszio-
aista inspiráción belül, a nemzeti problematikával kapcsolatos „éneklés  

s gondolkodás" — a nemzeti bálványok ledöntését ő l az új nemzeti mí-
:oszok kialakításáig. Mind Crnjanski, mind Rastko Petrovi ć  és Andrić  
~s például, valamennyien a maguk egyéni módján a történelem, a múlt  

a nemzeti mitológia felé fordulnak. Az expresszionista képek után  

való kutatás különböz ő  kísértések felé sodorta őket.  
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Igy Rastko Petrović  — aki kétségtelenül kapcsolódik Apollinaire szür
realizmust megelőző  kísérleteihez, habár, mint ismeretes, maga Apolli- 
naire találta ki a ,szürrealizmus elnevezést — a szerb költészetben és iro-
dalomban a szürrealisták és a szürrealista mozgalom valamiféle el őfutára 
volt. Rastko Petrovi ć  az újfajta költészet tudatával szerelt le az els ő  vi-
lágháború után, majd okulva a modern francia avantgarde tapaszta-
latain, olyan költői képek után kutatott, amelyek kifejezhetik a bels ć  
életet. Szerepe az új költ ői nyelv megteremtésében rendkívül nagy és 
gyümölcsöző . 

Az októberi forradalom nagy fordulópontjának eszméi távol_ maradtak 
ettől a Rastko Petrovi ć  által meghonosított modern költészeti formától 
Szemben Ivliroslav Krležával, a horvát költ ővel, aki elfogadta az ú 
valóság eszméit, amelyeket az októberi forradalom hozott magával, 
szerb irodalomban csupán a harmincas években kerül sora költészet ki-
fejezettebb szocializálódására. A hidat a költészet szocializálása, a költ ő : 
nyelv szocializálása és konkretizálása felé a szerb költészetben a sz ű r 
realista mozgalom fogja képezni. Habára szerb szürrealizmus valójá-
ban az egyetlen olyan mozgalom, amely párhuzamosan zajlik le itt é! 
az európai irodalmakban, habára szerb szürrealizmus csökkentette a le-
maradást, amely annyira jellemzője a kis nemzeteknek, mégis csupán 
bretoni szürrealista dogmától való eltérés szakaszában, és még sokkalta 
később is, egészen a hatvanas évekig számos eredményes költ ő i próbál 
kozás és tapasztalás mozgatója volt. A szerb szürrealizmus nem fogadta 
el a hazai dadaista kísérleteket, habár id őben megelőzik (Micić , Aleksić ) 
habár épp ezekben a pillanatokban, a húszas évek elején a dadaizmus 
Európa-szerte kihuny, hanem saját feltételei között igyekezett új költ ő  
övezetbe jutni. Különösen az intellektualista mozgalom, a szerb szürrea. 
izmus volt heves áttétele a párizsi szürrealizmusnak, de megvoltak 
maga sajátságai is. Marko Risti ć, a hazai szürrealizmus f ő  teoretikusa 
még 1924-ben szól a szürrealista posztulátumokról. Ezt megel őzően 
leendő  szürrealisták együttm űködnek az ún. modernistákkal (a Putevi 

[Utak] című  folyóiratban), hogy kés őbb, a maguk által indított nyom. 
tatványokban egyre inkább csoporttá érlel ődjenek. Ám csak 1936-ban 
a Nemogu će (Lehetetlen) cimű  almanachban jelentkeznek egységes moz 
galomként. A harmincas évek elején sor kerül a szürrealista mozgalon 
elméleti konstituálódására, és ugyanakkora szürrealista eszmék szocia 
lizálására, továbbá a szürrealisták bekapcsolódására az ún. irodalmi bal 
oldal frontjába. A szerb költészet és a költ ő i nyelv fejlődése szempont. 
fából a szürrealizmusnak rendkívüli jelent ősége van. A szürrealista kö 
vetelmények ugyanis, amelyek magukba foglalják a racionális és az irra 
cionális szintézisét, a paranoikus szimuláció módszerével a tudatalatt 
világának kétségbevonásában a költ ői kép sohasem tapasztalt játékos 
ságát, valamint rendkívül hatásos és új nyelvi kapcsolatokat eredmé 
nyeztek. A nyelvnek a rurális szóösszetételekt ől való végleges megsza 
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badításával ugyanis kezdetét vette az expresszionista költ ői akció, ám  
leginkábba szürrealista kaland járult hozzá ahhoz, hogy a költészet  
nyelve megszabaduljon valamennyi szorítástól, és a költ ői képek közvet-
len kifejezésévé váljon.  

Meg kell jegyezni, hogy a szürrealisták e költ ői akciót hosszú időn át  
a szociális irodalom mozgalmába illeszkedve folytatták, cs еlekvésük for-
mnájaként fogadva el a szociális elkötelezettséget és az elkötelezett irodal-
mat. A szociális viszonyok szempontjából különösen drámai id őszak-
ban, a harmincas években, vagyis a második világhábarút megel őzđ  év-
tizedben a szürrealisták a másfajta irodalmi beállítottságú költ őkkel  
együtt a közvetlen társadalmi és politikai akcióként ható irodalmi for-
mák után kutattak. Egyesek közülük, mint például Marko Risti ć , Krle-
ža hatására, védelmezték „az álomra való jogot", a jogot a humorra és  
a szabad költői játékra az új realizmus, és, kés őbb, a szocialista realiz-
mus szigorú kánonjaival szemben. Ez a védelmezés eltartott egészen az  
ötvenes évekig, amikor irodalmunk véglegesen elfogadta az alkotói sza-
badságot, és a harmincas évek szürrealista költ ői, Matić  meg Davi čo  
közzétették érett költ ői műveiket.  

Köztudomású, hogy a fasizmus elvitatta az expresszionista alkotások  
valamennyi értékét, és nyilvánosan elégette őket, és hogy a szocialista  
realizmus sztálinista koncepciója tagadott mindenfajta irodalmi kísérletet,  
szembeszállva a forma forradalmasításának eszméjével, amelyr ő l még  
ellenállhatatlan elragadtatással nyilatkoztak és ilyen értelemben tevé-
keny keciten is a fiatal szovjet irodalomban, amely elfogadta a futurista  
eszméket. Az irodalmi baloldalon bekövetkezett összet űzés, amelyb ő l  a 
szerb költők az ellentétes álláspontokról vették ki részüket, s őt még  
a volt szürrealisták is megoszlottak, arra mutatott rá, hogy a modern  
költő i nyelv és beszéd folyamatai, amelyeknek épp a két háború közötti 
szerb költészet volta legnagyobb csatatere, nemcsak hogy nem fejez ődtek 
be, hanem még elméletileg sem tisztázódtak. Valójában csupán az ötvenes 
éveket követ ően valamennyi költ őgeneráció lírai gyakorlata nyitotta meg 
újra a költői nyelv mint modern, jelenkori költ ő i képekből álló beszéd 
konstituálódásának útjait. Ehhez jelent ős mértékben hozzájárultak azok 
a költők is, akik, mint például Skender Kulenovi ć , a forradalomban 
kutattak az autentikus költ ői beszéd után. Kulenovi ć  poétikája, amely a 
népkólteszeteii alapszik, jelent ős hozzájárulása modern költészet formai 
(hősi poéma) és nyelvi (rurális-hagyományos .szókincs) gazdagításához. 
Ezáltal Kulenovi ć  felülmúlta a szociális költészet nyelvi kollokviálissá-
gát és plakátszer ű  leegyszerűsítését. 

Amennyiben a XX. századi szerb költészetnek a századfordulótól az 
elsó világháborúig terjedő  időszakban jellemző  mozzanata a józan ész 
által megszabott, valamint a konvencionális, patriarkális költ ői nyelv 
destruálása, amelyet Vojislav Ili ć  korai szimbolizmusa, Kostić  belső  ten-
zióinak és szókapcsolatainak halmozódása, továbbá Du č ić  alexandrinusai- 
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nak absztrakt szimbolizmusa képvisel, amit ő  maga múlt felül rendkívüli  
metafizikai és személyi inspirációjú verseivel kés őbbi költészete során, az 
epigonos szimbolizmusra valló nyelv hathatós szétbomlasztásának még 
hosszabban tartó folyamatát figyelhetjük meg a másfajta ihletés ű  költők-
nél (Disnél, például), esetleg az új szókapcsolatok kialakítására irányuió  

erőfeszítéseket az új, expresszionista nyelvi és költ ői ihletések alapján a 
kötött formán belül (Vinaver). 

A szabad vers az első  világháború alatt és a háború befejezése után 
már nagyban kivetítette a költ ői nyelv új sajátosságait, ám csupán az  

igazi expresszionista poétika és költ ői gyakorlat, mint amilyen a Crnjans-
kié és Rastko Petrovi ćé, radikalizálja végérvényesen a szimbolista kö-
töttségeket.  

A költő i nyelv konvencióival való legradikálisabb leszámolást termé-
szetesen a szürrealisták vitték véghez, ám, és ez igen érdekes, csupán 
már érett műveikben (Davi čo, Matić ). 

A költői nyelvnek a folklorisztikus gondolkodás és a nyelvi vallomás 
mélyrétegeitő l ihletett másfajta, rendkívüli megújítását Mom ~ilo Nasta-
sijević  hajtotta végre megismételhetetlenül, és sokáig kellett várni ennek 
az útnak a felújítására és folyt г.tására (Vasko Pipa). 

Nyilvánvaló, hogy a húszas évek a különböz ő  és eredményes kutatások 
időszakát jelentik a szerb költészetben, a harmincas évek pedig legin-
kább abból a szempontból számítanak jelent ősnek, hogy ekkor nyílt tér 
az irodalom társadalmi ,elkötelezettsége számára olyan költ ői vitalitással, 
amely a költészetet megvédte a leegyszer űsítéstő l, elhárítva а  költői fej-
lődés folyamatainak buktatóit. 

Am a költő i tapasztalat teljes és sérthetetlen megújítását csupán azok 
a költők, azok az er&teljes költ б i egyéniségek biztosíthatták, akik vizs-
gálódásaikat költбi alkotásokban tették közzé a maguk költ ő i gyakor-
lata során. Verseikben ami a költ ői maradandóság szempontjából újat 
jelentett, az elválaszthatatlanul bele van sz őve a vers nyelvébe. 

Számos háború utáni* szerb költ ő  távol áll a költészet és a költ ő  
személyisége hagyományos értelmezését бl, amely szerint a „tiszta költé-
szet" iránti romantikus odaadás sine qua non feltétele a költ ői alkotás-
nak. A háború utáni szerb költ ők többsége, akárcsak el ődeik, a XX. 
századi költők elődei, kétségtelen eredményeket ért el m irodalmi m ű -
fajokban is. Különösen az a tény szembeötl ő  azonban, hogy a háború 
utáni szerb költ ők az irodalmi-kritikai megítélés és értékelés közvetlen 
részesei (irodalomkritikusok, esszéisták és irodaloinelinéleti szerz ők). 

Ily módon az eurбpai költészet baudelaire-i hagyománya éppen a há-
ború utáni szerb költ ők révén valósítja meg igazi egzisztenciáját: a  köl-
tői és az irodalomkritikai akció egységét. A költ ők tehát költő i gyakor- 

* A megnevezés a II. világháború után jelentkez ő  költőkre vonatkozik. 
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latuk által is, meg irodalomkritikusi gyakorlatukon keresztül is közvet-
len hatással vannak a költészet fejl ődésére. 

Davi~o leleményes írása, A költészet és az eilenállások cím ű , a maga 
idejében számos lehet őséget tárt fel arra nézve, hogy idehaza szabadabb, 
modernebb, végső  soron korhűbb beszélgetés bontakozzon ki a költészet-
tel kapcsolatban, ám a költészettel szembeni ellenállás továbbra is tar-
tott. Jeliemz ő  Milan Bogdanović  támadása Vasko Pipa egy egészen ár-
tatlan verse ellen, melyben nyilvánvaló a kritikusnak az az óhaja, hogy  

'tradicionális és tradicionalista értékeket leljen és ezeket bizonyítsa Svetis-
lav Mandić  költészetében. Az ötvenes évek után azonban fokozatosan,  

'de elkerülhetetlenül megd ől minden ellenállás, és megnyílnak az utak az  

'új költőnemzedék el őtt. Az ellenállás természetesen tartósabb volt, de  

z új felfogások ledöntötték a konzervativizmus akadályait.  
Teljes g zelmet azonban, akárcsak Vuk Karadži ć  idejében Brank)  

Raditeviё  költészetének megjelenése, csupán az új m űvek arathattak.  
Ezek pedig Vasko Pipa és Mindrag Pavlovié versgy űjteményei voltak,  
a Kora (Kéreg) és a 87 vers. Skender Kulenovi ć  Ševája (Pacsirta) és Da-
vičo Ćovpkov ćovek (Az ember embere), valamint Mati ć  Bagdalája mel-
lett ezek voltak az új költ ői felfogás bizonyítékai, amelyek oly fokig  
megingatták a megállapodott mércéket, hogy a már kialakult költ ő egyé-
niségek, az olyan költők is, akiknek tekintélyük és elismert értékük volt,  
változtatni és újítani kezdték költ ő i e'képzeléseiket és szárnyalásukat.  

Mindaz, ami ezután a dönt ő  ütközet után következett, a költészet_  
említett új felfogásainak az eredménye. A vers a metaforák t űzijátéka  
lesz, béklyózatlan költ ői kutatás, a különböző  költő i szenzibilitásokra  
való hagyatkozás spontán érvényesülése, vizsgálódás a nyelv területn,  
amely a régi tapasztalatokra és a hazai költ ő i próbálkozásokra támasz-
kodik, vagy bizonyos törekvések közvetlen folytatása a költészet gya-
korlatából. Ez az új költészet el ő retörése volt.  

Azokat a költői erőfeszítéseket és számos olyan költ ő  eredményeit 
vizsgálva, aki a háború utáni. szerb költészet els ő  időszakába sorolhat,, 
„a n 'pgy" ' 'p' ' k" korszakába, vagy ahogyan egyes kri- e 	ulesek es a vasute itese 
tikusok egészen helytelenül nevezték, a „rajongás költészetének" periódu-
sába, mivel itt szó sincs semmiféle rajongásról a költ ői művön belül, a 
mai olvasó csupán csodálkozni tud azon, hogyan nevezhették ezt egyál-
talán költészetnek azok után a magas teljesítmények után, amelyeket 
költészetünk a kezdetekt ő l addig megvalósított. Mindaz többé-kevésbé 
józan ésszel megalkotott fogalmazvány és ügyetlen verselés volt. Azt, 
ami a költészetet megvédte a líraiat± angságtól, a háború el őtti költők 
művei — Davi ćo, Dedinac, Matić , Kulenović  és mások — jelentették. 
Ezért a háború utáni költ őkről és eredményeikr ő l csupán annak alapján 
beszélhetünk, amit az ötvenes évek után valósítottak meg, szem el ő tt 
tartva néhány őszinte hangot, verssort vagy verset.  

Ha eltekintünk a háború utáni szerb költészet els ő  korszakának, an- 
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nak az időszaknak józan ésszel megírt verselményeit ő l, amdly elzárkó-
zott az elöl a szükséglet el ől, hogy folytassa a két háború! közötti és a  
népfelszabadító háború alatti költészetünk bizonyos versérlel ő , vitális  
sajátosságait, máris abban a helyzetben vagyunk, hogy megállapíthatjuk,  
miszerint a költészet felszabadításának folyamata lezajlott és megvaló-
sult az új egyéniségek sokszólamú és tömeges fellépésében, de az id ő sebb  
költők intenzív jelenléte révén is. A felszabadítás folyamatát a háború  
előtti költők indították meg, de a háború utáni szerb költ ők vitték vég-
hez, és segítették végs ő  diadalra. Nem csupán értékesnek, hanem .sokol-
dalúnak is mondha-t б  költészetük a felszabadítás folyamatát a létezés fo-
lyamatáv á tette.  

Más szóval, költészetünk nyitott helyzete felülmúlta egy esztétikai  
koncepció szűkkeblűségét és kizárólagosságát, ami bármennyire is radi-
kálisnak és újnak számított, bármekkora szükség is volt rá a költészet  
egy válságos pillanatában — és lehet őséget teremtett a világ és az élet  
átélésének és megéneklésének különböz ő  kiindulópontjairól jelentkező  iga-
zi költői egyéniségek affirmálódására. Ez a háború utáni szerb költ ők  
rendkívül nagyfokú különböz őségét tette lehet ővé, helyet biztosított nem-
csak azoknak, akik művükkel, költészetükkel nem csupán folytatták a  
költészeten belüli keresések és kutatások útját, hanem azoknak is —  

hogy a két végletet említsem, — ,  akik a hagyomány ellen őrzött és elfo-
gadott tapasztalatait használták fel költ ői beszédük kiteljesítésében. Épp  
ezért is mutatkozik szükségesnek a háború utáni szerb költ ő i jelenségek-
rő l és egyéniségekről szólni, és nem a háború utáni szerb költészetr ő l.  
Mert a háború utáni szerb költészetet egyként alkotják mindazoka köl-
фtők, akik ma tevékenykednek benne, Vu čótól Matićig és egészen a leg-
újabb költőkig.  

A fordulópontot jelent ő  ötvenes években, a modern szerb költészet  
intenzív e13retörése idején e folyamat ellenz ői azzal is igyekeztek két-
ségbe vonni értékeit, hogy megállapították, miszerint ez a költészet után-
zás, ha nem teljes egészében való átvétele az idegen költészeti tapasz-
talatoknak. Ezek a puristák analógiák után kutattak, antológiákat búj-
tak, és végül kísérletet tettek az új törekvéseket hoz б  és megvalósító  
költők mindenfajta tehetségének elvitatására. Effajta ambíciójukban any-
nyira elvakultak voltak, hogy gyakran szem el ől tévesztették a két há-
ború közötti költészetünknek egyes mai költ őkre gyakorolt hatásait,  
vagy éppen a szovjet költészet befolyását a háború utáni költ ő ink egy  
másik csoportjára. Szükséges azonban kimondani, hogy e valamiféle  
önkényes, „barbarogéniuszi" költészet utánzására vonatkozó álláspont  
nem más, mint az a jelenség, amit Davi čo szabatosan úgy+ fogalmazott  
meg, hogy „vaksága különbségeket és látnokisága hasonlóságokat il-
letően".  

A hagyományok iránti viszonyulás (költ őink számára ma is kihívást  
jelent Njegoš, Sterija, Kosti ć , Tin) azonosa szellemi értékek iránti vi- 
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szonyulással, amelyeket ismerni kell, becsülni és folytatni. A költ ők, akik 
az ötvenes évek után jelentkeztek az irodalomban, elfogadták ezeket a 
felismeréseket. 

Ezért általános érvény ű  megállapításként fogadhatjuk el, hogy a há-
ború utáni szerb költ ők nagy számának költészetében érezhet ő  a vers 
racionális megszervezésére irányuló törekvés. Leggyakrabban, szinte 
kronológiailag, nyomon követhet ő  minden költőnél verseskönyvről ver-
seskönyvre az a vágy, hogy az ökonomikus kifejezésmód el őnyben ré-
szesüljön a költ ői nyelv többi lehetőségeivel szemben. 

A tradíció külön formája, a folklórhagyomány képezi a háború utáni 
szerb költészet egyik kiapadhatatlan és leger őteljesebb forrását. A nem-
zeti géniusz ifjúkora, amelyr ő l akkora lelkesedéssel szólt Rastko Petrovi ć , 
egyike azoknak a költ őknek, akiknek költészete és költészetének értei-
imezése is jelentős visszhangra találta háború utáni szerb költ ők körében, 
a költői konvencionalizmus e hiányának ifjúkora könnyen megtalálta a 
világ megfogalmazásában a maga tisztel őit és folytatóit, meg azokat is, 
akik, többé-kevésbé öntudatlanul ugyan, a naiv népi fantasztikumot kö-
zelinek érezték saját létélményükhöz. A folklór tehát megmarad a mo-
dern költészetben — kezdve Vasko Popótól, aki a folklór elemeib ők 
látszólag naiv játékokat dolgozott ki, és hozott létre a világ tolmácsolá-
sában, egészen a sajátságos új kozmogóniáig, amelyet joggal tekinthetünk  
a mindennapi csodálatos metafizikájának a nem mindennapiban, és Bran-
ko V. Radi ćević ig, aki a még él ő  folklórral, a folklorisztikus „költészet"  
mindent,a l~jaival összhangban írja a folklór humoros interpretálását adó  
verseit, vagy egészen, mondjuk, Ljubomir Simoniéig, aki a jelenkori  
folklórnak ugyanezt a folklorisztikus médiumát stilizáltan illeszti be  
verseibe.  

A romantikusok utána szerb költ ők egyetlen nemzedékének sem sike-
rült annyi elemet találni költészete :számára a folklórban, mint ennek.  
Az igazság kedvéért meg kell mondanunk, hogy a szürrealisták, Rastko  
Petrović  példáján okulva, felhívták a figyelmet a folklór eredend őségére 
a költészet szempontjából, ám csupán némelyikük, például Dedinac vég-
zett szórványos kutatásokat ebben az irányban. Más, ,egészen nyílt mó-
don, a veszélyeztetett emberi sors költ ő i látomása leírásának kalandjára 
hagyatkozva a folklór tökéletességig fokozott archaikus szintagmáinak 
révén tette ezt Мomćilo Nastasijevi ć  is. 

Áin a szerb költ ők e nemzedéke legradikálisabb viszonyulását a szerb  

költészet hagyományaival szemben a humor megközelítésében mutatta  

fel, illetve a humor jelentésében a világ költ ő i átélésének és kifejezésének  
folyamata során. Ez többé nem Vu čo ártatlan humora, sem Kosti ć  pro-
métheuszi kacagása. Ebben a jelenkori humorban több a tragikum, mint  

számos költő  komoly, sőt túlságosan is komoly feljegyzésében.  
Ez a modern humor sokkalta inkább világnézet, minta költ ő i meg-

nyilvánulás csupán egyik formája. Ez, miként Isidora Sekuli ć  mondaná,  
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egyike a világ ugyanazon megközelítése két tengelyének. A szerb köl-
tészet sohasem értelmezte ily humorosan a világot, mint ma, ennyire  

széles területen, a Vasko Pipa költészetében megnyilvánuló elidegenedett  

lények humoros szituációiban, a játékban, amelynek vé ge-hossza nincs,  

de kiút sincs belő le, a Branko V. Radi ćević  költészetében jelentkez ő  or-
szaguti emlekmuvek „filozofiajanak tragikomikus interpretac і ojan at  
egészen Branislav Petrovi ć  látszólag féktelen, de valójában gyöngéd  
kesergő iig. Мásfel ől adva vannak a nyelvi szintagmák furcsa költ ő i  
kapcsolatai, amelyek a modern ember abszurd gondolkodás nódj4 nak  ki-
fejezései, vagy pedig Be ćković  játszadozásai, amelyek megkérd őjelezik a  
verset szerző  szubjektum valamennyi erkölcsi normáját, hogy ily módon  
maga az olvasó is megkérd őjeleződjön. A modern szerb költ ők humora  
valóban az a fajta katalizátora lesz a „gondolkodás és éneklés" folya-
matának, amely oldalösvényeket jelent a modern ember bels ő  életének,  
illetve lelki elidegenedésének feltárásában.  

A humor mindent kérdésessé tesz, még önrlagát is. Ezért is igyekeznek  
a költők, akik, íme, semmitől sem rettennek vissza többé, a saját maguk  
'és a világ közötti ellentmondás felmérésében az ismeretlen — és a végs ő  
—  utáni vágyakozásukat még egyedül a humorral csillapítani. A humor  
védekezése a veszélyeztetettség ellen. De igen agresszív védekezés.  

A háború utáni szerb költ ők többsége hangot ad ennek a veszélyez-
aetettségnek, amely az embert és a költ ő t fenyegeti a világ tragikus való-
ságával, ahová elidegeníthetetlenül tartozik. Rai čković  ezt a vers sor-
sáért való aggódás állandó variálásával teszi, Pavlovié ironikus viszo-
nyulással az ember vágyakozásának állandói iránt, hogy meghatározza  
magz.t a világban, amely idegenkedik t ő le, Ivan V. Lalié esztétizáló  
nyomozással az emberi szellem tartós míívei után, Borislav Radovi ć  az  
emberen kaotikusan luralkodб  irracionális er őkkel való szembeszállás  
kutatásával, 1Vliljković  pedig azzal a rajongással, amellyel mintha el  

akarná fojtani a mulandóság érzését, és új ösztönzést akarna  

adni az igazi emberi szolidaritásnak. A fenti egyéniségek mind-
egyike versbeszédének tökéletesítésével építette ki költészetét. Ha pél-
dául követjük Miljković  érlelődését, láthatjuk, hogy iigyes versel őként  
indult, hogy a kés őbbiek során csupán alkalmazza ezeket a tapasztala-
tokat az ember veszélyeztetett lénye dönt ő  meghatározói után való  
kutatásban, hogy végül teljesen nyílttá tegye költ ői beszédét, arra az  
$hajra hagyatkozva, hogy egyenesen az olvasóhoz fordulva tegyen kísér-
letet a költ ő  és az olvasó közötti nyílt kapcsolat megteremtésére.  

Ér p az úgy nevezett hazafias költészet példáján bizonyítható mind  

ezeknél a költőknél, mind a háború utáni szerb költ ők valamennyiénél,  
;hogy mennyire megváltozott a költ ők és a vers viszonya. A háború utá-
ni szerb költők szinte nem is foglalkoznak a hazafias költészettel a szó  

hagyományos értelmében. A háború utáni szerb költ ők számára ugyanis  
Popátбl és Danojliétбl kezdve (Radi čević , Raićković , Lalié, Miljković .  
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Simović , V. Markovié) a hazafias érzelmek többé nem a deklaratív  
vagy patetikus kiválást jelentik a világb бl, ameyhez költészetük külön-
b~n is tartozik. Ellenkez őleg, e világon belül a költők nyomбs okokat  
találnak arra, hogy jelezzék ragaszkodásukat az égaljhoz, az igazsághoz,  
a jelenhez vagy a múlthoz. A hazafias költészet számukra a mindenna-
poktól különválaszthatatlan költészet. A hazafias érzelmek, miután  a 
költő  világához tartoznak, elvegyülve a többi érzelmekkel a költészet  
részévé lesznek. Nem különülnek el, hogy a költ ői identitáson belül le-
'yen szükség a ; meg ő rzésükre.  

Ez, véleményünk szerint, a költ ő  egy napjainkban adódó mélyebb és  
reálisabb pozíciójából ered. A költ ő  ugyanis megkísérli, hogy ne tegyen  
különbséget és ne válassza külön az éneklést a gondolkodást б l, ahogyan  
ezt régente mondták volna.  

A második világháború után nálunk hosszú időn át kitartottak az  
„éneklés és gondolkodás" mesterséges megosztása mellett a költészeten  
belül. A költők egy részét racionálisnak, cerebrálisnak, hidegnek min ő -
sítették, míg másokat emocionálisaknak, tradicionalistáknak, „furulyá-
soknak" tekintettek. Az ötvenes évek utána nagyszámú költ ő  jelentke-
zésé v el e i elosztáshoz való ragaszkodás tarthatatlanná vált. Az új, a  
modern szenzibilitású költ őket ugyanis nem lehetett e mesterséges fel-
osztás alapján osztályozni. „Az éneklés és a gondolkodás — ahogyan  
ezt akkoriban Zoran Mišić  megállapította — talán sohasem haladtak  
kiöltészetünkben szorosabban egymás mellett." A költ ők tehát költői mű -
veik révén jogot formálhattak arra, hogy ne túlhaladott kategóriákban  
beszéljenek róluk. A költ ők szellemi egyéniségének ez az érlel ődési  
folyamata épp a háború utáni szerb költészetet jellemzi. Branko Miljko-
vić  vagy Borislav Radovi ć  esete példaként szolgálhat erre.  

Ám ez a változása költészet megítélésével kapcsolatos felfogásokban  a 
költőkre is hatott, akiket azel őtt vagy az egyik, vagy a másik áramilat  
képviselőinek tekintettek. Rai čkovićnál például megfigyeihet ők a kizá-
rólagos érzelmi impulzusok felülmúlására tett er őfeszítések, úgyhogy köl-
tészete egyre inkább szolilokvium lesz, amelyben különválaszthatatlanul  
szövődik egybe csupán a vers és a benne lev ő  világ.  

Az „éneklés és a gondolkodás" közötti ilyen kihangsúlyozott viszony  
többé nem merül fel a háborii utáni szerb költ ők esetében. A költ ő  egyé-
nisége, szellemi érlel ődése túlhaladja a költ ői mű  e régimódi, szinte kon-
zervatív értelmezését. Az apriorisztikus esztétikai felfogásokból és esz-
tétikai elméletekb ől átvett kategóriák a háború utáni szerb költ ők pél-
dáján ez alkalommal is megmutatták pretenci бzusságukat. És hiányossá-
gukat.  

Ez legkönnyebben a nyelv és a költészet viszonyának példáján fi-
gyelhető  meg a háború utáni szerb költ őknél. A költ ő i nyelvet ugyanis  
a költő i egyéniség elidegeníthetetlen részének kell tekinteni, ahogyan egy  
költői mű  nyelve elválaszthatatlan része a tulajdon költ ői nyelvének.  
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Nem létezik költ ői nyelv az adott alkotáson kívül. Ebb ő l eredően, mond-
juk, a költői nyelv és a nyelvi folklór viszonya Vasko Popánál való-
jában a költő  személyiségének viszonya a folklór szellemi és költ ői érté-
kei iránt. Egy másik költőnek, Vito Markoviénak ezért is van saját 
viszonyulása a folklórhoz. Ez nem csupán a vershez való közeledésében 
nyilvánul meg, hanem magában a nyelvében is. Habár a folklórral 
összhangban alakult ki, e két költ ői nyelv teljesen különbözik egymástól. 
Popánál a humor egészen megfosztotta patetikájától a folklór nyelvi 
szintagmáit, és teljesen új jelentésbe ágyazta be, Markoviénál viszont a 
folklór szintagmáinak er őteljessége, agresszivitása és fanyarsága lesz fo-
kozottabb. 

Egyedül csak ekként, a költő i nyelv kiépítése és tökéletesítése folyama-
tával magyarázhatóa háború utáni szerb költ ők metamorfózisának sok-
félesége a költ ő  és a nyelv viszonylatában. A kutatás, a vizsgálódás és 
a kísérletezése lehet őségeinek felhasználására a költ ői nyelven belül kí-
méletlenül, olykor teljesen ellen őrizetlenül került sor. A hanghasonlóság 
asszociációinak egész során vagy a szürrealista tapasztalatoktól ihletett 
több emeletes metaforákon alapuló költ ői nyelvtől egészen a verssor 
nehezen kihallható, hermetikus faktúrájáig terjed ő  széles skálán kutat-
tak a háború utáni szerb költők az új kifejezési és nyelvi lehetőségek 
után. Ám itt is, mint mindig, amikor a költészetr ől van szó, a nyelvi 
kutatásokban csak az releváns költ őileg is, ami a vers immanens ré-
szévé lesz, illetve a kutatás eszközévé válik, és nem önmaga céljává. 
Ebben az értelemben a vers bizonyos hermetizálódása, mint a háború 
utáni szerb költ őknél tapasztalható általánosabb érvény ű  jelenség, az új 
közveűen megnyilvánulása, mondhatnánk, az alkotók jelent ősebb szá-
mánál legtöbbször az urbánus szenzibilitásé. Ezt a jelenséget is az újdon-
ságok egyikének kell tekintenünk a szerb költészetben. 

Vuk Karadžié korszakától számítva a szerb költészetnek hagyománya 
a költő  és a nyelv viaskodása. A költ ői nyelv fejlődése nálunk disz-
kontinuitásokban ment végbe, a normális európai folyamatok nélkül, 
amelyekben az alkotók egyik nemzedéke túlhaladja, de folytatja is az 
előbbi nemzedék tevékenységét. Nagy költ őink mindegyike újrahódította 
a maga számára a nyelvi lel őhelyeket, és beolvasztotta versbeszédébe. 
'De a nyelv ellenállt, és ez sok költ őnek az életébe került. Felülkereke-
dett rajtuk. A háború utáni költ őnemzedék azonban ezen a téren is 
érdekes eredményre jutott. E költ ők közül sokan egy olyan lehetőséget 
választottak, amely a legközelebb állt szenzibilitásukhoz a nyelvi érté-
keknek a versbeszéddé való alakításában, és pusztán ezt valósítva meg 
lényeges eredményeket értek el. Épp ezért is tiszták és leülepedettek e 
költők versbeszédének hangjai. 

Természetesen épp ezért nehéz meghatároznia modern szerb költészet 
folyamatainak tipologizálását. A legkiemelked őbb eredmények öntörvé-
ny Іsége, továbbá a teljes költ ői termés sokoldalúsága kérdésessé tenne egy 
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ilyen kísérletet. Véleményünk szerint azonban kétségtelen, hogy ma három 
alapvető  tendencia számít irányadónak a háború utáni szerb költészet-
ben: 

az intellektuális költészet tendenciája, 
a lírai tendencia és 
a humoros tendencia. 

Ezt a felosztást természetesen csupán feltételesnek kell tekinteni, mert 
ezeknek a tendenciáknak egyike sem nyilvánul meg a háború utáni szerb 
költészetben kifejezetten vagy épp dominánsan. Valamennyi egyaránt 
jelen van. Joggal mondhatnánk, hogy a háború utáni szerb költészet 
egyik lényeges tulajdonsága épp e három tendencia egységes jelenléte és 
egyidejűsége. És még valami: ezeknek egyike áthatja a másikát, való-
jában mindegyik mindegyiket. Ezt legjobban e költészet egyes kifejezet-
ten erős egyéniségeinél tapasztalhatjuk; V. Popónál és B. Petrovi ćnál a 
lírai és a humoros egymásba fonódását, B. Miljkovi ćnál vagy M. Pav-
loviénál pedig a líraiét és az intellektuálisét. 

Az úgynevrezett kifejezetten lírikus alkatok azonban, mint S. Rai čko-
vić  vagy S. Markovié, letérnek a szentimentalizmus útjáról, s a kinyil-
vánítás objektivizálása, egyetemesítése felé tartanak. Ily módon meg-
közelítik a háború utáni szerb költészet intellektuális törekvéseit. 

Ezért is kell kihangsúlyozni, hogy a háború utáni szerb költ őknek 
köszönhetően érezhető  módon jelen van az intellektualizmus a szerb 
költészetben. Nem hat ugyan mindiga vers intellektuális súlyával, gya-
korta felülkerekedik rajta a retorika, ám — és ez az, amit fontosnak 
kell tekinteni — az intellektualizmus egyre inkább a vers értéke lesz, 
illetve az antiromantikus irányzatossága. Ezzel lehet magyarázni a 
szürrealista hatás eluralkodását a háború utáni szerb költészetben, zz 
egyik legkifejezettebben neoromantikus mozgalomét, és lassú visszatalá-
lását a romantika el őtti és utáni szerb költészeti hagyományokhoz. 

Ez különösen jellemző  a költőknek arra a nemzedékére, amelyet Sveta 
Lukié „tartalék nemzedéknek" nevezett. 

Hasonló a helyzet a háború utáni szerb költ őknek a folklór iránti 
viszonyulásóval is. Ez a viszony sokkalta racionálisabba szavak m űvé-
szete folklorisztikus tapasztalatának puszta közvetítésénél és átvételénél. 
Mondhatnánk, hogy a háború utáni szerb költ ők csupán azokat az érté-
keket veszik át, amelyek lehet ővé teszik számukra az ősi tapasztala-
tokhoz való zavartalan köt ődést, és nem vezetik đkot lokalisztikus de-
terminánsok felé. 

Mára két háború közötti szerb költészetnek európai tudata és saját-
ságos öntudata volt. Háború utáni költészetünk is ezen az úton halad 
tovább. Sikerül egyenrangú hangot képviselnie az európai költészetben. 
Az európai költészet korszer ű  folyamataitól való elmaradás, amir ő l 
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Krleža írt érzékletesen a Kranj čevićról szóló esszéjében, a horvát költé-
szet fejl ődésének példáját véve alapul, véglegesen a múlté.  

Mindezt összegezve, a háború utáni szerb költ ők, akik a sorsdöntő  
ötvenes évek után jelentkeztek, és egyesek azok közül, akik valamivel  

korábban léptek be az irodalomba (de költészetük az ötvenes évek után  

formáiódott meg), ma a költészetnek azt az eleven, aktív, alkotói és vizs-
gálódó szituációját képezik, „amelyek nem hízelegnek a megállapodott  

ízlésnek és szokásoknak, a magunkban hordozott tudatnak, az önma-
gunkkal való elragadtatásnak, a megengedett szabadságoknak és az elért 
határoknak". 

E veszélyes munkában állandóan újabb költ ők csatlakoznak hozzá-
juk. Költők, akik beérkeznek, és azok, akik majd ezután indulnak. Mert, 
miként Tin Ujevi ć  mondta, a költészetre érvényes a régi szabály: meg-
újulni vagy meghalni.  

A XX. századi szerb költészet nem csupán fejl ődött, s a költ ői nyelv 
és versbesz ćd újabb területeit hódította meg, hanem a világ és az élet 
új megnyilvánulásai után kutatva meg is újulta tartós és a hagyományos 
szellemi térségeken. Az egyik és a másik út is jelent ős eredményeket 
hozott.* 

BRASNYÓ István {ordítása  

(* Előszó a XX. századi szerb költészet Med resПičnоstjo in snom [Alom 
es ebrenlet között] címu sz oven nyelvu antologiaja oz.) 



A TUDOMÁNYOSSÁG VONZÁSÁBAN 

Az esszéíró Varga. toltán 

HÓDI ÉVA 

Tudomány és szépirodalom szintézise az esszéírók örök álma. Eleve 
problematikusnak tetsz ő  célkitűzés, mely talán elérhetetlennek is t űnik. 
Mert vajon lehetséges-e szemléletességre, könnyedségre, bravúros stilisz-
tikai megoldásokra törekv ő  nyelvezettel a szépirodalomtól esetleg távo-
labb álló gondolati tartalmakat megörökíteni? Vagy lehetséges-e az egyes 
tudományágak módszertani követelményeit, szakterminológiáját mell őz-
ve újabb összefüggéseket felismerni, érvényes és aktuális következteté-
seket levonni? És különösen napjainkban, amikor minden állítás csak a 
tények és bizonyítékok objektív tükrében tekinthet ő  igaznak, van-e még 
hitelük a spontán gondolatoknak, az esetleges asszociációknak, a speku-
latív úton felismert összefüggéseknek? Az esszé mint „kísérlet" m űfaji 
sajátosságaiból következ ően ad-e lehetőséget számunkra a valóság mé-
lyebb összefüggéseinek megragadására, vagy els ősorban szellemi bravúr-
ként, elegáns könnyedségéért, csillogó nyelvezetéért érdemel figyelmet? 

Ez utóbbival az esszéírók legjobbjai sosem elégedtek meg. A har-
mincas évek nagy nemzedéke — köztük Szerb Antal, Halász Gábor, 
Németh László, Cs. Szabó László és mások — éppen a legaktuálisabb 
korproblémák iránt mutattak érzékenységet. Talán éppen az ő  esszé-
jük tükrözte legjobban az adott kor hangulatát, melynek jellemz ő  sa-
játosságai között ott találjuk a történelmi körülmények által determi-
nált szorongást, reményvesztettséget, rossz közérzetet. Sokoldalú m űvelt-
ségük, széles látókörük, intellektuális beállítódásuk, az összefüggések fel-
ismerésének vágya a kor legidőszerűbb problémái iránti fogékonysággal 
és egy bizonyos fokú bizalmatlansággal párosulva megteremtette azt a 
jellegzetes „esszéíró" magatartást, amely azóta is a m űfajválasztás mö-
gött felismerhet ően jelen van. Gondolhatunk itt akár a közelmúltban el-
hunyt Cs. Szabó László Ő rzők c. esszégyűjteményére aMagvet ő  Kiadó 
gondozásában, melyben a szerz ő  harminc év terméséb đ l válogatva „foj-
tott szorongású hangvétellel" az európai m űvelődés és kultúra százado- 
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kin át ívelő  eseményeit és kiemelked ő  személyiségeit veszi számba. Cs.  

Szabб  esszéi azt is példázzák, hogy a magyar irodalomban els ősorban az  
irodalom- és kultúrtörténeti tárgyú esszének vannak hagyományai, bár  

ez nem jelenti azt, hogy az esszé m űfaji sajátosságai ne tennék lehet ővé,  
hogy alkalmanként a szépirodalomtól igen távol álló tudományterületek-
ről szerezzen inspiráló ösztönzést a maga számára. Akár a természet-
tudománytól, genetikától, lélektantól, tükrözve azt, hogy tudomány és  

szépirodalom viszonya az elmúlt évtizedek alatt igen bonyolulttá vált,  

s a tudományos érdekl ődés minden eddiginél nagyobb szerepet játszik  
napjaink irodalomszemléletének formálódásában. Mint ahogy korunk  

embere létproblémáira a természet- és társadalomtudományoktól vár vá-
laszt, a tudományos eredmények iránti igények belopóztak az irodalom-
ba, művészetekbe, és szemléletváltozásokat követelve, érvényes megjele-
nési formát keresnek maguknak.  

Ebbő l azonban még nem következik az, hogy tudomány és szépiroda-
lom szintézise elérhet őbb közelségbe került volna. Paradox ivódon azt  
mondhatjuk, inkább fokozódott köztük a távolság. Méghozzá egyoldalú-
an. Az irodalom nyitottabb, fogékonyabba tudományos eredmények be-
fogadására, a tudomány viszont, differenciálódásából következ ően, a nem  
szakember számára egyre nehezebben követhet ő . Még egyes tudomány-
ágak is számos szakterületre bomlanak, s nem ritka, hogy egy adott tu-
dományágon belül a különböz ő  részterületekkel foglalkozó szaktudósok  

is nehezen értik meg egymást. Hogyne vonatkozna mindez fokozott  

mértékben a kívülállóra, aki pusztán természetes kíváncsiságára hagyat-
kozva próbál közelíteni a legújabb tudományos eredményekhez! A szak-
terminológiák dzsungelében botorkáló érdekl ődő  türelmét vesztve rend-
szerint megelégszik az ismeretterjesztés és más közvetít ők által nyújtott  
tudásanyaggal. Mert minden nehézség ellenére is egyre növekszik a tu-
dományos felismerések iránti érdekl ődés. Csak ezek közvetlen befogadá-
sa vált nehezebbé, mint korábban. Egyre kevesebb a polihisztor, a több  

tudományban járatos tudós, író vagy esetleg m űvész. A Németh László-i  
tudományos sokoldalúság vagy Cs. Szab б  szerteágazó, a m űvelődéstörté-
nettől a közgazdaságtudományig terjed ő  hatalmas ismeretanyaga a ma  
embere számára inkább csak kuriózum, mintsem követhet ő  példa. S ez  
nyilván nem véletlen. Minden bizonnyal nem az emberek váltak kevésbé  

értelmessé, s nem is az érdekl ődés hiányzik. A szakosodás, az egy rész-
területre koncentrálódó tudás azonban legalább annyi veszteséggel jár,  

mint amennyi hasznot hoz. A részletek alapos ismerete sem pótolhatja  

ugyanis az összefüggések felismerésének képességét.  

Tudomány és szépirodalom összebékítésére belátható id őn belül való-
színűleg nem kerül sor. A fejl ődéssel járó differenciálódás nem kedvez  

ennek a folyamatnak, hanem egy éppen ellenkez ő  tendenciájú jelensé-
get hoz létre. Bár ez mégsem jelenti azt, hogy a szépirodalom ne haszno-
sítana komoly felismeréseket, számottev ő  gondolatokat a tudomány je- 
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lenlegi eredményeiből. A filozófia és a lélektani kutatások iránti érdek-
lődés gyökerei még a századforduló idejére — vagy még korábbra —
nyúlnak vissza. Gondoljunk csak akár a nyugatos írók m űveire, Babits, 
Kosztolányi azóta klasszikussá vált regényeire, A gólyakali f ára, a Ha-
lál f iaira, az ÉdÍes Annára, a Pacsirtára, az Esti Kornélra és másokra! 
A „tényirodalom" térhódítása többek között a tudományos objektivitás 
irodalmi vetületeként is értelmezhető . A szociográfia, mely a két világ-
háború közötti időszakban nemritkán a hiányzó szociológiát volt hi-
vatott pótolni, változatlanul nagy népszerségnek örvend. Moldova ri-
portkönyvei hiánycikknek számítanak a könyvpiacon. A tudományos és 
szépirodalmi sajátosságokat egyaránt magáénak valló esszé lényegénél 
fogva talán a legalkalmasabbnak t űnik a szorosan vett szépirodalmon 
túlmutató problémák felvetésére, részben pedig egy sajátosan laza, sza-
bad, csapongó problémakezelésre. Mindebből azonban közel se követ-
kezik az, hogy az esszé olyan nagy jelent őségű  lenne napjainkban, mint 
volt pl. a harmincas években, amikor is egy egész nemzedék legadekvá-
tabb önkifejezési formájává vált. 

Az ily módon értelmezett esszének, mely tudomány és szépirodalom 
között próbál egyensúlyozni, nincsenek messzire nyúló hagyományai a 
jugoszláviai magyar irodalomban. Maga a műfaj inkább csak az ötvenes 
évek táján válik jelentősebbé, majd a hatvanas években a Symposion 
köré csoportosult írók kísérleteznek vele. Az eszmény a „lírai" esszé, 
mely elsősorban szépirodalmi igényekkel lép fel témaválasztását és nyelvi-
stilisztikai megoldásait tekintve egyaránt. A hetvenes években azért is 
keltettek figyelmet Varga Zoltán Hídban publikált esszéi — melyek so-
rát még 1977-ben az Állat és ember között c. „jegyzet" nyitotta meg, 
majd 1979-ben az Értelmet az életnek c. „reflexió" folytatta —, mert e 
hagyományoktól eltérően új érdeklődési területet jelenítettek meg. Ezek 
az írások 1984-ben Búcsú az utópiától címen gyűjteményes kötetben is 
napvilágot láttak. 

A Búcsú az utópiától c. kötet szerz ője számára az esszé nem a líra, ha-
nem a racionalizmus m űfaja, elsđsorban nem nyelvi, hanem szellemi ka-
land. Olyan kaland, melynek kiindulópontját antropológiai, etológiai, val-
lástörténeti vagy akár atomfizikai és más tudományos felismerések alkot-
hatják, vagy mindezek asszociációs gondolatláncként bekapcsolódhatnak 
az írói okfejtés menetébe. A témaválasztást a modern tudományok iránti 
fokozott figyelem mellett a tudományos eredmények iránti bizal-
matlarnság is ösztönzi. Ez az ambivalens viszony sajátos írói beál-
lítódást hoz létre. Varga számára magától értet ődő , hogy egyszerre tö-
rekszik gondolatainak tudományos megalapozottságot keresni, felfigyel-
ni az újabb megközelítésekre és eredményekre, de ugyanakkor legalább 
ilyen elszántsággal igyekszik az „immár rég határozott formát öltött, 
tudományosan definiált és tankönyvekbe iktatott tanítások felülvizsgá- 
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lósára vagy legalábbis fokozottabb szkepszisre" — mint ahogy megfogal-
mazza esszékönyvének els ő  írásában. 

Varga esszéíró magatartásának egyik alappillére a kétely. A kételked ő  
elme nemcsak a tudomány jelenlegi korlátaira figyel fel, hanem a szel-
lemi kötöttségeket sem tűri, s hajlamos olykor merésznek tetsz ő  felte-
vésekbe bocsátkozni. Persze, a kételkedés nemcsak az esszéíró Varga 
Zoltán sajátja; szépprózai művei ugyanerről a beállítódásról vallanak. A 
kétely azonban sosem válik öncélúvá: nem az elbizonytalanítás, hanem 
a túlzott leegyszer űsítés ellen hat, s épp a valóság, az élet, a világ pon-
tosabb megismerését célozza. Varga esszékönyve a modern tudományok 
újabb felfedezéseire alapozva vagy azokkal vitába szállva általános lét-
elméleti kérdések megragadására törekszik. Tudatosan mell őzve minden 
szabályt, elvárást, pusztán gondolati úton próbál választ találnia ma 
emberének néhány alapvet ően fontos problémájára. Mindenekel őtt az 
emberi élet és emberi érték áll figyelmének középpontjában. 

Llet és halál, élet és érték kérdései, a létezés legalapvet őbb vonatkozá-
sai minden kor szellemének megfelel ően más és más formában vet ődtek 
fel. 

Ilyen az ember. Egyedüli példány. 
Nem élt belőle több és most sem él, 
s mint fán se nő  egyforma két levél, 
a nagy időn se lesz hozzá hasonló. 
(...) 
Keresheted ő t, nem leled, hiába, 
se itt, se Fokföldön, se Ázsiába, 
a multba sem és a gazdag jöv őben 
akárki megszülethet már, csak ő  nem. 

— siratja a halállal mindörökre megsemmisül ő  életet Kosztolányi. Nap-
jainkban emberi élet és érték kérdései ismét új dimenziót kaptak. Mig 
Kosztolányi versében az emberi élet, megismételhetetlensége miatt, ön-
magában értéknek számít, az azóta eltelt évtizedekben a genetikai ku-
tatások és az orvostudomány fejl ődése által el őállt helyzetben sokkal 
kiélezettebb formában merül fel nemegyszer ez a probléma. A statiszti-
kai adatok tükrében nyilvánvaló, hogy az értelmi fogyatékosok száma 
az utóbbi évtizedekben folyamatosan n ő . Az orvostudomány segítségével 
életben tarthatók — a vegetatív lét szintjén — olyan súlyos agyi károso-
dást szenvedett betegek is, akiknek korábban semmi esélyük sem volt 
erre. Az örökléstani kutatások feltárták a korábban befolyásolhatatlan-
nak vélt szellemi fogyatékosság, veleszületett rendellenességek, öröklött 
ártalmak és betegségek okait, s nem lehetetlen, hogy a közeljöv őben le-
hetségessé válik a genetikai folyamatokba való beavatkozás. Ezeknek a 
felismeréseknek a következtében az élet emberi tartalmának és értelmé- 
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nek megítélése széls őséges esetekben nem egyszer ű  feladat. Varga Zoltán  
esszéiben az ember biológiai és társadalmi meghatározottságának ellent-
mondásai között egyensúlyozva kísérel meg állást foglalni e kérd бsben.  
„Bármi legyen is e téren az igazság, tisztán racionálisan gondolkozva  
oda jutunk, hogy az ember fogalma végs ő  soron elválaszthatatlan az  
emberi értelem, illetőleg az emberi tudat fogalmától, s ebb ő l adódóan  
az ember társadalmi lényként való meghatározásától is, úgyhogy az em-
berélet legfőbb értékként való definíciója ezzel áll összefüggésben" —  

fejtegeti Emberélet és emberi élet c. esszéjében, s ez a nézet Varga Zol-
tán szemléletének sarkköve. Az emberi érték pedig — fogalmazza meg  
fent említett írásában — „semmiképpen sem választható el olyan em-
beri attribútumoktól, mint amilyen az értelem, a kreativitás, az etikus  
gondolkodás képessége és az érzelemgazdagság, mindazoktól az emberi  
tulajdonságoktól tehát, amelyek az ember autonóm személyiséggé válá-
sának, egyéniséggé formálódásának lehet őségét leginkább magukban hord-
ják". Az értelem, a ráció minden más emberi tulajdonsággal szembeni  
aprioritásának, fölényének elve Varga esszéíró attit űdjének és ezen túl-
menően egész szépirodalmi munkásságának kulcsgondolata.  

A Búcsú az utópiától c. kötetben a szerz ő  sajátos koncepciót alakít  
ki az értelem „drámai helyzetér ől". Nézete szerint az „értelem, bár a  
létért való küzdelemben az ember mint faj esetében gy őztesnek bizo-
nyult, (...) önmagában sohasem képes er őként hatni. Hanem fizikai er ő-
áttételre is szüksége van, akkor hatékony csak, ha valamiképpen er đ ti  
irányíthat, er őt tarthat mozgásban". Mindebb ő l pedig következik, hogy  
az értelem ellentmondásos és kétarcú, mert mindig az a perdönt ő , hogy  
„vajon az értelem az er ővel, illetve a hatalommal együtt létezett és lé-
pett-e föl, képes vagy hajlandó volt-e a hatalom pozíciójába kerülni  
vagy még inkább az er őnek szembeszegül ő  értelem lehetőségeit keresi,  
a meglévő  hierarchia védelmez őjévé vagy támadójává, konstruktív vagy  
destruktív erővé, ha éppen úgy tetszik". Ez utóbbi gondolatok Élő  szer-
vezetek, szervezett él ők című  esszéjéből valók, s híven tükrözik, hogy  
az író, szemléletének megfelel ően még a hatalmi struktúrák kialakításá-
ban is meghatározó szerepűnek véli az értelmet, és dönt ő  fontosságot  
tulajdonít neki az ember társadalmiságának, történeti és osztályszerve-
ződésének kialakulásában is.  

E merésznek tűnő  értelemfelfogással — mely még attól sem riad  
vissza, hogy az értelem hierarchiája szerinti klasszifikációt képzeljen el,  
bár megállapítja, hogy ennek egyetlen létez ő  szervezeti struktúra sem  
kedvez — a i ѕZегZб  több kisregényében, elbeszélésében is találkozhatunk.  
A Hallgatás, a Lakoma, A szentségtör ő, a Nátán vallásos-mitologikus  
parabolakeretbe ágyazva az értelem „drámai helyzetér ől" vall: létezés  
és tudatosság összefüggéseinek vizsgálata mellett az er ővel szövetkező ,  
vagy még inkább az er őnek szembeszegül ő  értelem Lehet őségeit keresi,  
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miközben az esszékben kifejtett koncepciónak megfe1e1 đen eszmerendsze-
rek gyđzelmének vagy bukásának tekinti a történelmi folyamatot. 

Az ily módon kinagyított, túldimenzionált értelem fényében különösen 
szembetűnővé válnak mindazok a szemforgató áligazságok, szemérmes-
kedđ  eufémizmusok, melyek civilizációnk jelenlegi szakaszában az em-
beri élet kritikussá váló szituációiban feltétlenül megmutatkoznak. Var-
ga esszékötetének nagy része épp ezeket a közhasználatú hazugságokat 
állítja vizsgálódása — és kíméletlen kritikája — középpontjába. 

Esszé és kritika viszonya, mint tudjuk, legalább olyan problematikus, 
mint tudomány és esszé szintézise, összebékítése. A kritikai esszé fogalma 
önmagában paradoxonnak t űnik, és éppolyan bels ő  önellentmondást fel-
tételez, minta „tudományos esszé" megjelölés. Hiszen hogyan lehet — 
és egyáltalán lehet-e — összeegyeztetni a szigorúan fegyelmezett, ítélet-
alkotásra törekv ő  műfajt, a kritikát, a lényegéb ő l következően laza, 
szabad, csapongó — mondhatnánk úgy is: fegyelmezetlen — esszével, 
melynek határait az esszéíró egyénisége szabhatja meg? S ugyanakkor 
szembetűnđ  az is, hogy már a harmincas évek nagy esszéírói — Szerb 
Antal, Halász Gábor — mennyire vonzódnak a kritikai esszéhez, s ez-
zel mintegy a kritikai esszé hagyományait is megteremtik. 

Varga Zoltánnál sem véletlen a kritikai hangvétel: racionalizmuson 
alapuló, kételkedő  magatartásából szinte szükségszer űen következik. Bár 
az író nemcsak esszéiben üt meg kritikai hangot. Periszkóp c. kötete és 
folyóiratokban megjelen đ  kritikái tanúskodnak a m űfaj iránti érdeklő -
déséről. Az esszékben megfigyelhet ő  kritikai hozzáállás azonban az ér-
telmező-elemző  beállítódásban megnyilvánuló rokon vonások ellenére 
is számos sajátosságban eltér a kifejezetten bírálatnak szánt írásoktól, 
de általában a kritikai esszék módszerét ő l i,s. Az esszéíró Varga Zoltán 
kritikai magatartásának jellemz ő  sajátossága a problémaközpontúság. Bí-
ráló megjegyzései nem egyes szerz ők bizonyos műveire irányulnak, ha-
nem azok csupán apropót szolgáltatnak az általuk tárgyalt problémák 
átgondolására és e problémák kapcsán felmerült hiányosságok, tévedések 
korrigálására. Noha szembet űnő, hogy az író számára a legkülönböz őbb 
szakterületek körébe tartozó könyvek, jelenségek szolgálhatnak kiinduló-
pontul, mégsem szelektál e m űvek jellege, fajsúlya, tematikája, talán még 
világlátása, szemlélete között sem. S éppígy nem foglalkoztatja az a 
kérdés sem, hogy az adott szerz ők hogyan, mennyire következetesen vagy 
következetlenül fejtik ki témájukat; ő t csakis és kizárólag addig nyug-
talanítja a figyelemre méltatott m ű  vagy jelenség, amíg inspiráló ösz-
tönzést kap tő le. És ebbő l a szempontból békésen megférnek egymás mel-
lett a legkülönböz őbb írások és a legkülönböz őbb szerzők: Konrad Lo-
renz, Czeizel Endre, Jani van Lawick-Goodall, Huxley, Jókai Anna, 
Cs. Szabó László és mások. Varga nem arra törekszik, hogy olvasottsá-
gát, műveltségét csillogtatva neves szerz őnk reprezentatív arzenálját vo-
nultassa fel, őt kizárólag a probléma érdekli, mellyel az általa említett 



A TUDOMRNYOSSAG VONZASABAN 	 915 

művek foglalkoznak. Varga nem törekszik arra, hogy rámutasson a ki-
indulópontnak választott mű  erényeire vagy gyengéire, de annál heve-
sebben reagál maguknak a felvetett problémáknak a megoldatlanságára 
vagy az e problémák kapcsán elterjedt, esetleg tudományosan is meg-
erősített tévedésekre, áligazságokra. Igy pl. az Értelmet az életnek c. esz-
széjében az öngyilkosság kapcsán a halál abszurditásának paradoxoné-
val, az Emberélet és emberi élet c. írásában a vegetatív lét és az értel-
mes emberi élet dilemmájával, a Halál és hazugságban a halálhoz való 
viszony letisztázatlanságával, a vigasztaló és önámító hazugságok sorá-
val perlekedik. S miközben többi esszéjében is ellentmondásos problémák 
késztetik továbbgondolásra, tudományos és társadalmi vonatkozásban 
egyaránt érzékeny területekre tapint rá. Vagy azért, mert a klasszikwssá 
vált magyarázatok a történelmi fejl ődés során korszer űtlenekké váltak, 
elavultak, s az új, meggy őző , tudományos igényű  értelmezések még 
csak most vannak kialakulóban, vagy pedig azért, mert társadalmi szem-
pontból kényсs természetűeknek számítanak. 

Az esszé lényege a kísérlet, s a kísérletezd kedv nem idegen Varga 
Zoltántól sem. Az esszé kísérlet jellege Varga írásaiban oly módon ér-
vényesül, hogy az allergikus pontokat jól érzékel ő  író késznek mutatko-
zik a nagy bizonyossággal definiált fogalmak felülvizsgálására, s miköz-
ben gondolatait szabadon hagyja csapongani, saját magyarázatokat pró-
bál találni, újabb rálátással kísérletezik. Persze, nem hiszi, nem is hiheti, 
hogy megoldotta az emberi élet nagy gondjait, inkább az a szándéka — 
és előnye, pozitívuma is talán —, hogy fellazítja a bemerevedett gondol-
kodási sémákat, rugalmasabb, merészebb, néha meghökkent ő  eszmefut-
tatásokba bocsátkozva feszélyez ő  szellemi kötöttiségeket old le. A nyug-
talan elmék merészségével ereszkedik alá még ingoványosnak t űnő  ta-
lajra is. S épp „szentségtörés-kedvelése", leleplez ő  hajlama, szellemi kö-
töttségekt б l szabadult képzelete sodorja néha olyan távlatokba, amelye-
ket maga sem fogad el igazán. Szemléletének antropológiai meghatáro-
zottságát — mely Konrad Lorenz és Jan i  van Lawick-Goodall állatlé-
lektani kutatásai iránti feltétlen rokonszenvbál, az etológia fontosságá-
nak és eredményeinek felfokozott elismeréséb б l táplálkozik — nem tud-
ja meghaladni, s ez arra készteti, hogy az emberi társadalom és az állat-
világ között megannyi párhuzamos tendenciát vegyen észre. Állat és em-
ber között c. írásában pl. az emberi és állati lét közötti határhelyzete-
ket próbálja megvizsgálni. Az antropológia csapdájába сső  író tetszet ős 
analógiákat vél felfedezni bizonyos embertípusok kialakulásának els đd-
leges megjelenési formáját, az eszközhasználatot és a csoporthierarchiát 
illetően. Élő  szervezetek, szervezett él ők c. esszéjében pedig — még me-
részebb fordulattal — az él őlények és a társadalom egybevetésére, a tár-
sadalomnak él ő  szervezetként való szemügyre vételére vállalkozik. S 
mindez azért tűnik szükségesnek számára, mert ily módon „a hierarchia 
működési elvének általános érvényűségét, illetve a központosított fel- 
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építés hatékonyságát" látja bizonyítottnak, azt, hogy „az 616 szerve-
zet ugyanúgy az önérdekek (részérdekek) szabályozott és egyensúlyban  

tartott rendszere, mint maga az emberi társadalom is. Éppen csak sok-
kal tökéletesebb minden valaha létezett, ma létez ő , vagy egyáltalán el-
képzelhető  társadalomnál" — fejtegeti. Ez utóbbi írásában maga a szer-
ző  is nagyon bizonytalan saját hipotézisét illet ően: történelmi, tudomány-
történeti visszatekintéssel igyekszik meggy őzni saját magát, s őt addig is  
elmegy, hogy felteszi a kérdést: „van-e egyáltalán értelme ennek az  

egybevetésnek. Szolgálhat-e bármiféle tanulsággal is?" Оnmagának adott  
válaszában a minden szervezettség alapvonásának tartott hierarchia  

nézőpontjából létjogosultnak látja a párhuzamot, bár ezzel kevésbé si-
kerül igazán meggyőzni valakit is e teória hiteléről. De aligha hinnénk,  
hogy ez volt az írói cél. Sokkal inkábba kötöttségekt ől felszabadult  
szellem eszmejátékairól, ha úgy tetszik, utópisztikus megnyilatkozásairól  

van szó.  
Varga esszékötetében tudomány és esszé, kritika és esszé ellentétpár-

jai után értelem és utópia viszonya a harmadik paradox reláció. Értelem  

és utópia között dúl a harca könyv minden írásában, essék szó akár az  

emberi és állati lét átmeneti helyzeteir ől, akár a struktúrák és él ő  szer-
vezetek közti összefüggésr ől, akár az emberélet határhelyzeteir бl. De míg  
tudomány és esszé, kritika és esszé paradoxoni önellentmondásuk ellené-
re is valamelyest összebékíthet ő , értelem és utópia konfliktusára nehe-
zebben derül fény. Az értelem, minden kötöttségt ő l szabadulva, önmagára  
hagyatkozva, pusztán logikai úton, a várakozástól eltér đen nem visz  
közelebb a világ és az ember sokrét ű  viszonyának igazi, hiteles meg-
értéséhez, hanem önmaga ellentétébe csap át: utópisztikus elképzeléseket  

szül. Varga esszékötetében — már a címválasztással is — értelem és  

utópia küzdelmében az értelem mellett tesz hitet. S noha e küzdelem so-
rán az értelem is elszenvedi a maga vereségeit — az író értelmezésében  

elsősorban „kiszolgáltatottsága", „magára utaltsága", „fegyvertelensége"  

miatt —, mégis megmarad a legf őbb „emberi princípiumnak", mely a  
meglevő  állapotok és a tudomány által el őrevetített fenyeget ő  lehető -
ségek közepette is képes önmagát felülmúlva mindezt egyedül meghalad-
ni. Mert Varga Zoltán számára, aki az értelmet az oxigénhez hasonlít-
ja, bizonyosság csak egy van: „mindenre az értelem kínálhat csak meg-
oldást. Azokra a bajokra is ,  amelyeket maga okozott".  

„Régi meggyőződésem, hogy a lírikusoknak egyetlen indító indulatuk  

van, s ha ez ''kiapad, akkor jól teszik, ha várakoznak, s azt lesik nem  

szűnő  türelemmel, nem mutatkozik-e szívükben újabb? (...) Csak mit  
csináljon addig is az ember? ... talán képezze ki magát az essay stí-
lusban addig is? végül az se csekélység. Ezt tettem tehát. S ebben  

már mutatkozik némi tervszer űség, csak épp hogy nem a kivitel-
ben. Mert még essay-t is csak akkor írtam, ha megeredt bennem a szó-
lás" — írja Füst Milán önvallomásában. S ezzel mintha Látomás és  
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indulat a művészetben c. művében kifejtett neves esztétikai nézetei is 
kissé mintha más színben t űnnének fel. Mert lehet, hogy a látomás és in-
dulat hozza meg a m űvészet teljességét, és az értelmi tevékenységnek 
nincs lényegi szerepe, de az indulatot, az érzelmi töltést nem nélkülözhe-
tik más mű fajok sem. Az esszé pedig különösképpen nem. Még a Varga 
Zoltán-féle, értelemközpontií változata sem. Pedig Varga hajlamos az 
indulati töltés kendőzésére, talán ezért is vonzódik a prózai m űfajok-
hoz. Különös, hogy kritikáiban gyakran sokkal szubjektívebb hangot 
üt meg, mint regényeiben, elbeszéléseiben, melyekben nemritkán az él-
ményháttér csak többszörös áttételen keresztül jelenik meg. Értelemcent-
rikus esszéinek makacs és kérlelhetetlennek mondott racionalizmusa mö-
gött is heves emotív töltés ű  indulatok lobognak, s minden rejt őzködés 
ellenére gyakran felszínre bukkannak. Legnyilvánvalóbban — s ezúttal 
az író által is alig palástolva — az Emberélet és emberi élet Q. írás-
ban, melyben Czeizel Endre népszer ű  tanulmányai és el őadásai nyomán 
újragondolja a Taigetosszal kapcsolatos nyugtalanságunkat. Kíméletlen 
racionalizmusa felveti azt a sokunk által végiggondolni sem mert kér-
dést, hogy hol van az emberi élet határa, illetve az élet mikor veszti el 
emberi jelentését. És ami mindebb ő l a maga tragikus konkrétságában kö-
vetkezik: milyen etikai parancs és normarendszer húzódik meg a mögött 
a törekvés mögött, hogy az életképtelen, pusztán vegetálásra kényszerül ő  
egyének életben tartása mulaszthatatlan kötelesség. Varga nem riad visz-
sza attól sem, hogy feltárja a tucatnyi problémát, ami ezzel jár, meg-
kérdőjelezi a vegetatív lét boldogságkoncepcióját, megpróbálja kétségbe 
vonni az „érzelmi humanizmust". S noha, mint annyiszor, ezúttal is 
mély meggyőződéssel hangoztatja, hogy az ember fogalma elválasztha-
tatlan az emberi tudat, az emberi értelem fogalmától, mégis, saját felis-
merésének tükrében — mely szerint „bármilyen kiindulópontról fakad-
jon is valamely etikai természetű  alapgondolat, szükségszer űen mindig ön-
maga ellentétébe csap át, életidegen lesz, s ő t emberellenessé válik, vala-
hányszor azt következetes logikával a legvégs őkig végigvezetjük" —
kérlelhetetlen racionalizmusa meghátrálásra kényszerül az áldozatvállalás 
előtt, s végül is, mint mindannyian, az emberi élet sérthetetlensége mel-
lett tesz hitet. 

Varga esszékötetének motívumai, mint ahogy írói magatartásának 
leglényegibb vonatkozásai is, korábbi elbeszéléseiben, regényeiben felis-
merhetően jelen vannak. Különösen a Hallgatás c. kötet kisregényei 
idézik az emberi lét értelmének és értelmetlenségének végs ő  kérdéseire 
választ kereső  írói beállítódást, a létezés és tudatosság viszonylatait elem-
ző  szemléletet. Hiszen A szentségtörőben a lét egyenlő  a vegetálással, s a 
szuverén tudata felismerés szintjén éppen csak megjelenik; a Hallgatás 
c. kisregényben pedig ennek épp a fordítottja következik be: a tudat el-
fojtása, a lét vegetatív szintre süllyesztése. Igy lesz a Hallgatása vege-
tatív lét elleni küzdelem könyve is más gondolati összetev ők mellett, 
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mint ahogyan a Búcsú az utópiától c. kötet végső  konklúzióinak is ez 
a gondolat az egyik alappillére. S ez annál is inkább figyelmet érdemel, 
mert a szépíró múltba néz ő  tekintetét az esszéíró jelenre és jöv ő re figyelő  
szemlélete váltja fel, példázva a szellemi magatartás folytonosságát. 

„Mert napjainkban mindazt, amib ől kiutat keresünk, többé nemcsak 
a már meglév ő  állapotok jelentik, hanem azoka fenyeget ő  lehetőségek 
is, amelyeket a tudomány eredményei a túlságosan is tökéletes szerve-
zettség távlataként kínálnak. Alighanem attól is függetlenül, képes lesz-e 
az ember valaha felmérni a még csak csírájában mutatkozó személyiség 
jövőbeli dimenzióit" — olvashatjuk az Értelem és utópia c. írásban Var-
ga esszéinek végső  tanulságát. Az „értelem keresése" s a vele járó kétel-
kedés és kritika Vargánál, esszér ő l vagy bármilyen más szépirodalmi m ű -
fajról is legyen szó, sosem válik öncélúvá. Mint ahogy írásaiból kibomló 
világképe sem pesszimisztikus. A „személyiség jöv őbeli dimenzióit" szem 
előtt tartva a „meglev ő  állapotok" és a „fenyeget ő  lehetőségek" köze-
pette érzett felel ősségvállalás motiválja arra, hogy ismeretei alapján át-
gondolja emberszemléletünk megoldatlan kérdéseit. Szokatlan esszéírói 
célkitűzés, mely nem is a szokásos értelemben definiálható esszét ered-
ményez. Témaválasztását, problémaérzékenységét és -megközelítését, ra-
cionális-magyarázó nyelvezetét illet ően egyaránt eltér a m űfaj le nem 
fektetett, de annál következetesebben alkalmazott gyakorlatától. A kul-
túra, a művészet, a művelődéstörténet, a költészet helyett inkább az 
emberi létezés legalapvet őbb kérdései vonják magukra a figyelmét; né-
pek és történelmi századok helyett a mai ember kritikussá váló élet-
szituációi foglalkoztatják, s a velük kapcsolatos ellentmondások aggo-
dalommal töltik el. Elsősorban azért, merte problémák sosem elvontan, 
tértő l-idő tő l függetlenül, hanem napjaink konkrétságában merülnek fel 
számára. „De talán térjünk vissza a jelenbe inkább" — szólít fel Un-
nep és örömélmény c. írásában. „Félmilliárd éhez őnkhöz, neutronbom-
báinkhoz, »helyi« háborúinkhoz. Olajfoltos tengereinkhez, szennyez ődő  
légkörünkhöz, oxigénforrásul szolgáló pusztuló őserdőinkhöz. Kábítószer-
élvezđ inkhöz és bűnöző inkhöz. Јngyilkosainkhoz és magányos öregjeink-
hez. Véres merényleteinkhez és túszdrámáinkhoz ..." S napjaink ily mó-
don felfogott konkrétságában, akár az értelmes emberi élet lehet ő ségérő l, 
akár az öngyilkosságról, akár az antipszichiátriáról vagy éppen az auten-
tikus közösségek hiányáról essék szó, Vargával egyetért ően sokkal in-
kább a problémák megoldatlanul hagyásától, mintsem túl jól sikerült 
megoldásától kell tartanunk. 



REÁLPOLITIKA, 
AVAGY A SZEMÉLYISÉG ESÉLYEI 

„Értékünk attól függ, hogy mire 
megy velünk a kor" 

(Shakespeare: Coriolanus) 

KOLTAI TAMÁS 

Mire tanít a történelem? A drámaírók gyakran fölteszik ezt a kér-
dést. Korabeli viseletbe öltöztetik szerepl őiket, de a jelen válaszait vár-
ják tőlük. A történelmi (vagy áltörténelmi) színm űvek divatja újra erő -
södőben van. Drámairodalmunknak ez a hagyománya a múlt század els ő  
harmadára, a reformkorra nyúlik vissza, amikor a magyar nyelv ű  szín-
játszás, illetve a magyar történelem egyes epizódjainak földolgozása a 
nemzeti azonosságtudat legfőbb ébresztőjévé vált. 

Napjainkban a színház szerepe nem hasonlítható a százötven évvel 
ezel őttihez, a reformkori színházeszmény ennek ellenére olykor föltá-
madni látszik. Ez a tény aligha független attól, hogy bizonyos értelem-
ben most is „reformkort" élünk, és bár a mai, második reformkor fő -
ként a gazdasági szerkezet folyamatos átalakítását jelenti, a szellemi 
életben és a kultúrában is megvannak szükségszer ű  konzekvenciái. 

Nem véletlen, hogy a lírájában is közéleti indíttatású költ ő , Garai Gá-
bor A reformátor címmel írt drámát. Verses drámát, rímtelen jambusok-
ban, az ötszáz évvel ezel őtt sziiletett Luther Mártonról. A m űvet az év-
forduló ihlette. Alapkoncepcióját viszont a választott h ős alakjában föl-
lelhető  gondolati aktualitás. 

A szerző  így jellemzi darabját: „Történelmi drámát nem érdemes írni 
a jelenhez szóló tanulságok nélkül, noha nem vagyok híve a minden-
áron való aktualizálásnak, a parabolának. Ma is reformkorszakban 
élünk, ezért számunkra érdekesek lehetnek a klasszikws reformáció ko-
rának összeütközései ... Számos forrást áttanulmányoztam, többek kö-
zött Richard Friedenthal Luther élete és kora című  munkáját. Nem 
mintha ragaszkodnék a történelmi tényekhez, hiszen szabadon bánok 
velük. De a matériát meg kell ismerni ahhoz, hogy tudjam, mihez fi 



920 	 im  

legyek hű . Nem életrajzi drámát akartam írni, hanem magának a refor-
mátorságnak a konfliktusát. Azt a morális kelepcehelyzetet, amelybe 
Luther kerül, mikor aMünzer-féle parasztháborút korainak, elhamarko-
dottnak ítéli. A történelem kés őbb őt igazolja, de ez nem menti föl a 
felelősség alól. A lázadás leverésére buzdító irata ellentétben álla pa-
rasztok védelmében írott levelével. A két dokumentum között az em-
beri motívumok és indítékok nagy kérd őjele áll... Е rtelmezésem szerint 
Luther tragikus h ős, aki elszigetelődik, mert csak reformátor akar ma-
radni. De mindenképpen érdeme, hogy a hit nevében senki fölött sem 
ítélkezik."  

Minden erőszakolt aktualizáló szándék nélkül is érezni, hogy Garait 
a politikai reformizmus lélektana érdekli. A darab Lutherje korának ke-
resztény ideológiáját akarja tisztán értelmezni, és megszabadítania torz 
interpretációktól, illetve a gyakorlati „elhasználódás" következményeit ő l. 
A szellem embere — ma úgy mondanánk: értelmiségi —, aki azonban 
nem számol a gondolat önállósodásával és terjedési sebességével. Luther 
reformeszméi Münzer parasztforradalmárai között váltak anyagi er ővé, 
és fölkeléshez vezettek. Ezen a ponton az eszme elszakadt létrehozójá-
tól. Luther mindvégig a parasztháború ellenfele maradt, noha emberi 
tisztessége a darab szerint arra késztette, hogy a fölkelés bukása után 
menedéket adjon az üldözötteknek. 

Garai színművének fókuszában Luther és Münzer — a reformátor és 
a forradalmár — konfliktusa áll, amely a mozaikosan szerkesztett, epi-
kus első  rész után a feszültebb másodikban bontakozik ki. Mester és 
tanítvány vitáját egy áttételesen megfogalmazott jelenet emeli ki a dialó-
gusdráma keretei közül, és helyezi metafizikai síkra. Luther a lakodalmát 
üli, amikor hírül hozzák a parasztfölkelés leverését. Münzer már ha-
lott. Halálának és a gy őztesek vérengzésének szemtanúja egy sebesült 
menekülő , aki nagyon hasonlít Münzerr e  — a két szerepet ugyanaz a 
színész játssza a pécsi Nemzeti Színház Nógrádi Róbert rendezte el ő -
adásában szemléletesen ábrázolja a saját célkit űzésein túlsodródott 
forradalmár h ősi halálának alternatíváját. Az író nem tagadja meg ro-
konszenvét a népvezér mártíriuma iránt, de a korán jött forradalomtól 
mindvégig óvó Luther reálpolitikáját is megérti. A reformátor nyilván-
valóan arról a történelmi helyzetr ől szól, helyenként kissé göcsörtös di-
daxissal, helyenként fölszabadultan, amely kikényszeríti a reálpolitikus 
és a forradalmár összeütközését. 

A reálpolitika a magyar történelem mához szóló allegóriájaként jele-
nik meg az utóbbi id ők legsikeresebb színházi bemutatóján, az István, 
a király című  rockoperában. A Boldizsár Miklós Ezredforduló című  
drámájából készült művet — szövegírója Bródy János, zeneszerz ője Szö-
rényi Levente — a Nemzeti Színház t űzte műsorára. Korábban már ké-
szült belőle milliós példányszámban eladott hanglemez, amely az eredeti 
filmváltozat zenei anyagául szolgált. A filmet playback technikával for- 
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gatták, szabadtéri felvételei nyilvánosan folytak, sokezres közönség el ő tt. 
Később a Szegedi Szabadtéri Játékokra adaptált verziót is el őadták. 
Mindkét esetben „zenei konzervet" használtak: az él ő  előadás színészei 
imitálták az éneklést. A Nemzeti Színházban csak a zenekari alapanya-
got és a kórusokat vették föl el őre, a szólisták — egyetlen rockénekes 
kivételével prózai színészek — „él őben" szólalnak meg. (Ez a zenedráma  
alapföltétele. Az operában nem szakítható el egymástól „éneklés", és 
„játék". Az énekes a spontán énekléssel fejez ki bels ő  tartalmakat.) 

Ha túltesszük magunkat az els ő  meglepetésen, amely egy rockopera 
bemutatásának szól a jubileumára készül ő , 1987-ben százötven éves 
Nemzeti Színházban, rá kell jönnünk, hogy a vállalkozás egyáltalán 
nem ellentétes a múlt századi hagyományból táplálkozó nemzeti szellem-
mel. Az István, a király történelmi sorskérdéseket tárgyal, nem kisebb 
ambícióval, mint — mondjuk — elsđ  számú nemzeti klasszikusunk, Ka-
tona József Bánk bánja. (A közönség is hajlamos ugyanazzal a patetikus 
lelkesedéssel nézni.) Nagy újítása, hogy a mai fiatal nemzedék zenei 
köznyelvét, a rockot használja föl, amely népszer űsége folytán Olyan 
természetes közvetít őjévé válik a gondolati anyagnak — esetleg politi-
kai tartalmaknak is —, mint például Verdi korai operazenéje a risorgi-
mento olasz ifjúsága számára. 

Az István, a királyban a magyar állam megalapítója karizmatikus drá-
mai hősként jelenik meg. Modern h ős, természetesen, akinek egy több 
mint ezeréves ideológiát — a magyarság önálló állami létét — kell gy ő -
zelemre vinnie. Ebben a küzdelemben hagyomány és haladás, független-
ség és európaiság frontvonalai nem élesen, tisztán, hanem egymásba ol-
vadva húzódnak. A korabeli Magyarország nemzeti léte a kereszténység 
fölvételétő l függ. A hittérítéshez Rómától kell papokat kérni, ami a po-
gány hagyományok őrző i szemében a függetlenség elvesztésével, és az or-
szág sorsának a német-római császársághoz való kötésével jár. István az 
„európaizálós" érdekében nemcsak az er őszakos hittérítést vállalja, ha-
nem a polgárháború kényszerét is. A rockopera cselekménye lényegében 
azt a konfliktust fejti föl, amelynek során István fejedelem — apja ha-
lálát követően — legyőzi Koppányt, az uralkodásra aspiráló pogány ve-
zért, és első  királyunkká koronáztatja magát. 

Mindez lelkiismereti drámaként fogalmazódik meg. Istvánban a mo-
rális lény ütközik össze a reálpolitikussal. A zenedramaturgiai minta né-
mi rokonságot mutat a Jézus Krisztus Szupersztáréval. A magányos hő s, 
aki egy közösséget (mozgalmat) képvisel, a hallgató istennel osztja meg 
belső  konfliktusát. Mindkét címszerepl ő  önmaga ellenfele, mindketten 
„idealisták", és mindkett őjük körül cinikus hitetlenek rajzanak. István 
szinte fizikai fájdalomként, erkölcsi korbácsütésekként éli át a legy őzött 
Koppány testének fölnégyelését: királyként az. uralkodás keresztjére fe-
szített, mitikus szentté magasodik. De amíg az angol rockopera hétköz-
napian átélhetővé profanizálja a mítoszt, magyar megfelel ője az ellen- 
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kező  utat járja be: egy történelmi alakot emel mitikussá, s ezáltal általá-
nos érvényűvé. Ebben az értelemben jogos királydrámának nevezni: egy  
történelemből vett, de történelmietlenül kezelt figura révén von le tör-
ténetfilozófiai következtetéseket. Akár Shakespeare, akinek János ki-
rálya Friedrich Dürrenmatt átdolgozásában ugyancsak a Nemzeti Szín-
ház műsorán szerepel; a véletlen különös egybeesés e  folytán nemcsak  a 
két előadás rendez ője — Kerényi Imre —, hanem a két címszerep birto-
kosa — Hirtling István — is azonos. (A kett ős szereposztásban játszott  
István, a király másik címszereplője Bubik István.)  

A János király és az István, a király végső  sugallata közös: a törté-
nelmi szükségszerűség elől nem lehet kitérni. Ahogy Koppány mondja:  
„Kényszerpályán a világ." A dolgok er ősebbek nálunk. A mechanizmus  
hatalmasabb, mint az erkölcs. A rockopera el őadásának végén a királlyá  
koronázott István egy fekete lepelbe burkolt, halottnak koncipiált kis-
fiút mutat föl vádlón. Akárhogy értelmezzük ezt a jelenetet, a lényege,  
hogy az Ártatlanság mutattatik föl a Történelem áldozataként. A Já-
nos királyban is megjelent ugyanez a halott kisfiú, a világ szörnyeteg,  
cinikus kegyetlenségének bizonyítékaként. A rockoperában megrendül-
tebb és egyben fennköltebb az el őadás befejezése: az államalapító két-
ségbeesetten tenyerébe temeti az arcát, miközben szól a magyar Himnusz,  
és a zászlórúdon fölkúszik a kifakult, megszenvedett nemzeti lobogó.  A 
katarktikus győzelemhirdetésnek ez az olimpiai pillanata már drámán kí-
vüli mozzanat, amit a közönség fölállása is jelez. A játék, a színházi  
közmegegyezés kereteib ől kilépve átkerülünk a demonstráció szférájába,  
ami mindenesetre bizonyítja, hogy az el őadás érzékenyen érinti a kö-
zönség magyarságtudatát.  

Az István, a király esztétikailag vitathatatlanul professzionalista telje-
sítmény. A zene szép és hatásos; a szándékosan eklektikus, az id őben és  
a stílusokban szabadon kalandozó dallamok átkomponált szerkezeti egy-
ségben szólalnak meg. A dráma pusztán a melodika segítségével is le-
kottázhat б : mást jelent a tiszta magyar népdal, a folklórmotívum, az  
egyházi gregorián, a kemény rock, a szalonzenei utalás, az indul бszerű  
dallam. A megjelenítés ereje részben a vizuális élménynek köszönhet ő .  
Pompása látvány — hajlított hidak emelkednek és süllyednek, lurexko-
rong csillog a háttérben, dinamikusan mozgatott tömeg kavarog a szín-
padon. A koreográfia a néptánc nemzeti gesztusrendszerét ötvözi a rock-
nemzedék spontán taglejtésének elemeivel. Együtt hat a magyarított  
hollywoodizmus és a fölkeltett nemzeti érzület; az alaptörténet szakrális-
sága és az operai stilizáció együttesen készteti a néz őt allegorikus gon-
dolkozásra, az „üzenet" érvényességének máig való kiterjesztésére.  

A magyar történelemb ől meríti témáját Nyerges András Az ördög  
gy őz mindent szégyenleni című  drámája is. A nyíregyházi Móricz Zsig-
mond Színház játssza Léner Péter rendezésében. A blank versben írt  
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-színmű, amely Gorai Gábor darabjához hasonlóan a reálpolitika és a 
forradalmiság viszonyát vizsgálja, igazolja, hogy a tények tisztelete nem 
föltétlenül jár együtt az iskolás historizálással. A cselekmény 1703 és 
1704 között játszódik a II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem vezette 
szabadságharc korai, gyors hadi sikereinek csúcsán. A jobbágyfölkelés, 
amely a török hódoltság alól felszabadult országrészben t űrhetetlenné 
vált Habsburg-elnyomás ellen robbant ki, ez id ő  tájt szélesedik nemesi 
mozgalommá. A „gerillacsapatok" fokozatosan átalakulnak reguláris 
hadsereggé, s  az egykori paraszthadnagyok fölé újonnan csatlakozott 
nagybirtokos főurakat neveznek ki vezérl ő  tábornokokká. Nyerges eb-
ben a fölível ő  szakaszban meglátja a helyzet furcsa ellentmondását. Né-
mi keserű  iróniával veszi tudomásul, hogy ami történelmi szempontból 
szükségszerű , az társadalmilag belső  kollízióhoz vezet: miközben az el-
lenség (a Habsburgok) és a potenciális szövetségesek (a lengyelek és 
franciák) egyaránt elismerik „európai színvonalúnak" a nemesi támoga-
tással kibđvült szabadságharcot, maga a fölkelés elveszíti népi bázisát. 
Vagyis a mozgalom, amely kívülr ől megszilárdulni látszik, inkább csak 
konszolidálódik, ső t bizonyos értelemben torzulni kezd. 

Ezt a folyamatot a darab Kis Albert, a jobbágyból lett kuruckapitány 
látászögébđ l ábrázolja. A kompromisszumokat elutasító, nyers modorú, 
taktikázáshoz nem szokott „veterán", aki szabadcsapatával olykor egy-
egy nagybirtokra is betör rekvirálni, egyre kellemetlenebb az új típusú 
hatalomnak. Főúri ellenségei, akiknek árulását leleplezte, végül is ki-
eszközlik a fejedelemnél a halálos ítéletét. 

A drámaíróként elsőműves, de jeles költő i és publicista munkásságán 
kívül a dramaturgiában is régóta jártas — egykor gyakorló dramaturg 
— szerz ő  remek érzékkel választja ki központi h őse mellé azt a figurát, 
Esze Tamást, aki a legalkalmasabb arra, hogy visszatükrözze Kis Al-
bert konfliktusát. Két barát. Együtt indultak, csaknem hasonló sorból, 
de amíg Kis Albert mindig makacsul önmaga marad, Esze Tamás észre-
vétlenül hozzáidomul a változásokhoz. Az ördög gy őz mindent szégy сn-
leni így annak az embernek a drámája, aki az ügyre tette föl az életét, 
de fokozatosan rá kell jönnie, hogy körülötte mindenkinek fontosabb a 
saját személyes érdeke. Ki hivatalt akar, ki birtokot, ki bármilyen _el ő -
menetelt, ki pedig egyszerűen szeretné átmenteni magát a mindenkori 
jövőnek. Kis Albert az egyetlen, aki nem akar élni a saját személyes 
sorsát egyenget ő  esélyekkel. Ez az, amit nem tudnak neki megbocsátani. 
Először csak azzal vádolják, hogy „rossz a modora", kés őbb rásütik, 
hogy nem érti az „új módszereket", majd el őléptetést helyeznek kilátás-
ba a számára, felajánlják, hogy legyen „a hatalom embere", legvégül 
megfenyegetik. Utolsó nagy vitája Esze Tamással, a fejedelmi udvar 
kancelláriájának el őszobájában — a darab legjobb jelenete — világo-
san állítja elénk a kétféle emberi mentalitást. Az óvatos kiegyez őt és a 
meggyőződéséért vereked ő  izgágát. Rákóczihoz nem sikerül bejutnia Kis 



924  HfD  

Albertnek (a fejedelem meg sem jelenik a darabban), sorsa ezen a pon-
ton elvégeztetett. 

A nemzeti múlt örökségéért aggódók megkérdezhetik, vajon nem tör-
ténelmi deheroizálás folyik-e Az ördög gy őz mindent szégyenleni lap-
jain. Nyerges kétségkívül haszonelv ű  konformizmusnak ábrázolja azt, 
amit a történészek hajlamosak politikai érzékként kezelni; a darab éppen 
arról szól, hogy hol a határ reálpolitika és az „ügy" föladása között. 
Ennyi vitafelületet egy író igazán hagyhat, hiszen nem történelemköny-
vet, hanem drámát ír. S ha olyan finom, intellektuális iróniával, a vers 
élőbeszéddé simításával, az archaizmusok és anakronizmusok közötti ter-
mészetes középúton járva teszi, mint e  dráma szerzője, akkor éppen vita-
képességével serkentheti új összefüggések föltárására a közgondolkozást. 

Еrdekesen rímel az új magyar bemutat бkra Shakespeare Coriolanusa,  
legalábbis ahogy a Katona J бzsef Színház játssza, Székely Gábor ren-
dezésében. Ez a ritkán színpadra kerül ő  tragédia ezúttal sehogyan sem 
akar megfelelni a hagyományos fölcímkézésnek. Az árulás drámája? 
A kettős árulás drámája? A mértéken túli patrícius g őgé? A rideg auto-
mata emberé, a kíméletlen egoistáé, a magát a nép fölé helyez ő  szörnye-
teg nagyságé, aminek általában látni szoktuk, s akinek torz személyisé-
géből Brecht politikai parabolát formált? 

Annyi bizonyos, hogy ez az új el őadás szikár, racionális, az intel-
lektusig kicsontozott és csakis ebben az értelemben brechti drámának 
mutatja a Coriolanust. Nem alaptalanul, hiszen itt a puszta társadalmi 
mechanizmust látjuk m űködésben. Az osztályharcot, ahogy Jan Kott 
mondja. Vagy ahogy Marx. 

A reálpolitika itt a status quót jelenti, pontosabban annak minden-
áron való megtartását. A demokratikus intézményrendszer látszólag be-
tölti hivatalát: a patríciusok hatalmát a népképviselet ellensúlyozza. A 
nép azonban éhezik, és ezért nem érzi kötelességének, hogy megvédje a 
hazát. Inkább lázong. Coriolanus egymaga veri meg az ellenséget, s ezért 
konzuli cím járna neki. A győztes hadvezérnek azonban szavazatokat kell 
koldulnia, az „alázatosság köntösében", pléhbögrével, mezítláb. Szokás-
b6l. Hagyományból. Könyörögnie kell azért, ami jár neki. A sebeit mu-
togatnia, hogy érdemeit elismerjék. A tetteivel hivalkodnia, hogy tisztség-
viselđnek válasszák. 

A kérkedést gyű lölő  Coriolanus ebben az el őadásban saját helyzetét ve-
ti meg, nem a népet. A népnek Shakespeare-nél nincs önálló akarata, 
kisstílű  szбszólói manipulálják. Az el őadás néptribunusai saját átlagos-
ságuk miatti gyűlöletüket fordítják a kivételes személyiség ellen. Az ügy 
helyett, amit képviselniük kellene, magánügyükb ől csinálnak politikát. 
Ez tartja meg őket hivatalukban. A patríciusok sem különbek; ők is a 
kényelmes kett ős hatalmat védik, amikor megalázó kompromisszumokra 
kényszerítik Coriolanust. 

Itt tehát „reálpolitikusok" állnak szemben a betörhetetlen személyi- 
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séggel, akinek éppen az a drámai vétsége, hogy ideiglenesen elfogadja a 
reálpolitika szabályait; odaáll voksokat koldulni. Világmegvetése azon-
ban egy ponton túl átfordul önmegvetésbe. Ez az „árulás" pillanata: 
hazája, Róma elleni bosszúajánlatával az ellenség vezéréhez, Aufidius-
hoz menekül. Egyértelm ű , hogy az önpusztítás szándékával. Aufidius 
azonban nem döfi le, bár korábban százszor megesküdött rá. Inkább föl-
használja terveihez. Mert ő  is „reálpolitikus". 

Cserhalmi Györgyből, aki Coriolanust játssza, egy Athéni Timon in-
dulata sistereg el ő . Személyisége az átlagosság mer ő  cáfolata. Mentalitása 
a világot csúfolja szarkasztikusan, amely szerepekbe — a sz őrcsuhás 
kolduséba és az árulóéba — kényszeríti. Ez az individuum tragédiája. 
Éppúgy maga Coriolanus hívja ki, mint ahogy Aufidius kezébe téve le 
sorsát, öngyilkosságának formáját is maga választja meg.  

A díszlet rideg, csaknem ipari környezetet teremt a lejátszódó drá-
mához. Vastraverzek, döngve csattanó kapuk, fémesen sikló falak, a 
perifériák deszkalabirintusa: a társadalmi ostromállapot jelzései. Fények 
szabdalják a teret, maguk is értelmeznek, bizonyítva, hogy egy árnyék-
ban maradó figura olykor hangsúlyosabb a színészi arcnál. A ruhák 
osztályviseletet szabnak egyénekre: az öltönyös tribunosok, a külvárosi 
nép bakancsosai, „segédmunkásai" és „szakszervezeti funkcionáriusai" 
szociologikus pontossággal határozzák meg a játékteret, amelyben a sze-
replők mozognak. „Értékünk attól függ, hogy mire megy velünk a kor" 

Aufidius a társadalmi játékteret jellemzi így. Szavai cinikusan hang-
zanak. Ő  a győztes. Ő  temeti Coriolanust. 

Az alkalmazkodása realitásokhoz a hétköznapiság életszférájában i ~  

megjelenhet, nemcsak a nagy formátumú, történelmi figuráknál.  A ne-
velő , Bertolt Brecht drámája — Jakob Michael Reinhold Lenz nyomán 

a konformizmus groteszk tragédiája. Luffer, a nevel ő , hogy tökéletes 
kiszolgálója legyen gazdáinak, hajlandó személyiségét a végs őkig redu-
kálni. Egy utolsó, véres „naturalizmusa" ellenére jelképes cselekedettel 
kasztrálja magát, igy már semmi sem zavarja abban, hogy megfeleljen 
hivatásának: egyéniség nélküli bábként szolgálhat élete végéig. A kaszt-
ráció szellemi formáját valósítja meg a darab egy másik szerepl ője, a 
diák Pitus, aki feleségül véve a rektor lányát, a csodált Kant eszméit 
vágja ki magából. 

A kaposvári Csiky Gergely Színház el őadása, amelyet a színészként 
jól ismert Máté Gábor rendezett (ez egyben rendez ői „début"-je) bizo-
nyos értelemben megfordította a darab hagyományos képletét: a német 
nyomorúság személyiségsorvasztó viszonyai helyett a nevel ő  önkéntes 
behódolására tette a hangsúlyt. A címszerepet játszó Lukáts Andor ko-
reográfiai mutatvánnyal vezeti be a figurát: hajlongása a titkos tanácsos 
elő tt valGsággal kalligrafikus arabeszk. A brechti színjátszás egyik alap-
eleme — a gesztus — ezáltal az írói gondolat legfontosabb сszközévé 
válik. L јuffer derékszögben meghajlított teste, szapora hajbókolása, össze- 
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zárt térdeinek és párhuzamos lábszárainak illedelmes vonala a készséges  

önfeladás markáns tanújele. Hasonló bravúr, ahogy fizikai vágyát hasz-
talan próbálva legy őzni, egy tornász gyűrűmutatványának mozdulatai-
val ostromolja meg szállásadója csúnyácska gyámleányát. Végül az ön-
férfiatlanított L ~.uffer puhán befelé csámpázó járása zárja le a „német  

nevelő" gesztusokban elmesélt tragikomikus történetét.  

Brecht didaktikus drámájának el őadásába végül is némi együttérzés  

vegyül a saját megcsonkítása által nyárspolgári boldogsághoz jutott ne-
velő  iránt. Ne feledkezzünk el azonban az iróniáról. Brecht szerint a  

személyiség egyetlen esélye a társadalmi szerep elnyerésére, ha  

lemond önmagáról. Luffer csak kiherélten válik alkalmassá arra, hogy  

legyűrje magában a lázadást, és „minden egyebet a kötelesség teljesítésé-
nek rendeljen alá". Immár semmi sem gátolhatja abban, hogy embereket  

formáljon saját képére és hasonlatosságára. Az ebben rejlő  távlati lehe-
tőségek végiggondolása nem tölt el bennünket különösebb reménnyel.  



A FÉNYKÉP SZEREPE  
PECHÁN JÓZSEF FESTÉSZETÉBEN  

KALAPIS ZOLTAN  

Pechón József fest ő  volt és fényképész. Festészetér ől most már vi-
szonylag sokat tudunk, mivel mindig ez volt látványosan el őtérben, az 
érdeklődés középpontjában, az óhajtott kiteljesülést Pechón is ett ől vár-
ta, ezt érezte hivatásának. Pechónról, a fényképészr ől úgyszólván sem-
mit sem tudunk, pedig számára a fényképezés volt az egzisztencia for-
rása, számunkra pedig fontos támpont a fest ő i életmű  teljesebb megér-
téséhez.  

Két egymástól elválaszthatatlan „életvonalról" beszélhetünk tehót: a 
vállaltról és az elhallgatottról. Az egyik a másik nélkül elképzelhetetlen, 
ugyanis nem elhanyagolható párhuzamosságról van szó, hanem teljes 
összefonódásról. Kimutatható ugyanis, hogy a m űvész először a gépet 
vette a kezébe, s csak azután az ecsetet. Ez nem pillanatnyi felbuzdulás, 
nemcsak egy korszakának jellemz ő  jegye vagy játékos kísérlet volt nála, 
hanem végigvonul egész pályáján, állandó munkamódszere kezdett ő l 
mindvégig, az első  ismert festményt đl, az Utolsó gyufától (1899) egészen 
az Énekes gitárral című ig (1921). Urök titok marad, hogy az egyébként 
kitűnő  rajzoló miért érezte szükségét a fotónak, miért választotta a váz-
lat készítésének, a látvány rögzítésének ezt a gyakori, de vitatható mód-
ját. Igy könnyebb volt? Készen vagy félkészen kapta a kompozici б t, nem 
volt gondja az arányokra? Írásaiban err đ l egy szót sem ejt, még ön-
életrajzában sem. Némaságával a csínytev đ  gyermekre emlékeztet: mint-
ha tilosban járt volna, s azt akarta volna eltitkolni. De cinkosságot 
vállalt vele az író, a kritikus, a monográfiaszerkeszt ő, a m űvészettörté-
nész s az újságíró is, mindazok tehát, akik írtak róla, méltatták munkás-
ságát. 

A képzőművészet és a fotográfia viszonya, kölcsönhatása valóban szö-
vevényСs. Talán ez az oka annak, hogy a m űvészeti könyvek szerz ő i 
megkerülik a témát, a m űvészeti lexikonokban nincs erre vonatkozó 
címszó. Ugyanakkor gyors ítéletekre is csábít, sok kérdésre mintha kész 
válaszok kínálkoznának. A sietség azonban rossz tanácsadó lenni most 
is, amikor a kérdést konkrét megnyilvánulási formájában, egy fest őmű - 
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ČSnarckép ecsettel (1918) 
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Pechón József (Pechánné Joeckel Teréz f elv.) 
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vész gyakorlatában vizsgáljuk. Sokkal eredményesebbnek ígérkezik a pá-
lyakép, az életmű  új szempontú áttekintése. 

Pechón József tehetségében nincs okunk kételkedni. Tizenhárom éves. 
amikor a rajzolgató palánkai: fiút megismeri a város ünnepelt szülöttje, 
Eisenhut Ferenc, a kor ismert fest ője, aki szárnyai alá veszi az inaskodó 
gyereket, s 1890-ben, 15 éves korában beajánlja a müncheni akadémiára, 
ahol egy rövid el őkészítd tanfolyam utána görög származású zsánerfes-
tő , Nicolaos Gysis osztályába kerül. Egy ideig atyáskodó gonddal veszi 
körül a félárvát, elvállalja anyagi ügyeinek kezelését is. Pechónnak 
kezdetben a gazdag palánkai polgárok tették lehet ővé a müncheni ta-
nulást, majd 1892-ben kitűnő  előmeneteléért állami ösztöndíjat kapott. 

Minden összeállt tehát: tekintélyes pártfogó, tehet ős mecénások, kö-
zösségi segély. S mégis, Pechón akadémiai tanulmányai kudarcba ful-
ladtak. A válság kirobbanása egybeesik Eisenhut egyik hosszabb, kiliti 
útjával. Kiskorú védence anyagi ügyeinek intézésére egyik gazdag fest ő  
barátját kérte fel, akivel a tizenhat éves Pechón csakhamar összeütkö-
zésbe került, •s csapot-papot otthagyva, sért ődötten elhagyta Münchent. 
CSnéletrajza szerint nem kapta meg t ő le az ösztöndíjrészletet, éhezésre 
kényszerítette. A serdül ő  fiatalemberről, persze, az is elképzelhet ő , hogy 
a pénz kifolyt a kezei közül, amit a szigorú gyám nem nézett el, s 
nélkülözésre kényszerítve próbálta beosztásra szoktatni. „Apám könnyel-
mű  ember volt, bohém" — közli tényszer űen fia, Pechón Béla is egy 
későbbi, verbászi korszakára célozva. Az igazi nélkülözés, a végs ő  ki-
ábrándulás azonban Bécsben éri, ahová München után költözött. „Csak-
hamar észre kellett vennem, hogy az önállóság nem oly könny ű  dolog, 
mint én azt magamnak éretlen fejemmel elképzeltem" — írja életének 
erről a szakaszáról önéletrajzában. 

Az összetett helyzetet csak bonyolította az a bels ő  elégedetlenség, el-
bizonytalanodás, amely akkortájt kerítette hatalmába. Megingott ön-
bizalma, kételyei támadtak tehetségében, teremt ő  erejében. „Munkáim-
nak a legnagyobb akarattal sem tudtam soha különösebb értéket tulajdo-
nítani, mert állandóan az volt az érzésem, hogy egy m űvésznek, hogy 
joggal annak nevezhessék, és ezt a címet kiérdemelje, sokkal jelent őseb-
bet kell produkálnia" — írja életrajzában. 

Meghasonlásának okát sokan a müncheni akadémia konzervatív okta-
tási módszerében látták. „Az akadémia rendszere és a gipszmodellek raj-
zolása nem elégítette ki a szül őföld színeit magában hordozó Duna-
parti fiatalembert, aki kíváncsian kutatta az őt körülvevő  mindennapi 
életet" — írja A két Pechár című  kismonográfiában Bela Duranci & 
Bordás Győző . Szenteleky Kornél is úgy véli — Színek és szenvedésen 
című  könyvének tanúsága szerint —, hogy hosszú, felesleges utat taka-
rított volna meg, „ha Pechón akkor nem kerül erre a klasszikus, kemény 
és körülhatárolt útra ..." 

Nehéz ma mára törés pontos anatómiáját megadni, még nehezebb vá- 
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A Pechár fényképészeti m ű terméből kikeriilő  fényképek hátlapjai  
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laszolni arra a kérdésre, hogy melyik volt a f ő  ok: az akadémia elavult  
módszere, az igazi tanítómester hiánya, az önbizalom fogyatkozása vagy  
éppen az „éretlen fej". Tény az, hogy nem jutott el a kibontakozásig, az  
egészséges fiatalkori elégedetlenség nem a fejl ődés széles országútjára ve-
zetett, hanem zsákutcába torkollt.  

Rövid bécsi tartózkodása után, 1893-ban Pechón visszatért Palánkára.  
Az elkövetkez ő  5 —б  év életének egyik leghomályosabb szakasza. Fia,  
Pechón Béla elbeszéléséb ő l tudjuk, hogy abban az időben egy újvidéki  
szerb fényképésznél kitanulta a szakmát. Sajnos, a korabeli ipartestületi  
könyvek nincsenek meg, így aztán sem a tanulóévek id őpontját és tartal-
mát, sem a mester nevét, esetleges korábbi foglalkozását nem lehet pon-
tosítani. „A Zmaj Jova utcában volta m űterme, a Duna utcától szá-
mítva a második-harmadik házban, nagy, barna kapuja volt, egy szénás-
szekér is bemehetett rajta" — mondja Pechón Béla.  

A fényképezés ekkor már fél évszázada nyújtott megélhetést mind  a 
tehetséges, mind a lecsúszott fest őknek. Fđ leg mellékfoglalkozásként űzték,  
kenyérkeresetként. Barabás Miklós, Zichy Mihály, László Fülöp, Bihari  

Sándor, a bácskai Kólmán Péter, a bánáti Wanyek Tivadar is fényképezett.  

Nem egy végképp a fényképészethez pártolt, amikor az jól men ő  vállalko-
zásnak bizonyult, például a portréfest ő  Borsos József vagy Oldal István,  
a „festész és fotografus", aki nem volt jelent ős képzőművész, azért tart-
ják mégis számon, mert 1854-ben Nagybecskereken megnyitotta az els ő  
állandó fényképészeti m űtermet a mai Jugoszlávia területén.  

1897- 1908 tóján Pechón Józsefet Verbászon találjuk, ekkor 22-23  
éves. A jobbára németlakta, polgárosodó mez őváros első  fényképészeti  
műtermét a főutcán, az egykori Klein-kocsma épületének beüvegezett  

folyosóján nyitotta meg, amelyet — Szenteleky szavaival élve — „a  

lomha sváb faluba" érkez ő  vándorfényképészek béreltek, Pechón el ő tt  
például egy Entz nev ű  fényképész, aki többé-kevésbé szabályos id őkö-
zökben Kula, Verbász és Szenttamás között pendlizett. Bizonyos értelem-
ben tehát bejáródott üzlethelyiség volt, hozzásegített a kocsma forgalmá-
nak növeléséhez. Elképzelhet ő , hogy ekkor még Pechón is ideiglenes-
nek hittea verbászi tartózkodást, hiszen változatlanul a m űvészi pálya  
volt az ideálja, nem a fényképezés. Ezt tükrözte m ű termének hangzatos  
elnevezése is: Atelier del Monte. Fényképeinek szecessziós rajzú hátlap-
ja szerint m űvészi fényképeket, Olaj- és akvarellportrékat rendelhettek  

nála. Pechón napközben szorgalmasan fotografált, retusált megrendel ő i-
nek, saját céljaira pillanatfelvételeket készített, vagy „fest ő ien" beállított  
jeleneteket örökített meg — ezeket, mint látni fogjuk, majd megfesti  —, 

esténként pedig szórakozott, mulatott a kocsmában, amelyt ő l csak egy fal  
választotta el. A verbászi fiatalság szemében a jövevény világfi, gavallér,  

bohém volt. „Herr del Monte!" — így szólították meg egyesek, mások  

viszont, bizalmaskodva, csak Pepinek. Mágnesként vonzotta az arany- 
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ifjúságot a Klein-féle kocsmába, énekelt, muzsikált, táncolt, rímeket fa-
ragott.  

Ezek a vidám esték végül is döntően meghatározták életének további  

alakulását. Itt ismerkedett meg Joeckel Terézzel, kés őbbi feleségével,  
akinek nagy része lehetett abban, hogy Verbászon telepedett le, s aki-
nek gyakorlatiassága, józansága ellensúlyozta Pechón szertelenségeit, le-
hetővé tette számára a kibontakozást a m űvészi pályán.  

A konkurens kocsmáros is felfigyelt rá, hogy ahol ott van Pepi, ott  

a fiatalság is. Lakást, m űtermet kínált fel neki, ha esténként nála iit ta-
nyát. A javaslat csábító volt, s Pechón esti szórakozásának színhelyét  

áttette a f őutca másik felére, a katolikus templom melletti Stetzenbach-
kocsmába. A tulajdonos állta a szavát, s az udvarban egy üvegezett te-
tejű  műtermet építtetett. Alighanem ez volta második képz őművészeti  
és fényképészeti célra emelt épület a mai Vajdaságban, az 1897-ben me-
gyei költségeken épített becskeréki Vágó Pál-m ű terem után.  

Erre az id őszakra esik Pechón els ő  nyilvános szereplése is. A fiatal  
művészben élt a becsvágy, Jaeckel Teréz is bátorította, s 1899-ben az  

Utolsó gyufaszál című  munkájával benevezett a Ir~épzőművészek Egyesü-
letének budapesti tavaszi tárlatára. Ez egy nagyobb, kb. 180 X 240 cm-es  

Tanulmányfotó az Utolsó gyufa című  festményhez (1898 körül)  
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vászon volt, amely a korai „b űnbeesés" pillanatát örökítette meg: egy 
búvóhelyen, a málló falak védelme alatt összever бdбΡ gyermekek csoport-
ját ábrázolja, amint szorongva nézik az utolsó gyufaszállal rágyújtó tár-
suk pepecselését, s egyúttal feszülten várják azt is, hogy mikor kerül 
majd hozzájuk is egy szippantásra a titokban kerített cigaretta. „Szelle-
mes szikra volt az életb ől" — emlékszik a festményre Molter Károly, 
a verbászi születés ű  erdélyi író Komor korunk derűje című  könyvében. 
A reminiszcencia szépít ő  szemüvegén át látott festményt azonban a kora-
beli kritika elmarasztalta, „leveg ő tlennek" minősítette, azaz alapvet ő  
mesterségbeli hibára, a távolság, a távlat, a légkör érzékeltetésének hiá-
nyára mutatott rá.  

A kritika megállapítása ezúttal telitalálat volt, a festmény valójában  

egy fénykép lelketlen, már-már mechanikus másolata volt. A Pechón-ha-
gyaték tanúsága szerint a fest ő  több változatban is „beállította" a jele-
netet, „eljátszatta" a (verbászi?) proligyerekekkel, s az általa legjobbnak, 
„legfestő ibbnek" minősített fényképet aztán ellátta vonalhálóval, s át-
vitte az ugyancsak rubrikázott vászonra. 

„A fotografikus képalkotása valóságon, a láthatón épül. A fest őmű -
vészet legfőbb értékét a láthatón túli dolgok megmutatása, megéreztetése 
jellemzi" — így pr ćbál határt vonni a két képkifejezés között Rónai 
Dénes fényképész és szakíró az 1931-ben, a Magyar Fotografia folyó-
iratban megjelent tanulmányában. Pechón a valóságot átmásolta, s nem 
értelmezte át ecsettel, színekkel, a látvány szelektálásával. Fényképei egy-
től egyig elevenek, bármelyik közép-európai reprezentatív képkiállításon 
vagy albumban megállnák helyüket, a festmény viszont megmerevült, 
úgy is mondhatnánk: „elrontotta". 

Pechón József bizonyára fotóm űvészként is szép pályát futhatott vol-
na be, de ő  erre aligha gondolt, a fényképészetben nem látott önálló ki-
fejezési eszközt, csak a megélhetés terhes instrumentumát, meg képz б -
művészeti ambícióinak segédeszközét. 

A fénykép ilyen természetíí felhasználását, persze, nem Pechón fedez-
te  fel, ez egyidős a találmánnyal. A fest ők először vetélytársat, majd se-
gítő társat láttak benne. „Vége a festészetnek!" — kiáltott fel Paul Dela-
roche, a franciák népszer ű , történelmi fest ője, amikor kézbe vette az 
első  dagerrotipiét. Delacroix viszont már 1850-ben azt mondta, hogy 
„sok művész hívta segítségül a dagerrotípiát, hogy ellensúlyozza a szem 
tökéletlenségét", s csak azon ütközött meg, hogy ezek, „ahelyett, hogy 
felhasználnák a dagerrotípiát, magát a fényképet tekintik m űalkotásnak". 

Szilágyi Gábor A fotóművészet története című  könyvében idézi Ernest 
Lacant, aki 1856-ban megjelent Esquisses photographiques című  művé-
ben írja, hogy a „tehetséges fest ő  és ügyes fotográfus, Charles Négre volt 
az első , akinek az az ötlete támadt, hogy az általa megfesteni kívánt 
jeleneteket el őbb fényképen örökítse meg". Az mára sors iróniája, hogy 
a múlt század ötvenes éveiben készült „életképei" bekerültek minden va- 
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lamirevaló fotótörténetbe, az ezekr ő l készített festményeket viszont egyet-
len művészettörténet vagy lexikon sem tartja számon, de szerz őjüket 
sem. 

A munkamódszert illetően Pechónnak még egy sokkal híresebb el ődje 
is van: Munkácsy Mihály. „Azt cselekedte ugyanis — írja róla Hevest' 
Iván A magyar fotóm űvészet története című  munkájában —, hogy a felvá-
zolt, a születés állapotában lev ő , nagyszabású, sokalakos kompozícióhoz 
fotótanulmányokat készített: a megfelel ő  modelleket kellő  kosztümökbe 
öltöztetve, a fényképez őgép elé ültette vagy állította, hogy aztán egy 
nagy művész szuggeráló erejével átalakítsa őket arckifejezésben, mozdu-
latban és testtartásban azzá az alakká, amit a fest ő  képzeletében kifor-
mált. E fotótanulmányokat nemcsak a végleges kompozíció megalkotása-
kor használta fel, hanem nagy részüket szóról szóra lemásolta, úgy, hogy 
a fénykép monokróm tónusait a színek árnyalataira cserélte, de egyéb-
ként még a világításon sem változtatott". fgy készült például a Siralom-
ház, a Milton, az Éjjeli csavargók, a Tépéscsinálók, a Falu hőse vala-
mint több tájképe  és portréja is. Ő  maga sohasem tanult meg fényképezni, 
„csak" beállította a jelenetet, megrendezte és megrendelte a fényképeket. 

Munkácsyn kívül Tornyay János és Ferenczy Károly, de Courbet és 
Degas is fénykép után festett. Pechón József élete végéig h ű  maradt eh-
hez a módszerhez. Igy készült második ismert képe is, a Póttartalékos, 
amellyel álnéven, Rima Józsefként szerepelt a Pisti M űcsarnok 1903. évi 
tárlatán. Wilhelmet, a verbászi félkegyelm ű t öltöztette katonamundérba, 
néhány fényképet készített róla, s lefestette, mintegy görbe tükröt állít-
va a militarizálódó közszellem egyenruhás megtestesít ői elé. Az idióta, a 
kisváros jellegzetes alakja majd visszatér ő  téma lesz nála, több fényké-
pét és portréját ismerjük. 

A Póttartalékosnak sikere van, egy bécsi m űgyűjtő  vásárolja meg, 
megelőzve több illusztris érdekl ődőt. Mindez jótékony hatással van fes-
tőnkre, önbizalma visszatér, s jó irányba tájékozódik: az önképzés felé. 
1904-ben újra Münchenbe megy, de ezúttal nem az akadémiára, hanem 
Hollóst' Simon magániskolájába, ahol megismerkedett a modern fest ő i 
irányzatokkal. „Mintha egy mély, tompa álomból ébredtem volna, egy-
szerre er ő tlenül és tanácstalanul, új célokkal és problémákkal találtam 
magamat szemben" — írja önéletrajzában is. Ett ő l kezdve pályája fel-
felé ível, bekerül a képz őművészeti élet vérkeringésébe: Párizsba és a 
nagybányai festő telepre megy, pesti fest őkkel, szobrászokkal, kritikusok-
kal ismerkedik, barátkozik — Czóbel Bélával, Rippl-Rónaival, Kernstok 
Károllyal, Egry Józseffel, Ziffer Sándorral, Medgyessy Ferenccel, Rózsa 
Miklóssal, Petrovics Elekkel és másokkal, részt vesz a M űvészház nev ű  
egyesülés mozgalmaiban amelynek igazgatóságában ott van Ivónyi Grün-
wald Béla is. Pesten m űtermet tart — 1910-t ől a Budafoki út 41/b 
alatt —, kiállításokat rendez. A két Pechón című  kismonográfia szerző i 
is „hirtelen kibontakozásról" írnak, s megállapítják, hogy „ez az id őszak 
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Pechón József alkotó tevékenységének kivételesen kreatív évtizede 
volt. Ha nem lett volna az 1904 és 1914 közötti időszaka, akkor ma a 
vajdasági képz őművészeti élet lényegesebben szegényebb lenne, Pechón 
munkássága pedig átlagos szintű". 

Az újraindulás anyagi alapját a nem túlságosan megbecsült m űipar, a 
fényképészet teremtette meg. A m űterem változatlanul a f őutcai emele-
tes ház, a Stetzenbach-kocsma udvarában m űködött. Időközben egy lé-
nyeges változás történt: felesége, Teréz is megtanult retusálni, s elsajátí-
totta a szakma más fortélyait is. 

Pechánné hamarosan átvette az üzlet irányítását, s virágzó, jól jöve-
delmező  vállalkozássá fejlesztette: a XX. század els ő  évtizedében a ver-
bászi mű terem volt az egyik legismertebb fényképészeti szaküzlet Dél-
és Közép-Bácskában, a zombori Singer Samué és az újvidéki Vajda De-
zsőé mellett. 

1906 -bon új, saját házba költözött a Pechón család, oda, ahol ma is 
lakik, az Ivo Lola Ribar utca 34. szám alá. Az udvari részben emelt 
üvegtetős mű teremben kapott helyet a korszer űen felszerelt fényképész-
üzlet. Az üvegtet őn át beáramló fényt egy ideig fehér és kék függöny-
nyel szabályozták, de csakhamar áttértek a m űfényforrásra. Az elektro-
mos ívfényvilágítás, igaz, niár a múlt század nyolcvanas éveiben elter-
jedt a nagyobb európai várasokban, de itt, a bácskai kisvárosban a XX. 
század első  évtizedében még említésre méltó újdonság. 

Ettől kezdve különvált a fényképészeti m ű terem a festészetit ő l. Pe-
chón a főutcai helyiséget tartotta meg magának. A tulajdonos csak 1918-
ban mondott fel neki. „Apámnak ekkor nem volt hová mennie" —  

mondja Pechón Béla. Életének egyébként is egy nehéz szakasza volt ez, 
amerikai kivándorlásra készül ődött. Barátai segítették ki: Székely Sán-
dor gimnáziumi igazgató átengedett neki egy üresen álló tantermet, ké-
sőbb pedig a verbászi nyomda épületében kapott két nagyobb szobát 
Sauer Jánostól.  

Szakács Margit a budapesti Magyar Munkásmozgalmi Múzeumban 
megtalálható, mintegy 140 000 darabot számláló fényképgy űjtemény 
alapján elkészítette az 1840-1920 között m űködő , mű teremmel ren-
delkező  fényképészek eddig legterjedelmesebb névsorát. Ebben jegyzi 
mind az Atelier del Montét, mind a Pechón-féle fényképészetet. Most 
már tudjuk, hogy a kett ő  ugyanaz, s létrejötte sem 1910 tájára tehető , 
mint ahogy az a névsorban áll, hanem 1898-1900 közé. A két háború 
között is működött, Pechón József fia, Béla is kitanulta a szakmát. 

E néhány részleges fotótörténeti, illetve családtörténeti adat bizonyára 
teljesebbé teszi az eddig csonka, egyoldalúvá nyomorított pályaképet. 
Ezek a tények mindeddig sajnálatos módon háttérbe szorultak, holott 
a fényképezés, a fénykép maga — a hagyatékból, a fiókok mélyér ől elő -
kerülő  példányok alapján ítélve — nemcsak a fest ő  életében töltött be 
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nagy és fontos szerepet, hanem a fest ői életműben is, szinte dönt ően 
meghatározta azt. 

„A megfigyelőképességet egy külön tehetségnek tartom, amely a m ű -
vészt sok nehézségen túlsegíti. Ez a képesség, alkotóer ővel párosulva, 
fölény egy fest őnél" — jegyzi le Pechón egyik füzetében ceruzával, fel-
tehetően saját tapasztalataiból kiindulva. Ő  valóban a tájnak, az élet-
jelenségnek éles szemű  látója, ám a látványt nemcsak emlékezetébe vési, 
nemcsak vázlatot készít róla, hanem fényképez őgéppel rögzíti, igen sok 
esetben a fotóriporter szemfülességével, érzékével. 

A családi emlékezet szerint a fényképez őgépétő l szinte sohasem vált 
meg, ott lapulta festőszerszám mellett, a „stafli"-val együtt. El őször egy 
18X24-es Reisekamerája, azaz fából készült, összecsukható, szárazleme-
zes, „utazó" fényképez őgépe volt, majd a boxkamerák megjelenésével, 

A vásárkép... 
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századunk első  évtizedében ezt felcserélte egy tekercsfilmmel mköd, 
doboz alakú Kodakkal. 

Egy ízben, feltehet ően a palánkai Duna-parton, fényképeket készített 
a Szerémségb ől érkező  szénás-, trágyás- és sátoros kocsikkal megterhelt 
kompról. Mintha csak Barabás Miklós tanácsát fogadta volna meg, aki 
1863-bon, a Koszorúban Székely Bertalannal polemizálva így veszi vé-
delmébe a fotografáló fest őket: „Egy roppant néptömeg, egy ki- és bejáró 
hajóktól hemzseg ő  kikötő , melynek képe folyton változik, fényképelés 
által felvéve többet ér 50 vázlatnál, és többet segít a festész fantáziájá-
nak, mint egy hét szemlélés." 

Pechón a Duna-parti látvány szinte minden mozzanatát megörökítet-
te: az érkezést, a kikötést, a feljáróhíd leeresztését, az els ő  kocsi indu-
lását. Annyira megigézte az, amit látott, hogy lázas sürgöl ődésében nem 

. és a Vén kópé című  festmény (1921) 
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vette észre, saját árnyképe is bekerült a látószögbe. Megvárja a következ ő  
kompot is, hogy minden részletet pontosítson. Még szerencséje is van: 
szüretel ők érkeznek, a szekereken mustoshordók sorakoznak, az átható, 
édes illat betölti a leveg őt, s talán éppen ez az, ami felgyújtja a fest ő  
képzeletét az őszi fények és színek iránt. E néhány fénykép alapján ké-
szíti majd cl egyik legsikeresebb művét, az 1911-ben festett Bácskai szü-
retet, amelyet már Szenteleky is „érett festészetének legjobb darabjai" 
közé sorolt. 

Pechón, a fényképész, sorozatokat készít tehát, el őmunkálatokat végez 
a művészi alkotáshoz. Sohasem gondolt arra, hogy fénykép is lehet m ű -
vészi; sorozatai, képriportjai, a mai sajtófotós gyakorlatára hasonlítanak. 
A fénykép sohasem a folyamat végét jelentette, hanem a kezdetet. Utá-
na kezd ődött a kivitel izgalma és gyötrelme. 

A kompozíció fénykép alapján áll össze, így aztán B. Szabó György 
megállapítása, amelyet Tér és idő  című  könyvében fogalmazott meg „a 
modern képszerkesztés követelményeinek merész és határozott" érvé-
nyesítésérő l, Pechón vásznaira csak azzal a megszorítással érvényes, hogy 
Pechón a fénykép kínálta készet követte. A fénykép pedig valóban for-
radalmasította a látást, lényegesen hozzájárult a klasszikus, az akadé-
mikus festészet megmerevedett formáinak lebontásához. Egy fontos él ő -
munkálat leegyszerűsödése után a fest ő  most már arra összpontosíthat, 
hogy az „igazi" valóságot ábrázoló jelenetekb ő l, a részletek sokaságából 
azt emelje ki, amelyik szerinte a legjobban megfelel annak az új valóság-
nak, amelyet teremteni kíván: valóbbat a valóságosnál. A látvány el-
rendezésére törekszik, a fölösleges, a zavaró elemek szelektálására. A 
fénykép jellemzője a pontosság, a részletezés, a fest ői ábrázolásé a ki-
hagyás. 

Az 1913-bon megrendezett gy űjteményes kiállítás katalógusának el ő -
szavában olvashatjuk Pechón gondolatát: „Minthogy a természet igen 
gyakran teljesen érdektelen, az igazi m űvész nem veheti figyelembe an-
nak minden apró szeszélyét, hanem els ősorban az a feladata, hogy mind-
azok mellőzésével, amelyek zavarólag hatnak egyéniségére, megfelel ő  
formába öntse legegyénibb érzéseit, és csak arról számoljon be, ami rá 
maradandó hatást gyakorolt." A fest ő  a kép keletkezésének további fá-
zisairól azt mondja: „A m űvészet valóban a természetben rejt őzik, de 
csakis az igazi művész tudja kiszakítani bel ő le olyanformán, hogy csak 
folytonos kivonás által jut az artisztikus alapértékhez. Ez az alapérték 
pedig nem egyéb, mint bizonyos ritmus, amely a formák fölépítésében, 
a színek kompozíciójában és a vonalak szintézisében nyilatkozik meg." 

Pechón a természetet közvetett módon, fénykép után adja vissza, 
visszavonul a műterembe. Így aztán a fest őállvány mellől nem az él ő  
természetet figyeli meg, hanem annak korábban megfigyelt mását, a fo-
tográfiát, illetve, mint a Bácskai szüret esetében, a fotográfiákat. A „har-
madik szemével", a gép lencséjével rögzített látványt. A m ű terem elszige- 
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teltségében, amint az els ő  vonalak megjelennek a vásznon, már az örö-
kös „mit" és „hogyan" problémája merül fel. Ekkor, az elrendezés so-
rán dő l el, mit vesz át a művész, mit hagy ki, a „pótszem" korrigálását  
végzi emlékezetb ől, a képzetek képeib ől, esetleg a képzelet segítségével  
is. Mire döntenie kell a színfoltok méreteir ő l, a színek kompozíciójáról,  
akkorra magára marad. A színek alkalmazására ugyanis nincs szabály,  
egy folttal, egy ecsetvonással teremthet valaki tökéletes összhangot, pom-
pás hangulatot, de zavaró tarkaságot is. Vagy a magára hagyatottság  
ezúttal sem teljes? A kritika megállapította, hogy Pechón koloritját  
nagymértékben befolyásolták kortársai, fest ő  barátai: Tihanyi Lajos,  
Ziffer Sándor, de legf őképpen Czóbel és Rippl-Rónai.  

Pechón tehát mindenképpen szabálytalanul fejl ődött, körülményes  
módon ért be, de fest ői eredményei minden időben tiszteletet ébresztet-
tek: a kortárs kritika a „látás finomságát" dicsérte munkáiban, a két  
háború között „a rajzos-szálkás egyéni kézírására" figyeltek fel, a mai  
kritika meg éppen „fantáziadús színvilágát", „áttüzesedett színeit" mél-
tatja.  

Festőnk képszerkesztés közben nemcsak a kihagyás módszerével élt,  
hanem hozzáadással is. Ez talán legszembet űnőbb a Vén kópén (1911).  
Az eredeti fénykép a vásár forgalmában, a t űző  napon elpilledt parasz-
tokat, a vidéki vásárosokat ábrázolja, s csak a pihenésre asszociál.  

A festő  néhány beavatkozással teljesen átértelmezi az érdektelennek  
látszó jelenetet. Új mondanivalót fogalmaz meg, új valóságot teremt:  a 
parasztasszony durva arcára átszellemült mosolyt lehel, kezében láthat б -
vá teszi az öreg huncuttól kapott szerelmi ajándékot, a mézeskalácsot, a  
színteret pedig — a sátortet ő  kontúrjának meghúzásával, az alatta lev ő  
enyhely árnyékolásával — meghitté varázsolja. Két ember közeledésének  
bizalmas légkörét, játékos hangulatát a fölösleges vásári alakok kiha-
gyásával, újak hozzáadásával még csak fokozza, a címadással pedig  
egy újabb vetülettel gazdagítja. A déli nap tikkasztó forrósága helyett  
a születő  emberi kapcsolatokból áradó melegség hatja át a látványt: az  
idősebb nő  és férfi találkozásával mintha a hamu alatti parázs éledne  .. . 

Pechón egyik legjobb festményének kompozícióját is meghatározta  a 
fénykép. A fotó is mesteri pillanatfelvétel, csak sajnálhatjuk, hogy nem  
tudjuk, mikor és hol készült. Ha a fényképet nem lehet azonosítani, el  
kell dobni — így szól a fotógy űjtemények rendszerezésének egyik álta-
lános, ha nem is szó szerint értend ő  szabálya. A Pechón-fényképek ke-
letkezésének színhelyét csak találgathatjuk: A Vén kópé „eredetije", az  
azonos tárgyú festmények —  Verbászi hetivásár, Piacrészlet —  után  
ítélve alighanem a verbászi piacon készülhetett, a Bácskai szint képsora  
pedig Palánkón, mivel az ezen megfigyelhet ő  motívumok alapján szá-
mos más festménye is született, pl. a Régi Duna Palánkón, A Duna  
partján, Palánkai sziget, Alkonyata Dunán, Palánkai szigetrészlet.  Az 
említett szigorú szabályt azonban már egy újszer ű  szempont miatt sem  
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Wilhelm, a kedvenc modell... 
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megörökítve a festményen (1921) 
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tanácsos alkalmazni. Esetünkben ugyanis az azonosíthatatlan fényképet  
egészen új funkciót kaptak: egy fest ő  munkamódszerét dokumentálják  
ennek diadalát és csöndjét is.  

Pechón, tudjuk, élete végéig így festett — 1922. május 6-án halt meg  
47 éves korában, tragikus hirtelenséggel — ,  ettől nem tudott vagy nerc  
is akart szabadulni, mivel az ifjúkori traumák után ez nyújthatta szó•  
mára az oly nélkülözhetetlen biztonságot. Fénykép alapján csinálta egyik  
utolsó munkáját, az Énekes gitárral című  nagyobb méretű  vásznát is  
Ez a fotó azok közé a Pechón-fényképek közé tartozik, amelyeket nag3  
biztonsággal azonosítani lehet. 1920-ban vagy 1921-ben készült a fest  
házának udvarán, s azt a verbászi félkegyelm űt ábrázolja, akit má  
említettünk. „A hagyatékban több fénykép maradt fenn Wilhelmr ő l  
aki, ha nehezen is, egy-egy cigarettáért hajlandó volt pózolni ..."  írje 
Tolnai Ottó 1977 júniusában, a Híd emlékezetes Pechón-számában. Alig.  
hanem ő  az egyedüli, aki, ha mellékesen is, szót ejt a fénykép jelenlé-  
térő i Pechón festészetében. „Az Énekes gitárral megfestéséhez Pechón-
nak fényképésznek, egy provinciális kisváras fényképészének is kelleti  
lennie" — írja ugyanott, de ennek a felismerésnek nem tulajdonított na.  
gyobb jelentđséget, szinte elejti azt a szempontot, vizsgálódása során  
festőire, az irodalmira összpontosít, s ennek alapján a festményt „m űvé  
szetünk egyik központi alkotásá"-nak nevezi. Festészetünkre gondolha-
tott, a képz őművészetre, s nem a fotóm űvészetre is, a fest ő  munkájá  
boncolgatja, „belép a képbe", s đt költészetének egyik forrásává is teszi  
Így aztán az a helyzet állt el ő , hogy a kópiát részesítette el őnyben  
fénykép, az eredeti rovására.  

Arról van szó ugyanis, hogy a fényképész szinte mindent elvégzett  
amikor a képélményt rögzítette. A fest ő  nem vett el bel ő le úgyszólván  
semmit, de hozzá sem adott, hacsak nem vesszük számba a „visszafojtot  
lila árnyak és a pechóni vérmérsékletre jellemz ő  vörösök" pompáját  
amely erről és sok más képéről is árad, és amelyről a kritikusok sora  
értekeznek.  

Pechón, a fest ő  egyszerűen átveszi Pechónnak, a fényképésznek  a; 
eredményeit, de ezzel mintha lemeztelenítene egy gyakorlatot, egy mun.  

kamódszert. Itt a fénykép már nem vázlat, nem segédeszköz, hanen  
másolás tárgya, az utánérzésnek egy sajátos formája. Lehet, s őt biztosa  
is vehető , hogy a festő , amikor a fényképez őgép mögé állt, csak a kere.  
tet kereste sárgáihoz, liláihoz és vöröseihez, amiket már korábban meg . 
figyelt a természetben, a modellek arcán. Eközben nem vette észre, hog)  
a művészi képhatást valójában mára fényképpel elérte, ahogy az a;  
Énekes gitárral esetében oly szembeszök ően megtörtént. A fényképész  
úgymond, a festőművész fölé nő tt, s ilyenkor csak az maradt hátra, hog з  
a vásznon is megkísérelje elérni mindazt, amit a fotóval már kifejezett  
Az Énekes gitárral kapcsán elmondhatjuk, hogy az „átírás" sikeres volt  
a festmény azonos érték ű  a fényképpel.  
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Pechón, persze, sohasem gondolkodott így, ő  szinte elfojtotta magában  
t fényképészzsenit, illetve csak addig engedte kibontakozni, ameddig  
tlárendelhette festészetének. Abban a korban, századunk els ő  évtizedében  
t fotografálás még a festészet függvénye volt, átvett e  mű fajait, önállbsá-
;át gúzsba kötötte a fest ői és grafikai gondolkodás. A fotó mindenáron  
t festményre kívánt hasonlítani, eszményi cél volt, hogy küllemét ma-
rára öltse. A fényképészet csak az elkövetkez ő  évtizedekben nagykorú-
~odott, századunk húszas-harmincas éveiben, akkor kezdett saját törvé-
nyei szerint fejlődni. Jelentőségére, képi kifejezésének önálló voltára  a 
йktúraközpontú Pechón sem figyelt fel, pedig abban a korban nem volt  
nég egy ember ezen a tájon, aki annyira ráérzett volna a kis, fekete  
vasina kínálta lehetőségekre, mint ő .  

A fotografálás ugyan a képz őművészet őfelségének palástjába kapasz-
iodva cseperedett fel, de már születésével is nagy hatással volta fes-
tészetre, egyszeriben aláásta azt a hitet, hogy a reneszánsz perspektíva  

L látvány rögzítésének egyedüli, m űvészileg hiteles eszköze. Ett ő l kezd-
ve, több évszázad múltán, az emberek nemcsak a fest ők szemével láthat-
ták mára világot, hanem a fényképészek szemével is. S ez mer őben más  
volt, nem az elrendezett valóságot adta, hanem a nyerset, a változatosat,  
t szokatlant. A látásmód forradalmasítása szétfeszítette a kompozíció  
tddigi akadémiai zártságát. Ez a fordulat az impresszionistáknál követ
ezett be, n őluk jelentkeznek az eltolt központú, merész tördelés ű  kom- 

‚ozíciók. A m űvész ettől kezdve akár „le is vághatta" modelljei testé-
tek vagy fejének egy részét, megfelezhette a tárgyakat, úgyhogy a lát-
vány nem látható része a kereten túl is élhette a maga életét.  

Ez a fotografikus látásmód uralja Pechón sok vásznát. Eddigi isme-
-eteink alapján elég nagy biztonsággal meg lehet nevezni azokat a fest-
nényeket is, amelyek el őbb fényképek lehettek, jóllehet a fotók még nem  
Lerültek elő , vagy nem is fognak el őkerülni. A fotografikus beállítás  
jegyeit viseli magán a Koradélután (1908), az Utcarészlet (1911), a 
Haditanács (1911). Ez az utóbbi, Pechón festészetének egyik reprezen-
:áns darabja, a beállítás szempontjából rokonságot mutat els ő  nyilvános-
;ág elé került munkájával, az Utolsó gyufával. Itt is egy csapat gyerek-

el játssza el a „haditanácsot", de egyébként minden elüt t ő le, koloritja  
s festő i felfogása is. „Telt, vidám és mindig friss színei szinte mosolyog-
lak, mint májusi, tulipános délelőttökön" — mondhatjuk Szentelekyvel.  
A festő  itt teljesen háttérbe szorította a fényképészt, diadalmaskodott  
'elette.  

Az 1913-ban megtett boszniai és adriai útjáról készült festmények —
Szarajevói bazár, Szarajevói rendőr, Szarajevói utcarészlet, Kiköt őrész-

'et (Gruž) — előbb szintén fényképek lehettek: pillanatfelvételek. Utcai  
tárókelők, üzlet elő tt ülő  és ácsorgó emberek, mozgásban lev ő , turbános  
tlakok és tengerparti halászok, terhes állatok és csónakok jelennek meg  
rajtuk, úgy, ahogy a másodperc tört része alatt megállította őket a gép.  
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Különösen a Szarajevói rendőrön látszik, hogy a múló pillanat megra-
gadott részecskéje. 

A portrék esetében már szinte természetes a fénykép felhasználása, 
újra megjelennek a fekete-fehér bizonyítékok. A hagyatékból el őkerül 
Erdősné vonalhálós, rubrikázott fényképe, a róla készült festmény Új  

vidéken található meg. Gerber földbirtokos és sörgyáras portréja vala. 
melyest másképp készült. „Gerber fényképét és a selyempapirost, amely 
lyel a mester átmásolta a festményt, a fia meg őrizte" — írja Tolna 
Ottó. Szenteleky, aki nem ismerhette a fest ő  munkamódszerét, éppen 
portréit kérdőjelezte meg, de menteget őzve írja, hogy „csupán egye; 
megrendelt arcképnél lehet észrevenni a kedvetlernséget, a rosszul palás 
tolt unalmat, egyedül itt lehet Pechónnál imitatív m űvészetrő l szó ...' 

A pechóni fotográfia-kézírás jegyeit véljük felismerni Pechón Bél: 
portréján (1916), meg A művész édesanyja (1910) című  munkáján is,  
Ezek szintén fénykép után készülhettek, az édesanya képmásának ere  

detije alighanem éppen a verbászi Pechón-ház udvari bejáratánál van 
Nagy nyugalom árad a képről, a megbékélt öregség bölcsessége és j б  
indulata, amit már a fénykép is megörökíthetett, ha feltevésünk nem té  

ves. Pechón itt is hallatlanul nagy biztonsággal rakta fel a maga lilái 
és vöröseit, s egy csikót is az ibolyás rózsaszínb ő l. 

Pechón az aktok festéséhez és önarcképeihez is minden bizonnyal fel 
használta a fotót, bár az el őkerült családi fényképek közül egyik kép 
mását sem lehetett „szó szerint" azonosítania falakon függ ő  portrékkal 

A Pechón-életmű  e sajátos áttekintése után, amelyb ő l egyértelműen ki 
tűnik, hogy számos festménye el őbb fénykép volt, sor kerülhet két olyat 
kérdéscsoport megfogalmazására is, amelyek eddig is a „leveg őben lóg 
tak": 

Szabad-e fénykép után festeni? Összeegyeztethet ő-e ez egyáltalái 
a képzőművészeti alkotás folyamatáról alkotott fogalmainkkal? 

Kreatív vagy imitatív művészettel állunk-e szemben, alkotó egyé 
niséggel-e vagy műkedvelővel? 

Az első  kérdésre nincs határozott válaszunk, az igen is meg a nem i 
a maga merevségével lehetetlenné tenné az árnyaltabb feleletet. A fotog 
ráfig, amely a mikroszkopikus felvételek és a csillagászati fotók kö-
zötti nagy területen öleli fel az életjelenségeket, igazán „el tudja visel 
ni" az ilyen jellegű  alkalmazást is, ma már igazán „nem árt" reputá 
dójának. 

Hogy művészi-e  vagy dilettánsa fénykép utáni festés, azt az dönti el 
hogy ki ül a vászon elé, ki veszi kézbe az ecsetet, ki és hogyan tekin 
a fényképre, azaz a fest ő  képességétől, hogy a látványt szelektálja-e 
egyénivé teszi-e, művészileg hitelessé. A fénykép reprodukálja a valósá 
got. A festő  dolga viszont az, hogy saját valóságélményét tolmáosolja 
Ha ezt modern formanyelven tudja elvégezni, akkor egészen mindegy 
hogy ezt jobb vagy bal kézzel teszi, m űteremben vagy szabadban, fény 
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A vonalháló mint segédeszköz (m ű termi fotó) 
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képről vagy vázlatról készíti. A fénykép felhasználása tehát nem eleve 
vétek; rossz és unalmas képet festeni b űn. 

Pechón, láthattuk, végigjárta a fénykép alkalmazásának minden tar-
tományát. Ő  is akkora legművészibb, amikor kevesebbet vesz át, s töb-
bet ad önmagából. Olykor-olykor azonban megtéveszti kés ő i tisztelő it. 
Korrigálni kell a kritikusok megjegyzését a „tudatos képszerkesztés"-r ő l 
vagy a „modern fest ő i látásmód"-ról mert Pechón képszerkesztését, látás-
módját döntően a fénykép befolyásolta. Munkamódszere módfelett meg-
nehezítette, hogy tájékozódjon a modern festészeti áramlatokban, lezárta 
látókörét. A fényképet segít ő társnak tartotta, s nem vetélytársnak, ki-
hívásnak. 

Csak a legnagyobbak éreztek rá, hogy a XX. század beköszöntésével 
a látást irányító fest ők kora lejárt, ezt a szerepet egyre inkább a tech-
nikai eszközök veszik át: a fénykép, a film, a televízió. A XX. szá-
zad eleji a képz őművészet elmélyül ő  válságának korszaka. Útkeresése 
közben a természet, a tárgyak objektív képe helyett, amelyet a fény-
kép, a film már jobban rögzített, megjelentek az er ősen torzított ala-
kok, a tördelt vonalak, a kép végletesen szubjektív lett. Megkezd ődött 
a látvány felbontása és újbóli összerakása. A színekkel ugyanez történt, 
részeire bontották, nagy foltokban rakták fel, azaz drámai hangsúllyal 
telitették. Egy másik irányzata tér, a sík, a tömeg összefüggéseit keres-
te, s a geometriai ábrázolásnál kötött ki. Sokan eljutottak a látvány ta-
gadásáig, megszületett az absztrakt, illetve a nonfiguratív festészet, 
amely magát még abszolút művészetnek nevezte. Mások viszont a modern 
ipar követelményeihez igazodtak, a formatervezés, a díszít őművészet 
felé tájékozódtak. 

Pechón járt Párizsban, nagybányai és Pesti közvetítéssel ismerkedett 
az új irányzatokkal, bár vidéki elszigeteltségének korlátait nehezen tud-
ta áttörni. Átvette a színkezelés új tapasztalatait, „foltokban", „szálká-
san" festett, szecessziós jegyeket vett fel, megpróbálkozott a stilizálással, 
de lényegében mindvégig megmaradta fotografikus látásmód mellett. Eb-
ben a szellemben készültek legjobb munkái, a Bácskai szüret, a Vén 
kópé meg bizonyára a Haditanács, a Koradélután, az Álló akt és még 
néhány. 

Ezek a művek kiállták a szembesítésnek egy olyan kegyetlen próbá-
ját is, mint amilyen a fénykép és a róla készült festmény összehasonlí-
tása. Az eredetir ől a legtöbb esetben nem másolat kerekedett, hanem 
egy új, eredeti, másfajta érték. Mindez pedig fest őnk kreatív erejér ő l 
tanúskodik. 



VAJDASÁG KÉPZĆSMŰVÉSZETE (VII.) 

Adalékok a XX. századi m űvészettörténeti kutatásokhoz 

BÉLA DURÁNCI 

ÉPfTÉSZET ÉS SZOBRÁSZAT A KÉT HÁBORÚ 
KÖZÖTT 

A legtöbb vajdasági városnak és kisvárosnak a két háború közötti 
időszakra már kialakulta városmagva, amelyben a városháza, a temp-
lom, és más középületek domináltak. A Duna és a Tisza közötti tágas 
terület közepén elterül ő  Szabadka, a századforduló építészetének a köz-
pontja az első  világháború után közvetlenül az országhatár mellett ta-
lálta magát, mint afféle kietlenné vált „garnizon-város". A péterváradi 
erődítmény árnyékában létrejött Újvidék, amelyet a századfordulón még 
egyfajta vidéki peremvárosnak tartottak, az új határok között a Dunai 
Bánság központjává vált. „Az, hogy Vajdaság új államközösségbe ke-
rült, jelentős változást hozott gazdasági fejl ődésére nézve, mert rákény-
szerült, hogy alkalmazkodjék az SZHSZ Királyság viszonylag alacsony 
fejlettségű  belső  piacához." 1  

Az építészet, amelynek fejl ődése több más tényez ő  mellett jelentő s 
anyagi eszközöket is igényel, most az új államon belüli mindent átfogó 
konszolidációtól vált függ ővé. A két háború közötti id őszakot két részre 
oszthatjuk: a háború befejezését ő l a húszas évek végéig, valamint a ne-
gyedik évtizedre, amelynek a végét már az újabb háború árnyékolja be. 
E két rész közé befészkelte magát a gazdasági válság, amely semmikép-
pen nem hatott ösztönző leg a művészetek fejl ődésére. 

Az építészek ötletei, megfelel ő  beruházási program híján, meg nem 
valósított tervekként csupán papíron maradtak. Az építészet sorsában, 
természetesen a szobrászat is osztozik. A szobornak mint magántulajdon-
ban levő  művészi alkotásnak ugyanis errefelé nincsenek hagyományai. 

Az első  időszakban néhány évig eltartott magának az országhatárnak 

1 Vojvodina znamenitosti i lepote. Szerkeszt ő : Mihajlo Maletié. Belgrád, 
1968. 314. 1. 
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a meghatározása. Az új körülmények által kiváltott bizonytalanságot 
és szorongást hamarosan a mind érezhet őbb gazdasági válság mélyíti el. 

Ennek az id&szaknak a képz őművészeti szellemét s űrítetten mutatja be 
az egykori újvidéki Szerb Bank épülete a Görögkeleti iskola utcájának 
sarkán. Ennek a különben arányos saroképületnek a pompás barokkját 
egy újabb emelettel hangsúlyozzák, híven utánozva az els ődleges hom-
lokzatot, amelyet még 1895 -ben alakítottak ki Franz Woruda bécsi 
építész tervei szerint. Az emeletráépítéssel 1924-ben magasított bank-
épület kupolájára Đorđe Jovanović  Merkur-szobrát helyezték. Helyhez 
és korhoz ill ően: az építészet hagyományosan elfogadott díszít őelemei 
és a szobrászat akadémiai realizmusa; az épület rendeltetésének meg-
f elelő  szobor. 

1927-ben Belgrádnak és Zágrábnak a Bácskára vonatkozó politikai 
alkudozása következményeként, a „szerb oldal" felülkerekedésével Sza-
badka új emlékművet kapott, amelyet Jovan Nenadnak emeltek, az utol-
só szerb despotának, akinek 1526-27-ben az itteni várban volta szék-
helye. A nagy ünnepséggel 1927. november 27-én felavatott emlékm űvet 
az akkor már tekintélyes szobrász, Petar Palavi čini készítette. 

A szoboregyüttes három alakját (Jovan Nenad és társai: Subota Vrli ć  
és Fabijan Literat) az akkor már elfogadott „modern", leegyszer űsített 
formák szerint mintázták meg; a korszerű  szobrászat példái. Ugyanab-
ban az évben Újvidéken Lazar Dun đerski építész tervei alapján emel-
ték fel azt a palotát, amelyben ma a Matica srpska Képtára van. A tisz-
ta és egyszerű  falfelületek, a szerény díszítés és a szinte mellékes utalás 
az ornamentum klasszicista eredetére a palotát azok közé a funkcionális 
építészethez közel álló épületek közé sorolják, amelyeknek a vidékünkön 
való elterjedését a háború lassította 1e. 

A szecesszió, amely attraktív emlékművekkel vált a háborút meg-
előző  évtized jellegzetességeivé, ekkorra teljesen elt űnt; a szerb—bizánci 
stílus mint lehetséges „állami stílus" nem honosodott meg. A neoklasszi-
cizmus azonban elég er ősnek bizonyult ahhoz, hogy a két háború kö-
zötti időszakban mindvégig fennmaradjon, a nem túlságosan hangsúlyo-
zott funkcionalizmus nemzetközi stílusának formái mellett, amelyek már 
elterjedtek a világban. 

A vajdasági térségben emelked ő  épületek, amelyek enyhén a kiátko-
zott „ládaházak" stílusához közelítettek, valamint a neoklasszicista pa-
lktba öltöztetett korszer ű  házak feleltek meg leginkábba környezet íz-
lésének. Ha nem érvényesült volna a modern felfogás néhány itteni épi-
tész rendkívüli ihletés ű  tervében, ebb ő l a korszakból nem lenne semmi 
említésre méltó épület. Az alkalmazkodó városi szerkezetben bizonyára 
vannak figyelmet érdeml ő  kisebb épületek, de felfedezésükhöz és érté-
kelésükhöz még elég sok, alapos munkára van szükség. 

Az egyik kiemelkedd épitész, aki ezen a tájon rendkívül értékes m ű -
vet alkotott, mindenképpen Dragiša Brašovan, a valamikori báni palota, 
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a mai Tartományi Végrehajtó Tanács épületének a tervez ője. Ez az ob-
jektum kétségtelenül rJjvidék építészeti jellegzetességévé vált, s a modern 
építészet ihletett alkotása, amely a tartomány határain túl, szélesebb kör-
ben is jelentős. 

Dragiša Brašovan 1887-ben született Versecen és olyan régi, szép  

épületek között n őtt fel, amelyek elragadtathatják és dönt đen befolyá-
solhatják az építészet iránt elkötelezett fiatalembert. Ezután Pest követ-
kezett, ahol tanulmányait folytatta. „Brašovan eddigi életrajzírói, akik 
szinte kizárólag az abszolút álláspontokból indultak ki, nem voltak ké-
pesek arra, hogy biztos értékelést adjanak Brašovan sajátosságairól --
állapítja meg Zoran Manevi ć . — Dobrović  például a modern szerb épí-
tészet úttörőjének nevezi, de csupán néhány oldallal hátrább mégis azt 
írja, hogy olyan személyiség volt, akinek nem volt meghatározott m ű -
vészi álláspontja. 

Meglehet, hogy Brašovan sajátossága éppen ebben rejlik. Az életrajz-
író valóban nehezen találja fel magát Brašovan bolyongásaiban: a bo-
hémtól az úriemberig, az akadémiai fest őtő l a modernig, a feudális ma-
gyar arisztokráciától a háború utáni bürokráciáig ..." 2  

Maneviénak ebben mindenképpen igaza van, ahhoz pedig, hogy meg-
közelítsük Brašovan m űvét, a kezdetektől kell kiindulnunk: „Budapesti  
periódusából csupán néhány emlékezés és pár vázlat maradt ránk."3  
(B. D. kiemelése.) A tanulmányok id őszaka, majd a Tőry & Pogány 
tervezőirodában való gyakornoki id ő  a vajdasági fiatalembert a század-
forduló Budapestjéhez köti, egészen a Tanácsköztársaságig. Am ez a város 
nem csupán ; ,a XIX. század végi egyik utolsó nagyvilági metropolis,  

amelyben a romantikus eklekticizmus legkülönfélébb példáit találjuk". 4  
Nem jelentéktelenek az ott töltött évek a hivatásszemlélet és a modern 
építészethez való viszony kialakítása miatt sem, hiszen a modern épí-
tészet igen nagy mértékben jelen van az éppen végzett „Brassován Szi-
lárd"5  építészmérnök mindennapjaiban, aki tökéletesen beilleszkedett a 
nagyvárosi, forrongó alkotói légkörbe. 

Azokban az években (1903- 1906) fejezték be a budai oldalon a 
Halászbástyát, amely pompás környezetet ad a középkori Mátyás-temp-
lomnak. A formák romantikus túlzásai ellenére ez az épületegyüttes a 
környezethez alkotói módon viszonyuló ember m űve, amely feledhetetlen 
látvány volt és maradt. Vakító fehéren, még a városi füstköd patinája 
nélkül a város legnagyobb attrakciója várta a verseci jövevényt! A M ű - 

n  Zoran IVLanević , Deli arhitekte Dragiše Brašovana (Dragiša Brašovan épí-
tész műve). Zbornik za iikovne umetnosti 6. szám, Újvidék, 1970. 188. 1.  

3  Uo. 189. 1.  
4  Uo. 189. 1.  

Uo. említi Manević  azokat a rajzokat, amelyeket Brašovan Budapesten  

készített, és az akkori szokásoknak megfelel đen Brassován Szilárd néven írta  
alá,  
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egyetemen Schulek tervez őmérnök volt Brašovan tanára; Hauszmann, az  
eklektikus építészet virtuóza, tekintélyes pedagógus és az újjal szemben  
elnéző  autoritás volt a fakultás vezet ő  ,személyisége; Nagy Virgil, a  
klasszikus építészet professzora pedig éppen Bra šovan tanulmányai ide-
jén fordult az új formák felé. Egyetemi évei alatt gy űlt össze egy cso-
port tehetséges építész, akiket a magyar architektúra avantgard kezde-
ményezéseinek történet e  Fiatalok néven tart számon. A csoport egyik  
tagja, Györgyi Dénes, aki mindössze egy esztend ővel idősebb Brašovan-
nál, 1911-1921-ben megtervezi a Ruski Krstur-i (keresztúri) iskolaépü-
letet. Szintén ő  vesz részt a Tőrt' &Pogány iroda munkatársaként az  
1911. évi Torinói Világkiállítás magyar pavilonjának a tervezésében.  

Tőrt' Emil egyetemi tanár, tervez őmérnök és építészeti szakír б  és Po-
gány Móric tervez őmérnök 1910-tő l kezdve dolgozik, tervez együtt.  
Abban az időben, amikor a fiatal Brašovan is munkatársuk, tervezik és  
építik meg a budapesti Deák téren lev ő  Adria-palotát (1912-1913). „A  
pályatervben még szerepl ő  formai túlzások elhagyásával a korszak egyik  
legjelentősebb épületét teremtették meg. E m űvükben már messze kerül-
tek a lechneri hagyománytól. A teljesen leegyszer űsített tömegforma a  
nyugodt, egyenletes ablakritmus, a szerényen — csak ablakkereteknél —  

alkalmazott díszít őrészletek, a nemes anyagokból készült homlokzatok  
ma is meglepően korszerű  hatást keltenek; úttör ő  jellegű  mű , méltatla-
nul nem kapta még meg a tudományos értékelést. Az Adria-palota a 
századel ő  premodern építészetének egyik szép példája."E  

Habár kollégák, és egykorúak iss, Györgyi és Brašovan nem tartoztak  
ugyanhho7 a körhöz. Az első  a Fiatalok csoportjának tagjaként a lech-
neri tanítástól a népi építészet tapasztalatáig jut el, amely szemmel lát-
hatóan felismerhet ővé válik alkotásaiban, még a Györgyi tervezte ke-
resztúri iskolaépület terv -ében is, amelyet 1913-ban fejezett be, Bra šovan  
logikusan, munkaadóihoz hasonlóan az építészetben végbemen ő  nemzet-
közi történések felé fordul.  

Nehezen hihető  el, hogy Brašovan számára ismeretlenek maradtak  
volna Lajta Bélának, a modern építészet legsikeresebb magyarországi  
népszerűsítőjének tervez ői „kiruccanásai". Alkotásai: az Ipariskola  
(1910- 1912), a Rózsavölgyi-ház (Martinelli tér 5.), a lakó- és iroda-
ház (Rákóczi út 18.), vagy a Parisiana mulató (1908-1911) szakkörök-
ben gyakran váltak beszédtémává; Löffler Béla 1912-ben készült zsina-
gógája és lakóháza pedig ellenállhatatlanul emlékeztet a Skarkin-vil-
lára, azaz az 1927-ben készült homlokzat egyedülálló tagolódására és  
díszítésére, amit Brašovan csak akkor alkalmaz.  

Sok évvel később, a svetozarevói Kábelgyár lakótelepének tervezése-
kor (1952), Brašovan visszaemlékezik a Wekerle-telepre (1912-1913),  

Magyar művészet 1890-1919. Szerkesztő : Németh Lajos. Akadémiai  Ki-
adб, Budapest, 1981. Elsđ  kötet, 340. 1. 
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Kós Károly és a Fiatalok csoportjának fest ő i épületegyüttesére. Pályá-
zatot írtak ki akkor egy teljes munkáslakótelep megtervezésére, ahol kor-
szerű , modern családi házakat vagy többlakásos, hasonló objektumokat  
építettek kertváros formájában. Ez a peremvárosi lakótelep (Kispest)  
ma is megvan, mint az ember életterének és természetes környezetének  
egyedülálló urbanista és építészeti megoldása.  

Habár alkotásaikban a sajátságas, nemzeti vonást kutatják, Kós és  
társai a modern építészethez tartoznak, amelynek a jelenléte Pesten igen  
kihangsúlyozott. A paraszti örökséghez való viszonyulásuk lényegesen  
különbözik a nemzeti jelleg lechneri hangsúlyozásától.  

Dragiša Brašovan, aki rendkívül jól megismerte az eklektika hagyo-
mányait, modern irányvétel ű  tervezőirodában szerzett gyakorlatot; mun-
kaadói, Tőry és Pogány haladó szellem ű, a jövő  felé forduló építészek  
voltak, akiket a Tanácsköztársaság illetékes biztosi hivatala 1919. ápri-
lis 15-én a korszerűsített Műegyetem újonnan alapított tagozatának a  

tanáraivá nevezett ki.  
Szülőföldjére visszatérve 1922 után Brašovan saját tervez őirodájában  

dolgozik, rutinos terveket készít a megrendel ők kívánsága szerint. Az  
1927 -  "1 való Škarka-villa a korábban látott homlokzati megoldások  
ötvözete, Lechner Postatakarékjának (1902) attikájától, követ ő inek,  a 
Wekerle-telep realizálása közül összegy űlt fiatal építészek számos ötletes  
változatáig. Brašovan emlékezik a lechneri „nemzeti változat" elt űnésére  
is, de a „szerb—bizánci stílust" sem kedveli meg. Csak 1928-1929-ben  
érnek meg a feltételek arra, hogy „elfelejtse az el őzményeket és újat  
kezdjen", 8  amikor megbízatást kap a Barcelonai Kiállítás pavilonjának  
tervezésére (1929). Ett ől kezdve a nemzetközi stílus, amelynek elő felté-
telei a pesti gyakornoki években alakultak ki, Brašovan személyében ki-
váló tervez őt kap. „Modernizmusa" azonban az Adria épületének négy-
zetes tömegéből, a „klasszika" vízszintesének és függ ő legesének vizuális  
hatásosságából indul ki, amelyeket a harmincas évek emberének szenzi-
bilitásához idomít. Barcelonai pavilonja nem csupán meghatározott rendel-
tetésű  volumen, amelyet a felhasznált anyag adottságait figyelembe véve  
formált összefüggő  egésszé, hanem kiegészít ő  tartalmat is kifejező  épü-
let azáltal, hogy „felágaskodó hajóra" 9  emlékeztet. Bra оvant ez a ro-
mantikus vonása, hogy a térben olyan expresszív töltés ű  formákat al-
kot, amelyek „valamire emlékeztetnek", eltávolítja a maradi funkciona-
listáktól.  

A díszítést szolgáló Halászbástya, amely maradandóan meghatározta  
a budai oldal jellegét, els ő rendű  szenzációként hatotta romantikus ver-
seci környezetb ő l érkező , pelyhes állú fiatalember számára. Az Adria- 

Ezt az együttest bemutatták az 1982 júniusában megrendezett nemzet  

közi kollokviumon.  
8  Zoran Manevi ć  idézett tanulmánya. 192. 1.  

Uo. 192. 1.  
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palota, amelynek vonásai kés őbb visszhangként felt űnnek az újvidéki 
báni palota első  vázlatain is, valamint az 1912-ben a Nemzeti Színház-
ra meghirdetett pályázat körüli, termékeny szakmai csetepaték az els ő  
határkövek Brašovannak mint a sajátságos „modernista" hangvétel hívé-
nek a szakmai fejl ődésében. Állandóan részt vesz az építészeti folyama-
tok alakulásában, és ezért nem érzi majd annak szükségét sem, hogy 
1928-ban közvetlenül is angazsálja magát a belgrádi modern építészet 
úttörđ  csoportjának a tagjaként. „Természetesen" csatlakozik hozzájuk, 
amikor 1931-ben részt vesz közös tárlatukon. 

„Dragiša Brašovan modern nézetei 1930-ban még nem tisztultak le. 
Az újvidéki báni palota pályázatára benyújtott pályam űvében az alap-
vető  koncepció négyzetszer ű , nehéz, akadémikus, míg a torony meg-
formálásában elég sok a romantikus elem. A Munkáskamara egy évvel 
később terve lényegében modernista, expresszionista és romantikus ke-
verék. A homlokzat réteges, tagolt: az els ő  benyomása díszletnek, díszí-
tésnek szól. 

Némi díszletszerűséget még az els ő , teljesen modernista szellemben 
emelt épületén, a milánói pavilon 1931 -ben készült tervén is érezhetünk. 
Vásárcsarnok és díszlet — különben is némiképp együvé tartozik. " 10  

A „díszlet" vagy a síksági ember sajátossága, aki mélyen a vízszintes-
sel azonosul, s az expresszív felkiáltójel, a környezet humánus kiegészí-
tőjének a vertikálisa még belső  töltést is kap, s ezáltal még jobban szét-
húzza a lekerekített formát. 

A modern építészet vajdasági „gyakorlóterévé" az újvidéki „Kis Li-
mán" válik, ahol 1925 -ben Georgije Sretel felépítette az Egészségházat, 
az első  középületet, amely még neoklasszicista jegyeket visel. A bánsági 
székhelyen hatalmas építkezés folyik a Duna felé húzódó új sugárút 
mindkét oldalán, a feltöltött, korábban talajvizes területen. A meglev ő  
és jövendőbeli paloták sorában 1931. július 5 -én adták át ünnepélye-
sen aMunkáskamara otthonát, amely a „legszebb az egész királyság-
ban". 11  Ezért a „szinte tökéletesen korszer ű  művészi építészeti alkotás-
nak a tervéért" — írja a tudósító — Dragiša Brašovan els ő  díjat kapott 
az 1930-ban Prágában megrendezett modern építészeti kiállításon. Az 
épület újszerű , az kétségtelen, és annak a fellép ő  nemzetközi stílusnak 
a jegyeit viseli magán, amelyet a többség azonban „ládaház-stílusnak" 
nevez. A homlokzaton Torna Rosandi ć  ismert szobrászm űvész Munkás 
című  alkotása áll. Több más, modern épületet is szoborral díszítenek 
azokban az években. Đorđe Bošković  ugyan „a szobor rossz alkalmazá-
sát" veti Brašovan szemére, ám egy villa mellett a milánói kiállítási pa-
vilont „az egész kiállítás legsikerültebb dolgai " 12  közé sorolja. 

'o Uo. 194. 1. 
11  Jugoslovenski dnevnik. 1931. VII. 6. 
12  Đorđe Bolković  cikke a Jugoslovenska arhitektura című  folyóiratban (ki-

adó: a belgrádi Modern M űvészetek Múzeuma). Belgrád, 1972. március—április. 
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A jugoszláv építészeti kiállításon szerzett hírneve ellenére Brašovan  
Újvidéken nem kizárólagos tekintély. Mindössze öt nappal a Munkáska-
mara otthonának ünnepélyes megnyitója utána sajtó egy másik „modern  
palota" építését jelenti be. Az erre kiírt pályázatot Laza Dun đerski új-
vidéki tervező  nyerte meg a második díjas Brašovan és a harmadik Jo-
sip Šverer előtt. Az ötemeletes épületet „a modern német építészet stílusá-
ban" emelik fel. 13  

Ezzel szinte egyidej űleg Kosta Petrovi ć  szabadkai mérnök öt folyta-
tásban tájékoztatja az olvasókat a május 9-ét ől augusztus 9-éig tartó  
berlini építészeti kiállításról. Ugyancsak abban az évben rakták le an-
nak a ma is meglevő  modern épületnek, az ifjúsági otthonnak az alap-
kövét, amelyet Kosta Petrovi ć  fejez majd be 1935 -ben. Szintén Szabad-
kán emeli fel 1935 -ben Đorđe Tabaković  népszerű  újvidéki modern  
építész a Munkaközvetít ő  négyzetes épületét.  

1931 - tő l 1939. szeptember 25 -éig, amikor ünnepélyesen átadták rendel-
tetésének Brašovan báni palotáját, mint „a Balkán egyik legnagyobb és  
kétségtelenül legmodernebb középületét a Vojvodina központjában", 14  

számos modern épületet emeltek a vajdasági városokban, többé-kevésbé  

maradandó alkotói megoldásokkal, bár gyakrabban támaszkodnak ide-
gen példákra, minta tervez ők saját ihletésű  eredményeire.  

Az újvidéki Munkáskamara otthonával párhuzamosan 1931-ben Sza-
badka központjában Frölich és Bedő  tervei alapján elkészül a neoklasszi-
cista Nićin-palota. „A művészi véső  alól kikerült két szobor harmonikus  
kiegészítđje annak a nyugodt levegőjű , architektonikus felépítésnek,  
amely az egész épületen elomlik." 15  

Ennél az épületnél tehát a szobor beleillik a kompozícióba, ám nyil-
vánvaló, hogy a neoklasszicizmus és a modern építészet dualizmusa to-
vább tart. Továbbra is építenek mind a két stílusban, szoborral vagy  
anélkül. A Kis Limánon Đorđe Tabakovi ć  1932-ben befejezi az Újvidéki  
Kereskedőif jak Otthonát; a Kenyérhéj-otthon homlokzatára Kara Mi-
hály Anya gyermekével című  szobra kerül; 1934-ben elkészül a Ta-
nurdžić-palota; Danilo Kaé аnski Tanítóotthonának homlokzatát Baranyi  
Károly műve, Đorđe Natošević  alakja díszíti; az épül ő  báni palota  
melletti elemi iskola elé Baranyiné Markov Zlata Gyermekek könyvvel  

című  szobrát állítják fel stb. 16  

18  Jugoslovenski dnevnik. 1931. VII. 10.  
14  Napló, 1939. XI. 22.; Dan, 1939. IX. 26. Ezek szerint a ház, méreteit  

tekintve, a második legnagyobb volt az országban, csak a Közlekedési Minisz-
térium belgrádi épülete volt nagyobb: 180 méter hosszú és 44 méter széles  
Magassága szélességével volt egyenlő . Ülésterme 61X96 méter. Az épületben  
összesen 569 helyiség volt, 1939. október 11-ét đl kezdték meg a beköltözést  
az épületbe.  

1b  Napló. 1931. XI. 22.  
16  Az adatok a Vojvodina znamenitosti i lepote c. kiadványból valók.  
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Az egykori báni Palota a két háború közötti modern építészet köz-
ponti eleme, annak az építészeti korszaknak a méltó emléke, amely örö-
költe a századforduló már ismert építészeti kincsét, a szabadkai Város-
házát. „A báni palota vízszintesei nyugodtan húzódnak, a függ ő leges  
pedig magasba nyúlik, akár egy repül őgép-anyahajónál. De ennek a  
kiemelt vertikálisnak is a csúcs felé megvan a maga rövid vízszintese,  
mint jel, mint szimbólum" — mondja Zoran Manevi ć , Brašovan művé-
nek ismerője. 17  

1970 -ben „anyahajóként" jelképezi korunk emberének hatalmas al-
kotóképességét; a harmincas években, amikor készült ez a funkcioná-
lis, de expresszív képz őművészeti hatású építészeti alkotás, nem volt  
ilyen jelképes tartalma. Ma, tizenhat évvel kés őbb az anyahajó fogal-
mához már az agresszió jelentése is hozzátartozik, úgyhogy már semmi-
képpen sem jellemezhet ő  ezzel a hasonlattal. Nyilvánvaló tehát, hogy az  
építész egyedülálló alkotása, a m űvészi ihletés autentikus eredményeként,  
vátozatlan er ővel sugárzik és különféleképpen hat az emberi szenzibili-
tásra. A kiváló építész születésének századik évfordulója el ő tt az épület  
„volumeneként" továbbra is kifogástalanul funkcionális, ugyanakkor Pe-
dig eredeti művészi alkotásként sajátságosan sugároz. Az alkotó egyéni  
jegyei által, amelyek a nemzetközi stílus különben általános személyte-
lensége fölé emelik az alkotást, Brašovan m űve ma ismét a modern épí-
tбszet „sorsdönt ő", időszerű  kérdéseinek középpontjába kerül!  

A szobrászatnak már nem volt olyan szerencséje, hogy olyan egyedül-
álló nyomot hagyjon maga után, amely sajátságaival ellenállhatott vol-
na az időnek, Brašovan báni palotája, az Állami Nyomda, vagy a Légi-
haderő  Parancsnokságának épülete szolgálhat példaként azzal a felfogás-
sal szemben, amely kizárólag a funkciónak rendeli alá az épületet. Ma,  
amikor a tervez ők az uniformizált, személytelen építészetb ől a „múlt  

Dragiša Brašovan: Báni palota, 1936-1939  

17 Zoran Manević  idézett műve. 196. 1.  
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jelenlétében" keresik a kiutat, Bra оvan példája inkább ajánlható, mint  
a történelmi stílusok felidézése, s ő t közvetlen másolása.  

Érdekes, hogy a szobrászatban — a festészettel vagy építészettel el-
lentétben — nem találunk egyetlen olyan alkotást, vagy opust sem,  
amely meghaladta volna az átlagot. Igaz, hogy ehhez az „agrárvidék  
hagyományai" is hozzájárultak. A szobrászatot a korábbi id őkben is, 
és nemcsak Vajdaságban, mellékes értéknek tartották. A két háború kö-
zötti kritikákban a szobrokat általában a végén említették meg. Mégis  
kétségtelen ennek a környezetnek az érdekl ődése a szobrászat iránt,  
amely ezen a vidéken országos viszonylatban az élen járt.  

A zombori gimnáziumban a közönség már 1921-ben láthatta a má т  
korábbról megbecsült Đorđe Jovanović  alkotásai mellett Ivan Meitro-
vić , Torna Rosandi ć  és más szobrászok műveit; 1924-ben kiállított még  
Frane Krsini ć  és Petar Palavi čini; 1927-ben ez a környezet megismeri 
Rista Stijovi ćot, Lojzi Dolinart, Tone és France Kraljt, azaz az ország 
akkori minden jelentősebb szobrászát.  

Említésre méltó, hogy az értelmiség, a képz őművészek és a közönség  
nem szigetelődik el az új művészeti folyamatokra vonatkozó informá-
ciók elől. Legalábbis gondolkodásra késztet ően rendelkezésükre áll —  
az eredeti alkotások mellett — Szenteleky Kornél Törekvések és irányok  
a modern művészetben (1924) c. írása: „Az építészet manapság az a 
művészet, amely már lassan nem is művészet. Elgyakorlatiasodik.  A 
szépségideál helyébe a praktikus ideál lép, a m űvészi problémák egyre  
fogynak, s a technikai problémák egyre szaporodnak. A legújabb m ű-
vészi irányt tehát az épít őművészetben lehet legkevésbé észrevenni, de  
hiszen itt a művészetet is nehéz megtalálni. F ő  oka ennek, hogy úgy az  
iparművészetekben, mint az építészetben nincsen stílus. (...) az építé-
szet ma nagyon szegény művészi gondolatokban. A kapitalizmus liheg ős  
harca a haszon meg a meggazdagodás után nem enged m űvészi lelkese-
dést és tervezgetést. Nem enged sem pénzt, sem id ő t reápazarolni. Úgy  
kell építeni, ahogy hasznos és gazdaságos, otromba, gigászi skatulyákat  
kell építeni, és egyforma szobákat negyvenöt emeleten keresztül." 18  

A művészi kifejezést semmibe vev ő  funkcionalista építészetre és a  
kiútkeresésként az építészet posztmodern felújítására vonatkozó, ma is  
idő szerű  elmélkedés mellett Szenteleky pontos képet ad a szobrászatról  
is: „A képfaragás, amely súlyosabb, keményebb anyaggal dolgozik, ne-
hezebben hajlik szélsőségekre. Itt az új kifejez ő  művészet inkább le-
egyszerűsíti a redőket és a részeket, hogy az arc vagy maga a test er ő -
sebben kifejezésre juthasson. Némi stilizáló hajlama van az új irány-
nak, főleg ebben rejlik a természett ől való eltávolodása. Erő  és akarat  
duzzad ki az új képfaragásban a régebbi őszinte, pontos, hű  természet-
ábrázolással szemben, s ezért az új m űvészet szobrai sokszor félelmete- 

18 Szenteleky Kornél: Ugartörés, Forum, rJjvidék, 1963, 44. 1.  
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sek. Túlzásokba esik csupán azért, hogy jobban kifejezhesse magát, 
az anatómiai hűségek elmosódnak, háttérbe szorulnak. Az új irány 
legnagyobb alakja a horvát Meštrovi ć, aki a képfaragásban azt 
a helyet tölti be, amit Cézanne a képírásban. " 10  

Az előző  idézetben Szenteleky meglehet ősen leegyszer űsítve, de min-
denki számára könnyen érthet ően határozta meg a szobrászat fejl ődé-
sét, úgy ahogyan az a húszas években alakult, természetesen nemcsak 
nálunk. Az utolsó mondat ma már furcsának t űnik, akkor azonban 
valóban Meštrovi ćot tartották vezet ő  személyiségnek. Népszerű  volt a 
világban, nálunk pedig nemigen találunk olyan jelent ősebb szobrászt, 
aki nem az ő  grandiózus m űvét tartotta volna példaképnek. „Egy Mešt-
rović  megjelenése ejtette ámulatba Európát, s csupán vele kezd szobrá-
szatunk intenzívebben élni, nemcsak külföldön, hanem itthon is" --
állapítják meg 1939-ben. 20  Ma úgyszintén bátran mondhatjuk, hogy 
Meštrović  volta szobrászat központi alakja a két háború közötti vajda-
sági közönség tudatában, habár már 1927-ben észreveszik, hogy „Meštro-
vić  már nem olyan emotív többé, nincs az a magával ragadó ereje, di-
namizmusa". 21  

Érdekes a Cézanne-ra vonatkozó megállapítás is. Hozzátehetjük vi-
szont, hogy Cézanne a modern szobrászatra is nagy hatással volt. Ilyen 
modern szobrászati alkotásokat azonban nem találunk nálunk. 22  

Mindenesetre Szenteleky a képz őművészetben észlelhet ő  új áramlatok 
felé fordult, és helytálló véleményt kínál fel, megért ő  türelmet és tá-
mogatást kér: „Mi, akik benn élünk a jelenben, nem láthatunk tisztán 
és elfogulatlanul. A világ, az élet örök változás. Néz őpontunk éppúgy 
változik, mint a vándor látóköre, aki olykor cserjék és indák között le-
tekint a völgybe. Ízlésünk éppúgy változik, mint hitünk és érzésvilá-
gunk. Szépet alkotni éppolyan szent, örök keresés, minta szépet meg-
érteni és értékelni."13  (B. D. kiemelése.) 

A művészetek iránti ilyen viszonyulásról tanúskodik 1924-1925-ben 
a Bácsmegyei Napló képz őművészeti kritikusának az álláspontja is. A 
Tavaszi Szalon kiállításáról, az „internacionális m űvészeti programok" 
valóban első  kiállításáról ír, amelyen a tizenhat részvev ő  mindegyike 
„egytől egyig ezt az új művészetet képviseli". A „legfigyelemreméltóbb 
tehetség Bjeli ć  festő", Palavičini műve pedig a kiállításon bemutatott 

19  Uo. 41-42. 1. 
20  Bogdan Rajakovac cikke Antun Augustin čiéről. Letopis Matice srpske. 

1939. március, 222-225. 1. 
21  Boiko Tokin két jelent ős újvidéki kiállításról. Letopis Matice srpske, 1927. 

október, 99-110. 1. 
22 Herbert Riad: Istorija moderne skulpture. Jugoslavija Kiadó, Belgrád, 

1966. 10. 1.: „Noha ellentmondásosan hangozhat, Cézanne festészetének hatá-
sa sokkal többet jelent majd a szobrászat jöv ője szempontjából, mint Rodin 
szobrászata." 

23 Szenteleky idézett könyvének 41. oldalán. 
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legjobb alkotás — a méltatás szerint, amely a két háború közötti vaj-
dasági sajtóban magyar nyelven megjelent legjobb képz őművészeti bí-
rálat! 24  

1927 -ben Vajdaság került a képz őművészeti események és érdekl ődés 
gyújtópontjába. A Matica srpska szervezésében a régi m űvészetet be-
mutató kiállítása lakosság minden rétegének az érdekl ődését felkeltette 
a művészet iránt. A kiállításon bemutatott képek „értékek" voltak. Ez-
zel párhuzamosan a Jugoszláv Kiállítás Újvidéket tette a „képz őművé-
szeti pillanat" szemléjének színhelyévé, központjává. Számos festmény 
és grafika mellett tizenhét szobrász alkotásait is bemutatták. 25  

A szobrászat számára azonban nagyobb jelent ő ségű  Jovan Nenad 
emlékműveknek felállítása Szabadkán. Petar Palavi č ini készítette, „az 
egyszerű  és finom vonalak, elegáns formák harmonikus és mély érzé-
sű2б , ismert szobrásza. A „mély érzésen" kívül, amelyet a kiállításokon  
szereplő  alkotásain lehetett felfedezni, a többi jellegzetesség megtalálható  
a szabadkai emlékművön. A karcsú, piramis alakú kompozíció a köz-
ponti téren lev ő  kis kertben ügyesen eltalált forma volt, amely fehér-
ségével hangsúlyozta az ő t körülvevő  vízszintes világot.  

A négyzet alakú alapon, a mindössze két lépcs őfok utáni kockaemel-
vényen Subota Vrli ć  és Fabijan literátor alakja állt. Közöttük emelke-
dett a magasba Jovan Nenad szobrának talapzata. A központi páncé-
los alak leegyszerűsített formájú, hangsúlyos, függ őleges vonalakkal,  
gesztus nélkül, az egységes, magas piramis részét képezte. Az emlékm ű  
a méltóságteljes emlékezés obeliszkje, nyugodt ritmusú, tökéletes arányú  
tömeg. A két mellékalak hozzájárulta „történethez", de osökkentette  a 
monumentum értékét. Az emlékm ű  háttere egy épület eklektikus neo-
barokk homlokzata volt (ma a Városi Könyvtár épülete), amellyel  a 

geometrikus függ ő leges attraktív egészet képezett. Az emlékm ű  1941.  

évi megsemmisítéséig a szobor a környezetbe való tudatos beillesztés-
nek, a korszellem plasztikus kifejezésének példája volt, az „új m űvé-
szetnek", ahogyan Szenteleky mutatta be az olvasóknak.  

Az „újnak" a betörését illet ő leg megoszlottak a vélemények. Az em-
lékmű  keletkezésének évében, szemmel láthatóan a szobrászatban és az  
építészetben megvalósuló m űvészi iizenet formája, anyaga és az emberi 
alak ábrázolásmódja iránti új érzékenységgel összhangban. D. M. In-
kiosri megállapítja: „A világháború után valamilyen mérgez ő  moderniz- 

24  Bácsmegyei Napló. 1925. január 20. 2. 1.  
25 A szobrászok VI. jugoszláv kiállításának részvev ő i: Luki ć  Živojin, Rok-

sandić  Simeon, Stijović  Rista, Palavi ćini Petar, Dolinar Lojzi, Kos Tine,  
Kralj France, Kralj Tone, Branil Vojta, Ivanovi ć  Žan, Robert Frangei Miha-
nović , Škrapa Juraj, Šenaa Branko, Kerdi ć  Ivan, Turkalj Josip, Cota Franjo,  
Meitrović  Ivan és Bre аnin Marko. E kiállításról legtöbb adattal Ljiljana Iva-
nović  szolgált a Razvoj skulpture u Vojvodini 1895-1980 című , az újvidéki  
Modern Művészetek Képtárának 1984-ben megjelent katalógusában.  

26  Lásd a 21. lábjegyzetet.  



960 	 HfD 

mus dühöng mindenütt, az építészetben és a díszít őművészetekben is 
(...). Nehéz, merev mértani alakzatok összedobált halmazai (...). Más-
felől a gótikus formák felidézése (...) a vasbetonba ágyazott fém- és 
üvegrészletekkel bizonyos mértékben kielégít ő  élményt kelt, ám kell ő  
komolyság nélkül. Ennek a múltban való bolyongásnak valami újat kel-
lett volna hoznia."27  

A bolyongás, illetve Szenteleky szerint a „szent, örök keresés" az 
ember, különösen a művész immanens tulajdonsága. A háború utáni 
megszaporodott emlékm űkészítésbe, a fiatalok szobrászi elképzeléseinek 
e legalkalmasabb megvalósítási formájába azonban nem vonták be az 
ifjú tehetségeket, mert „nálunk legtöbb esetben mesterkednek: az em-
lékműkészítés megbízatása pályázatok nélkül történik, a baráti kapcso-
latok kéz kezet mos alapon osztogatják ... "28  Ennek következtében, 
habára zs űrikben Meštrovi ć , Rosandić , Palavičini, Krsinić , Nedeljković  
és mások voltak, illet ő leg gyakran ők voltak a különféle pályázatok 
részvevői is, a két háború közötti emlékm űszobrászat nem hagyott mé-
lyebb, maradandóbb nyomokat. 29  

Jovan Nenad gótikusan magasba nyúló, leegyszer űsített, racionális 
formája, valamint Svetozar Mileti ć  expresszív gesztusú, robusztus bronz-
kolosszusa (r7jvidék, 1939) között több emlékm űvet emeltek a vajda-
sági várasokban és kisvárosokban, legtöbbször a tehet ős megrendelők 
ízléséhez alkalmazkodva. 

Petar Palavi čini Jovan Nenadja a beköszöntő  kor hírnöke, Meštrovi ć  
Svetozar Mileti ć-szobra pedig az egykori er ő teljes, egyedülálló szobrászi 
megnyilatkozás eler ő tlenedett utóhangja volt. Éppen az emlékm űszob-
rászat, amely Meštrovi ćot, az egyesülés őszintén szenvedélyes harcosát 
annak idején híressé tette, vitte a m űvészt az üres rutinosságba, amikor 
az ideálok illúziókká váltak. 

1930-tól egy másik munkaterület nyílt meg a m űvészek el ő tt, amely 
talán kevésbé korlátozta a kezdeményezést, újítást. Az építészetben mind 
gyakrabban helyit kap a szobor. A „hazai" szobrászok közül, illetve 
azok közül, akik itt éltek és dolgoztak, hárman hagytak maguk után 
maradandó műveket: Husvéth Lajos, Kara Mihály és Baranyi Károly. 

Husvéth Lajos zombori festő  szobrászként kevésbé vált ismertté. Azon-
ban, ha összehasonlítjuk festészetét, amely inkább a vajdasági táj kró-
nikája, kevés fennmaradt szobrával, megállapíthatjuk, hogy kiváló szob-
rász veszett el benne. A vajdasági szobrászat egyedülálló jelensége lehe- 

27  A Letopis Matice srpske írása építészetünkr ő l. 1927. október, 20-35. 1. 
28 Bogdan Rajakovac idézett cikke. 
29 Több kisvárosban találhatunk értékes szobrokat, zömmel a szül őváros 

emeltette m űvészük iránti tiszteletük jeléül. Ilyen például Rista Stijovi ć  Sterijá-
ról készült portréja Versecen 1934-ből. Ivan Meštrovi ć  szabadkai munkája Mi-
roljub Evetoviéról, 1936 -ból, vagy például Jovan Pašić  zentai alkotása Stevan 
Sremacról 1927-ből. 
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tett volna, ha kényelemb б l nem hagyta volna abba a — mindenkép-
pen „piszkosabb" munkával járó — szobrászatot. Stróbl Alajos aján-
lása ellenére, aki mára gyermekkori Lófejdomborm űt (1908) és néhány  
állatfigurát látva megsejtette a nem mindennapi tehetséget, a mozdulat  

s forma iránti érzékenységet, Husvéth a festészetet választotta. Azonban  

festőként is a legtöbbet a vázlatain, gyors feljegyzésein nyújtott, amikor  

a gazdasági udvarban kacsákat, pulykákat, lovakat rajzolt, különösen  

pedig akkor, amikor a birkák robusztus alakját vagy az ekét húzó ökrö-
ket örökítette meg. Belgrádban megrendezett önálló tárlatán is szobrász-
ként aratott nagyobb sikert. Hatvannégy olajfestmény és 40 vázlat mel-
lett a szakért ők figyelmét inkább a kiállított mindössze öt (!) szobra  

keltette fel. 30  
Kara Mihály szobrász csak egy ideig alkotott Vajdaságban. Néhány  

kiállítást rendezett és pár szobrot hagyott az új épületek homlokzatán.  

Grafikusként „neoklasszicizmus iránti érdekl ődését bizonyította, meg-
lehetősen hideg rajzokon. Szobrai, amelyek Palavi ćini Jovan Nenadjá-
nak a példáját követik, és a konstruktív logika szerint alkotott stili-
zált emberalakok, amelyek a „modern klasszicizmust" példázzák Bo-
ko Tokin meghatározása szerint, sokkal sikerültebbek. A Kovács és a  
Marokszed őnő , az ipar és a mez őgazdaság jelképei a szabadkai Niéin-
palota homlokzatán (1931) szép példái annak, hogy a szobor milyen  

Husvéth Lajos: Svájci bika, 1932  

30 Husvéth Lajos önálló belgrádi kiállítása 1935 decemberében a Munkás-
otthonban. Husvéth munkásságával részletesen foglalkoztunk a szabadkai Vá-
rosi Múzeum 1971-es katalógusában.  
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sikeresen illeszkedhet bele az épület egységébe. Az Anya gyermekével  

viszont, habár j б  alkotás (Újvidék, S. Marinkovi ć  utca 1.), mégis a szo-
bor és az építészet szerencsétlen találkozásának az iskolapéldája. Szob-
rászként Kara Mihály bebizonyította, hogy kifinomult érzéke van  a 
megformálás, a méltóságteljes ritmus és az áttanulmányozott stilizálás  
iránt. Feltételezhetjük, hogy síremlékeket is készített, ám a mi temet ő ink  
még mindiga szobrászat kutatóinak felderítetlen, izgalmas területét je-
lentik, s egyhamar nemigen juthatunk konkrét adatokhoz.  

Baranyi Károly szobrász 1919-ben Budapesten mutatkozott be els ő  
ízben kiállításon, a vajdasági közönség pedig majd csak 1923-ban is-
merkedik meg vele, amikor az akkor alakult szabadkai Képz őművészek  
Egyesületének tárlatán vesz részt. Hosszabb magyarországi és francia-
országi tartózkodás után újvidéki m űvészként van jelen a harmincas  
évek képz őművészeti folyamataiban, történéseiben. Szobrai megfelel ő  
összhangban állnak az épületekkel. Keramikusként népszer űsítette ezt  a 
műfajt, amely kés őbb, a kiváló keramikusok működése által, vidékcink  

Kara Mihály: Homlokzatdísz, 1931  
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jellegzetességévé válik. Els ő  „tanítványa" kétségtelenül felesége, Baranyi  

Markov Zlata, a nagyszer ű  keramikus, aki később nemzedékek kerá-
miatanára.  

Baranyi Károly tehetsége vitathatatlan, róla azonban mégis keveset  

tudunk. Ehhez maga is hozzájárult, gyakran eltávozva és visszatérve;  

sok alkotása megsemmisiilt vagy elveszett. Meštrovi ć  szobrászatának  
erős hatása alatt fejl ődött, de sokat gátolta, hogy szükségb ő l kénytelen  

Baranyi Károly: Ikarosz, 1938  
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volt alávetni magát különféle modorú irányzatoknak, a két háború 
közötti magyar m űvészi díszítő  plasztika „modern" irányainak. „Való-
színű leg ő  az első  képzőművész, aki kerámiakiállítást rendezett nálunk 
(Újvidéken 1934-ben). Úgyszintén az els ő  vajdasági szobrászok egyike,  
aki intenzíven foglalkozott az építészet és a szobrászat szintézisének a 
problémájával. Alkotásainak nagyobb része az újvidéki épületeket dí-
szíti. Ebben az id őszakban arra törekedett, hogy szobrai világos for-
máikkal és némi pátosszal hassanak." 31  

Az akkor újvidéki m űvésszel, Ivan Tabakoviétyal együtt Baranyi 
Károlyt 1937-ben Párizsban a díszít őművészetek nemzetközi kiállítá-
sán kerámiapannóiért Grand prix-vel jutalmazták. Több más elismerés 
mellett azonban jellemz ő  a Légier ő  zemuni székházát díszít ő  szobor 
pályázatán való részvétele. Habár a Népszkupstina épületét díszít ő  
plasztikára 1936-ban meghirdetett pályázaton Baranyi Károly két m ű -
vét Baranyi Markov Zlatának pedig egy m űvét díjazták, 32  az 1938-ban  
a sajtóban megjelent fénykép alatt ez olvasható: „Markov Zlata Meg-
láncolt Ikarusza". Nem sajtóhiba! „Az Ikarusszal Markov Zlata meg-
mutatta a monumentalitás iránti érzéket is" — írták az újságok. з 3  
Az ismert szobrász tehát „álnéven" nyerte el a pályázat els ő  díját és 
a kivitelezés jogát. DragiSa Brašovan épületén ma is Ott áll az Ikarosz  
monumentális alakja, az akarat és a lehet őség között megfeszített em-
ber mítoszának megtestesülése. Baranyi Károly e m űve, talán legjobb 
szobra és a két háború közötti vajdasági szobrászat egyedülálló alko-
tása, magán viseli az itteni m űvészek törekvésének minden erényét és 
fogyatékosságát. A maradi környezet, a hagyománytisztelet és az Euró-
pa mögötti, állandó „kullogás" láncai mellett jelen van az expresszív 
gesztus, a stilizálás és a monumentalitás iránti kifinomult érzék, a plasz- 
tikus kifejezés megnyilvánulása. 

„A képfaragás, mely súlyosabb, keményebb anyaggal dolgozik, nehe- 
zebben hajlik széls őségekre" — jegyezte fel annak idején Szenteleky. 
A plasztikus gondolat azonban, habár éppen emiatt volt kevesebb híve, 

3i  Bogomil Karlavaris: Baranyi Károly. Umetnost, 1974. július—a-  gusztus-
szeptemberi hármas szám. Baranyi Károlyról részletesen a Baranyi Károly  
(Forum, Újvidék, 1974) című  monográfiában, az újvidéki Radivoj Ć irpanov  
Munkásegyetem ugyancsak 1974-ben megjelent Baranyi katalógusában, és a Híd  
1977. 3. emlékszámában olvashatunk.  

32  Dan, 1936. XI. 8. „A Népszkupstina dekorációjára kiírt pályázatán az  
újvidéki szobrászházaspár Zlata Baranyi-Markov asszony és Baranyi Károly úr  
második illetve harmadik díjat nyert. A Dulan cárt és Tomislav királyt ábrá-
~o16 szobráért Baranyi Károly harmadik díjat nyert; az Ikar cím ű  figurájá-
ért pedig Baranyi Markov Zlata kiérdemelte a második dijat ..."  

Dan, 1938. IV. 15. A Baranyi Károlyról írt monográfiájában (Forum, 
1974.) az Ikarosz cím ű  szobor kapcsán írja Baranyi Markov Zlata: „A szob-
rot a rendelő  kívánságára az én leánykori nevemmel szignáltuk." Majd igen  
kimerítően ír Baranyi Károly munkásságáról, fölhívva a figyelmet sok való-
ban értékes alkotásra.  
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n,ár a szobrászok új nemzedékét nevelte fel, akiket kevésbé érdekelt  

az európai szobrászattal összhangban lev ő  formák kutatása, de annál  

inkább az emberi sors megjelenítése a „modern klasszicizmus" formái-
ban.  

Szociális angazsáltságával Balázs G. Árpád fest ő  és grafikus mellett  
1931-ben megjelent Frano Menegelo Dini é is.34  

Néhány évvel később a szociális művészet iránt érdekl ődő  szobrászok  
jelennek meg, ami sajátságosan a vajdasági képz őművészetet jellemezte.  
Ekkor jelentkezik Álmási Gábor, Tóth István és Tóth József.  

Álmási Gábor művészként a következő  nemzedék tagja lesz, Tóth  
István pedig más, t ő lünk távoli tájak kiváló szobrászává válik.  

Tóth József (1916- 1935) zentai asztalosinast a Híd körüli fiatalok  

akciója fedezte fel. Miután Meštrovié meger ősítette, hogy „abszolút te-
hetséges", és tanítványának hívta a zágrábi Képz őművészeti Akadé-
miára, Tóth József belevágott az alkotás csodálatos kalandjába. Rövid  

Tóth József: Önarckép, 1934  

s4 Marija Pu ~sié: Srpska skulptura 1880-1950. 77. L  
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és megrázó nagyvárosi tartózkodását, amikor az áhított hivatással fog-
lalkozhatott, abbahagyta és visszatért szül ő földjére — meghalni. 

Megőrzött gyermekkori alkotásai a rendkívüli tehetség bizonyítékai. 
Fadomborművek, néhány figura, fából és k őből faragott portré —ennyi 
a beszédes hagyaték. Szembet űnő  a mozdulat és a szociális motívu-
mok iránti érdekl ődése. Meglepően kifejezett formaérzéke van. Szándé-
kával, műveivel és sorsával példázza az alkotás keserves felszínre tö-
rését a közmondásosan tespedt környezetben, amely sokáig és nehezen 
fejlesztette és teremtette meg „a képz őművészeti klímát". Tóth József 
kortársai, akiknek a tehetsége a következ ő  időszakban bontakozott ki, 
a háború utáni, szabad országban, saját eredményeikkel érzékeltetik a 
veszteség nagyságát. Kezdett ő l fogva Meštrovié felügyelete alatt, való-
színű leg megismétlődött volna az eredeti őstehetség kibontakozásának, 
érvényesülésének meštroviéi példája. 

KARTAG Nándor fordítása 

(Folytatjuk) 

ss Tóth József. Forum, Újvidék, 1970 (Válogatta Acs József, a bevezet ő t 
írta: dr. Szeli Tstván). Ebben olvashatjuk az 1934-es zentai kiállításról a kö-
vetkezőket: „Huszonhárom munkáját mutatja be az augusztusi kiállításon, né-
hány rajz, a többi faszobor, gipszöntvény, kisplasztika: Akt, Mózes, Munkás, 
Birkózók, Gitáros, Munka, Stúdium, Bánat, Hajóhúzók, Csibész, Halász .. „ 
csupa életközelből ellesett pillanat ..." 

Tripolsky Géza tollából ugyancsak Tóth Józsefr ől a Létünk 1985. 1-2. 
számának 169. oldalán olvashatjuk: „Mindent egybevetve eredetiben vagy 
fényképen harminc munkáját ismerjük ..." Az 1972-es zentai emlékkiállításon 
mintegy kilencven kiállított munkáját láthattuk. 
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KÖNYVEK 

JÁTÉK A TÖRTÉNELEMMEL 

Bognár Antal: Almok a halálban. Újvidék, Forum Könyvkiadó, 1986 

„Rossz belegondolni: hátha a m űvészet csak arra jó, hogy enmagamat 
megszabadítsam. De még szörny űbb tudás, ha annyi se telik ki t ő le, 
hogy legalább egyetlen emberéletnek a megváltást hozza" — olvashat-
juk Bognár Antal művében mindjárt elöljáróban. Pontosabban az író 
„szerző"-nek emlegetett alteregója elmélkedik így, riasztóan biztos tudá-
sának birtokában. Tagadhatatlanul összeszorítva torkunkat, ám a könyv 
elolvasása után mégis azt sugallva, hogy ezt a pokolra szálló vizsgáló-
dást, ezt a nyomozó játékot az emberi történelemmel mindennek ellené-
re érdemes volt alkotóként végigvinni és olvasóként végigkövetni. Úgy 
is mondhatnánk, belemenni a játékba, „venni a lapot". Mert hiszen já-
tékról van szó, ugyebár — annak megfelel ően, hogy az irodalom és ál-
talában a művészet maga is játék, jobbára, sajnos, funkciótlan fény űzés. 
Legalábbis annak a képletnek a jegyében, melyet á fenti idézet sugall. 

És hát mi kel az ilyen játékhoz? Mindenekel ő tt egy termékenyít őn 
megihlető  alapötlet, amely ha kell ő  következetességgel kibontjuk a benne 
rejlő  lehetőségeket, akár még a „nincs tovább" végállomást jelz ő  táblá-
jára is rádöbbenthet. Ötletsugalmazónak pedig ugyan miért ne lenne jó 
napjainkban épp karnyújtásnyira ]ev ő  kozmikus kísérőnk, a Halley-üstö-
kös is, ama 76 évenként h űségesen visszatér ő , égi látogatónk, amelyhez, 
mint az üstökösökhöz általában, babonás hiedelmek f űződnek. Illetve 
fűződtek a múltban, amikor is szánnivalóan kevésbé felvilágosult el ő -
deink pusztító járványok és világméret ű  háborúk előjeleit vélték kiol-
vasni feltűnéséből. Hogy indokoltan-e, más kérdés, mivel id őszámításunk 
66. évében való megjelenésekor Jeruzsálem 70-beli pusztulását jósolta 
volna meg, a mostanit megel őző  legutóbbi, 1910-es felbukkanása viszont 
az első  világháborút, amiért is felvethet ő  a kérdés: ugyan hány év után 
tekinthető  a bekövetkezett katasztrófa a jövendölés beteljesülésének, nem 
szólva arról, hogy a történelem nyilván olyan apokaliptikus események-
ben sem szűkölködik, amelyeknek bekövetkeztekor üstökösünk messze 
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„földtávolban" rótta a maga útját. Ámbár ez, Bognár könyvének tükré-
ben, alighanem sovány vigasz csak, legkevésbé pedig a „hajas csillaghoz" 
fűzđdő  hiedelmekkel folytatott játékot akadályozza. Úgyhogy miért is 
ne képzelhetett volna el magának Bognár Antal egy B. Kiss Mihály nev ű  
szerző t, hogy miután elmondta róla, miként kísérelte meg megírnia Hal-
ley-üstökössel összefügg ő  történelmi kataklizmák regényét, majd annak 
levonható tanulságától megrémiilve és befejezetlen m űvét megsemmisítve, 
az öngyilkosságban keresett menedéket, utóbb önmaga egy darabját, 
„szerz őnek" emlegetett figuráját küldje B. Kiss Mihály sírba vitt tit-
kának megszerzésére. Egyfajta álombeli, alvilági útra, két, találóan Che-
rubininek és Szerafimovicsnak nevezett, pokolbeli angyal kíséretében. 
Hogy ezután, „alászállása" során B. Kiss elveszett regényének újraalko-
tására mindinkább képtelennek érezve magát, helyette végül is másikat 
írjon: el ődjéénél semmivel sem reménykeltőbbet. 

Azt az ilyenformán kett ős keretbe foglalt és rövid, a szükségesnél ta-
lán kissé túlrejtjelezettebb, alvilági epizódokkal részekre tagolt m űvet, 
amelyet Bognár „történelmi álregénynek" mond. Igy tetszik, az „áltör-
ténelmi regénnyel" szemben azért is szerencsésen, mivel az egyes, korban 
egymástól távol es ő  események megelevenítése inkább csak az „áltörté-
nelmi novellafüzér" elnevezést indokolná, ám még inkább a megjelení-
tett történelem hitelessége miatt. Akkor is, ha nem „tényszerű" hiteles-
ségre gondolunk, hanem arra, hogy ezekben a történelmi helyzetrajzok-
ban, illetve különböző  korokat megmutató életérzésmintákban a törté-
ncletn reális képeit kapjuk. Els ősorban azért érezzük ezt így, mivel 
bennük valós történelemformáló er ők játékaként, reális er ővonalaktól 
rendezetten mutatkozik meg — mindenekel ő tt a „történelem nyomorú-
sága". 

Üstökösünk apokaliptikus szerepe folytán szükségképpen katasztrófa-
központúan, illetve háborúcentrikusan, ugyanakkor a mindenkori lét 
meghatározta emberi tudat tükrében. Nem a történelem színpadán f ő -
szerepet jáuzók, tehát nem a társadalmi hierarchia csúcsán lév ők, de 
nem is az intellektuális rangsor legfels ő  lépcsőfokán állók tudatát életre 
keltőn. Hanem inkább epizódszerepl őket és statisztákat megidézve, azo-
kat szólaltatva meg, akik inkább csak „összsúlyuk" révén játszanak be-
le a történelem alakulásába, „mindössze" úgy tehát, hogy ők a történelem 
törvényszerűségeit határozzák meg. Bognár Antal ugyanis a többnyire 
csak emlegetett vagy pillanatokra felléptetett történelmi személyiségek 
helyett történeteiben mindig következetesen az átlagtudatot hordozó 
„kisembereket" szerepelteti. Jobbára „szabadon kezelhet ő", teljesen fiktív 
figurákat, olyanokat, amilyen a sorrendben els ő  epizód, az Egy korhely 
lávaburokban Caligula, Nero, majd Vespasianus alatt szolgáló, végül 
Pompeinél betemetett legionáriusa, A Kalka menti k őember nomád tör-
zsi személytelenségbe süllyedt kun harcosa vagy a Csuklyások idejének 
elvetemültségében is kisszerű , reneszánsz bérgyilkosa vagy pedig olyan 
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valóban élt személyeket, akik semmiképp se kerültek annyira megörökí-
tő  reflektorfénybe a maguk korában, hogy irodalmi életre keltésük az 
„eredetihez" való h űségnek akár a látszatát is megkövetelné. Ilyen min-
denekelőtt Orbán, a szultán szolgálatába szeg ődött erdélyi születés ű  
ágyúöntő , a Bizánc bevételénél hathatósan közrem űködő , híres óriáságyú 
készítője, de ilyen végeredményben Jacquard is, a szöv őgép feltalálója, 
a gépkorszak el őhírnökeként, mivel mindketten esetleges helyzetük, il-
letve tisztán „technikusi" adottságaik révén formálói csak a történelem-
nek. Lukács Györggyel szólva ugyanúgy a „partikuláris tudat" hordo-
zói, mint a teljesen névtelenek, végs ő  fokon egyfajta „determináló auto-
matizmus" hordozói tehát, azé, ami velük szemben a „nembeliség" meg-
testesítđinek cselekvési lehet őségét is behatárolja, illetve — itt, Bognár-
nál, szinte nem létez ően — végképp zárójelbe is teszi. Holmi felülemel-
kedést jelentő  „rálátása" egyedül az Attila korában játszódó rész, A tör-
pe fintora mindenen nevet ő , torzsszülött udvari bolondjának van, érez-
hetően a tehetetlenség folyományaként. Aligha véletlen azonban, hogy ő  
se nyilatkozik meg közvetlenül, hanem egy benne nemcsak mulatságo-
san furcsa figurát látó és általa önmagát is igazolva érz ő  névtelen el-
beszélő  szavaiból ismerjük csak meg. Annak tolmácsolásából, aki, köz-
vetlen élettapasztalatainak cselekv ő  realizmusától vezettetve, kora túl-
világi utópiáját, a még csak párszáz éves kereszténységet úgy jellemzi, 
hogy „Szép álom az, de sápatag. A fölény, amit adhat, a vállalt halál 
fölénye". Minden bölcselked ő  hajlama ellenére vélekedve így, amely 
hajlam azonban képessé teszi arra, hogy „Isten ostora" barbár hunjai-
ban, a romlottnak és képmutatónak érzett városi civilizáció ellenségei-
ben az embert meglássa: „Nem kisebb itt a gyenge! Hiszen éppen a 
szarvast például, nemhogy alantasnak nem tartják a hunok, habár űzött 
és nem űző , hanem kedvelt rege szól közöttük arról, a Meotis ingová-
nyain hogy futott el ő lük el-eltünedezve; s a rozsomákról — ha akarod 
— nem regélnek." Voltaképpen Cerkó, a törpe magatartását igazolva: 
„Szeresd, akit lenézned lehetne; s akire fel kellene nézned, azon merj 
nevetni!" Ami az adott történelmi pillanatban alighanem egyetlen meg-
nyilvánulási lehetősége a nembeliségnek, fél ő , hogy a mindenkori törté-
nelmi pillanat egyetlen lehetősége is végeredményben. 

Mindannak egyedül lehetséges megnyilvánulása, ami, ilyenformán el-
vonttá válva, legfeljebb a nembeliség szigeteként, a humánum lehet ősé-
geket őrző  rezervátumaként létezhet a partikularizmus óceánjában. 
Mindannak tengerében, aminek tudati vetületére mindig az éppen adott 
világ elfogadása és a hozzá való alkalmazkodás készsége a jellemz ő , egy-
fajta önigazolásban is kifejez ődve. Ez a sajátos apológia ugyanis annyi-
ra jelentős szerepet tölt be Bognár figuráinak gondolkodásában, hogy 
egyenesen központiként jelölhet ő  meg, éppen, mert neki köszönhet ően 
tűnnek ezek a figurák egyazon lélek reinkarnációinak különböz ő  korok-
ban, igencsak a mű  alapelképzelésével összhangban, mivel ez is teszi azt 
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regénnyé tulajdonképpen. Az az önfenntartó attit űd, ami hol összehango-
lódik az éppen hivatalos ideológiával, hol önállósulva elszakad t őle, de 
sohasem fordul szembe vele, legkevésbé egy a világ megváltoztatását cél-
zó törekvést is magában rejtve. Többnyire azonban inkább önérdek-ér-
vényesítő  szándékkal támaszkodik rá, mint A pokol dalai konkvisztádo-
ránál, aki éppen akkor igyekszik azt a maga indiánsanyargató gyakor-
latának védelmére felhasználni, amikor az ideológiát hordozó hatalom 
— tulajdon jól felfogott érdekében vagy talán a „szentlélekt ő l megszáll-
va" úgy-ahogy, de mégiscsak az Újvilág leigázott lakóinak sorsán köny-
nyítene, végső  fokon saját meghirdetett elveinek érvényt szerezve. A lé-
nyeg azonban mindig ugyanaz: akár kanonizált ideológia jegyében, akár 
önállósult életszemléletként fogalmazódjanak is meg e figurák gondola-
tai, mindig „megideologizálók", mintegy az emberi gondolkodás létfenn-
tartó szerepével összhangban állva, néha a puszta túlélés, máskor viszont 
a hatalomvágy, a kapzsiság, az élvhajhászás szolgálatába szeg ődve, s 
mindig pillanatnyi érdekek szerint orientálódva. Végs ő  fokon az „egész-
séges középszer" normáinak megfelel ően tehát, legfeljebb pillanatokra 
érve el az „önveszélyesség" szintjét, azt a fokot, amelyen túl az önérdek 
jogosultságának érzését holmi rossz közérzet netán megzavarhatná. Bog-
nár hősei mindig mindent képesek önmaguknak megmagyarázni, a „má-
sok se jobbak", az „ilyen az élet" formulájával, egyszóval a világ re-
ménytelen állapotával megindokolni, és a maguk szempontjából még iga-
zuk is van. Alapvetően apologetikus beállítottságukból következik a há-
ború elfogadása is. Olykor egyfajta belesulykolt, egyben hivalkodó hi-
vatástudat formáját öltve, mint a legionáriusnál, ám nemcsak a régmúlt-
beli szereplők esetében, akiknél a 1 iáború akár természetes életközeg is 
lehet, hanem az els ő  világháború el őestéjét idéző , sorrendben utolsó epi-
zód, a Herkulesf ürd ői előidény kiskadétjánál is, aki, magasrangú hadas-
tyánok porcelánkatonás hadijátékának kibiceként, egy pillanatra megriad 
ugyan a technikai háború lehet őségétől, ám tejfelesszájú ártatlansággal 
nemcsak háborút igazoló és magasztaló okoskodásaikat hallgatja és szaj-
kózza áhítattal, hanem még a háború nemes küzdelmet jelent ő  „párbaj-
szerűvé válкsáról" is elábrándozik, mit sem sejtésével is el ő legezve az  
apokalipszist. Úgyhogy alighanem éppen idáig érve értjük meg végleg,  
ami fokról fokra el őbb is egyre nyilvánvalóbb lesz: azt a fenyeget ő  ve-
szedelmet, amit ez a mindig új formában megjelen ő , önfelmentő  tudat-
forma magában hordoz. Hogy legfeljebb a felszínen módosul csak, de 
lényegét tekintve mit sem változik. Azonkívül, hogy a társadalmi vi-
szonyok mind bonyolultabbá válásával egyr e  összetettebb lesz, amit egyéb-
ként a két utolsó történet feldarabolódása, „skizofréniája" is éreztet: a 
Jackquard-epizód bels ő  párbeszéde, illetv e  a Herkulesfürdői elő idény 
levélsora, éppen mert a rá érkez ő  válaszok tartalmára csupán következ-
tethetünk valamennyire. Hogy érdemleges válasz híján inkább arra bó-
lintsunk igenlően, amit a megel őző  rész alvilági bevezetője még kérdés- 
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ként vet föl: „Vagyis a lehetségest élni annyi, mint megfosztva lenni at-
tól, ami lehetőség?" Úgyhogy a további konzekvenciák levonásától el is 
tekinthetnénk már. 

Annál is inkább, mivel Bognár „szerz ője" eláll az utolsó, tizedik tör-
ténet megírásától. Mert visszariad, ebben is B. Kiss Mihály példáját kö-
veti, sőt a zárórészben a logikus végkövetkeztetés levonásának gondo-
lata is foglalkoztatja. A Tragédia Ádámjához hasonlatosan ébresztve rá 
bennünket ezzel is arra, hogy könyve bizonyos értelemben a madáchi fel-
mérés ellenpróbája: a „szerz ő" ugyanis nem a történelem reprezenta-
tív alakjainak énjébe költözve álmodja újra a múltat, ám ellen őrző  kí-
sérletének eredménye nagyon is ezt a képletet igazolja. Igy már azon se 
kell csodálkoznunk, ha nála végképp elmarad a „bízva bízzál" medd ő  
malasztja. Hacsak a „szerz ő" azon menteget őzését nem tekintjük ilyen-
nek, miszerint: „Tisztában volt azzal, hogy az apokaliptikus látomássá 
táguló eszkatologikus végkifejlet eleve olyan néz őpontot feltételez, 
melyben a történelmi haladása szem vakfoltjára esik." Miért ne bíz-
nánk hát a vakfoltban? Vagy miért ne üdvözölnénk Bognár Antal re-
gényét inkább? Külön annak nyelvi-stiláris eszközeit is, azt, hogy szer-
zője biztos kézzel bánva az archaizálás különböz ő  változataival, illúzió-
keltđen s mégis diszkréten tud antik" középkori" reneszánsz" ba-
rokkos", „felvilágosult", „dekadens" lenni. Sokban azt is ellensúlyozni, 
hogy egyik-másik történetében kissé eltéved a korfestés és az általános-
ság útvesztőjében, vagy nem mindig igazán egyéni sorsokon át mutat rá 
az általánosra. Bármennyir e  igaz legyen is, hogy az Almok a halálban 
művet és írói beérkezést jelent irodalmunkban, többet hátborzongatóan 
könnyed játéknál. 

Még ha tudjuk is, hogy az irodalom csak játék, funkciótlan fény űzés. 

VARGA Zoltán 

BIZALOMMAL, J0HISZEMÚEN, KRITIKAI 
HOZZÁÁLLÁSSAL 

Ágoston Mihály: Helyesírásunk hiteléért. Forum Könyvkiadó, Újvidék 
1986 

Egy éve múlt már, hogy — amint Ágoston Mihály nem minden rej-
tett humor nélkül megjegyzi — „az 1984-es évszámmal 1985 márciusá-
ban megjelent helyesírási szabályzatot" kezünkbe vehettük, használva 
pedig, más törvények kényszerét ől mentesen, csupán (és ez nem kevés) 
írott nyelvünk egységesülésétől indíttatva, érvényét is elfogadtuk. Egy 
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év már sokat mondhat a kis szabálygy űjtemény fogadtatásáról: érdemesek 
voltak-e a Helyesírási Bizottság er ő feszítései, hogy demokratikus módon, 
az egész nyelvközösség közmegegyezése alapján kívánta a szabálytartal-
mat és megfogalmazást kialakítani? Érdemes volt-e ezért még az egy-
értelmű  szabályozásban is engedményeket tenni? 

A válasz, a tanulság máris sokrét ű , környezetekre, értelmiségi alapál-
lásokra is igen jellemz ő , sok esetben megdöbbent ő . Megdöbbentő  pél-
dául, hogy az Étet és Irodalom Írhatnánk hejesen (így!) c. cikke sze-
rint „... egy emberként tombol nyomdász és újságíró, korrektor és író, 
tanár és diák, kéziratel őkészítő  és szaktudós". Tombolnak a szerz ő  sze-
rint, mert nem értik, miért lett aMargit-hídból Margit híd, a mammut-
ból mamut, az amerikaellenesbő l Amerika-ellenes, a sarkcsillagból Sark-
csillag, a nylonból nejlon. Valóban nem értenék, hogy az els ő  esetben a 
Margit híd így illeszkedik bele az ember emelte tereptárgyak egyedít ő  
neveinek sorába, hogy a mamut, nejlon épp az ejtéshez közelítéssel vá-
lik honosabbá, a másik két példában pedig a nagybet ű  révén a tulajdon-
névi jelleg logikussá? Érdemes ezekért egy egyezményes szabályzat érvé-
nyét szubjektíven halogatni, vagy éppen bojkottálni? 

Környezetünkben, bízvást mondhatjuk, kedvez ő  volt A magyar helyes-
írás szabályainak fogadtatása, és ezeknek a véleményeknek sajtónk, 
publicisztikánk örömest adott teret, köztük szerkesztési koncepciójának 
elismerésre méltó tágulásával a Híd is, méghozzá legnagyobb terjede-
lemben. Itt jelentik meg Agoston Mihály méltatásai három folytatás-
ban, és ezeket integrálta önálló kiadvánnyá a Forumnak az alcímben 
jelölt könyvecskéje. 

Talán csak a nyelvvel foglalkozás legavatottabjainak nem árulunk el 
titkot: Agoston Mihálynál, a kis könyv szerz őjénél tevékenyebben na-
gyon kevesen vettek részt a szabályzat kialakításában, Csiszolgatásában. 
Véleménye, miként másoké is, nem mindig talált meghallgatásra, mert a 
más vélemények túlsúlya eltér ő  felfogást vitt diadalra. Most mégis példa-
mutatóan írja: „Valahol valakinek döntenie kellett, valamiben meg kel-
lett állapodni (...). Egy másik bizottság nem egészen ugyanazt érvénye-
sítette volna (...), de a szabályzat mindenesetre csak emberi munka 
lehetne (...), amelyen maguk a megfogalmazók is találnak bizonyos 
idő  múltán igazítani valót." 

Mi tehát e gondolatok üzenete? Az, hogy ha már egy „nyelvi egyez-
ség" megszületett, tegyünk meg mindent érvényre jutásáért, még ha voltak 
is, vannak is kisebb fenntartásaink, amelyek mellett sz űkebb szakmai 
vitákban ki is kell állnunk. 

A vitákban a sokszor eltér ő  vélemények pillanatnyi arányát, egyen-
súlyát rögzítő  egyezményességet is elfogadó, de a továbbgondolásra ser-
kentő  egyéni érveir ől le nem mondó nyelvész látásmódját már a m ű  
szerkezetének azonos kérdésekre koncentrálódó, de más sugarú körei is 
jбl kifejezik. Csak els ő  pillantásra zavaró, hogy pl. az írásjelekr ől, tu- 
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lajdonnevek írásáról, külön- és egybeírásról két-három helyen is szó 
esik, mert aztán kiviláglik, hogy egyszer a szerz ő  által is elfogadott sza-
bályzati újítások, másodszor a kisebb problémák, harmadszor a továb-
bi teendőkkel foglalkozó Kitekintés című  fejezetben, igy csak az Egyéb 
problémák fejezetnek a már érintett jelenségekr e  való, igaz más néz ő -
pontú visszakanyarodása, indokoltsága marad kissé homályos. 

A szabályzat ismertetését, méltatását olyan fokú elméleti alapozással 
kezdi szerz őnk, amely a Szabályzatban csak hallgatólagos állásfoglalás-
ként van jelen. Felveti a beszéd és írás kapcsolatának, fontossági rend-
jének máig vitatható kérdését, amelyet a X. kiadás nagyon sután fogal-
mazott meg, hogy „Beszédünk láthatóvá tétele az írás". „Egyenrangú 
és elsődleges a nyelvi közlésnek mindkét formája a közlés szempontjá-
ból" — hangsúlyozza Ágoston Mihály, és ezt el is kell fogadnunk, noha 
az élő  beszéd, a közvetlen kommunikációban igazán kiteljesed ő  beszéd-
helyzetek és az íráskép, írásmód elkülönítését, elszigetelését épp az ortog-
ráfiai gondolkodásmódra nérve veszélyesnek látjuk, még akkor is, ha 
a beszéd, illetve az íráskészség nem azonosak, nem egymásból következ-
nek, s az írás a beszédnél több információt is adhat (Miskolczi), de az 
íráskészség bonyolultabb mivolta a közvetlen közlés elemeinek leképezési 
nehézségeib ől adódik, eltérő  információi pedig az id őtálló hírértékekre, 
illetve saját jelrendszerének metanyelvi viszonyaira irányulnak. 

És tovább sorakoznak a vitára is serkent ő , de a szerz ő  álláspontját 
tisztán tükröz ő  kérdések: miért kell egyáltalán egy helyesírási szabály-
zatot megújítani? Mert a nyelv, a közlés igényei sürgetik, vagy hogy 
megtanulhatóbb legyen, s kiszoríthassa a spontán íráshasználatot? Vagy 
éppen annak az el ő remutató vonásait emelje szabállyá? A jöv ő  nemze-
dékek érdekében álló logikusság, megtanulhatóság-e a fontosabb, vagy 
az Élet és Irodalom cikkében jól kendőzött szempont, hogy „mi így ta-
nultuk, így szoktuk meg", igaz, a szerz ő  is megállapítja, az újítással 
szemben állnak az eddigi (de korántsem egységesen) kinyomtatott szöve-
gek is. 

A felvetett sok-sok kérdést, ötletet, állásfoglalást felsorolni sem tud-
nánk, amelyek hol a szabályokat teszik az írásmód kötelez ő  informá-
ciói felő l próbára (a szabad vers, a fekete doboz kimunkálatlan, a 
45min_cel rövidítés toldalékolásának logikátlan írásmódja vonatkozásá-
ban), hol pedig többé-kevésbé ösztönös (jugoszláviai magyar) írásmó-
dunkat az új szabályzat pontjainak fényében, amelyek pl. nem engedé-
lyezik (más kérdés, hogy ebben a helyesírás-e az els ő  illetékes) a nálunk 
oly honos Kazi, szül. Dobó Anna; Kazi Anna, szül. Dobó típusú asz-
szonyneveket (pl. a Kaziné Dobó Anna helyett). 

A Szabályzat szerzőnk szerint is alapozó munka, amelyet számos to-
vábbi tennivalónak kell követnie a jugoszláviai magyar íráshasználat 
körében is, amely bizonyos szabálypontoknak az átlagosnál árnyaltabb 
kimunkálását, a helyesírási szabályzat külön függelékének kidolgozását 
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is igényli, kritikai továbbgondolásra is szükség van, de most már hosszi 
ideig a sokak fáradságos munkájának eredményeként megjelent 11. ki 
adás elveinek alapján. 

PAPP Györg  

JELES NÉPKÖLTÉSI SZоVEGGYŰJTEMÉNY  

Katona Imre—Lábadi Károly: Szedem szép rózsámat. Népi mondókák 
versek, dalok a Drávaszögb ől és Szlavóniából. Forum Könyvkiadé 

Újvidék, 1986  

Az utóbbi években mind többet hallat magáról Drávaszög és Szlavóni; 
magyarságának népköltészete. A szorgalmas gy űjtőmunkát sorban kö 
vetik a feldolgozott néprajzi anyag publikációi. Eddig a balladaanyagga 
(Erdők, mez ők, vadligetek), a találóskérdés-gyűjteménnyel (Hold letette  
Nap felkapta) és a proverbiumokat tartalmazó kötettel (Ahogy rako£  
tüzed) ismerkedett meg az érdekl ődő , most e sorozat újabb gy űjteményé 
vehetjük kezünkbe Katona Imre és Lábadi Károly válogatásában, fel 
dolgozásában. A terjedelmes anyagból a válogatók a népi mondókákat 
verseket, dalokat tárják az olvasó elé. Céljuk kett ős: nemcsak a szak 
emberek számára, hanem az érdekl ődőknek is — főleg a diákoknak —
szánják gyűjteményüket. Ezért rövid m űfaji ismertető t adnak midi, 
alkalommal, és gazdag jegyzetanyagot a fejezetek, részek végén (az el ő  
adás alkalmairól, az el ő forduló tájszavakról és gyakran a másutt ismer 
párhuzamokra is felhívják a figyelmet). 

A válogatásnál f ő leg a kéziratos anyagot részesítették el őnyben, fél 
ezernél is több szöveg mintegy negyven százaléka most jelent meg el ő  
szőr nyomtatásban, s emellett olyan jeles szakemberek gy űjtéseit is fel 
használták, mint Penavin Olga, Kiss, Lajos, Katona Imre, Garat' Akis 
Lábadi Károly, Bóna Júlia. 

A gyűjtések egyenetlenségeib ől területi-műfaji aránytalanságok adód 
nak, így pl. Szlavónia 60, Drávaszög 40 százalékkal van jelen az anyag  
ban. Kórógy és Kopács a leggazdagabb anyaggal büszkélkedhet, de s 
többi 11 helység sem marad el a helyi sajátosságokat őrző  szövegekben 
noha gyakran csak egy-két adattal van jelen. A szövegeket a f őbb nyelv 
járási jellegzetességek feltüntetésével olvashatjuk, alattuk pedig az oda 
tot, amit a gyűjtők följegyeztek. Sajnos, dallam nélkül olvashatjuk s 
különféle dalszövegeket (helysz űke miatt?), bár minden egyes szöve g 
alatt feltüntették, hogy dallammal került-e feljegyzésre. 

A 340 oldalas gyűjteményben az említett m űfajok (mondókák, ver  
sek, dalok) feldolgozása az emberi élet és az év menete, valamint az  al 
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:almok és a mondanivaló szempontjából történt. A gyermekkor költé-
zete (születés, névadás, altatók, játékos mondókák, csúfolók, csoportos  

átékok), a verses illem- és életszabályok (id ő  és termésjóslás, munka-
nondókák), ünnepi köszöntők, a legény- és leányélet dalai (párosítók,  
:iéneklők), a szerelmi népdalok (egyik leggazdagabb fejezete a gy űjte-
nénynek), lakodalmi mondókák, kurjantások, bordalok . és mulatónóták,  
réfás és gúnyos dalok, a falusi munkák és foglalkozások dalai, panasz-
s átokdalok, keservesek, sirató- és virrasztóénekek, siratóparódiák, va-
amint bújdosóénekek, betyárdalok és rabénekek színes koszorúja mu-
atja a vidéken mintegy 100 éve folyó néprajzi-népköltészeti gy űjtésen  
∎elül a líra sokrét űségét, gazdagságát.  

Szlavóniában, ha vendégségben valakinek bor helyett vizet kínáltak,  
zt mondta: „Malmot hajtson,/ Szennyest mosson, / Az én torkomba ne  
usson!" Rétfalun a libatömő  asszonyok pedig két szólamra énekelték a  
, 0-as években tömés közben: „Kukoricát ide be: / Ne, ne, ne, ne: / Réz-
:rajcárt a bögyedbe, / Ne, ne, ne, ne! / Liba, liba, ne, te, ne! / Ne, ne,  
~e, ne. /Mártonra lesz pecsenye. / Ne, ne, ne, ne." A rézkrajcár a szép,  
árga májat és zsírt, újabb magyarázat szerint a könnyebb emésztést  
colt hivatva elősegíteni, de inkább az itatóedény fenekére szokták tenni;  
љárton napjára pedig ludat szoktak vágni.  

A szerelem (szerelmes) szépségét mutatja be a kórógyi dalrészlet:  
,... A két karja liliomszál; / Csöcse van bécsi retekből, / Szömöldöke  
nind selyömbő l, / Aszúsző lőből a rтaka, / Nádmézb ő l meg az ajaka:..." 
nelynek legrégibb változatát Kopacson jegyezték fel az 1820-as években. 

Szentlászlón feljegyzett „Siralmas volt nékem / Világra születnem" 
:ezdсtű  keserves viszont a gy űjtemény egyik ritkasága és f ő  értéke: 17.  
század végi siralomének, melyet a versf ők tanúsága szerint Dobai István 
zerzett. Ékes bizonyítéka ez a példa annak, hogyan vált közkinccsé, és 
nennyire nem fontos az el őadó személye, mert bárki sajátjaként énekel-
ieti, szükség esetén alakíthat is a szövegen. 

A gyűjtemény anyagát majdnem 100 énekest ő l jegyezték le, közöt-
tük több a n ő  (átlagkor: 60 év), úgy látszik a férfiak (átlagkor: 70 év) 
revesebb szöveget tudtak. 

A Függelékben a rövidítések jegyzéke mellett a felhasznált forrásmun-
kat találjuk, külön a nyomtatott m űveket és külön a kéziratos for-

•ásokat. 
A kötet anyagának ismeretében elmondhatjuk, hogy a rövidebb-hosz-

;zabb lírai szövegek ilyen feldolgozása, a mozaikdarabok megfelel ő  el-
ielyezése adja a tájegység népi tudatának egészét, még akkor is, ha itt-
)tt a mozaikkép kissé hiányos marad. Katona és Lábadi gy űjteménye, a 
Szedem szép rózsámat szakkönyvként és oktatási segédkönyvként egy-
iránt megfelel céljának. 

SÁRVÁRI V. Zsuzsa 
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JÁTÉK ÉS ЕSZTÉTIKUM  

Grastyán Endre: A játék neurobioló-
giája. Akadémiai Kiadó, Budapest,  
1985  

„És tudom, mint a kisgyerek,  
csak az boldog, ki játszhat.  
Én sok játékot ismerik,  
hisz a valóság elpereg  
és megmarad a látszat."  

(József Attila: KöПnyú, fehér ruhában)  

Az esztétika egyik kérdése a játék  
és az autonóm esztétikai érték ű  ob-
jektivációk viszonya, úgy is, hogy  
vannak-e esztétikai elemei ,a játék-
nak, s úgy is, hogy az esztétikum gyö-
kerei, csírái fellelhet ők-e a játékban. 
Spencer és Groos — Schiller érvelé-
sét mintegy folytatva — úgy vélték,  
hogy a művészetek eredetére azáltal  
deríthetünk fényt, ha felismerjük:  a 
játék — már az állatvilágban is  —
a felesleges energia szabad kiélését ön-
célú élvezetként hivatott biztosítani,  
érdek nélküli tevékenység formájában  
realizálódva. S ez azért lényeges, mert  
a művészi alkotótevékenység lényege  
ugyanez.  

Grastyán Endre a tanulás biológiai  
problémáival foglalkozó idegélettanász,  
aki kёnyve bevezetojeben Huizinga, 
Platón, Schiller, Neumann és Mor-
genstern, Eigen és Winkler nevét em-
líti, akiknek munkássága a játékelmé-
let területén feltétlenül érdekes és inspi-
ráló. Őt magát is befolyásolták az  
említett szerz ők nézetei, ám a vizs-
gálni kívánt jelenséget nem az ő  néző -
pontjukból tárgyalja. Eredményei be-
mutatását megel őzően Grastyán még-
is visszamegy a források egyikéhez,  
Huizinga vélekedését a játék —  szá-
mára kiindulást biztosító — szabatos  
definíciójaként fogadja el. Eszerint:  
„a játék Olyan viselkedésforma, ame-
lyet az organizmus minden közvetlen  
belátható haszon nélkül, spontán és  
ismétlődő  jelleggel, önmagáért végez."  
A pécsi professzor játékkoncepciója  
szerint a játékfunkció a h őszabályo-
zással rendelkez ő  fajok sajátja. Sze-
rinte a játékhoz elengedhetetlenül  

hozzátartozik a létfenntartás elementá-
ris szükségletétől mentes, különös at-
moszféra. S ha ez megvan, akkor a  
játékot egy eksztázisig fokozódó öröm-
érzés kísérheti.  

Grastyánnak meggyőződése: a já-
ték „a motiváció aspektusából közelít-
hető  meg a legeredményesebben", s  
épp ebből az aspektusból szemlélve  
válik fontossá, milyen összefüggés  
van a játék és a játszó organizmus  
aktiváltsági szintje között, hogy bizo- 
nyos 	aktiváltsági szint kiváltja-e,  
vagy 	esetleg csak kíséri a játékot.  
Grastyán társítja magyarázatában  
gátlást és az izgalmat, az averzív (fé-
lelmi), negatív emocionális és a pozi-
tív, motiváló, érzelmileg is ösztönz ő  
állapotot. A gátlás paradox, funkció-
fokozó hatását regisztrálva magyaráz-
za meg kísérletei helyes értelmezését:  
„A gátlás és izgalom ütközése kap-
csán előálló feszültségi állapotoknak  
és az így indukált pozitív motivációs-
emocionális állapotnak a dinamikája  
sokkal gyakoribb eszköze az intenzív  
élvezetszerzésnek  mint ahogy első  pil-
lanatra gondolnánk. Lényegében ez  a 
mechanizmus nyilvánul meg fűszere-
ink többségének, a keser űnek és fáj-
dalmasnak (paprika, bors) étvágyfoko-
zó hatásában, az ellenállásnak vagy  
látszatellenállásnak a sze хuális  moti-
váciб  gerjesztésében, a ragadozónak  
prédával való játékában vagy a ve-
széllyel való kacérkodásban."  

Nem kerüli el figyelmét az az el-
lentmondás sem, hogy a félelem és az  
élvezet egymást kölcsönösen kísér ő  s  
eleve feltételez ő  momentumok; az in-
tenzív örömérzéssel kísért játékban is  
Jelen van a félelem. Másrészt ural-
kodб  nézet, hogy a játék csak biz-
tonságos, félelemmentes szituációban  
jelentkezik. E két ellentmondó interp-
retációt illet ően Grastyán az el őbbit  
támasztja alá érvekkel: az anyaállat-
tal együtt tartott kölykök etetés el őtt  
gyakrabban játszottak ketrecükben, 
mint utána. Másrészt tipikus a kísér-
leti állatoknál, hogy a félelem ellen  

miután azt kísérletileg létrehozták  
az állatok automatikusan játékkal  
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mint örömszerző  tevékenységgel véde-
keztek. (A félelem és az öröme fur-
csa együttléte ugyanakkor nem ér-
vényteleníti azt az alaphipotézisként  
megfogalmazott kikötést, amely sze-
rint a játékhoz elengedhetetlenül hoz-
zátartozik a létfenntartás elementáris  
szükségleteit ől való mentesség! Ezt  
Grastyán többször kiemeli, akkor is  
p1., amidđn a játék előfeltételeként a  
relatív biztonságot és az esszenciális  
létszükségletek hiányát említi.)  

Úgy érezzük, termékeny analógiák  
kibontását ígérheti egy természettudo-
mányos-kísérleti szérián alapuló el-
méletalkotás és egy pusztán filozo-
fikus-elméleti elméletképzés bizonyos  
eredményeinek egymás mellé állítása.  
Az utóbbi esetben Freudra gondol-
tunk, pontosabban a freudi halálvágy— 
életösztön 	ambivalenciájára. Ez az  
érett Freudnál 	éppúgy együtt futó,  
egymást kölcsönösen feltételez ő, s egy-
más hatását bizonyos , mértékig köl-
csönösen mérsékl ő  törekvés, mint  a 
Grastyán által konstatált félelem—öröm-
érzés.  

Esztétikai szempontból sem közöm-
bös, hogy összefüggést kell észreven-
nünk gyermekeknél a játékosság és a  
divergens (felfedez ő-újító jellegű) gon-
dolkodásmód között.  

Grastyán szerint a játék szükséges-
ségéről nehéz egyértelm űen nyilatkoz-
ni. Luхusfunkciónak is tekinthet ő ,  

olyannak, amelynek megléte nem szük-
séges az organizmus életben maradásá-
hoz. Az is figyelembe veend ő  azon-
ban, hogy a játéklehet őség teljes hiá-
nya vagy korlátozása „súlyosabb kö-
vetkezmenyekkel jár, mint ahogy el-
méletileg elvárnánk".  

A szerző  említi: „A játék m űvészi  
változataiban a tartalomnak formába  
kényszerítése, az ennek kapcsán tá-
madó feszültség és oldás vibrációja az  
a mozzanat, amely a játék varázsla-
tos aunoszféráját megteremti". Azt  
hisszük, esztétikailag teljesen releváns  
az idézett kijelentés.  

E citátum is ahhoz a meghatározás-
hoz vezet el bennünket, amely —
Huizingától kiindulásként átvett ől el-
térően — immár Grastyán alkotása.  
Eszerint: „a játékot olyan funkció-
ként definiálhatjuk, amelyben az or-
ganizmus egy kívánt, természetes vagy  

kreált cél elérése elé saját maga ál-
lít akadályokat, és ezzel az intenzív  

örömérzés indukciójának tetszés sze-
rint reprodukálható feltételét teremti  
meg."  

A játékot elemezve tehát az eszté-
tikum kérdéseinek némelyikét, a mű-
vészetek egyik forrásvidékét is felde-
ríthetjük, épp ezért érdekli a játék-
kutatás az esztétikát is.  

BALOGH Tibor (Szeged)  

sZ1NHAZ  

STERI JÁDA 

A Sterija Játékok nem diagnosztizál, nem ad látleletet, mindössze —  

s ez semmiképpen sem kevés vagy mellékes — a legjelent ősebbnek, a leg-
jobbnak ítélt előadásokat gyűjti hat-nyolc fesztiváli estén csokorba. 
Felhívja a figyelmet azokra a produkciókra, amelyek ezt megérdemlik, 
amelyek művészi, tartalmi vagy egyéb vonatkozásban az átlag fölé emel-
kednek. Nyilatkozataiból látjuk, így tekint a rendezvényre Vasja Pre-
dan, ljubljanai kritikus, az idei év szelektora, aki nem mindenáron azon 
ügyködött, hogy — tematikus, szemléletbeli, probléma vagy akár stílus 
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szerinti — tömbökbe rendezze az el őadásokat, s így általános érvény ű  —
művészi, színházpolitikai vagy politikai — törekvéseket emeljen ki. Pre-
dan célja néhány jó el őadás egybegyűjtése volt. S ezzel korántsem kér-
dőjelezte meg az intézménnyé vált rendezvény fontosságát és szerepét, 
de nem is erőltette konstrukciók és téveszmék szolgálatába. Évek óta 
divat a politikai színház irányvonalát hangsúlyozni — egyesek ma is 
ezt kérik számon a Sterija Játékoktól és a szelektoroktól —, holott leg-
feljebb politizálgató el őadásokról beszélhetünk. A szó aktuálpolitikai ér-
telmében készült el őadások helyett ugyanis harminc vagy több évvel 
előbbi problémákat körüljáró (nem elmélyülten vizsgáló!) produkciókat 
láttunk. Kétségtelen, hogy a jelzett, érintett jelenségeknek, kérdéseknek 
— sztálinizmus, tájékoztató iroda — napjainkig nyúló következményei 
voltak, de az el őadások a múlttal s nem a jelennel foglalkoztak. Arról 
értesültünk, mi történt, nem pedig arról, hogy a múlt milyen követ-
kezményekkel járt, miféle jelenkori hatása van. Inkább politizálgattak 
ezek az előadások, s nem voltak politikusak is. Igaz, hogy tabu témákat 
érintettek, de a múlt s nem a jelen felé tájékozódtak. (Az az el őadás, 
amelyik politizált — Alenka Goljevšek darabja az iskolareformról —, 
nem kapott vízumot a fesztiválra, pedig nem kevesebbszer játszották, 
mint bármelyik politikusnak kikiáltott el őadást, egyetlen szezonban száz-
szor, ami önmagáért beszél.) 

Nos, Predan nem próbált vonulatokat felrajzolni, trendeket kijelölni 
a jugoszláv színjátszás egén. Ez annál is inkább problematikus vállal-
kozás lenne, mert a fesztiváli koncepció — hogy csak hazai szerz ők 
művei alapján készült el őadások kaphatnak helyet a m űsorban — eleve 
harmadára-negyedére sz űkíti a mezőnyt. A szelektora saját mércéje s 
természetesen a felkínált el őadások alapján próbált összeállítani egy 
(egyetlen évet prezentáló) reprezentatív m űsort, miközben mércéje el-
sődlegesen az esztétikai színvonal volt. 

Čedo Prica: Lemondás, zágrábi Horvát Nemzeti Színház, rendez ő: Ge-
orgij Paro. — Dráma Stjepan Mileti ćről, a modern horvát színház meg-
alapítójáról, s Mileti ć  drámája, mégis minden különösebb izgalom nél-
kül. A hatalomtól nyomorgatott és kijátszott Mileti ć  sorsa ma ilyen köz-
helyes formában, irodalmi és színházi ,sablonokból építve kizárólag ta-
lán színházbelieket érdekelhet, mert ők — sajnos — magukra ismer-
hetnek, saját problémáikat láthatják viszont. A nagyközönség számára 
lényegében unalmas a szöveg, és unalmas a megjelenítés is, amelyb đ l 
csak három karikatúrára vett mellékszerepl ő re emlékezünk. S ez önma-
gában beszédes, szépen bizonyítja, hogy sem az írói, sem a rendez ő i 
szándék nem ért célt. Emlékm ű -előadás, amelyben hol a századvég hor-
vát entellektüeljei társalognak emelten literátus modorban, hol pedig a 
harmadrendű  polgári szerelmi drámák ismert szituációi köszönnek visz-
sza a színpadról. Egyedül akkor mozdul az el őadás levegője, amikor 
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Miletić  és a hírhedt horvát bán, Khuen-Héderváry szócsatái folynak. 
Ezekben nemcsak némi politikai pikantéria, hanem drámai er ő  is rejte-
zik. A darabban szó esik a boros-szalonnás-hagymás horvát valóságról, 
a vidékiesség melegágyáról is, de ez a maga drámai valóságában egy rö-
vid jelenetet kivéve nincs jelen, holott Mileti ć  a hatalom mellett éppen a 
provincializmussal vívja csatáját. Korszer űen működő , minden tekin-
tetben európai színház az eszményképe, ezért áldozza fel erejét, idejét, 
tehetségét meg saját pénzét is, amikor az állami támogatás kevésnek bi-
zonyul, ső t bizonyos fokig magánélete is emiatt fut zátonyra, ám min-
den igyekezete ellenére buknia kell. A kit űnőnek ismert Mustafa Nada-
rević , mivel Miletić  szerepe túl általános, túlontúl felszínes, egyszer űen 
képtelen igazi drámai hőst formálni a főszerepl őbő l. Hiteles, amikor 
szenved, különben közhelyeket kell mondania, s ezért alakítása halvány, 
Neva Rošić  Marija Ruži čka-Strozzi színészn ő , remekül játssza el és egy-
ben karikírozza is a Іszt гt. Búgó és behízelg ő  hangú, paradés szerep. 
Hasonlóképpen hatásos karikatúra a bán bizalmasát alakító Danko Ljuš-
tina, a kellően ostoba, de el őmenetelét mégis ügyesen egyenget ő , poltron 
hivatalnok szerepében. Akárcsak Branka Cvitkovi ć  az olasz koreográ-
fus erősen karikírozott epizódjában. A többi néma csend, mondhatnánk 
Hamlettel. Szellemében, részleteiben inkább színháztörténeti jelleg ű , 
mint eleven, mai színházi előadása Lemondás, amelyet Paro öregurasan, 
komótosan, ötlettelenül állított színre. 

Bratiszlav Dimitrov: Galagonyabokor, szkopjei Macedón Nemzeti Szín-
ház, rendez ő: Naum Panovszki. — Dimitrov debütáns szerz ő , de  a 
kidolgozatlan, kissé zavaros Galagonyabokor mégsem érdektelen m ű . 
Egy isten háta mögötti hegyvidéki faluban játszódik a cselekmény, 
amelynek három testvér a főszereplője. Szociologizáló, de a politika felé 
is kaosingató darab, amelybe nem kevés jelképiség vegyül — a halált 
hozó galagonyabokor révén —, s olykor — a két kártyázó öreg jelene-
teiben — némi abszurd dialógustechnika is felismerhet ő . Mindez talán 
egységes képpé, történetté állhatna össze, ha a három testvér közül 
nemcsak a lázadó, a társadalomból kivonuló, hanem a politikus és a 
költő  is árnyékoltabb lenne, ha cselekedeteiket és szavaikat mélyebben 
motiválná az író. Enélkül a testvérharc túlságosan is általános, közhely-
szintű . A költőt a politikus feljelentése alapján börtönbe zárják, de igazi 
bűnére vagy ártatlanságára nem derül fény. Sokkal hitelesebb a két 
öreg, akik semmittevéssel, iddogálással, kártyázással töltött egyennapjaik-
kal való az élet perifériájára szorultakról nyújtanak szociológiailag pon-
tos s emberileg hiteles képet. Naum Panovszki letisztult naturalizmusa 
jó keret lehetne egy er őteljes életszagú dráma számára, akárcsak a min-
dennapiságot idéző  színészi játék, de a teljes, az igazi sikerhez drama-
turgiailag kimunkáltabb, végiggondoltabb szövegre is szükség lenne. 
Hogy pedig Vladimir Szteviev (a lázadó testvér), Dusko Koszto иszki és 
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Dragi Krsztevszki (a két öreg), valamint Mimi Tanevszka (az egyetlen  

nő i szereplő, a pártában maradt n ővér) kiváló színészek, azt a Gala-
gonyabokorban is bizonyították.  

Goran Sztefanovszki: Tetovált lelkek, belgrádi Zvezdara teatar, ren-
dező: Szlobodan Unkovszki. — A fesztivál legtöbb emberi érzést tar-
talmazó előadása, amelyet a macedón színházi élet két rangos képvise-
lője, az író Goran Sztefanovszki és a rendez ő  Szlobodan Unkovszki  
ezúttal Belgrádban, a legújabb f ővárosi színház erre a produkcióra ver-
buvált színészeivel vitt színpadra és sikerre. Sztefanovszki ismét a nem-
zeti azonosságkeresésr ől ír, mosta színhely Amerika, szerepl ő i — az íré  
szerint — nyomorult, szerencsétlen emberek, akik útkeresésük során ká-
ros szenvedélyek és téveszmék (nacionalizmus, vulgármarxizmus, kábító-
szer-élvezet) hatása alá kerülnek. Az író 24 képben tárja elénk Vojdan,  
az ösztöndíjjal Amerikába érkez ő  fiatal macedón néprajztudós találko-
zásait egykori földijeivel, köztük azzal, aki veszélyes szenvedélyeknek  

6ódo1, aki teljesen belefásult változtathatatlan mindennapjaiba, aki  

naponta haza készül már évek óta, és sohasem jut vissza szül őföldjére.  
Kemény, fanyar és nagyon őszinte szöveg a Tetovált lelkek, talán Szte-
fanovszki legjobb műve, amelyet Unkovszki kiváló együttessel (Alek-
sandar Ber ćek, Zijah Sokolović , Mira Stupica, Predrag Lakovi ć) vitt  
színre, olykor komikusnak látszó, lényegében azonban keser űséget mu-
tató koncepció szerint. Van stílusa, hangulata és mélysége ennek az el ő -
adásnak, amely megítélésem szerint az egész fesztivál legjobb produkció-
ja volt, minden tekintetben, s amellyel kénytelen a néz ő  kapcsolatot te-
remteni, mert nem hagy bennünket érintetlenül.  

Ivo Svetina: A szépség és a szörnyeteg, ljubljanai 	Szlovén 1 f júsági  

Színház, rendez ő: Dusаn Jovanović . — A Bitef után, újbóli találkozás  
alkalmával nem változott a véleményem a jellegzetes szlovén drámának  

erről a jellegzetes szlovén el őadásáról, amely kidolgozottsága ellenére is  

távoli, hideg, sőt másodszorra még hidegebb, még távolibb, mint el őször  
volt. A Sterija Játékok közönségét a nyílt színen történ ő  csirkevágás  
nem provokálta hangos tiltakozásra, mint szeptemberben a belgrádiakat,  

de többen hagyták el a néz őteret, mint a Bitefen. Valóban inkább a  
szem, mint az értelem számára készült, túlesztétizált el őadás, amely  
hidegsége ellenére — pontosabban: ezért — heves vitát váltott ki a kri-
tikusok kerekasztal-értekezletén. A reagálások pedig kizárólag széls ősé-
gesek voltak: vagy túl lelkesek vagy túl elutasítók.  

Drago Jančar: Nagy briliáns keringő, ljubljanai Szlovén Nemzeti Szín-
ház, rendez ő : Zvone Šedlbauer. — Rövid néhány év alatt ez a második  

Janćár-dráma, amivel nem tudok mit kezdeni, mert unom, úgy érzem,  

hogy túlbeszélt, s lényegében érdektelen. A Nagy briliáns keringő  emel- 
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lett olyan iss, mintha részleteivel már találkoztunk volna valahol, vala-
kiknél a világirodalomban. A Száll a kakukk fészkére, a Tangó, a Ma-
rat/Sade sejlik itt-ott fel, de mindenekel őtt Kafka szelleme érz ődik erő -
sen. Alapötlete szerint talán nem is egészen érdektelen a történet, amely 
arról szól, hogy a világ őrültekháza, s minden lakója törvényszer űen 
beteg, vagy mert eredend ően ilyen, vagy — s ez az újítása Jan čarnak 
— mert a hatalom, a bolondokháza-béli összemosódik a valós, kinti 
hatalommal, egy normális embert őrültté nyilvánít, csak azért, hogy ily 
módon tegye lehetetlenné. Miután a civil életben kellemetlenked ő , tör-
ténelemtudó's Simon Weberről kiderül, hogy önmagát azonosítja egy 
múlt századi lengyel forradalmárral, Drohojowskival, egyszer, amikor 
lerészegedik, behurcolják az elmegyógyintézetbe, s többé nem Weber-
ként, hanem Drohojowskiként viszonyulnak hozzá, vagyis ugyanaz lesz 
a sorsa, mint az egykori lengyel forradalmárnak. Ha már naplója sze-
rint napjaink történésze szeretne azonosulni a múlt századi lengyel rebel-
lissel, akkor ez teljes mértékben megadatik neki: még a lábát is levág-
ja, mint valaha példaképének, noha makkegészséges. A zárt intézet szor-
gos munkatársai természetesen nem kezeltjük kedvét keresik, hanem 
minden igyekezetükkel azon vannak, hogy az őrületbe kergessék áldoza-
tukat. Más szóval: ez a darab a hatalomról szól, a hatalom embertelen- 

, 	 ,, 	 ,, 	 , segero , em ernyomorito jellegerol. Paraboladrama, amely reszleteiben 
túlontúl ismert, az alapul szolgáló metafora — a világ őrültekháza — és 
a részletek szerint egyaránt. Sajátos mozzanat, hogy nem az áldozat 
alakja az érdekes (ez a m ű  parabola jellegéből következik!), hanem 
az orvosé, aki hol kezeltként, hol kezel őként viselkedik, s ezzel a hata-
lom Janus-arcúságára utal, és az ápolóé, akinek alakja hasonlóképpen 
izgalmasabb, mint a főhősé. Az ápoló aTangó-beli Edekhez hasonlóan, 
titkon készül a hatalom átvételére, s amikor erre mód kínálkozik, ki is 
használja a lehet őséget. Félelmetes szürke-ember, háttéralak, aki min-
denkinél veszedelmesebb. Csodamód ismer ős figura, Aleš Vali č  játékával 
Pontosan érzékelteti is a szerep összes rejtelmeit, akárcsak Boris Cavazza 
az orvos kétarcúságát. Az el őadás mégis hosszú, unalmas. 

Mirko Kova č: Bevezetés a másik életbe, Zenicai Népszínház, rendez ő : 
Jovica Pavić . — A szerző  néhány évvel ezelő tt feltűnést keltő  regényé-
bő l készült mű  színpadi változata nem kerülte el a közegváltással járó 
alkotások sorsát: ami irodalomként, olvasmányként érdekes, az a szín-
padon vontatottá, érdektelenné válik, ha nem tartják kell ő  mértékben 
tiszteletben az új műfaj követelményeit. A dramatizált életrajzok, emlék-
iratok csődje ezúttal is bekövetkezett. Még a regény legizgalmasabb vo-
natkozásai, az önvallomásszer ű  alkotói meditálások, töprengések sem fi-
gyelmet ébreszt ők. Közérzetrajznak kellett volna lennie, ahogy regény-
ként is az, de csak mozaikkockáira töredezett életrajzi történet ügyetlen 
színpadi változata lett. Különös, hogy Predan éppen ezt az el őadást tar- 
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tatta fontosnak szelektori joga szerint m űsorba venni, holott a köztársa-
sági zsűri mellőzte a zenicai produkciót. Ismételten meggy őződhettünk 
róla, hogy a szerény képesség ű  zenicai társulat kollektív lelkesedése elég-
telen jelent ős előadás létrehozására. 

Meša Selimovi ć : A dervis és a halál, a prištinai Tartományi Népszín-
ház albán tagozata, rendező  és dramatizátor: Vladimir Milcsin. — A 
délszláv irodalmak egyik legjelent đsebb regényének végtelenül racioná-
lis, célratör ő , következetes színpadi változata ez, amely mindössze né-
hány drámai helyzetre redukálja a vaskos m űvet, de ezekben teljes ér-
vényű  emberi sorsokat, tragédiákat mutat föl. Szép példája Milcsin mun-
kája annak, hogy milyen lényeges, hogy a prózát a m űvet színpadra ál-
lító rendez ő  dramatizálja. Az, aki jelenetekben gondolkodva tudja, me-
lyik részletre miért és hogyan lesz szüksége az el őadásban. A kritikák 
egybehangzó déleménye szerint tiszta, puritánságában célratör ő  előadás 
született Selimovi ć  regényébő l, két jelentős színészi teljesítménnyel Istref 
és Faruk Begolliéval. 

Ljubomir Simovi ć : Šopalović  vándortársulat, belgrádi Jugoszláv Drámai 
Színház, rendez ő: Dejan Mijać. — Sajátos konstrukció, amely a képze-
let és a valóság keskeny határmezsgyéjén egyensúlyozva kelti az élet 
valós képének látszatát. Id ő : a második világháború, a megszállás évei, 
színhely: egy szerbiai városka, ahol egy vándortársulat néhány színésze 
próbál meg a napi betev ő  falatért ügyeskedni hatóság, lakosság és ille-
gálisok között, szembenézve olykora kisvárosi, patriarkális szemlélettel 
és viszonyokkal is. A németek bombamerénylet vádjával bezárják és 
kínozzák azt a fiatalembert, akinek szülei a színészeknek szállást adó 
házban laknak. A társulat egyik tagja, aki számára az élet és a szere-
pek teljesen egybefolytak — valós drámai szituációkban ő  szerepeit sza-
valja —, tudatosan-e vagy szerepjátszásból magára vállalja a merénylet 
gyanúját. Igy találkozik, mosódik egybe az élet és a m űvészet. A feszti-
váli zsű ri legtöbbre értékelte a m űvet és Dejan Mija č  rendezését, amivel 
elsősorban Unkovszki Tetovált lelkek rendezése járt rosszul. Tény, hogy 
Simović  művét is jó színészek keltik életre (Miša Janketi ć , Milan Gu-
tović, Miloš Žutić, Gojko Šanti ć, Branka Petri ć), akárcsak az, hogy 
minden darabnál és el őadásnál több költőiség ebben található, van ben-
ne lírai emeltség, vagy egész egyszer űen: költészet. Ett ő l függetlenül ke-
vésbé érintett meg, kevésbé éreztem őszintének, mint a Tetovált lelkeket, 
még ha a Šopalovi ć  vándortársulat kétiségtelenül az idei színházi termés 
legjavába tartozik, de mintha túlértékelték, túldíjazták volna. 

Befejezésül: a műsor korántsem volt egységes színvonalú. A két belg-
rádi előadás minden tekintetben, tehát az els ődlegesnek megtett esztéti- 



KRITIKAI SZEMLE 	 983 

kai mérce szerint is, magasan kiemelkedett a mez őnyből, azzal a különb-
séggel, hogy a Tetovált lelkekben inkább saját konfliktusaira, lelki, em-
beri dilemmáira ismerhetett napjaink néz ője. Igaza van Predannak, hogy  

az elmúlt évektől eltérően most az alkotók nem a közösséggel, hanem az  

egyes emberrel, ennek problémáival, szorongásaival, konfliktusaival és  

manipulálásával foglalkoznak. Még három-négy el őadásnak, a részletek-
ben mutatkozó hibák ellenére, volt helye egy ilyen fesztiválon, gondolok  

a két ljubljanaira, a prištinaira és némileg a szkopjeire is. A zágrábi és  

zenicai el őadás azonban minden szempontból érdemtelenül került közön-
ség elé Újvidéken. Ha történetesen a Ljubiia Risti ć  rendezte ljubljanai el ő -
adás, Lojzi Kovač ić  Valósága, a szkopjei Tetovált lelkek, amelyet Paolo  
Magelli rendezett is helyet kapa m űsorban, s ha a belgrádi Atelje 212  
teljesen érthetetlenül távolmaradásával nem bojkottálja a rendezvényt,  

elsősorban az íróknak, de magának is ártva ezzel, akkor színvonalasabb  

fesztiválunk lett volna, s akkor igaza lenne Vasja Predannak is, ami-
kor azt nyilatkozza, hogy mifelénk min őségi színjátszás történik. Ak-
kor talán igen, így azonban aligha írhatnánk ezt nyugodt lelkiismeret-
tel alá. 

GEROLD László  

SZСЈLETЁSNAP 

Nem könnyű  darab Harold Pinter Születésnapja, ez a mintegy há-
rom évtizeddel ezelőtt írt talányos m ű, amelynek titkait a múló id ő  sem  
segített megfejteni, amelynek értelmezése ma semmivel sem egyszer űbb,  
mint volt bármikor az ötvenes évek közepét ő l errefelé. A Születésnapot  
is az a pinteri sajátság jellemzi, amely végzetszer ű  kiismerhetetlenként,  
jelenlevő , fenyegető  bizonytalanságként a kisemberek (Pinter „h ősei"  
mindig kisemberek!) legvalóságosabban földhöz ragadt világát (a színhely  

szinte kivétel nélkül egy szoba!) lengi be. Ett ő l retteg Stanley, a különben  
is egzaltált fiatalember, akir ő l csupán azt tudjuk, hogy m űvész, vagy mű-
vész szeretett volna lenni miel őtt elbújt ebbe a penzióba, ahol a történet  

játszódik, s ahol ő t saját születésnapi mulatsága alatt „készítik ki" teljesen  

és végérvényesen, ám kudarcai, szorongásai, fölötte álló er ők lehetetlenné  
tették, meggátolták m űvészi kibontakozását. Ugyanennek a jelenlev ő , de  
kiismerhetetlen hatalomnak, befolyásnak, ki tudja, minek a nevében cse- 

Harold Pinter: Születésnap. (Színművészeti Akadémia, Újvidék). Rendez ő : Pa-
taki László és Korica Miklós. Díszlet: Petrik Pál. Jelmez: Tatjana Korai. For-
dította: Bányai Geyza. Szerepl ők: Bubos András (Petey), Boros Tápai Kor-
nélia (Meg), Boros László (Stanley), Faragd Edit (Lulu), Törköly Levente  

(Goldberg) és Areson Rafael (McCann).  
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lékszik a Stanleyt összetör ő  és végül titokzatosan magával cipel ő  (hová?) 
Goldberg és segédje, McCann is, feltehet őleg megbízásból, feladatként, 
de hogy kit szolgálnak, az —akárcsak Beckett Godot-ja esetében — ki-
deríthetetlen. És ezzel a valamivel vagy valakivel áll szemben a maga 
értetlen, ostoba módján Meg és Petey is, a kis tengerparti, Stanley ér-
kezéséig örökösen vendég nélküli penzió tulajdonos-házaspárja, kiknek 
mikrovilága adja a valós keretet ehhez a talányos, de nem kafkaian el-
vont, hanem éppen pintérien konkrét történethez. 
Ők a szerepl ő i, róluk szól a Sziiletésnap, a modern dramaturgiának 

és életszemléletnek, -ábrázolásnak ez a darabja, amely korszer ű , sal-
langmentes, szikár megjelenítést kíván, olyant, amelyre gyakorlattal ren-
delkező  profik sem mindig képesek, nemhogy a színészi pálya kezdetén 
álló fiatalok. Bár, ki tudja, lehet, hogy mivel játékuk még nem rögzült 
modorosságokba, őszintébben, könnyebben és el őbb eleget tehetnek a 
pintéri szöveg támasztotta követelményeknek. Ez azonban osak feltéte-
lezés, mert az újvidéki Színművészeti Akadémia végz őseinek el őadása 
szemmel láthatóan nem törekszik modern interpretálásra, inkább jó ér-
telemben vett, hagyományosan realista játékra utasította növendékeit a 
Pataki László—Korica Miklós rendez ő  tanárkett ős. Az viszont kétség-
telen erénye a diplomael őadásnak, hogy a rendez ők nem erő ltették a 
pintéri titok kibogozását, nem kívánták megfejteni a megfejthetetlent. 
Nem tudjuk meg, kinek a megbízásából érkezik a penzióba Goldberg 
és McCann, s nem tudjuk meg Stanley igazát sem. És ez egyáltalán nem 
zavar. Az el őadás annak a lehet őségét sem zárja ki, még ha ezt a kon-
cepciót csak sejtjük, de nem érezzük kidolgozottnak, hogy az egész tör-
ténet csak fikció, talán éppen a butácska, kielégítetlen, eseményre vágyó 
Meg agyában született meg. Ő  találta ki Stanleyt és Goldberget meg 
McCannt is. 

Amiért egy pástra lép ő  új nemzedék záróvizsgája mellett külön fi-
gyelmet érdemel a Pintér-m ű  előadása, az két, kétségtelenül kiválóan 
megoldott szerep, Megé és Goldbergé, amelyek akartalanul is remekül 
kiegészítik egymást, megteremtve az irányítottan cselekv ő  és az esemé-
nyekkel értetlenül szemben álló, egymástól homlokegyenest különböz ő , 
lényegében azonban nagyon is hasonló két emberi magatartásformát ki-
szolgáltatottsággal és tehetetlenséggel jellemezhet ő  két modellt, melyekre 
Pintérnek a fölöttébb rafinált módon történ ő  drámai feszültség meg-
teremtésére is szüksége van. Ezt igazolja a történet Stanley körüli sze-
replőinek megosztottsága: Meg mellett férje, Petey és Lulu, a naiv, él-
ményre vágyó boltoslány, Goldberg mellett pedig segédje, McCann kap 
szerepet. Az el őadás szerencséje, hogy a két legjobban megoldott szerep 
a drámai feszültséget létrehozó két pólus között oszlik meg, mert elgon-
dolni is rossz lenne, ha történetesen mindkét alakítás ugyanazon az ol-
dalon van, Mundialhoz illő  stílusban szólva, felborult volna a pálya. 
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Szerencsére nem ez történt, van feszültsége és van egyensúlya a vizsga-
eléadásnak, köszönve ezt Boros Tápai Kornéliának és Törköly Leventé-
nek. Boros Tápai Kornélia, akinek mutatós megjelenését élveztük a Du-
na menti Hollywood előadásában, vakmer ően vállalta, hogy ő  most csú-
nya, slampos lesz, mert a feladat így követeli meg t őle. Járását, moz-
dulatait, beszédét, játéka legapróbb gesztusait, hangja sikkanásait Meg-
nek, ennek a n ő ietlensége ellenére is n őnek látszani kívánó ostoba ném-
bernek rendelte alá. Maximális azonosulás az övé, amely egészen addig 
megy, hogy a születésnapi muri utáni macskajajos állapotot elszürkül ő  
arccal teszi hitelessé, nemcsak a mozdulatait, járását, slafrokosságát lát-
juk és hisszük el neki, hanem b ő re színének változásait is. Hasonlóan 
már-már tökéletesen megoldott szerepben áll el őttünk Goldbergként Tör-
köly Levente. A részletek — gesztusok, hang — tudatos alkalmazásával, 
kidolgozottsággal érzékelteti egyfel ől azt a fölényt, amit számára a meg-
jelenés titokzatossága, a feladat biztosít, azt a magabiztosságot, amely 
már-már a szélhámosokra jellemz ő , de amely alól nem nehéz felismerni 
az erőltetett szerepjátszást sem. Nyájas és pimasz, látszólag megért ő , de 
kíméletlenül célratör ő , hatalmaskodó, aki valójában kiszolgáltatott. Két, 
profikat leköröz ő , végsőkig kidolgozott, alapos, tudatos szerepformálás 
— jellemteremtés. 

Nemcsak a darab, az el őadás is talányos: ha ilyen remek szerepfor-
málást látunk, akkor hogy történhet meg, hogy a másik négy, pontosab-
ban három és fél szerep szinte teljesen megoldatlan maradt. Mert 
Boros László legalább figurában hozza Stanleyt, a legtalányosabb és a 
legkörvonalazatlanabb szerepl őt, ha játékkal nem is tudja hitelesíteni. 
Dicséri óriási igyekezete, ami id őnként erő teljes perceket eredményez. 
A többiek, Areson Rafael (McCann), Bubos András (Petey) és Faragó 
Edit (Lulu) azonban csak fizikailag vannak jelen a színen, még arra 
sem gondoltak, hogy legalább küls ő  eszközökkel ábrázolják, jelezzék 
miféle szerepfeladatot kaptak. Hol van bennük a szakma, a mesterség. 
s főleg önmaguk becsületének a becsvágya? Mi lesz bel ő lük, ha a kez-
det kezdetén nem tartják fontosnak vagy nem képesek felel ősséggel vi-
szonyulni hivatásukhoz? Legtöbb társukhoz hasonlóan elt űnnek majd a 
süllyesztőben? Az sem mellékes, hogy a silány vizsga után ők is jogo-
sultak a diplomára, mint két társuk, akik csodát m űveltek? Nem való-
színű , hogy Boros Tápai Kornélia és Törköly Levente pályájának foly-
tatása töretlen ívelés ű  lesz, hiszen egy kiválóan megoldott szerep még 
nem azonos „a" színésszel, de kétségtelen, hogy indulásuk nagyon ígé-
retes. Ha másért nem, miattuk érdemes volt színpadra vinni itt el őször 
Pinter Születésnapját, a vizsgaelőadást ők tették emlékezetessé. 

GEROLD László 
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RÁDI б  

ЕJSZAKAI INTERMEZZO  

Balázs Attila hangjátéka a min ősítések szerint kísérleti hangjáték.  A 
kísérlet lényege viszont az új-ság, legalább egy szintjén a m űnek. Ilyen  
új minőségeket, amelyek révén experimentálisnak kiálthatnánk ki, nem  
látok az Éjszakai intermezzóban. Illetve mégis: az író eddigi m űveit és  
legfeljebb a vajdasági hangjátékirodalmat tekintetbe véve. A szerelem,  
szeretkezés „hangos" változata ez a realisztikus kifejezésmóddal szakító,  
áttételes, metaforikus m ű .  

Középpontjában az árulás áll, összes motívumával együtt: a csütörtök,  
szomorú csütörtök többszöri emlegetésével, a kissé megnyúlt „júdáscsók-
kal" — hosszan kitartva a parabolikus szerkezet csúcspontját — és —
ha annak szabad érteni — a többnapos szakállal, a tövis modern válto-
zatával.  

A történet csattanóra épül. A végén tudjuk meg, hogy a Kék fény 
egyik adását hallgattuk, Sz űcs Albert-Eduárd „nemzetközi szélhámos"  
elfogatásának körülményeit ismertük meg. Eduárdot ravaszul csalta t őr-
be Gertrudisz felügyel őnő , a telefonos-kisasszony. Beszélgetésük szokat-
lan időpontban, éjfél felé (az árulás újabb motívuma), szokatlanul in-
dul: az idő t ismételgető  „automata" váratlanul visszakérdez. Ráolvasá-
sából kerekedik ki Sz űcs Albert egészen közönséges élettörténete, gyer-
mekkora, sikertelen balettkarrierje, balsiker ű  házassága, és a mesével  
párhuzamosan kettejük „balettszerelme", hogy újabb váddal, a „kom-
munikációs fajtalankodással" szaporodjon Eduárd b űnlajstroma. Hangjuk  
fokozatosan alakul át a hivatalosból kedélyes-közvetlenné, az egymást  
nagyon ismerők követelődző  kötözködésévé.  

A szerelem és az árulás etikája — külön-külön és szembesítve. A cél  
és eszköz egyenrangúsítása átmin ősült értékekről tanúskodik, Olyan vi-
lágrendrő l, amelyben nincsenek szerelmüket vállaló árulók, árulásukat  
vállaló szerelmesek, s ő t tetteiket vállaló b űnözők sem. A darabra ezért  
ragasztható az a jelz ő , amit a bemondónő  Szűcs Albertra illeszt, hogy  
„veszélyesen cinikus", és ezért különösen sokirányúak a mikraszintek is:  
a középszerűség, ső t kicsinyesség részletei ezek. A közmondások, közhe-
lyek (Öreg ember nem vén ember, Addig hajlítsd a fát, míg fiatal) ne-
gatív indexek, a fedezet nélküli kommunikáció formái, a darab végén a  
Nem f élünk a farkastól, és Szellemem él — a Hamupipőkének öltözött  

Balázs Attila: Éjszakoz intermezzo. Rendezd: Vajda Tibor. Dramaturg: Bön-
dör Pál. Zenei szerkeszt ő : Varga Еva. Szereplők: Ferenczi Jen đ, Kerekes Va-
léria, Sinkó István és Banka Livia.  
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és hét kis gyermekére sírva hivatkozó Sz űcs Albert kijelentései — pedig  
a kisszerű  bűnözők és a „hivatástudattal" rendelkez ő  nyomozók ironikws-
groteszk képe.  

Albert középszer űségének egyik vetülete balettkarrierje is, amely állí-
tólag megsérült lába miatt maradt torzó. Ellentétb e  feszül vele az Edu-
árd, Gertrudisz, Hubertusz, Dzsozefin nevek képviselte vágyvilág, amely  

szövegszerűen is megjelenik, szójátéka folytán természetesen ironikus fel-
hanggal: 0, Európa-blues (blúz), ó, lengyel-blues (blúz), ó, selyemblúz!  

Olasz kantáta, šabaci rádió, szomorú csütörtök, szomorú, szomorú, szo-
morú!  

Polipkarokkal fogja be tehát a mű  cinikussága mind a már kiégett,  
automatizálódott világot, mind a kiteljesedésig még el nem jutott, de  
amazt majmoló közeget.  

Allúziói, idézetei folytán m űfajparódia-gyűjtemény is a hangjáték.  
Jdai szólamokból, meseelemekbő l, szentimentális emlékezésekb ő l és ud-
varlásból, a pornó- és kommerszirodalom jellegzetes jeleneteib ő l, krimi-
imitációból és a tájékoztatás diplomatikus nyelvéb đ l áll össze a szöveg,  
montázsstílusával szervesen illeszkedve Balázs Attila regényírói modo-
rához. A színészek árnyalt szövegmondásukkal kivétel nélkül igazodnak  
mind a tartalmi iróniához, mind a stílusparódiához, legfeljebb a felvétel  
technikai tökéletlensége zavaró.  

Nyelvénél, dramaturgiájánál, effektusainál, de szövegmondásánál fog-
va szépen belefér tehát a m ű  az új, de már általánosan elfogadott törek-
vésekbe. Felesleges kísérletinek nevezni, ám ett ő l függetlenül érdekes  
darab.  

FEHÉR Katalin  

к É л z Őмű vÉSZET  

LÉLEK ÉS FORMA  

a címe annak a nagyszabású kiállításnak, amely a magyar m űvészet.  
1896 és 1914 közötti időszakát mutatja be, a budapesti Várpalota hatal-
mas kiállítási termeiben, azt a korszakot, amelyet a szecessziós jelz ővel  
szoktunk illetni. Az ellentmondásoktól sem mentes kiállítást nem volt  
könnyű  megrendezni, különösen, ha tudjuk, hogy a kiállítás célja nem  
kisebb annál, mint hogy bemutassa nemcsak a stílus festészetét, szobrá-
szatát és építészetét, hanem ipar- és népm űvészetét; keretében pedig  a 
grafikát, a karikatúrát és a plakátot, a szobrászaton belül a m ű tervkészí-
tést és éremművészetet, az iparm űvészeti rész viszont magában foglalja  



988 	 HfD 

a bútorokat, a kerámiát, az üvegm űvészetet, ötvösséget, falisz őnyegké-
szítést, könyvkötészetet, hogy ne is soroljuk tovább. 

Elbír-e ennyit egy kiállítás, vet ődhet fel bennünk a gondolat, és ho-
gyan hozható mindez egy fedél alá? E kiállítás láttán nyugodtan állít-
hatjuk: igen. És ami nagyon szerencsés megoldás: a lélek és forma cím 
alá sorakoztatták föl mindazt, amit a magyar m űvészete jelentős kor-
szakáról, a századforduló m űvészetér ő l közölni kívántak, mintegy hang-
súlyozva, hogy e korszakban valóban a lélekkel, szellemiséggel gazdagí-
tott forma a legjellemz őbb. Új szellem és új forma váltotta fel ekkor a 
megfáradt eklektikát. Nem véletlenül figyelmezteti a kiállításlátogatót 
Németh Lajos, amikor azt mondja: „A kor a magyar kultúra egyik leg-
izgalmasabb fejezete, hiszen nem kisebb volta századel ő  magyar társa-
dalmának a küldetése, minta feudális értékrend szétzúzása, a magyar 
kultúrának a provincializmusból európai szintre emelése, azaz a modern 
Magyarország alapvetése ... A századel ő  gondolkodói és művészei elő tt 
tornyosult tehát az új értékrend kialakításának, az új abszolútum meg-
találásának a feladata, hacsak nem akartak megmaradni a provinciális 
gondolkodás színvonalán." 

A századforduló a szorongás id őszaka volt, s hogy mennyire az, azt 
a kiállítás záróképe is plasztikusan jelzi. Orgona az üres puskagolyók 
hüvelyébő l, mint a háborús néprajz szimbóluma, s egyszersmind az ér-
telmetlenségé és reményé is. 

S amennyire hatásos a kiállítás zárójelenete, legalább annyira az a be-
járat is. Az „ajtó" ugyanis nem más, mint az 1911 -es torinói, nagy nem-
zetközi kiállítás egykori pavilonjának hasonmása. S nem véletlenül, mert 
igazat kell adnunk ma is Gerle Jánosnak, a tárlat egyik szervez őjének, 
aki az impozáns kiállítási katalógusban azt állítja, hogy az 1896 és 
1918 között végbement magyar építészeti fejl ődés a nemzetközi művé-
szeti életben és a szakmai meg laikus köztudatban is a legel őkelőbb he-
lyek egyikét foglalta el. 

A kiállítás legfőbb erénye, hogy kit űnő  keresztmetszetet ad, rálátási 
lehetőséget egy több mint két évtizeden át virágzó stílusra. S abban is 
igazat kell adni a kiállítás szervez őinek, hogy nem is annyira a nagy 
központokban, mind inkább a „peremvidéken" keresték a valóban je-
lentős értékeket, mivel a „vidéken gyakran izgalmasabban, sokrét űbben 
fogalmazódtak meg a modern m űvészet emberi tartalmai, és meglep ően 
újszerű  és egyéni megoldások fakadtak". S ezt nem egy vajdasági pél-
dával is bizonyíthatjuk, s bizonyítja a budapesti kiállítás is, amelynek 
anyagában megtalálható például a szabadkai városháza (Jakab Dezs ő  
és Komor Marcell, 1908-1912) homlokzati rajza, ugyancsak e városhá-
za egyik dísztermének bútorzatából néhány darab meg Nagy Sándor 
vitrázstervei. Igaz, helyet kaphattak volna itt az ugyancsak szabadkai 
zsinagóga (szintén a Jakab--Komor kett ős tervezése) jellegzetességei vagy 
a Reichle-palota netán a Zentai t űzoltólaktanya. No de ha a kiállí- 
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tóst tervezők ezeket a számunkra oly fontos épületeket mell đzték is, ott 
vannak az itt született vagy alkotott építészek, többek között az apatini 
születésű  Pártos Gyula, Lechner Udön közeli munkatársa, a falakon ott 
láthatók a palánkai Eisenhut Ferenc, a becsei Than Mór és a zombori 
grafikus, Juhász Árpád munkái, mint ahogyan Ott van a Sremska Mitro-
vica-i születés ű  Frangei Mihanovié Róbert egy szobra, Telcs Ede plakett-
jei és az egykori Kovalszky Sarolta eleméri m űhelyébő l kikerülő  szőnye-
gek is. A szövészetet említve nem hagyhatjuk szó nélkül, hogy a kiál-
lítás külön hangsúlyozza a népi szecesszió sajátosságait. Ennek bemutatá-
sára Kós Károly munkái, tervei kaptak központi helyet, bár a paraszti-
népi szecesszió végigkövethet ő  nemcsak a falusi építkezésen, hanem a 
berendezésen, használati tárgyakon, s ő t az öltözködésen is. 

A szervez ők arra mindvégig ügyeltek, hogy minden kiállítási tárgy-
nak meglegyen az esztétikai értéke. Nem estek a hatásvadászás csapdá-
jába, érzékkel, mértékkel tárják a néz ők elé mindazt, amit e korból 
megmutatni érdemes. A festészeti anyagot pedig éppenséggel a kor re-
mekművei képviselik. Itt minden részlet önálló érték is: valóban a lé-
lek és a forma nagy-nagy találkozása. 

Végezetül fölvet đdik a kérdés: miért éppen most, s nem tíz év múlva 
a centenáriumon rendezték meg ezt a kiállítást? A válasz nagyon egysze-
rű : a szecessziós életérzés, stílus, tehát a forma és lélek, igaz, néhány 
újabb jeggyel gazdagodva, újból hódít Európában. Mindezt együtt látni 
okulásul szolgálhat, akkor, amikor egy stílus újraéled, amikor visszahoz-
zuk a múltból. A mai modern festészetben például a nagybányai el ő -
döket nem árt közelebbr ő l megismerni, a kerámiában a Zsolnay-gyár ter-
mékei szinte klasszikus értékkel bírnak, ez a vidék mindig is a Kelet 
és a Nyugat találkozása volt, s kialakultak, alakulnak is különös, sa-
játos ötvözetek. 

Bela DURÁNCI 



KRÓЛ IKA  

ELHUNYT MIROSLAV ANTIĆ  —
Hosszú, súlyos betegség után elhunyt  
Miroslav Antié költő .  

1932. március 14-én született a bá-
náti Mokrinban. Pancsován végezte  

el a középiskolát, egyetemi tanulmá-
nyait Belgrádban folytatta. Az újvi-
déki Dnevnik napila, munkatársa 
volt, majd a Neven cimű  gyermeklap 
szerkeszt ője. Elsősorban költőként vált 
ismertté kezdetben eruptív erej ű  ver-
seivel, később kifinomult hangvételé-
vel, költészetének bens őségességével 
hívta fel magára a figyelmet. Újság-
írói munkássága is jelentős, az idén  
neki ítélték oda a Vajdasági ÍJjság-
író Egyesület Svetozar Markovié-élet-
műdíját. Költészetének elismeréseként 
pedig megkapta a Jovan Popovié-élet-
m(idíjat. E díj átvételének napján, jú-
nius 24-én értea halál. 

Mintegy harminc kötete jelent meg. 
Gyermekversei tették népszer űvé. Az 
Egy sz őke hajtincs (Plavi čuperak) 
című  gyermekverskötetét maradandó 
irodalmi értékeink között tudjuk, ve-
le országunk határain túl is ismertté 
vált, 54 kiadást ért meg. Verseit ma-
gyar, német, román, szlovák, ruszin, 
lengyel és angol nyelvre fordították 
le. Nemcsak költ ő  és újságíró volt, 
hanem kiváló képz őművész, forgató-
könyvíró, színházi és filmrendez ő  és 
világutazó is. 

Főbb művei: Elmondom a tavasz-
nak (Isprićano za proleéa, 1955), 
Kék ég (Plavo nebo, 1945), Kacagó 
világ (Nasmejani svet, gyermekversek, 
1955), A gyöngédség szitkai (Psovke  
nežnosti, 1959), Színek és szavak (Bo-
je i reći, Fehér Ferenccel együtt, 
1960), Koncert 1001 dobra (Koncert  
za 1001 bubanj, poéma, 1962), Az 
utolsó mese (Poslednja bajka, gyermek-
versek, 1965), Vajdaság (Vojvodina,  
poéma, 1970, 1978), A világ bal 01-  

dalán 	(Leve strana sveta, 	1971), 
Triptichon (Triptih, M. Nastasijevi ć-
tyel és P. Zubaccal együtt, 1973), 
Holnapután élők (Živeli prekosutra,  
gyermekversek, 1973), Vilá-tet ő  
(Krov sveta, 1974), A félelem lepcs ői 
(Stepenice straha, ifjúsági regény, 
1977), Mítosz a madárról (Mit 0 pti-
ci, 1979), Szemünkben az égbolt (Ne-
bo u oku, 1979), Erdei madár (Ptica  
iz šume, kobajagi ciganske pesme za 
decu, 1979), Válogatott művei I—VI. 
(Izabrana de/a I—VI, 1982), Igy 
képpzelem az eget (Tako zamišljam  

nebo, 1984, 1985), Kézen járva (Ho-
dajuéi na rukama, 1984, 1985).  

NYÁRI JÁTÉKOK — Július 10-
étől augusztus 25-éig tartotta hagyo-
mányos Dubrovniki Nyári Játékok, 
amelyen mintegy húsz drámát, negy-
ven zenei és húsz népitánc-rendez-
vényt mutatott be hat ország kilenc-
száz előadóművésze. A fesztiváli drá-
maegyüttes színre vitte Goldoni La 
Bottea del Cafféját, Marin Drži ć  
Hekubáját és Nyomorultját, valamint 
Shakespeare Rómeó és Júliáját. A 
zágrábi Horvát Nemzeti Színház 
Operatársulata Mozart Don Giovan-
niját adta el ő. A balettelőadások kö-
zül Brangjolica művének, a Dubrov-
niki legendának az ősbemutatója keltet-
te fel a nagyközönség érdekl ődését. A 
Dubrovniki legendát a Macedón Nem-
zeti Színház Aleksandar Stojanovi ć  
rendezésében vitte színre. A zenei 
rendezvények voltak a legszámosab-
bak, itt volta Moszkvai Filharmoni-
kus Zenekar, a Szlovák Kamarazene-
kar, a Bolognai Kamarezenekar, a 
Csajkovszkij Trió a Zágrábi Filharmo-
nikusok, a helybeli fesztiváli zenekar, 
a belgrádi Collegium Musicum, és a 
libertas Vegyeskórus, valamint az Or-
lando Zenei Műhely. Dubrovnikben 
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számos előadói magánestet is szervez-
tek. A Játékok egyik érdekessége, hogy 
megnyitóját az elmúlt évekt ől eltérő , 
új forgatókönyv szerint bonyolítot-
ták le. 

Július 16-ától augusztus 15-éig ren-
dezték meg a Spliti Nyári Játékokat, 
amelynek keretében mintegy hatvan 
dráma-, Opera- és balettel őadást, ze-
nei rendezvényt tartottak meg. A 
Spliti Nyári Játékok Shakespeare je-
gyében zajlott, két Shakespeare-be-
mutatót tartottak, de Vladimir Stoji-
savljevi ć  Szerelem és állam cím ű  
drámáját is Shakespeare inspirál-
ta. A Spliti Nyári Játékokra a Hor-
vát Nemzeti Színház is felújította 
Shakespeare-repertoárját. 

Az Ohridi Nyár elnevezés ű  rendez-
vénysorozatot július 12-e és augusztus  
20-a között tartották meg, s mintegy 
negyven előadást mutattak be, hu-
szondyolc zenei rendezvényre és tizen-
két színházi produkcióra került sor. 
A színházi előadások közül kiemelke-
dik a Slavko Janevszki regénye alap-
ján készült bemutató, amilyet 
szkopjei 	művészek 	vittek 	színre, 
a szabadkaiak el őadbaa lát-
hatták az érdekl ődők Az ezredes 
című , Marquez-regény alapján készült 
koreodrámát, a Horvát Nemzeti Szín-
ház Shakespeare Periklészét adták el ő , 
a belgrádi Zvezdara Színház pedig Go-
ran Sztefanovszki Tetovált lelkek c. 
drámáját mutatta. be . A Szkopjei Ba-
lett el őadásában sor került Ljubomir 
Brangjolica Dubrovniki legendájának 
macedón ősbemutatójára is. A zenei 
rendezvények között számos neves ha-
zai és külföldi művész előadóestjét 
hallhatták az Ohridi Nyár részvev ő i. 
A művelődési rendezvénysorozat érde-
kessége, hogy megkezdte munkáját a 
Fiatalok Zenei Tábora, valamint sor 
került a Fiatalok 13. Pódiuma elne-
vezésű  rendezvényre is, amelyek ke-
retében a hazánk minden részéb ő l 
összesereglett fiatal tehetségek mutat-
koztak be, Olyan fiatal, pályakezd ő  
zenészek, akiknek eddig nemigen nyílt 
alkalmuk fellépésre. 

ZMAJ JÁTÉKOK — Június 9-ét ől 
19-éig tartották meg huszonkilenced-
szer Újvidéken a Zmaj Játékokat. Az 
országos rendezvénysorozaton mint-
egy kétezer gyerek lépett fel, és száz-
harminc felnőtt vett részt, írók, köl-
tők, színészek, képz őművészek, akik 
Vajdaság mintegy hetven iskolájában 
mutatkoztak be. A Zmaj Játékokra 
megjelent a Zmaj Játékok huszonöt 
évét bemutató Krónika, amely az 
1958-tól 1982-ig terjedő  időszakot 
foglalja össze. 

A 29. Zmaj Játékok díjait az idén 
Luko Pateljak költő  — „mert a mai 
gyermekek nyelvén a tabu témákat is 
versbe öntötte" Jovan Adamov 
zeneszerz ő  — mert „a Zmaj-versek 
is új hangzást kapnak, amikor Adamov  
zenei a elvén szólaltatják meg őket" 

valyamint Dragoljub Milosavlje-
vi ć  Gula színm űvész — „aki min-
den versbe önmagát építette bele" —
érdemelte ki. 

NTYÁRI SHAKESPEARE-FEST PA-
LICSON — A Szabadkai Népszínház 
szervezésében és közrem űködésével 
nagyszabású rendezvénysorozatot ter-
veznek. Közönség elé kerül bemutató-
előadásként a Nyári színpadon ma-
gyar nyelven a Hamlet (rendező : Vi-
to Taufer) és a Július Caesar (rend.: 
Janez Pipun), szerbhorvátul az erre 
a célra készített — Teatar Globnak 
nevezett — halálhordóban a Titus  
Andronicus (Rend.: Dulan _Jovaro-
vić) és a n ő i strandon koreodrámaként 
az Othello (rend.: Nada Kokotovi ć). 
Az előadásokban a helyi társulat tag-
jai mellett zágrábi, szkopjei, szegedi, 
újvidéki színészek (Rade Šerbedžija, 
Mindrag Krivokapi ć , Inge Appelt, Ana 
Kosztovszka, Jakab Tamás, Árok Fe-
renc, Venczel Valentin stb.) kaptak 
szerepet. A rendezvénysorozat során  

négy színházi műhely (workshop) m ű -
ködését is tervezik. Ennek keretében 
nyilvános próbák, majd előadás for-
májában foglalkoznak Jorge Luis Bór-
ges Everything and nothing (Minden 
és semmi) c. művével (rend.: Kaé а  
Čelan), továbbá Shakespeare Vénusz  

és Adonisz c. verses regényével (rend.: 
Nina Kleflin), a Macbethtel (rend.: 
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Zlatko Sviben) és a 111. Richárddal  
(rend.: Ljubiia Risti ć). A színházi 
blokkban lép fel a szegedi Nemzeti 
Színház operatársulata a Macbethtel,  
és drámai együttese a IV. Henrikkel, 
a budapesti Szkéne együttese a Szent-
ivánéji álommal, valamint a ljublja-
nai Gledaliile Sester Scipion Nalice 
a Marija Nablocka című  előadással. 

A Nagyteraszon három alkalommal 
különböző  Shakespeare-el őadások fel-
vételeinek vetítését tervezik. A film-
műsorban a Nyári színpadon vetítik a 
Hamletet a címszerepben a rendez ő  
Laurence Olivierrel, Orson Wellest ő l 
és szereplésével az Othellót és a Fals-
ta f f ot, Zef firellitől A makraru os  
hölgyet, Castelanitól a Rómeó és Jú-
liát, Kurosawától a Macbethbő l ké-
szült Véres trónt, ősbemutatóként Pe-
dig Želimir Žilnik filmjét, a Szép n ők  
járják a várost mutatják be. 

A zenei részben tervezik az ame-
rikai Shorter Conservatory Chorus 
Bach-, Mozart-, Schönberg-, Saint-
Saёns-, Mascagni- és Bizet-m űvekbő l 
összeállított hangversenyét, a IX. és 
XVIII. századi zenét játszó hazai Re-
neszánsz egyiittes, a Dubravko Deto-
ni műveit előadó zágrábi Acezantes 
együttes fellépését, továbbá Jovan Ko-
lundžija heged űművész, Kinka Rita és 
Aleksandar Madžar zongoram űvészek, 
a szabadkai Basch Mária és a Basch 
Varga-Pekár kamarakett ős, valamint a 
Szabadkai Filharmónia koncertjét és 
a magyarországi R-G0 pop-rock 
együttes estet. 

A Bagolyvár Ilia Ivanjicki, Vladi-
mir Veli ćkovié és Dušan Otalevi ć  ki-
állításának ad helyet. 

A Shakespeare-Fest szervez ői négy 
tanácskozást is terveznek, A város  
mint színpad címmel a színház sze-
repéről ,a város életében, Multikultu-
rális-sokk címivel a magyar színház 
helyéről a jugoszláviai színjátszásban, 
továbbá A hatalom felhasználásáról  
és A színház elévülésér ől kívánnak 
tanácskoznia június 25-e és augusztus 
15-e között megrendezésre kerül ő  pa-
licsi nyári műsor keretében. 

TANYASZÍNHÁZ '86 — A színé-
szekből, az Újvidéki Színm űvészeti 

Akadémia 	hallgatбiból és amatőr  
színjátszókból verbuválódott Tanya-
színház kilencedik éve járja Észak-
Bácska és Észak-Bánát falvait, tanya-
csoportjait. Az idén Ruzzante Csapo-
dár madárkájával szórakoztatták a 
közönséget, július 9-e és 31-e között 
huszonhárom előadást tartottak. A re-
neszánsz komédiát Soltis Lajos (Újvi-
déki Színház) rendezte; dramaturg:  
Csipak Anglia; főbb szerepekben:  
Banka Lívia és László Sándor (Újvi-
déki Rádió), Szilágyi Nándor és Ba-
kota Árpád (Újvidéki Színház).  

A Tanyaszínház idei el őadásáról  
szeptemberi számunkban közlünk bí-
rálatot.  

KABARÉ AZ ÚJVIDÉKI SZÍN-
HÁZBAN — A Szabadkai Népszín-
ház egykori, 1962-63-ban sikeresen 
működő  kabaréja után most az Újvi-
déki Színházban tettek próbát ezzel 
a közkedvelt, de eléggé elhanyagolt  
mű fajjal. A Kicsi az ól, nagy a disz-
nó ... című  kabaréban, amelyet Hor-
nyik Miklós állított össze, Gál László, 
Kopeczky László, Ács Károly, Bog-
dámi Sándor, Domonkos István, Po-
dolszki József, Fülöp Gábor, Dulan 
Radovi ć , Pavle Kova čević, Milan Vi-
tezovi ć , Kosztolányi Dezs ő, Vass Ist-
ván, Ladányi Mihály, Úrkény István, 
Esterházy Péter, Spir б  György, Eör-
si István, Bertolt Brecht, Heinrich 
Heine szövegei hangzottak el. Rende-
ző : Radoslav Dori ć . Zeneszerző : Len-
gyel Gábor. Díszlet: Aleksandar Zla-
tović . Jelmez: Vesna Radovi ć . Sze-
replők: Kerekes Valéria, Soltis Lajos,  
Árok Ferenc, Ábrahám Irén, Pásthy 
Mátyás, Ferenczi Jen ő , Bicskei Eliza-
beta. A színház a kisszínpadon folya-
matossá kívánja tenni a kabarét.  

TÖRVÉNY A MATICA SRPSKÁ-
RбL — A Tartományi Képviselőház  
július 15-i ülésén elfogadták a Ma-
tica srpskáról szóló törvényt, amely  
a Matica srpska alaptevékenységeit —
tudományos kutatómunka, kiadói, le-
véltári stb. tevékenység — szabályoz-
za. A törvény szerint a Matica srps-
ka feladatai közé tartozik többek kö-
zött a szerb és a nemzetiségi irodal- 
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rak fejlesztése, a természettudományi  

és társadalomtudomány terén folyta-
tott kutatómunka eredményeinek fo-
lyamatos kiadása, a Letopis Matice  
srpske, valamint más tudományos, iro-
dalmi és művészeti kiadványok megje-
lentetése, a levéltári anyagról való 
gondoskodás, az akadémiákkal, egye-
temekkel, tudományos és más intéz-
ményekkel való együttműködés ha-
zánkban és nemzetközi téren, valamint 
a tudomány, az irodalom és a m űvé-
szetek népszerűsítése. 

A Matica srpskáról szóló törvény 
pontosítja ennek a gazdag hagyomány-
nyal rendelkező  intézménynek a pén-
zelésére vonatkozó el ő írásokat, és le-
hetővé teszi számára a m űvészi ha-
gyatékok gondozását stb. 

DÍJAK, ELISMERЕSEK — Jovan 
Soldatović  újvidéki szobrászm űvészt a 
képzőművészet terén elért eredményei-
nek elismeréseképpen Július 7-e díj-
ban részesítették. Jovan Soldatovi ć  an-
nak a háború utáni képz őművész-nem-
zedéknek a tagja, akik éppencsak be-
fejezve stúdiumaikat új kifejezésfor-
mák, korszerű  művészeteszmény után 
kutattak. A belgrádi egyetemi hallga-
tó, Torna Rosandi ć  tanítványa és 
munkatársa immár negyvenéves szob-
rászi o?usszal rendelkezik, s mind-
végig hú maradt kezdeti elképzelései-
hez; figuratív, líraisággal telített szob-
rai által az emberi szenvedést önti 
formába, szobrai humánus üzenetet 
hordoznak. Számos emlékmű  alkotója 
Jovan Soldatovi ć , amelyekkel a fasiz-
mus áldozatainak sorsát példázza. A 
Július 7-e díjakat július 3-án a Szerb 
SZK Elnökségének épületében, Belgrád-
ban Ivan Stamboli ć, a Szerb SZK 
Elnökségének elnöke adta át. 

A prijedori Ljubija vasm űvek Sken-
der Kulenović  Irodalmi Díját a Ko-
zarai írótalálkozó Tanácsának javas-
latára az idén Danilo Kiš regény- és 
esszéírónak, jeles fordítónak ítélték 
oda. A díjat szeptember 5-én, az író-
találkozó befejeztével adják át. 

A Harcosszövetség Tartományi Bi-
zottságának Jovan Popovié-díjat oda- 

ítélő  tanácsa az 1985. évi Jovan Po-
povié-díjat Miroslav Antié újvidéki 
költőnek, Nena Radulovi ć  palánkai 
írónőnek, Nikola Mraovi ć  belgrádi 
publicistának és Feodor Tapavi ćki új-
vidéki színésznek ítélte oda. Ezt a je-
lentős díjat Miroslav Antié életm űvé-
ért, Nena Radulovi ć  Muškarača című  
regényéért, Nikola Mraovi ć  az V. vaj-
dasági rohambrigádról szóló könyvéért, 
Feodor Tapavi čki pedig a dr. Dulan 
Savié Doda partizánorvos emlékezé-
seiről szóló monodrámában nyújtott 
alakításáért érdemelte ki. Á publicisz-
tika terén kifejtett munkájáért a sza-
badkai Moгografija szerkesztősége, a 
képzőművészeti alkotásokért az újvi-
déki Kosta Trifkovi ć  Általános Isko-
la, a forradalmi hagyományok ápolá-
sáért pedig a Vajdasági Forradalmi 
Múzeum és az újvidéki Železni čar 
Hegymászó-egyesület díszoklevelet ka-
pott. A Jovan Popovié-díjat és a 
díszokleveleket június 24-én alkalmi 
ünnepség keretében adták át. 

A Forum Könyvkiadó és az Alko-
tók Gyűlése nívódíját — amelyet 
évente azoknak a könyveknek ítélnek 
oda, amelyek kedvez őbb kritikai 
visszhangra találtak, kivételes társa-
dalmi elismerésben részesültek, népsze-
rűekké váltak az olvasók körében, 
vagy műfajukkal újdonságot vittek 
mű velődési életünkbe, frissességet a 
könyvkiadásba —, a múlt évben meg-
jelent könyvek közül hatnak ítélték 
oda: Biri Imre A magyar irodalom  
modern irányai című  tanulmányköte-
tének, Szeli István Nyelvhasználatunk  
etikája című  tanulmánykötetének, Ács 
Károly Kiásott kard című  jugoszláv  
költészeti antológiájának, Juhász Er-
zsébet Műkedvel ők című  regényének,  
Gion Nándor Az angyali vigasság és  
Németh István Hegyomlás című  no-
vellásköteteinek.  

KIÁLLÍTÁSOK — Július elején  
nyílt meg az újvidéki Modern M űvé-
szetek Galériájában Stevan Bodnarov  
képzőművész retrospektív kiállítása,  

amelynek alapján nyomon követhet-
jük a művész negyvenéves alkotó-
munkásságának főbb állomásait, mű- 
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vészi világképének alakulását a kez- 
detekt ől napjainkig. A tárlat azon- 
ban specifikus 	rálátást is nyújt az  
életmű re, 	elsősorban a portrékészít ő  
Bodnarovot helyezi el őtérbe: az er ő -
teljes színekkel dolgozó portréfest őt  
és a realista és impresszionista meg-
formálást ötvöz ő  portrészobrászt.  
Nagy méretű  fotókon számos emlék-
művét is láthatjuk, a kiállítása nép-
felszabadító háború eszméinek elköte-
lezett művészt is bemutatja. Stevan  
Bodnarov kiállítását Major Nándor,  
a Vajdaság SZAT Elnökségének tagja  
nyitotta meg.  

Aleksandar Zarin belgrádi szobrász-
művész retrospektív kiállítását július  
folyamán tekinthetik meg az érdekl ő - 

„ 	,• 	 , dok az u ~ videki Kepzomuveszeti Ga- 
lériában. A m űvész ötvennégy alko-
tása szerepel a tárlaton: miniat űr  
szobrai mellett makettek, rajzok, fény-
képek járulnak hozzá ahhoz, hogy  
nagyobb méretű  szobrait és emlék-
műveit is megismerjük. A három évti-
zed művészi terméséb ől válogatott  
anyag nemcsak keresztmetszetét adja  
a szobrász opusának, hanem sajátos-
ságait is kiemeli, azt a folyamatot  
szemlélteti, hogyan szabadul ki az al-
kotó a forma bűvköréből, hogyan  
próbálja megfogalmazni az üzenetet  
a felhasznált anyag segítségével. Alek-
sandar Zarin szobrainak megformálása  
alkalmával fest ői eszközöket is érvé-
nvesít, mintha a festészet és a szob-
rászat szintézisét kísérelné megvalósí-
tani azzal, ahogyan a különböz ő  szí-
nű  fémeket kombinálja, ahogyan a  
sima és az érdes felületet egybeil-
leszti.  

Július elején nyílt meg Szilágyi  
László fiatal képz őművész kiállítása  
Újvidéken, a Vajdasági Képz őművé-
szek Egyesületének Képtárában.  A 
tárlaton tustechnikával készült grafi-
káit, valamint márványból és gránit-
ból készült szobrait láthatjuk. Szobrai  
a művésznek az anyaggal való kom-
munikációját bizonyítják, az anyag  
természetét tanulmányozza, az évszá-
zadok során benne felgyülemlett in-
formációkat kívánja láthatóvá tenni.  

Grafikái, első  pillantásra úgy tűnik,  
készülő  szobrainak vázlatai. Azonban  
mégsem: Szilágyi László a grafika esz-
közeivel, sajátos módon a tér természe-
téről gondolkodik, azt fogalmazza  
meg.  

AMATŐR KÉPZŐмüх/rSZEK TA-
LÁLKOZбJA — Az idén tizenegyed-
szer tartották meg a TAKT-ot, a Te-
menni Amatőr Képzőművészeti Ta-
lálkozót, amelynek keretében száz-
nyolc amatőr képzőművész közös tár-
laton állította ki alkotásait. A TAKT  
bírálóbizottsága az idei Bíró Miklós-
díjat Teleki Silver Zlatko péterváradi  
képzőművésznek ítélte oda, Csernik  
Emesét és Živojin Branova čkit kísérő -
díjban, Gálfi Csabát és Đorđe Pavli-
kot pedig katalógus-, illetve plakátter-
veikért elismerésben részesítette. Az  
egynapos rendezvényen két el őadást is  
hallhattak az érdekl ődők. Nemes  
Kálmán a számítógépes grafikát mu-
tatta be, Seb ők Zoltán pedig Magáz-
mitológiák a képzőművészetben cím-
mel tartott előadást.  

JUGOSZLÁV PLAKÁTKIÁLLÍTÁS  
MAGYARORSZÁGON — A japán  
és a francia plakátművészetet bemu-
tató kiállítás után ez év januárjában  
Kecskeméten, majd Pécsett bemutatták  
a jugoszláv plakátm űvészetet. Hazán-
kat Boris Bu ćan, Mindrag Bata Kne-
žević , Matjaž Vipotnik és Baráth Fe-
renc képviselte, akik többnyire kul-
turális plakátokat állítottak ki. Ak-
nai Tamás, a Művészet cím ű  folyó-
iratban a következ őképpen jellemzi az  
alkotásokat: Bata Kneževi ć  „elsősor-
ban a dekoratív érték ű  kontúr, a rajz, 
esetenként a keleties megjelenés ű  Nta-
pétastílus« eszközeivel tölti fel a fel ű •  
leteket. Munkáin érz ődik a legendásan  
nagyszerű  lengyel plakátm űvészet ha  
tasa is, amint groteszk-ironikus alak-
figura kett őzéseket készít. (...) A ke-
let-európai utcákon ritkán látni ha-
talmas kereskedelmi plakátokat. Nagy-
méretű  kulturális plakátot úgyszólván  
soha. Boris Bućan példát adott arra,  
hogy miként lehet szitanyomott dara-
bokból összeállítani ezeket az intenzív  
hatású falragaszokat. (...) Matjaž Vi- 
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potnik (...) mértéktartó, fegyelmezett  

grafikai stílusában a tradicionális  
»szép plakát« eszményét őrzi. Kevés  
művében rugaszkodik el az adottól, a  
tematikus, formailag elvárt optimum-
tól. Euripidész Alkesztiszéhez és Gol-
doni Imposztorok című  színművéhez  
készült plakátjai mély és intenzív  
koncentrációra vallanak, gyönyör ű, a  
kiállításhoz méltó munkák."  

A Művészet kritikusa szerint „Ba-
ráth Ferenc vonzódik a leegyszer űsí-
tett formákhoz. Jelzéseit, a szövege-
ket, melyek fanyarul átírt, kis motí-
vumok, nagy, homogén felületeken  
helyezi el. Abszurd dokumentációkat,  
heraldikus tisztaságú ábrákat állít el ő  
mondandójának — a vonatkozó szín-
mű  programjának, jelentésének, hangu-
latának — közvetítéséhez. Megkísér-
li a darabok hangulatát színezéssel, 
alaptónussal jellemezni (Deák: Nirvá-
na; Tolnai: Bayer aszpirin; Büchner: 
Leonce és Léna). Nem idegenkedik  
a »ki avított eredetit ől« sem. Mrožek 
Tang jónak plakátján Géricault: Me-
dúza tutajosai integetnek a várva várt  
megmentők felé, a plakát szövetében  
azonban felfedezzük, hogy itt-ott top-
rongyos mai tutajosok is vannak. A  
tanyaszínházi Falsta f f -előadás plakát-
ján jellegzetes síkvidéki tanya, akácos  
úttal. A közúti jelzéseken azonban  
Shakespeare portréja. Hasonló mód-
szert követ Baráth Ferenc, amikor az  
Édes Anna-cfmerben együtt mutatja  
az ellentétes olvasatokkal ellátható, ki-
terjesztett szárnyú sast a kését fel-
emelő, zaklatott arcú asszonya1".  

MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI SORO-
ZAT AZ ÚJVIDÉKI RÁDIOBAN —  
Tizenegy részes m űvelődéstörténeti so-
rozat kezd ődött július 13-án az Újvi-
déki Rádió vasárnap délutáni Sport  
— zene — der ű  c. műsorában. Az 
ókortól napjainkig címet visel ő  nép-
szerű  tudományos sorozat egyenként 
egy órás adásaiban Németh G. Béla 
budapesti egyetemi tanár, akadémikus 
áttekinti az európai ember kultúrájá-
nak fejlődését a kezdetekt ől korun-
kig. Az egyes adások a m űvelődéstör-
ténet fogalmáról, az ókori Mediterrá-
neum, a görögség, a római birodalom,  

a korai kereszténység, a középkor, a 
preneszánsz és reformáció, a felvilágo-
sodás, a klasszicizmus és romantika,  
а  polgárosodás és végezetül a XX.  
század Európájának kultúrájáról szól-
nak. Az előadásokat ismert alkotások  
részletei illusztrálják, amelyeket az  
Újvidéki Rádió színészei — Faragó  
Árpád, Kerekes Valéria, Földi László,  
N. Kiss Júlia, Kardos Ibolya, F. Vá-
rady Hajnalka, Fischer Károly és  
Vajda Tibor — adnak el ő . Az adá-
sok sugárzásának id őpontja: vasárnap,  
16 óra. A sorozat szerkeszt ője: Guel-
mino Sándor. 

TANULMÁNYOK VELJKO PET-
ROVIĆR0L — Az újvidéki Matica 
srpska kiadásában nemrég megjelent 
a Veljko Petroviéról megtartott tudo-
mányos tanácskozás anyaga. A ta-
nácskozást az író születésének 100. 
évfordulójára a Matica srpska, a 
Szerb Tudományos és Művészeti Aka-
démia, a Vajdasági Tudományos és 
Művészeti Akadémia, az Újvidéki 
Egyetem Bölcsészettudományi Kará-
nak Jugoszláv Irodalom Tanszéke, va-
lamint a zombori művelődési-oktatá-
si érdekközösség szervezte. A kiad-
vány huszonnégy tanulmányt tartal-
maz. 

ÚJABB RÉGÉSZETI FCSLFEDEZÉS 
MACED0NIÁBAN — Néhány évvel 
ezelőtt az i. e. IV. századból való 
agyagikonok, tavaly pedig az Ohridi-
tó partján föllelt cölöpépítmények 
keltették fel a nagyközönség érdekl ő -
dését a macedón régészeti kincsek 
iránt. Az idén a Szkopje melletti Braz-
da faluban egy ókori település feltárása 
során hatalmas k ő tömbökre bukkan-
tak. Egyhónapi munka után a régészek 
megállapították, hogy egy nagymé-
retű , kétezernégyszáz évvel ezel őtti ki-
rálysírra bukkantak, s ennek azért is 
nagy jelentősége van, mert ez az els ő  
Jugoszlávia területén felfedezett ki-
rálysír. 

A kőtömbök elhelyezése s az ed-
dig feltárt homlokzati fal, melynek 
hossza 30 méter, szélessége 2,3 mé-
ter, magassága 5,5-6 méter, egyaránt 
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a görög 	építészet 	jellegzetességeire  
utal. Az ókori sírboltokat k ővel és  
földdel temették be. A sírhalom nagy-
sága is utalt az elhunyt társadalmi  

helyzetére. A régészek feltételezik, 
hogy egy több, hatalmas teremb ől ál-
ló sírboltot rejt a föld Brazda falu  

mellett. A halmot képez ő  földből ke-
rültek elő  azok a vörös ornamenti-
kájú agyagedények is, amelyek alap-
ján minden kétséget kizáróan meg le-
het állapítani, hogy az i. e. IV. szá-
zadban készültek.  

Az i. e. XIII. századtól az i. e.  
III. századig az ezen a vidéken él ő  
népek közül egyedül a paiónoknak  
volt államuk, fejlett társadalmi be-
rendezésük, a többi nép alacsonyabb  
szervezettségi fokon élt, ezért a ré-
gészek feltételezik, hogy a királysír-
ban valamelyik paión király — Agi-
thosz, Lighpeiosz, Baskareiosz, Nikar-
chosz vagy Patraiosz — földi marad-
ványaira bukkannak, de az is lehetsé-
ges, hogy esetleg többen is ott alusszák  
örök álmukat.  

A FORUM KÖNYVKIADÓ ÚJ KIADVÁNYAI 

Josip Broz Tito összegy űjtött művei XX.  

Bognár Antal: Álmok a halálban (regény)  
Danilo Kiš: Holtak enciklopédiája (regény)  
Herceg János összegyűjtött elbeszéléseá I — III.  
Gobby Fehér Gyula: Armánd gróf halála és más történetek  

(novellák)  
Bogdán f i Sándor: Éjszakák (novellák)  
Böndör Pál: A krupié kiosztja önmagát (versek)  

Tolnai Ottó: Rоkokоkokó (gyermekvers)  
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Ács József képzőművészeti kismonográfia  



Kalapis Zoltán: A fénykép szerepe Pechón József festészetében  

(tanulmány) 	927  
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