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MACULA  

(I•) 

Regény  

BRASNYÓ ISTVÁN  

A ház árnyékaitól is riadozva, ;immár mindenütt valóságos kí-
>érteteket lát vagy szimatol. Az sem igen ejti gondolkodóba, hogy  

mind feketék, pedig, mint tudnivaló, a kísért ő  lelkek alighanem az  
ztolsóig fehérek.  

De jószerével neon is erről van itt szó, miközben a szél az abla-
ion túl sodorja a homokot, ha már így kiszorult a város szélére.  

Jgyhogy ez már itt nem is az a kimondott város, afféle utca csak,  

.'elsöprött gyalogúttal. A csöng ő  gombját még magasra szereltéik,  

sehogy elérjék a vásott gyerekek.  

Aki elsőnek megy végiga házak előtt, a nyoma ott marad a  
negszűrt porban. Ki kéne köveztetлi, de nemigen hajlanak rá, mert  
is eső  van, a homok nyomban beissza. Meg hogy mib ől — ez, ugye,  
nás kérdés, de nincs helye az effajta célzásóknak.  

És egyáltalán a kérdések, úgyszólván számolatlanul. Nem is igen  
nerészјkedik elő  a napvilágra, nehogy számot kelljen adnia vagy  
vetnie. Mert mi lenne a vége ennek?  

Hogy valamikor, jegyezzük meg, minden másként indult, akár  a 
›ordó futósz őnyegen, és a napnál is világosabb volt. De az is 1e-
ietséges, hogy ez pusztán átmenet, afféle sorsforduló valami felé  

тagy el vala,mitől. Mert azt állítja, hogy szemüveget álmodott, af-
'á1 Іe régimбdit, drótkereteset, amin még itt-ott megcsillant az ara-
iyozás, csakhogy az egyik szára valamivel rövidebb volt, mintha  

тalaki elrágta volna, vagy a drót megolvadt a foga között, ki tud-
a, s ahogy a szeunére illesztette, álmában persze, látott rajta vala-
nit, egészen tisztán, reménységet vagy ehhez hasonl бt, most már  
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csak az a kérdés, hogy milyennek is látszik a reménység egy olyan 
szemüvegen :keresztül, amely, bárhogyan is vesszük, nem létezik. 
Habár hangoztatja, hogy tisztán látta, szinte meg tudta volna ra-
gadni, csakhogy mi legyen az, amit álmában ragadhatna meg csu-
pán az ember? 

Nos, hogy az álmai még nyugodtak, egyedül ennek tudható be, 
valamelyik nap pedig akár új szemüveget is csináltathat magának, 
ha késznek mutatkozik megfizetni helyette valaki. 

Á,m maradjunk csak a futósz őnyegnél, amikor a kapu alatt végig-
rohanva fölkanyarad.ik rajta, szedi a lábát, hogy még a nyakken-
dőjén is lazítania kell. Valami zöldséget irkálta papírra, amit a 
belső  zsebében tart összehajtva, mintha csak félrebeszélne, amikor 
papír kerül elé, meg tolla kezébe. Különben viszont egészen nor-
máliis, ha nem hergeli föl vagy lovalja bele magát a káprázatokba, 
de olyankor mintha idiómát cserélne. 

Hogy ezt nevezhetnénk indulatnak vagy ihletnek, ami ebb ől a 
hevületből kicsapódik, s valami sorokká áll össze, akár a zsineg 
kuszáltan kacskaringózó darabjeti. Hogy például az ilyesmit: 

„Akár valami beteg, neki-nekiütközve a fénynek, kiutat keresve: 
mily nagyra dagasztja a szél az éghalt vitorlkt! A föntihez vagy 
a lentihez képest mégis veszteglem látszik — hát ennyi id ő  után 
teljes lehet a csalódás, feldbb-utóbb arra kényszerül, hogy tovaúsz-
szon e helyrő l. 

És akkor valaki fölfelé gyalogol ebben a kékségben, az üresség 
vízözönében, az id ő től kisemimiizetten, szinte a csontjait is lehagyva, 
másóknak, hogy rágódjanak rajtuk, amíg csak szikrázni nem kez-
denek ebben a túlhevített világosságban, akár az ezüst — csupán
ennyi kinccsel vágni neki valamindk, pusztán azzal, ami elmaradt: 
a levegő  mostanra, mint a felkaszált széna, szúrós, érz ődnek rajta 
a gépi kasza recéi, mdlyek bárme'ly pillanatban fölsebezhetik a 
bőrt, összeszabdalhatják a tiszta kilátást, meglobogtatva, akár a 
zászlót vagy az éjszakai, csalóka t űzéket." 

Egyszerűen a környezete is majd előbb-utóbb eltanulja tőle, és 
aktkor ember legyen a talpán, aki d ű lőzni tud velük, gondozót kell 
melléjük kirendelni, hátha az esetleg jut velük valamire. 

Hanem ettől még messze járunk, hiszen annyira zárkózott és be-
felé forduló, mintha háború dúlna benne, és annak figyelné a kime-
netelét. 

Váratlanul füstszagot érez, és határozottan megállapítja, hogy 
szalmalángon melegítenek tejet az 6 számára, és egy alpakkaka- 
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vállal cukrot is tesznek bele, ez a reggelije, de egészen füstiz ő , 
s képtelen elfogyasztani — hát, ilyesmikkel gyötr ődik, hogy hon-

nan szedi ezt egészen pontosan nem tudni, hát biztosan nem ak-
kor látta, aniikor a fut б szőnyegen kapkodta a bokáját, és loholt, 
nintha lánykérőbe menne. 

Ez a szóbeszéd járja, ha olykor kiteszi a lábát, meg hogy éj-
;zaka merrefelé csatangol, mintha elszabadulna, olyan kötetlenül 
Leng a térben, és a macskák éjszaka keresztülfutnak az árnyékán, 
iiintha Ott sem lenne. 

Hogy kiféle, ezt a legnehezebb megfejteni, mert mintha áYlan-
i.óan szakadozna, hát egyszer majd csak eloszlik, arkár a szalma-
:sбva füstje, aminél a reggelijét melegítik, vagy szétpereg, akár a 
iamuja, és oly könnyű  lesz, hogy akárki a vállára kaphatja, anél-
dül, hogy ő  maga észrevenné. 

Ám amikor még nem kezdett el belülr ől szakadozni, a kiala-
iulatlan időben, amely valamii módon egészet képezett, folyama-
:os volt vagy elért valameddig, el őre és visszafelé is egyaránt tar-
:ott, ami mégiscsak egyensúly volt, vigasz, bizonyosság, valami  
nérték igénye mutatkozhatott-e jobb kiút a hátrálásnál a 
iyiirkosságtól megereszkedett csönd felé, amelyet sem nyitni, sem 
járni nem lehet, ahogyan a koponyáját képzelheti el valaki be-
ülről, azt a fémes színben foszforeszkáló, bár összetekerg őzött sö-
rétséget, amely kizárólag ismeri a tulajdon rendjét, teljesen ön-
:udatlanul, mell őzve mindeféle formát, mindössze a vágyakozás 
van, és arra nincs magyarázat: megelégelve e képtelen helyzetet  

nagy átmenetet a vigasztalhatatlanság felé, egyszeriben más kép  

nutatkozik, mintha ágyúdörrenés hangja lökné hanyatt, és mégis  

nily erővel, nem is oly közelr ől, egy nekivadult hullám az ácsor-
só levegőn keresztül, ráhurkol бdva az ember nyakára, hogy csak  
ztóbb fogják föl pórusai az iramlás közben felb ődülő  moraj ta-
>intását.  

Tehát itt van az az ütközet, amiir ől szб  volt, pedig aligha lát-
iatott háborút, mára koráról ítélve. Vagy azok közé tartozik,  

akik még gyermekkorukban mindent látnak, megjegyzik, és ké-
őbb pontosan tudják, hogy mit akarnak, és egyszer űen elöve-
zik, mintha az emlékezetükb ől vennék elő . Csak megkeserítik 
rele a többiek életét, ha nem is tör ődnek a magukéval. 

És most ennek az ágyúlövésnek a +kocsányába kapaszkodva, ezen 
ógni: micsoda szándéka a függeszkedésnek! 

A robbanástól befüstölődött arccal nézni egy fényképr ől a jö- 
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vend ő  felé, viszonylag hosszú, megkúszált és kibomlott hegy ű  
bajusszal, mintha az égaljon venne valamit szemügyre az em-
ber, és ennek a meghökkentő  látványától úgyszólván deres szem-
pi:lval — neon valami sikerült kép, mondják azok, akik még  
a csattanására is emlékeznek, meg a szemük mélyén is felrémlik  
olykora villanása; csupán az óralánca látszik határozattan, hát ;  
az biztos, hogy nem arany, ha ennyire metsz ő  a fénye.  

Hogy egyre csak tesz-vesz, téblábol naphosszat, ki tudná meg-
mondani, mivel üti agyon az id őt, ha meg jön hozzá  valakd, 
kitekint az ajtón, körülnéz, miel őtt becsukná utana. 

Meg, hogy ezeknek a társaságában is fel-felt űnik esténként г  
városi világolásban, és poste restante levelet szokott kapni vagy  
valami más küldeményt, eléggé ismerhetik már ott iis, meg un-
hatják istenigazából, ahogy bemosolyog az ablak résén. 

Vagy ugyanarról az emberr ől beszélnek-e, merül föl váratlá 
nul, hogy talán két élete lenne, az egyik ezt dsinál, a másik 
meg ugyanakkor egészen mást, és, úgy látszik, vannak, akik tud-
nak erről, és hol az egyiknél kötnek ki, hol meg a mási ~knálr  
s hozzák-viszik a híreket, ide olyasformán érkeznek, mint akit  

néhanap jobb helyeken is meg szoktak fordulni.  

Hanem így van ez azoknak az esetében, akiknek éjszakán  
ként az ördög pedergeti saját kez űleg a bajuszát, hogy nap-
közben is egybetartoznak, nem tud köztük különbséget tenni  
szem. De hogy mennyire állják ezek a magányosság nézését  
Amikor meg senki sem látja őket, visszamennek a gyereksz оbá.  
fiukba... Naplóban számol be err ől, és időről időre súlyos, dE  
mindig másmilyen gyű rűt visel gaz ujján, az biztos, hogy nin 
pitypangból iköti, és az a keskeny nyoma a csapás h оmokjá-
Lan... 

— Erre parancsokon — mondja az érkez őnek, és betuszkol  
ja az ajtón.  

Jól festhetünk, hogy ezt sem ismeri senki.  
Aki éjjeli szolgálatba tart, még arrafelé fordítja a fiejét  a: 

ajtó nyikorgására, hát, az biztos, hogy reggel is égni látja mé€ 
a lámpát, amikor visszafelé csapázik, azaz még kora hajnalban 
És csak ezután jönnek az álmok, bár id őnként mégiscsak sike-
rülhet megszabadulnia, és ilyenkor szem el ől tévesztik. 

Elég az hozzá, hogy ezen a helyen sz оbát váltott magának 
olyasféle képpel, mintha sehol az égvilágon másutt nem voln<  
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hely, csak itt. Valamiféle szándék azért mégiscsak vezérli, vagy  

hát nevezzük, aminek akarjuk.  
Nemrégen például valaki Zamborban látta egy fáktól sűrűn  

beárnyékolt, sötét utcában, ahol papírból evett valamit sebesen,  

ropva körül-körülpillantva, hogy figyelik-e.  
Amit igencsak nehéz elképzelni róla.  

Szóval, megint csak az álmok, az éhgyomorra fogyasztott, sú-
lyos sültek után, és egyszeriben ezek kezdik róla megformálni a  
vélekedést, amennyiben adna rájuk. De csodálatos természete van,  
úgyszólván a hangját sem hallani, vagyis nem akad ember, aki  
fel tudná idézni a beszédét, annyira megfontolt, hogy mindent  
csupán tudomásul vesz, de szóra már nem érdemesít.  

Szabó úr, hallani a háta mögött, de 6 ügyet sem vet rá, hanem,  
akár valami hatalmas körgallért, viszi magán az említett egyko-
ri ágyúdörejtől a levegőben feltornyosuló hullám hurkát, amely  
— mind a fényképen, mind a valóságban — bármely pillanatban  
vonszolni kezdhetné a fejét a mögöttes sötétség örvényébe, ami-
lyet csak zuhanás közben érezhet az ember, becsukott szemmel,  

vagy az anyaméhben. Vonhatna-e ez maga utá л  meglepett átalaku-
lást, változást vagy hasonulást — csakhogy mihez? Tehát innen a  
tanácstalanság, ez a dermedtség, amely huzamos tartama során ajkár  

gémberedéss is fajulhatott. Úgy tűnik, mintha erre terel бdne  a 

beszélgetés valami kikérdezés vagy számot adás során, amikor is  

egy távol ai és behatárolhatatlan holnapuránt ostromolnának a sza-
vak.  

Magyarán, a fantázia igyekezni rést ütni azon a semmin, ami  

a jelen után netalán következik, ha id őközben egyértelm űen meg-
állapítást nem nyer, hogy kár messzire gondolni.  

Ami marad, csak az a fénykép, ami talán szembeállítható len-
ne a jövő  tükröződésével.  

Meg hogy a zihálás, amit igényelne a test ahhoz, hogy formát  
ölthessen, amit az eredeti alak megismétlése kíván, valami hull-
dogáló özönében, talán széjjelhasadt tollnem űk sóhajtástól is irányt  
váltó havazásában, de a heves belégzést ől mind a szájra és az orr-
likakra tapadnak, erősen megszűrik a levegőt, amíg a hirtelen ki-
légzés ismét a térbe nem veti a pihéket, mintha valaki a széthasadt  
huzatok közül születne, mindenféle segítség nélkül, ikizár бlag ön-
magával törődne, a kényelmetlen és megerőltető  légzésével, hogy  
ennek révén szerezze meg és keltse életre testrészeit: ez nem fáj-
dalom, hanem egyszer űen küzdelem, szembefordulás és acsarkodás  
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valami meg nem jegyzettel, nemzéssel vagy hasonlóval, amit egyál-
talán nem ösztön irányít, sem kellemes csiklandozás, és nem is va-
lami kitöltésének az igénye hajszol, hanem a tér fölforgatása, ami-
től leesik lábrбl a dagadt látóhatár.  

Természetesen, magára marad majd egykor ez az örökös nyi-
szolбdás, akárcsak esténként a szemközti kút rosszul záródó csap-
jának csorgása, ahol tilos ruhát és közlekedési eszközöket  mosna ;  
jбszágot itatni, talán aranyat is tilos mosni, meg falra mászni ;  
majd ezt már :a holdvilág, idebenn meg odakinn egyaránt, némileg  
enyhítve azon, ami nem történik.  

Kinyitott esernyővel távolodik a késői járókelő, de nem verő -
dik a falhoz, nem súrolja a tövises akácok kérgét, sem a bozót tüs-
kéin meni akad fel, száraz lábbal megy.  

Az ábrázolás széle itt ugyan mintha behasadna, a holdvilág tin-
cseivel fölvitt halovány mázolmányé, és a szakadás menete is 
mintha már-már az alakot fenyegetné, hogy hamarosan utoléri út-
jában, derékon kapja és kettétépi, úgyhogy kénytelen lépteit nyújt-
va sietni a nyitott ernyővel a szitáló vagy a talán épp őrá lecsap-
ni készülő  eső  felé, amely az egész horizontot megnyitja el ő tte,  
legalábbis úgy tűnik a tetők fölötti elszíneződésből, amely fokoza-
tosan a megpattant szürkeöntvény vacog б  árnyalatát ölti, miként  
a fénysugár törhetne szivárványosan kocsonyásra egy pupilla bár-
sonyában, megrettenve a. kígyóként falak tövéhez ver ődő  út kacs-
karingбitól, esetleg a mennyekben föltornyosuló, egy pillanatig még  

néma elemek vadságától, a városi zivatar őszies nyargalásától.  
amely feketével önti le a korcs gömbakácok foghíjas és hevenyé-
szett sorának lombját, s egy nyitva feledett ablakszárny csattanásá-
val szól, mielőtt minden ingani kezdene, és csorgásában kilengene  

a kút csövéről csordogáló víz fonala.  
Egyszeriben nem érezni mást, csak azt, hogy ideje volna vissza-

térni ahhoz a tébolyhoz, a ver őfényhez, amely képtelen kihunyni  

a lecsukott szemben, gyökeret verni egy valamikori ágyúdörrenés  

tövében, amelyrnek égzenget ő  robaja azóta ronggyá tépte a ruhák  
szövetét, és meglöttyintette valaha a bef őttes üvegek tartalmát,  
melyeknek háborgása, sajnos, azóta immár csillapodott — itt mint-
ha verembe lépne az elhalad б : elülne lépteinek surrogása, mint aki  
kilépett lábbelijébal, és harisnyás lábbal folytatja az utat, fehér  

harisnyában, ékár .a halottak a szemfed ő  alatt, nem iramodás ez  
már, hanem sokkalta inkább suhanás, mint aki delet mond este  

helyett, hogy kilátása legyen legalább arra, miszerint id őben érkez- 
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hetne. Ám megkésve rés ,kapkodva, szélvésztál tépett eserny ővel se-
hová sem érkezhet senki, csupán a néptelenségbe, amely kevés sze-
rencsével tisztára moshatja, vagy teljesen elmossa a föld színér ő l,  
még a felületekr ől is az érdesen odavetül ő  árnyékát. amit legföl-
jebb a gazdátlan eserny ő  vázára felszíthetne, ahogy ott úszik, ke-
resztül valami bizonytalanon, ehhez idomulva, meg a szé І löke ~ek  
erejéhez.  

Ami meg nem rongyolódott el túlságosan, azt nyilvánval бa.n  
nem hajtanák ki ide, a ház elé, és bár a bef őttek nem mentek  
teljesen veszendőbe, azok mégis idekerülnek, nem akad vállalkozó,  
aki enne a nyúlóssá alvadt szirupban megaszalodott fél barackok  

aranysárgájából, sem a bordó levüket vesztett, fürtökbe tapadt  

meggyszemekből — hát hová lett innen a rum, mi szippanthatta el  

a légmentesen zárt térb ől, még a penész sem gyanítható ezzel, mert  
nyoma sincs —, azután ott van mind a szilvalekvár is, kiszáradt  

felszínnel, akár a kocsiken őcs, meg literes flaskákban a színét vesz-
tett paradicsomlé, lezárva porlepte, feszesen homorod б  marhabél-
lel, de ezt sem pukkasztja ki az ujjával senki, egyértelm űen meg-
marad a múlt idő  hermetikus tartománya, kitöltve hiányos és ron-
csolt rostanyaggal.  

Végül' is leginkábba kacat tömege dereng föl, a megzöldült réz-
gombok vak szeme, tanácstalan tekintete a szemléltet őként odave-
tett fotográfián, melyen egykor kiváltotta az ezüst vonzalmát, su-
garat csillantott, akár a hulló meteor parittyaköve a tükör lapján,  

s hát hogy ez sem talált, maradt az ágyú, amely puszta dörejével  

képes beszakítani ugyanazt a tükröt, vagy mit ől repülhet széjjel  
darabokra a tükör felülete egy száraz, csillaghullásos nyáréjen?  

Veti fel valaki a kérdést harminc esztend ővel korábban, de  
még mindig a hátán hordja a föld, vagy egy deszkatáblával elffe-
dett ablaknyi kirakatban igyekszik fölfelé kapaszkodni az elvi-
rágzott muskátli ágbogai között, amelyet már nem öntöznek, ta-
lán évek óta nem, és csupán jelképet alkot már, ákár a hideg reg-
gelek elő l oda húzódott jégvirág az ablak üvegén, amíg csak a  

fagy belül is ki neon kezdi az imént említett tükör foncsorát.  

Ebbő l kellett volna levonnia következtetést, amely régi könyv-
tárak lapjain meg irattárakban is egyaránt nyilvánvaló: az ujjak  

nyoma, ami az időnkénti forgatás és a levelek között val б  mata-
tás eredményeként fönnmarad, mint pecsét tenyészik és terjed, el-
távolíthatatlanul beleiv бd:ik a felületbe, kixerjedést ölt, vagy csu-
pán a lap szélét sötétíti el — onnan indul el az alkonyata könyv  
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gerince felé, amelyet egykor jó szerencsével talán sikerül megtör-
nie, összemorzsolnia araég a lapok közé illesztett, hosszú szálú fan-
szőrt is, amelyben a figyelmes szem egyb ől könyvjelzőre vél. És 
hogy mii állhat ezen a helyen a nyomtatvány tartalmában, esetleg 
merő  véletlenségből szárnyalt-e idea képzelet — más kor el őtt ez 
már rejtve marad, a kézzelfoghatóhoz ugyanis már hiányzik az  a 
kéz, a föltételezéshez meg a régi indulat: egyszeriben, úgy t űnik, 
aligha lehet benne bárki is érdekelt. 

Tehát a ház benépesítése, sem végleges kita іkarítása koránt sincs  
befejezve, és különben is, hogy elkezdtek itt mállania falak, és 
nem is biztos, hogy a talaj nyirkosságától — ezt .akadályozandó 
szinte agyonfoltozták és -vakolták őket —, ez másmilyen folya-
mat, kitartó és szinte csdkönyösen ugyanarra a helyre visszatér ő , 
a вernold-féle görred őny mögé, úgyhogy 'hiába falazták be az aj-
tónyílást, illetve rakták a csupasz téglákat szemmagasságig a kü-
szöb deszkájára, a ruinálódás, akár a fuvallat, lép át a küszöbön, 
hasítja szálkásra a fáját, és döngeti keményen a szemben lev ő  köz-
falat, idomtalanra vetemítve a benne leng ő  ajtószárnyat, fokoza-
tosan megőrölve üvegtábláit. 

És akkor újra a szalmaláng, a szalmacsóva füstje, amely itt is-
mét ellabbanбban van, mintha csupán ez emlékeztetne valamire, 
ami nem tűnik egészen vagy kimondottan bizonyosnak. Ez olvas-
ható ki ebből a hátrálásból a valóban végbe nem ment felé. 

A lobogása azonban mégis jókora körben bevilágít mindent, 
szinte újra lángra kapa bútorok fényezésén, mutatva egy negyven-
esztendős forma tintapecsétet —egészen egyenruha-színe volt a 
tintának, a folt akár a zsebe is lehetne valaminek, köpönyegnek 
vagy hasonlónak. Hanem ebben a derengő  motoszkálásban aligha 
következtethetnénk a lakó nemére, meg hogy miként vagy minek 
érezheti aragát távollétében az, aki nincs itt, helyr ől helyre ván-
dorol, mivel egyedül ezt látja, illetve találja helyénvalónak. 

Később mintha még szó is esne err ől, amikor én már nem nyú-
lok a képhez, egyel őre ennyi volt az egész, amit jónak láttam meg-
jegyezni róla, lés ennek is alig tudtam a nyomára jutni.' Valami 
helységeket emlegettek mindezzel kapcsolatban, Futakot meg Csé-
bet vagy Bökényt, meg utóbb, még feljebb, Dernyét, ám ha ha-
gyom magam akkor ebben az ütemben vezetni az orromnál fogva,  

hamarosan túl lettünk volna a Dunán is, habár azt itt, helyben is 
megtehettük volna, hogy átkelünk. 

Elsőnek csak úgy találomra csöingett вm be valahova, a csön- 
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gőgomb a léckerítés oszlopára volt szerelve, mindent láthattam, 
ami odabenn törtérLik, de én neon történésre voltam kíváncsi, ha-
nem szót szerettem volna váltani valakivel, mire kijött egy kö-
vér, szemüveges asszony, és felém fordulva kiabálni kezdett: 

A fene egye meg magát! Hát hol van maga, Jácint? Nem 
hallja, hogy csöngetnek? 

Egy öregembert szólított ezen a néven, aki valami tyúkól irá-
nyából somfordált el ő, vállára vetett, kopott télikabátban, a kezé-
ben négyrét hajtott papírlap és sárga ceruza — valaminek a föl-
vázolásával vagy leírásával foglalatoskodhatott. 

Nézne már meg, hogy ki az! — visongatott tovább a boldog-
talan öregre, pedig mindketten láthatták a légykerítésen keresztül, 
hogy milyen formám van. — Mit akar? 

Elnézést, alighanem megtévedtem — láttam be, és igyekez-
tem barátságos lenni a kerítés fölött. 

Inkább tartanánk kutyát? — visított rám az asszonyság, a 
magánlaksértéstő l egészen kikelve magából. — Hallja, Jácint, ku-
tyát! 

Az már eben guba, Jácint — gondoltam. — Remélem, meg-
süketült annak az ágyúnak a dörrenését ől, aminek én még min-
dig a nyomán futok... 

Am Jáarnt továbbra is zavartalanul fontolgatta bizonyára an-
nak a rég lehullott lövedéknek a röppályáját, és én egyedül csak 
Fezt szerettem volna vele megvitatni, de hát hogyan is hallgathatna 
rám úgy, süketen. 

De kit keres maga? — tört fel most a hanga semmiből a 
közvetlen közelemben. 

Már látom, hogy úgysem ismerné — mondtam menteget ő -
zésképpen. 

Ismerünik mi mindenkit, az ilyeneket is, mint maga! Csak 
ne lennék itthon, majd megtanulnánk akkor! 

Mielőtt .ismét az öreghez fordulhatott volna a kutya dolgában, 
igyekeztem odább kerülni innen, miel őtt az a képzeletbeli véreb 
ebkaphatná a nadrágom szárát: érdemes rettegni a rossz szándékú 
idegen gondolatoktól, amíg még nem kés ő  .. . 

Sehogyan sem lesz nékem maradásom ezeken a szittyós parti-
kin — ennyit előbb-utóbb kénytelen voltam belátni. A zsombé-
kok zöldje fölpuffad, mintha hulilák dagasztanák belülr ől, és bugy-
borog, ha futtában rájwk lép az ember. És a vessz őket is igencsak 
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suhogtatja a szél, kosárnak már .túlságosan vastagok lennének, sö-
vényt meg errefelé már aligha fonnak.  

Egy seszínű , csutakszakállú ember a tányérján lev ő  hatalmas hal-
fejet átkozza — az árát vagy az ízét, nem tudni —, és közben de-
re'kasan kanalazza hóka levét; kilátrni a mólóra, ott is megtermett  
halaikat vonszolnak a pallón, kampót akasztva a nagyra tátott  
szájukba, figyelembe sem veszik, hogy még élnek.  

Hogy folyik-e gitt sörfőzés, ki tudja, de többen frissen csapolt  
sört isznak, a habja, akár valami felleg, úszik a fejük körül, amíg  
csak egészen tapadós neon lesz t őle a hajuk. Szerencsére friss szél  
fúj, ez majd kisodorja belőlük a borulatot, ahogyan a halevő  ki-
vájja a halfejből rámeredő, főtt szem kocsonyáját. Hiba, hogy a  
kopoltyúval nem tud mit kezdeni, kézzel esilk neki, feszegeti, mint  
a dohányosa dбzn,ija födelét.  

Hanem a túlparton Flórenc, legalábbis a csipkézett falai a ha-
bok tükrében.  

Amúgy meg merőben más, hiszen a bástyák omlani klészülnek,  
ez pusztán egy megállított pillanat, egy jókora, a falból kinyúló  
fagyökér percenetnyi vastagadása, úgy érezni, ledöntheti az egész  

látomást, csoda, hogy ezt a nyarat kibírták.  
Ám meddig tarthat e1 egy pillanat? A tél el őtt talán nem indul-

nak meg recsegve a pallérok ácsolta állványok, tarolva a dombol-
dal talaját, vonszolva a falak súlyát, és meggy űrve a föld kr-
gét: most, egyel őre, még minden békés, harangszó száll, lehet  öt 
óra, látni a csóka röptén. A hal feje belülr ő l nem olyan kiadós,  
benne barn ás bolyhok karéjai, inkább talán rejtélyesnek volna  
mondható.  

Ebbő l azonban nem lehet jövendőt mondani. Inkább lehetne az  
ember tenyeréből. Hacsak a múltra nem volna mód következtetni,  
de hát honnan vesszük, hogy mindaz olyan nagy id ő? Az a nagy  
idő , amíg a komp egyet fordul.  

No, de akinek annyira sietős, az háttal álla világnak, a söntés  
homályába néz, és a palackok számlálásával köti le figyelmét. Ta- 

lgatja, hogy melyikben lehet az a barna szín ű  és keserű , amíg  
csak el nem találja, hetedikre vagy nyolcadikra. Ha sorban kós-
tolgatta volna, akkor most pontosan tudná, így meg még a neve  

is elszáll a fejébő l.  
És árnyat kap már az a tükör-Firenze is, mintha roskadozni kez-

denéne ~k a boltozatai. És hol hajtja majd álamra a ifejét, aki ily  
védtelen? Netalán templom padjában, hogy híven kövesse nyomon  



1008 	 H1D  

gondolatmenetét, és máris érzi a pad éles peremszegélyét az oda-
koccanó hamlоkán .. . 

Hanem micsoda aggodalmak ezek a megs űrűsödő  levegőben,  
amelyben úgy dermed meg a szüreml ő  sötétség, akár a szögesdrót  
egy darabja, távol, a sz ő lőskertek fölött. Békkétlenség, békétlenség,  
nohát, meg némi izgalom is, hogy netán túl korán szakad le az  
este. Esőre, hóra azonban semmi kilátás, itt már elkezdtek f ű teni,  
odakinn meg a kutyák marakszanak a halcsonton, vagy talán abba  
sem hagytáik, csupán a harangszó szállt el a túlparton.  

Mint aki benne ül a nagy csöndnek a harangjában vagy a kon-
dérjában, és arra vár netán, hogy valamerr ől megkondítsák.  

De csak a 'komp csöngőjét rázza a révész, hogy kikötnének,  
gyújtsák meg a parton a püpáját, löttyintsenek pernyés vizet az  

útra ragályok, miegyéb ellen.  
És akkor pipát cserél, ami kiégett, odanyújtja, a frissen tömöttet  

elveszi, és hosszú füstöt bodorít bel őle, kihúzza magát, nyurga,  
szálfaegyenes 'ember, akár a halál. Nincs er ő, mely megtörhetné  
a derekát.  

Hogy járt-e erre valaki, keskeny talpú enљer, nem túl magas,  
nem túl testes?  

Jönnek és mennek, ehég sokan, és inikább látni a fogukat, mint  
a talpukat.  

Hát igen, a foga, nem kiálló, de elég hosszú, fehér, szinte fiata-
los, harapóra áll, elharapná vele a láncot is, nem lehetne megkö-
tözni, hacsak 'kompkötéllel nem, ha annyira hajlékony lenne, de az  
dagad már, beleveszi magát a nyirok.  

Éjszaka ugyan előfordul, hogy némely utas megrendül a víz  
látványátбl, és beveti magát, csalk a loccsanást hallani. Az ilyenek  
elim~ennek vízirónt, soha többé nem látni őket, araég ha kiúsztak,  
akkor sem. Restellenék, hogy gondot okoztak, habár nem nagy  
gond ez, csak fölírja az ember.  

A vízből jön ki az éjszaka, hullámot sodor magával, mászik ki  
a partra, .a fáradt, gémberedett keze teli hideggel, nos, csak erre  
vártunk, hogy a háta mögé kerüljünk.  

Odaát meg, akár az izzó vagy kifényesített rézlap, az égalj, teli  
finom mívű  karcolásokkal és vésetékkel, átlója a falak vonulását  
követi, lángolnak a csipkézett, ősi bástyák, .egykor királyi szék-
hely vagy valami hasonló, tartomány kisebb hatalmú helytart бjáé,  
mintha még akkorról maradt volna fönn a csal бk .a csillogása, csu-
pán a jegenyék n őttek elébe, a gesztenyefák meg, ily messzir ől is  
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jó ölnyit fölébe. De most mára rozsda gyürkék ott is a levele-
ket, a gesztenyék mind elhullottak, valahol mára terebélyes jöven-
dő  lapít bennük, és talán csak arra várnak, hogy karját széttárva,  
felszalbadultan röppenjen a magasba az oromra állított feszület  
együgyű  Kőkrisztusa, és hosszú évek után lakatlan maradjon éj-
szakára a kereszt.  

Erre azonban nincs mód, mert biztosítékként a lábfejébe vert  

szögek helye fölött, ide hurkolták a kompkötelet, és meg kell vár-
ni az időt, amikor majd minden kötél szakad. Vagy ha netán meg-
indulnak egymás ellen a partok, agyagszurkén túrva fel a víz  

mélységeit, őshüllők csontvázát kergetve maguk el őtt.  
Erre az elképzelésre ég vagy alszik ki a pipa a révész szájá-

ban, hogy egy napon a hegy, amely még csak nem is mordul, mint-
ha csak lóra pattanna, vágtat majd a síkok ellen, a domboldal  
gyepét feszítve neki a szélnek, f űzöld lobogóval!  

De hát akkor hová távozik a folyó, mert hogy víz, és elfolyik  
elóbb-utóbb, az igaz, ám merre veszi akkor .a folyásával az irányt,  
ha ,megváltozik a világ hite? Ha az égnek venné, az volna az igaz-
ságos, a kélk a kéknek, és azt a révet már meg nem dönthetnék,  
amelynek kompja a Hold iránt meg a Nap fel ől járna. A többi  
már csak mendemonda, hogy csillagok, meg egyéb; az mind igen-
csak messze lehet, ami nem vet árnyékot.  

Az én árnyékain meg a szálkás, repedezett és patkók hasogatta  
pallón, ideterül, férfi létemre n ői árnyék, hát ez hál majd velem,  
ső t még előbb, ha a komp a partnak vet ődik, félelmében a nya-
kamba veti magát.  

Elcipellek én, gondolom, hosszú lépcs őn vezet fölfelé az út, visz-
lek a több mint háromszáz fokán, és közben a bíbor futósz őnyeg-
re gondolok, de hol akadna világon oly hosszú futósz őnyeg, ha-
csak nem a boroshordók fenekét vernék ki, s azt öntenék végig a  
talpam alá. Majd akkor elválna, hogy keskeny-e vagy széles, ha  
megiramodnék a lépcsők fölázott sarában! Am hiányzik még az  a 
mozdulat, a nyakkeлdőnek az akaratos meglazítása, vagy nyakra-
valónak, akárminek, mint aki kincset sejt a zsebében, habára hebe-
hurgyaságtól még nem volt ideje ellen őrizni, csak a lába viszi, de  
hová viszi, magasságos ég ... Az estvilágnál elbúcsúzva Kharón- 
tól ... 

Ekkorra, vagy a közelségtől, mintha csillapodna a túlpartról még  
megrögzöttnek t űnő  lángolása a magasságnak, alábbszáll egyszeri-
ben minden, és kisebbedik, az er őd falának csipkézése is pengevé- 
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kong lesz, éppen csak nyesi a leveg őt: dísznek rakták, megtévesz-
teni a tekintetet... ahogy a villámhárító huzalján fut fölfeDé, 
mintha az ember máris a fején érezné a toronysisakot, ónos réz 
érintené a tarkóját, melyet feltöltött a sötétt ől taszított villamos-
ság. 

A múlt ,perspektívája, ugyebár, igencsak megnagyít ezt-azt, de 
a jelené nyomban letörli a túlzásokat. 

Ám nem volna-e mégis nagyfokú elbizakodottság egyb ől erre a 
megállapításra jutni? A tények meg a körülmények ;ismeretének 
híján, teszem azt... Hogy a régmúltat illetően ezt-azt már nél-
kwlözni kényszerülünk, századok szorgos keze nyomán, hogy a 
hangsúly nem mindig kifejezetten a felvirágoztatáson volt.  

Hanem, aki ekként vonszol árnyékot, helyesebb, s őt tanácso-
sabb, ha csupán a maga viszontagsá.gaival gyötri a lelkét, el az  

egykori vámház mellett, ahol sohasem fizetett vámot, és legfeljebb  

a címer pajzsának helyét csodálhatja meg: ott valamikor a cser-
koszorú fuldoklotta ragadós, zöld festékben.  

Föltételezhető, hogy ezen a helyen is hiábavaló lesz minden bú-
várkodás, a falakon golyó lyuggatta, papi büsztök domborm űvei,  
félig eltakarva a hirtelen nagyra n őtt hársak meg madárcseresznyék  
lombjától, melyeknek gyökerei bizonyára huzatos pincék mennye-
zetéről csüngenek, mint befelé növ ő  hajzat, rossz helyen serked ő  
szakáll, és egyáltalán, miféle hely volna ez?  

A padozat homokját mintha tegnap hintették volna megrozsdá-
sodott vérrel. Csakhogy hol a t őr vagy a dárdahegy, amely a sebet  

ütötte? Határozottan hallani, hogy kövezeten pendül meg, és hang-
ja leginkábba megbánásra emlékeztet. Hogy megbánta volna az,  

aki ide átjött -- reménységet hurcolva, mi mást?  

Tehát ismét a reménység el őtt állunk, figyelve, ahogy valaki,  
magas helyen, egy képzeletbeli szemüveget tel fel a homlokára,  

hogy ettől sem zavartatva, jobban lásson, alaposabban szemügyre  

vehessen valamit, egy papírlapot, amit az imént kaphatott kézhez,  

de volt valami sejtelme az érkezésér ő l.  
És erre is olyan szemmel meredve végül, akár a fejébe szúrt két  

rozsdás rajzszög.  
Hát nem az az ember, az igaz, kérném szépen, hogy a tekinte-

te, ha ráveti valakire, olyan legyen, mint a lidércnyomás. Ilyes-
mivel, gondolom, kár is lenne próbálkoznia.  

Emez a másik meg, aki el őtte áll, türelmetlenül váltogatja a lá-
bát, aprбkat topog, mintha csak a havon állna, nos, kár ennyire  
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próbára tennie az embert. Hát modort, azt tanulhatna araég, de hol 
tanulhatnának modort az effélék? Az, természetesen, vele szüle-
tett, örökletes tulajdonsága kellene hogy legyen, ám, fájdalom, er-
ről egyáltalán nem beszélhetünk érdemben. Hajh, a földi pályákat 
a Gondviselés irányítja és egyengeti, vagy gördít elébük, kedve 
szerint, leküzdhetetlen akadályokat. 

A Gandvisalésben viszont csak addig kételkedhet bármely ha-
landó, amíg nagy szorultságában arra nem kényszerül, hogy higy-
gyen benne, bármennyire is szomorú ez! 

Továbbá az is igen szomorú, hogy aki az imént szinte rolanva 
érkezett, a lépcs őjárástól sábesen kapkodva a leveg őt, de azért épp 
elég feszesen a g őgtő l, amost egyszeriben majd kénytelen lesz keve-
sebbel beérni, alig többel annál, mint amennyi egy futó bánat le-
het, egy halfark ütötte hulláma víz mozdulatlan tükrén, hogy már 
nem is érdemes fölvetni a kérdést: vajon mekkora lehetett az a hal 
— mérlegelni az elfutottat. 

A csúcsos, török filagóriánál egy kislány kíváncsian mered rá.m, 
és anyanyelvemen köszönt. 

Későre jár, te gyermek, mondom, merre az otthonod? 
Mutatja hosszan, kinyújtott kézzel, két ujjal, ahol kétfelé ága-

zik az utca, tart fölfelé a hegynek. Hát, most vagy itt, vagy Ott, 
és közben figyelni kezdek a malom zakatolására. 

„Evilági malmokban megtöretnek csontjaid ..." — áll egy kes-
keny papírszeleten, ideges kézzel odafirkantva. 

Az alig derengő  ablakok mögött a kora estben, ott futkosnak a 
sebes molnárok, karjukkal csapva szét a zuhogó liszt felh őit, mint-
ha föl-alá úszkálnának ,az emeletek közt, nélkülözve testük súlyát, 
valami terhelést keresve, hogy elmerüljenek. 

Egyszeriben hátat fordítani ennek a látképnek, hogy árnyékomra, 
az alig kirajzolódó árnyékom az ellenkez ő  oldalamra essen. Egy-
szer már jártam itt, motoros komp hozott, a leveg ő t seregélyek 
árasztották el, felh őik a sző lők irányából le-lecsaptak a vízig, a 
dombok felő l puskalövések hallatszottak, ezekkel riogatták őket, 
valahol mozsárágyút sütöttek el, bizonyára nem messze, mert hang-
jától megvadultak a parton kipányvázott tehenek, fölágaskodtak a 
kötél végén, majd ,a hátukra zuhantak, és rémületükben a földhöz 
verték magukat, ,miközben a szőrös, tehetetlen fülük mintha külön 
életet élt volna, behasadt, ,és sötét vér serkedt ki bel ő le. 

A fölindulástól egyszeriben felkiáltottam, ám akkora mozgalom 
uralta a levegőt meg egyáltalán a környéket, hogy aligha figyelhe- 
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tett rám bárki is, mindenki ,a szemét igyekezett eltakarni, az ar-
cát megvédeni, a komp pedig pöfögött e felé a part felé, a kor-
mányos a vezérl őfülkében biztonságban volt.  

Hanem hol lelhetnék én legalább oly nagy biztonságot, amelyet  
elképzelni is hiábavaló? Ahol az ember annyira kimagasodna, hogy  
láthatóvá lesz •a hullámok vetüléke, nap mint nap arás-más irány-
ból, ahogy a széljárás eltér vagy kileng tengelyéb ől. Ezt nem Ott  
gondalfák ki, a távoli, homokkal bevert ablakok mögött, ahol a  
homokszemek egyöntet ű  surrogása, mindenfiéle felületen val б  kapa-
rászása elűzi a fábбl .a szút, ha feltamad a szél. Vajon ki lakhatja  
ezentúl helyem?  

Vagyis hát melyik helyet most, az istenért?  
Mert itt csak az egykori cs űrök és pajták az egykori falak men-

tében. Elképzelhető, hogy miként égett porrá az egész, hogyan  
szállt el a füstbe, és sorvadt bele a parázsba, még a templom hom-
lakzatán is kiült a zsarát — nem, akkortájt még nem volt meg az  
orgona, nem is fújtathatott hát a h őségtála szélládája, iparkodva  
kiadni valamifléle hangot a töméntelenül sok franc ~iskánusna ~k, az-
zal a fehér kötéllel a derekukon, ahogy megvillan a t űzfényben  a 
csupasz lábikrájuk, el őtűnik a visszerük, akár az öregasszonyok-
nak.  

Hogy mosta másnapot számoljuk, amikor bed őlt a palánk, de  
ez nem is volt csoda, még hogy csoda, ezt már különb helyeken  
eltervelték, miként azt is, hogy véletlenségb ől felrobbanjon a l ő -
portorony, amelynek ma már ,a helyét sem 'látni.  

Hát, ilyen izgatott hangulatban, mintha még most is sodorná  a 
szikrákat .a szél, befelé, a sz űk utcák járataiba, huzatosnak ugyanis  
huzatos itt minden, aki idegen, könnyen kilehelheti a páráját. Bo-
lond, aki álmában játszani prбbál a szél húrjain.  

(Folytatjuk)  
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AZ EMBER, AKI A VERSEKET ÍRJA  

Az ember, akna verseket hja,  
tisztviselő .  
Na~panta bejár munikaheilyére,  
ügyfeleket fogad,  
pecséteket nyom az iratokra.  
Családja van, felesége,  
két gyermeke.  
Munkahelyén igen szigorú.  
Otthon gyermefken a hasán ugrákia(k.  
Emberünk kitartб .  
Igazi művész.  
Amidőn wgyfelei is,  
családja ns alusznak már,  
sanyarú mosollyal ajkán  
(a meg neon értett művészek  
sanyarú mosolya ez!)  
visszavonul zugába.  
rJgy tűnik ,  mintha gandolíkodna.  
Mintha ddnkent  
eszóbe jutna valami.  
Sosem tudnánk,  
mi lappang benne, 
mire gondol ilyenkor -- 
éjszakánként.  
De ő  az az ember,  
aki a verseket hja.  
Minden este megír néhányat,  
verset vagy valami hasonlбt,  
utána,  
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mint aki dolgát jól végezte,  
nyugodt lelkiismerettel  
alussza álmát.  
Másnap korán kel,  
fogat mos,  
bemegy munkahelyére, és  
egy üvegablak mögött  
nyomogatja naphosszat ismét  
a pecséteket.  
De mosolyog közben  
(persze magában csupán),  
látva a tolóablak el őtti sort,  
a zilált arcokat.  
Estére verset ,  ir megint. 

EPIGON 

Ma láttam, amint ir.  
Fekete Paxkerral,  
egyhén illuminált állapotban,  
egy bisztró sankjának йrnaszkedva.  
Láttam, láthattam ŐT  
végre,  
alkotás közben.  
Fantasztikus volt.  
Amint a hоmlokát fogja ..  
Amint jelentőségteljesen  
körbepillant,  
majd elmélázva szájához emeli  
a poharat.  
Amint rákacsint a pincérn бre.  
Amint rendel még egy (kört —
önmagának.  
Utánozhatatlan.  
Kisomfоrdáltam és rögtön  
vettem egy fekete Pai 4Кert.  
Nagy papírcsomaggal a kánom alatt  

visszamentem,  
de 6 már nem volt ott.  
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Odasomfordáltam, ahol Ő  állt  
még nemrégen.  
Letetteim magam elé az üres  
papírlapokat,  
sunyiin körbepillantva  
elővettein a vadonatúj  
fekete Porkert.  
Rendeltem egy triplát — 
abból, amit Ő  ivott.  
Ő , akinek nevét sem merem  
kiejtene.  
Amint azt nem sakkal azel őtt  
Tőle láttam,  
tenyereimbe temettem homlokom  

én is.  
Lehunyt szemmel arra próbáltam  
gondolni, amire Ő  is  
gondolhatott, és  
a tiszta papír falőtt  
markoltam a vadonatúj  
fekete Par{kert.  
Ám ezen a Szent Helyen,  
az Ő  Szent Pбzában sem  
jutott eszembe semmi.  
Kinyitottain szemein,  
s .még láthattam, amint  
az ügyeletes ta(karítón ő  
legutóbbi MrtNÉT  
törölte fel  
a PADLÓRÓL.  
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ÉJSZAKA  

kétélű  kés  
kézfejet fölszegző  
recsegése agyamban  

DÉLUTÁN AUGUSZTUSBAN  

V. 1.-nak  

Várak.  
Szobáan ~ban keringek,  
szakál ~la,mba túrok, hoanlokom  
ráncolva gondolok a tájra.  
(A toronyóra könyörtelen:  

négyet  
hármat 	egyet  

kettőt  
majd sdkat (it, aztán  
kezdi újra, mindent elölről.)  
Én még mindig csak várak,  
„szobám biztonságos, meleg félhomályában",  
miközben az idő  és a remény  
egyre 	 (ide fölösleges kiírni,  
mi .is történik, minded számára  
egyértelmű , félre-neon-érthet ő);  
szeanüvegern alá nyúlva  
megfáradt szememtől arcomat  
végi,gsimftоm, s szomorkás  
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(lemandб , megtört, megbocsátó,  
fájdalmats (?) — tikétségbeesсtt)  
mosoly fogan.  

SZERELMES уERS  

melyben a költő  azt szeretné,  
ha végre egyszer ő t is szeretnék  

B. A.-nak  

félpuha és félkemény  
(se nem puha se nem kemény)  
ceruzával megírni  
a verset  
hуgy öncélúvá ne válpélk — 
és mégis: nézd  
ez sem több mint  
könyörgés  
mert nehéz  
nehéz a kéz és  
nehéz az ész  
nehéz a tél és  

nehéz ahogy  
élsz  
hogy miért?  
mert félsz  
mert félsz  
mert félsz  

szerelmes vers?  
inkább nyöszörgés  
talán könyörgés  
szerelemkereső  tévelygés  



НАLб  

(Részlet)  

MIROSLAV ANTI Ć  

NYOMOK  

Érdemes-e azoknak a dolgoknak a magyarázásába bocsávkozni,  
aanelyeknek a kiterjedését képtelenek vagyunk betekintene?  

Milliárd évekre van szükség, hogy visszatérjünk  
a türelem mélységeibe.  
Mert idđtlen karú az a saj átios csoda,  
melyet úgy hívunk: mi ketten.  

Az ós múlt hamályában,  
akárcsak most is,  
igy ,  
engedd lassan a fejem egy régi vállra,  
és figyeld csak jбl az ég kék kis tócsáit.  

Ha te neon születtél volna, valaki mást szeretteik  
volna ezen a helyen.  
Ha én nem születt зarn volna, valalki urnás lenne itt helyettem,  
hogy téged szeressen.  
Mások vennék át az üzenetet, és másák folyt аttnák  
azt, amit végtelennek hfvnatk.  

Hidd el, első  szerelmem, nem lehet szeretni  
először ebben az örökkévalóságban.  
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I 

Egy időben azt hittem, hogy roppant hatalmam van az est vizei  
fölött. Akaratlanul jöttem rá. Semmit sem csinálok er őrrсk
erejével. Semmit sem csinálok készakarva. Se bemagolva a dol-
gdkat. Jóslataim sincsenek. Mert a jöv őt nem csak úgy megsej-
tem. Előre átélem. Egy reggel val бszerűtlenné vált a víz a tó-
ban; puha volt, ' agykár a zselé, s rfölébe hajolva, гképrnásom he-
lyett valami csodálatosat láttam: egy kü ~lá:nynak az arcát.  

Előbb zavart voltam, majd nyugtalan, tétova és riadt, amikor ez  
a .kép makacsul meg-megjelent a víznek a tükrén. Otthagytam  
a tavat, és a hegyekbe mentem. Semimi sem változott.  

Végül megértettem, hogy nincs értelme mendki.ilni. Neon ő  :kísér in-
gem, hanem én megyek utána. Réti vízbe, kútba vagy patakba  
néztem-e, már ott várt.  

Napokig vesződtem azzal, hogy körmömmel kaparom le a hullám°k  
felületérő l. És nem sikerült. Ekkor csellel ipróbálkoztam:  
megérintem az ajkaimmal és felihörpintem. S majdnem megful-
ladtam.  

Beleugrottam. S lebuktam benne, hasztalanul. Hál бt fontam fűből  
és varsát fűzfavesszőből. És horgot dobtam be. Kővel dobál-
tam meg, s a kő  visszacsapódott arcoanba.  

S akárhogy is próbáltam kiemelni őt, a tenyeremen mindig csak  
összegyű rődött mosolya maradt ott, nedves celofánként, s át-
folyt az ujjaim 'közt. S a képmás továbbra is ott volt, kivehe-
tően, érintetlenül.  

Akkor sem, s itt van, ma, a sebezhet ő  lélek nemes magányában sem  
vagyok képes higgadtan, megfontoltan nézni a történésekre,  
melyekre azt szokás mondani: majd elmúlilk, nem is tér vissza.  
Engem mindez bántott.  

Képtelen voltam ésszel fölérni, mikor kezd ődik az ember, mi által  
lбtezilk, mikor vész nyoma, ,és nvi feledteti el. Már akkor túl-
ságasan megvert a törékeny szépség ű  emlékezés. Az emlékezés  
nem éber őrizése valanъiféle egyensúlynak. Az emlékezés, az  
nem a szabadság. Az emlékezés, az az ítélet. Az emlékezés  
száműzetés.  
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мЕтвхЕт  
A moccanás magamtól magaunig nem a növekvés képessége,  
noha az évgyűr iјm, akár a fáé, kivehetđek,  
itt valahol, a szenem körül, itt valahol, a szám körül,  
ahonnan mosodlyt olvas le a fatörzs.  

A moccanás magamtбl magamig nem a beérés képessége,  
noha félek, hogy véglegesen beérik loanbkbranám.  
Látod, hogyan jáxsz3m. Gyönyör űen értek ehhez.  
Látod, mцáltal szólak hozzád.  

A moccanás magamtбl magamig se nem bejárat belém,  
se nem kijárat belđlem, hanem (képmásam képe.  
Itt valahol, a bđr a'llatt, itt valahol, a gerincnél,  
ahol a paroogó csontosodik, itt újul meg a már ismert.  

Fdlnyitom körmeгüm födelét. UjTaüm éneke ez. Neked.  
A mоcca+nás magamtбl magamijg nem a hervadás tudománya,  
csak értelsme annak, amint az örölk ornamentumok bevésđdлék  
verejtékkel sugárzó szépséges ábrázatonnba.  

II 

El se szenderülve a rákövetkezđ  öthat éjjelen, azon gondolkoztam,  
mi baj van az én magányommal. Valójában a .tudásról meg  a 
liivésrđl gondolkoztam. Abban az egyben bizonyos voltam:  nem 
hinni semmiben,, az Fis csak egyfajta buta és lappangб  hivés.  

Fogtam magam, s elindultam a nagy foly б  kanyonjában annak  
forrásáig. Az arc oda vezetett.  

Láttaan a fákról, hogy lassan bejutok május els ő  napjaiba. Neon tu-
dom, kibírtam volna-e egyáltalán a csúcsig, ha a zivatarok meg  
az .eláradó vizek nem fordítanak észalk Пak. A lapos hegyhá-
takat meghaladva, egy nap hajnalán megpillantottam ott lent  
a farrést. Ünnepélyes volt, rezzenésteben, akárcsak egy min-
dent látó, sötét, óriási szem.  

Ahogy ereszkedteun le az ösvényen s ugráltain át az évszázados fe-
nyđfák villámsújtotta törzseit, arra gondoltam, hogy amíg  
đdöngök a világban, egyre ritkábban .találok el magamhoz, s  
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miközben megismerem a földet, magamat egyre kevésbé isme-
rem.  

Tulajdonképpen itt, ahol a víz ered, meg martam róla bizоnyosad-
ni, hogy csakugyan magából a földnek a hamlokáiból arnerül föl 
az a lágyarc. 

Nem az örvényből merült föl a kép: ő  maga várt, elevenen és igen 
valóságasan. 

FÉNYT~iRÉSEK  

Mondogatom a neved 
mintha vergődve képet váltanék át 
szavakká az emlékezetnek. 
Fölsejlő  szemed 
két fehér szárnyú madár 
a hártyányi hegyi levegőben, melyen átleng zz id ő . 

A holdnak most éppolyan 
lágya fénye a vnze ~ken, 
mint amilyen lágyan tetoválom alakod fogaimmal. 
Kistsé reszkető  kézzel, 
a délnyugati széllel 
mindehhez hozzáadok két-három zöld árnyalatot. 

Igy ismerek rá 1'élegzés ~edre. 
A tökéletesség egyensúlyában. 
A rejtelmes növényеk a halhatatlanságot lélegezik általad. 
Bordáid, ahogy érintem őket, 
a fény arany reteszei, 
ajkammal siklork le rajtuk az aranyló ernyedettségbe. 

A delelő  csi ~llagakkal, 
szikrázó érdes körömmel 
írom be magamba fénylő  alaikod. 
Kissé reszkető  kézzel, 
a délkeleti széllel 
mindehhez hozzáadok két-hárem könnyrögöcskét. 
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Bőröd azt a tájat idézai,  
mely újra földereng  
az egyszer már bekóborolt távoli .múltból,  
vagy másdk továbblétezése ez bennem  
valami újabb folytatásig  
így, ilyenképpen, itten. 

A lenyugvó napban 
még mindig ott mindaz a vér,  
mely szembogaram öntözi, hogy látásodtól megvakulok.  
kissé reszketó kézzel,  
az északkeleti széllel  
mindehhez hozzáadják még két-három égett sebet.  

Ha valaha is nyomunk veszilk,  
.annak nem az öregség lesz az oka.  

Ha valaha is nyomunk veszik, annak nem betegség lesz a oka.  
Ha valaha is nyomunk veszik,  
a vágyak miatt veszik nyomunk,  
hogy a te rugalmas hajladozásod a kezdetre visszavezessen.  

Mert a legsűrűbb homályban is  
miattad van ott az áttetsz őség,  
mellyel ismét beleláthatunk a századakba.  

Kiissé reszkető  kézzel,  
az északnyugati széllel  
hozzáadom a szépet a szenvedélyhez,  

s lobogó tüzedben megfagyok.  

III 

Leereszkedtem a forrásig. A lány összerezzent, mintha (kísértetet  
látna. „Végre magszületett", anondta, s arcomra mutatott  a 
vízben. „Már napok óta itt tal'álom magát."  

Én is zavartan álltam ott. Látott engem, s én is őt. Tehát együtt,  
ugyanazon a helyen születtünk ennek a hegynek az agyából.  
A föld együtt hord bennünket tudatában.  

Neon voltam beképzelt, mint afféle tizenöt éves gyerk őcök, s becsü-
lettel bevallottam, hogy mindez nehezen felfogható számoanra.  
6 félszegen elrnosolpadott: „дsszekevertük az álmokat. Majd  
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most cserélünk. Én visszaadom magát m.agának, s maga adjon 
vissza magamnak engem." 

Néztem azt a forrást, amely örökkönösen megfiatalodifk, mert men-
tes az id&ő'1, szelíd és kitörülhetetlen. S nem tudtam, mitév ő  
legyek. Ez a víz úgy viselkedett, mintha értielme lett volna. 
S mintha élő lény volna. 

Odaültem a lányhoz, és kezeanbe fogtam a kezét. Sokáig hallgat-
tunk így, mert avatatlanságunkban sejtettük, hogy ez mégsem 
valamiféle véletlen találikozás, s bárhova is indultunk volna, 
épp itt kellett volna találkoznunk. 

Délután azt mondtam neki: „Nem látók semmi jobb megoldást, 
mindezt akkor érjük föl, ha lemerülünk s a vízben ki-ki ma-
gára ölti magát." 

Elhúzta a kezét: „Borzasztóan kifárasztott. Egyszerre érzam magam 
ijedtnek is, nagynak is. Nem férelk már az eddigi csuklóimba. 
Úgy látszik, ez különb valami a szobrászatnál is. Mit tud maga 
a szerelemről?" 

Olyan hangon beszélt, amitől a sziklák meg az ércek fuvallattá 
olvadhattak volna. Elhúzódtam t ő le. 

A lihegő  levelekkel, szomjúságtól tikkadtan a+láereszked ő  erdölk nyá-
jaira néztem. Nem tudom, a szégyent ől remegtem-e vagy va-
lami sejtelemtől. Csakugyan, mit tudtam én tizenöt évesként 
a szerelemrő l! 

TÉRSÉGEK 

Vannak dolgok, melyeket lehetetlen 
betekinteni így, itt, most, ma. 
Száz meg száz évszázadig kellene itt lennünk, 
hogy minden egyes érintésünk méreteit átölelhessük. 

Taposunk a virágon, 
és sos' nézünk a szemébe. 
Tapossuk jártunkban a világot, 
s emiatt semmi fájdalmat nem érzünk. 



1024 	 HÍD  

Túlságosan is itt vagyunk, 
semhogy meghatározhassuk, hol vagyunk. 
Túlságosan is belül vagyunk, 
semhogy érinthetnénk a közelséget. 

Marad mégis a viigasz, hogy a jövend ő  holnap 
éppígy, éppilyen .nyugtalan lesz,  
ésљantбan nyugtalanná teszi kettőnk nyugtalansága, 
s megismétel bennünket, megismétel a végtelenségig. 

VI  

Azt a etapot s azt az éjszakát úgy töltöttük, magunktól ittasultan. 
Kagylót, vad gyümölcsöt ettünk, s a lélegzésünk táplált ben-
nünket. Nem történt már meg, hogy összekeverjük a kérpmá-
sokat: ott láttuk őket együtt, összesimulva a vízen. 

Másnap reggel, ahogy mentem le megmosakodni, észrevettem, hogy 
arcunkon barázdák vannak ott lent. Fölébresztettem a lányt. 
Gondba esett. „Olyanoly", mondta, „rnim,tiha elvirágzanának. 
Mintha .az  aranyozás héja, bevonata hullana róluk." 

A harmadik reggelen tíz évvel öregebbek voltak. „Mi ez?", mondta 
a lány. „ бszülök." „Majd eztán", mondtam, „majd eztán a 
szememben nézed magad. Abban semri sem öregszik." 

A negyedik reggelen onnan lentr ől két öreg ember nézett ránk, a 
mi arcvomásain ~kikal s a m;i, gyermeki mosolyunkkal. A kislány  

sírva faikadt. MagaaYVmal vezettem az ösvényen, egy órányit 
gyalogoltunk a csúcs irányában. Itt töltöttük az éjszakát, 
mert a forrás fölött a csönd meg a halál lengett. 

Vigasztalni próbáltam, s .magamat 1s vigasztaltam. „Hát nem gyö-
nyörű ," mondtam, „hogy az Ott lent .tőlünk függetlenül tör-
téni ~k? A gyűlölködések és betegségek. A veszekedések. A gon-
dok. A féltékenység. Mindössze négy nap alatt olyasmit éltünk 
át, amihez másaknak egy envberölt őt kel elnyűniülk." 

S alighanem ezt is mondtam: „Születésümkt ől haláluntkig tengernyi 
időt élünk, s aki beavatatlan, az percekkel méni ezt. A pilla-
natból mi fényévéket csináltunk. Elhaladtunk a muland б  mel-
lett, elővigyázatos távközben, semimin sem ámulva, s meg sem  
érintett bennünket a félés, az unalom, a bánat meg a fonnya-
dás."  
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A lány hajtincsként atimított el a homldkár бl egy láthatatlan kis  
gondolatot, s azt mondta: „Menjünk le oda." Lementünk az  

ötödük reggelen, s a forrás fölé hajoltunk. „Belemeriiltiink az  
égbe", suttogta a lány. „Nyilván meghaltunk."  

Nevetni akartam, de nem sikerült. Gy űrötten beszéltem, s a gon-
dolataim is gyűröttek voltak: „Dehogyis, azok haltak meg ott.  
Mi továbbra is létezünk."  

Flangja fátyolos volt: „Elhatároztam, hogy abbahagyom a neve-
tést meg a sírást. Azt hiszem, egyszerre csalk feln őtt lettem,  
mint a föld. Maga továbbra ns gyerek, s épp ez a baj."  

VII  

Kézen fogva, egy ideig a sodrás hosszán haladtunk a völgyszоras-
ban. Aztán elváltunk. Úgy haladtunk, mint két part. Ő  a jobb.  
Én a bal. Tükröződésünk hélyén neon volt más, csak az éghalt.  

E-Iixtielen elválásunk sem tükröz ődött, az, ahogy szétoldódtunk a ka-
nyar után, ahol a patak széthabzott. K,i tudja, hova lett ő . Ki  
tudja, hova lettem én. Alighanem iparkodtam is. Vagy ő  ipar-
kodott. Egyre gyarsulб  léptiekét hallottam, ahogy távolodnak.  

Megfordultam mégis, ahogy feljutottam a hegyhátra. Láttaan őt,  
ahogy szalad és nyoma vész a feny ők közt. Ha meg is prб'bál-
tam volna nevetni vagy sírni, akkor wgysem sikerült volna.  
Mert fájtak az ajkaim: kiicserepesedtek a szélt ől, kivérzettek a  
fogaimtбl.  

FEHÉR Ferenc fordítása  
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MIROSLAV ANTIĆ  —  
EGY FIÚ A VALбSÁGBÓL  

DRAŠKO RE Đ EP  

Miroslav Antiб  csakugyan kézen járva és ily módon megket-
tőzve s jelentékenyen megváltoztatva a dolgok magyarázataiban  
általunk teljesen ferdére beállított és szenit ől szemben elhanyagolt  
járбkelői világképünket, legújabb lírai adásában, a vers és a próza  
közismert váltakozásai révén, amelyeket már a Hangverseny 1001  
dobra (1961) is jelzett, igyekezett kitartani a tulajdon türelmének  
mélységében. Teljesen megszállva a szerelem jelenségér ő l, amely  
számára azonosa költészettel, mégpedig az els ő  és a későbbi sze-
relemétől, egy sajátos csodát: a másneműek együttlétét vizsgálja.  
A végtelenség és az éjszaka, a csillagok és az ősi múlt sötétsége, a  
víztükör és a költő  nemes egyedülléte kategбriái ~ban most minden  
bevégzett és végleges. Az éjszaka tapasztalata, az ismeretlen tra-
pasztalata a költő  számára ebben a pillanatban az igazság meg-
hódítatlan, meg nem ismert (mindenható) hatalmával rendelkezik.  
Végül megértettem, hogy nincs értelme menekülni. Ezért vala-
mennyi törekvése az egyedülálló és olykor egyetlen útvonalra irá-
nyul: a moccanás magamtól magamig. A kutató szellemet, amely  
oly döntően határozta meg e szerz ő  néhány legújabb verseskönyvét,  
most teljesen rnagába foglalja az a bizonyos aggály, hogy ne ves-
sük meg lábunkat a végleges állapot, a halál, a semmi statikusságá-
ban. Noha félek, hogy véglegesen beérik lombkoronám, szбl a  
költő , igyekszem ebben a mozgásban, tulajdon benyomásaim ez  új 
megismerésében ismét áttekinteni a llényegek számtalanját, vala-
mennyi bizonytalant, mintha valaha talán magára a világ tetejére  
helyezték volna őket. „Képtelen voltam ésszel fölérni, mikor kez-
dődik az ember, mi által létezik, mikor vész nyoma, és mi feled-
teti el. Már akkor túságosan megvert a törékeny szépség ű  emléke-
zés. Az emlékezés nem éber őrizése valamiféle egyemsúlynak. Az  
emlékezés, az nem a szabadság. Az emlékezés, az az ítélet. Az  
emlékezés száműzetés." Ekként a jövend ő  jeles szava ezeknek a la-
poknak, amelyik akár a hál б  fogják be képzelőerőnket, önálló je-
lentésünket. Mert a jövő t nem csak úgy megsejtem. El őre átélean.  

Miroslav Antié költészetének egy egész korszakát különben is  
a hitetlenkedés jellemzi a látóhatárának valamennyi jelével szem-
ben, kivéve a fényt, kivéve a világot. Emellett éppen ő  írta le,  
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niszеrint „nem hinni semmiben, az is csak egyfajta buta és lappan-
;б  hivés". De ez a mindenségre, különösen a saját életrajzára ve-
;ett gyanakvó, sőt, ismételjük: ferde pillantás egész paradigmáinak 
:mlékével íródott. Szakadatlanul az elsötétült és félig elfeledett 
núlt határán, amelyre nem vet különösebben ügyet, de amely el-
;ősorban mint a leendő  elemeivel való új komtbináciák lehet ősége 
rdekli, és a jövő idővel való érintkezésben ez a költ ő  sem a tu-
ajdon vonzalmát ,a bolyongás iránt, a nomádság e számára any-
iyira inspiráló fenoménját, amely oly romantikus hangsúlyt kap 
sála, és annyira retorikus néha, sem a rólunk szerzett eddigi isme-
-eteit nem tekinti kivételes örökségnek. Irányzéka túlvilágba, amely  

tt, már közöttünk kialakul, ez az egyetlen fogadalom, amely ked-
~es a számára és amely kötelezi. Anti ć  számára, akárcsak annyi  
nás alkalommal, most is fontos, hogy valamely szituáció vajon  
leven és nagyon valós -e, vagy mindez csupán a mi felületes, szó-
•akozott, ékesszóló kereteink között nyilvánul meg. Tulajdonkép-
)еn már most lényeges jeleznünk, hogy a valós és a valóság sza-
тak a gyermekkor és a képzelete nagy költ ője számára mennyire 
>lyan attri,butumok, amelyek a kiindulópontot jelentik, helyzetek, 
amelyekbő l, akár a panoptikumban, akár az ingeniózusan meg-
тalósult előrelátásban, egyszerre az egész végzetünk is megmutat-
;ozik. A legsűrűbb homály, szabály szerint, az ő  sorsát ostromol-
a, méghozzá minden irányból. Csak a kedves északkeleti szaél, 
amely különben annyi korábbi könyvében is jelen van, változtat-
tat meg mindent, tehet másmilyenné egy pannon városi alkonya-
.ot, vagy a vonatokat, amelyeke költ ő  emlékezetében a világba  
eadott jelzések hordozói, végül az els ő  szerelmet. A növényeik mi-
ológiája, a csillagrajok, a láthatiatlan világ űri rendszerek, mindez  
innyira kitárt és állandó, hozzájuk igazodunk az életen át való  

iagy utazásunkon, és természetesen azdkban a pillanatokban is,  

amikor a búcsúra godolunk, az utolsó találkozásra.  

Antić  lírai gondolata itta megismerés és az idegen tekintetek  

iálójában, de minduntalan hálókban, közel áll Momćilo Nastasi-
eviéhez, bizonyítva, hogy megismeréseink (és benyomásaink összes-
égének ambivalenoiája mennyire els ődleges, és rendkívül valós:  
,A hálók összekuszálták és elkeverték a szálakat. Ahelyett, hogy 
>efognának bennünket, mi fogtuk be őket." (Brasnyó I. ford.) A 
iajózás a felderítetlen, de óhajtott végtelenben, itt szakadatlanul 
igy mutatkozik, mint lehetőség, mint mécsvilág, amelyet követni 
ell. „Ha valaha is nyomunk veszik, annak nem az öregség lesz 
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az dka. Ha valaha is nyomunk veszik, annak nem betegség lesz az  
oЈ  а . Ha valaha is nyomunk veszik, a vágyak miatt veszik nyo-
munk, hogy a te rugalmas hajladozásod a kezdetre visszavezessen."  

Ezért ezek a lírai gondolatmenetnek, vagy, miként Desanka Mak-
simovié egy alcímébő l •eredően mondhatnánik: ezek a lírai eszme-
cserék a halálról és az árambeli hajózásról els ősorban megfogha-
tatlan törekvléseinkben igyekeznek bennünket meghatározni, kitá-
gítva lеhetőségeink, az általunk élt idő  határait. A föld együtt  
hord bennünket tudatában, állítja Antié, és dlbben a kijelentésben  

mintha benne volna a tárgyakkal, a kiúttalansággal és az éjszaká-
val való tűnődések és digressziók teljes logikája. Figyelmeztetésen  

elsősorban a meglevő  szorításokból, a dolgok statikus szeanléleté-
nek megcsontosodottságából való kiszabadulás és annak lehet ősége  
irányába hatnak, hogy, miként 1VLiroslav S. Ma đernál tapasztalható,  
bekapcsolódjunk a dolgok beszélgetésébe. Rajtunk kívül minden  
egészen másmilyen, minden a más igazságokra vonatkozó adatokra  

vezethető  vissza, amelyek szintén érinthetetlenek, szintén alkalma-
zottak, szintén valaki kétségbeeséséb ől, valaki véréből, nagy öntu-
datából támadnak: „Ez a víz, mely itt ered, nem a föld vérköre,  

hanem valójában gaz esze. Túl kell járnunk rajta." (Brasny б  I.  
f ord.)  

Antié számára a jövő  leggyakrabban a dolgok és a sorsok, az  
események és a határok sokfélesége egy másik, bels ő  arculatának  
a meglelése. A jövendő  tehát neon elör еláthatatlan, hanem már kö-
zöttünk van, a másokkal val б  elért és felismert viszonyunklban:  

„Marad mégis a vigasz, hogy a jövend ő  holnap éppúgy, éppnlyen  
nyugtalan lesz, észbontóan nyugtalanná teszi kett đnik nyugtalansága,  
s megismétel bennünket, megismétel a végtelernségig." A jövend ő  
tehát álpun, amely a számunkra megmarad, és — tudvalev ően —  
ez a költő  épp az álomnak tulajdonítja a bizonyíték fontosságát  

a mindenfajta korlátozottság megszüntetésiével ikapesolatasan,  

„Aludnia tulajdon álmunikban, ez nagy nyomorúságot pelenthet,  
Én álmaimban ébren vagyok. Fesztelenül énekelek és zajongok."  

(Brasnyб  I. ford.) És Miiroslav Antiénak, a valóságból jött fiúnak  

épp ez az éber álma szegte be ezeket a verseket váratlan látvá-
nyokkal, az egyedülálló kollázs gazdagságával. Az ún. valóság hí-
rei itt megkettőződnek, egyszer s mindenkorra kizárva az egy  

vagy az egyetlen igazság lehet őségét. Ez az igazság minden irány-
ban megmutatkozik, valamennyi pillantásbál az elme új székvá- 
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rosát alkotva, olyan öblöt, amelyből abba a másik örökkévalóság -
ba fogunk kihajózni, a szintén valósba és visszavonhatatlanba.  

Antié számára a világ is szűk, és a halál, mint a legiszonyato-
sabb megvalósulatlanság, szintén sz űk. És épp ezen a gide-i szűk  
ajtón át kísérel meg játszadozni Antié az örökkévalósággal, igyek-
szmk megismerni a dolgok méltóságát és ismét felallítani a remény  
kék rétegeinek uralmát. Antiénak ez a felújított verselése egészen  
másként szól a gyermekkorról. Miként valaha is, Fez a gyermek-
kor az ő  igazi levegője, a távolodó csillagokkal. Antié verse, oly-
kor cesariéi módon intonálva, igyekszik panteizmusával közvet-
lenül visszaszerezni az els ő  megismerések és Persze az els ő  szere- 
lem ösztönösségébe vetett hitet. Aki tanít, nem öregszik -- 
ként valósul itt meg a tulajdon költ ői tapasztalatai nyomán a vi- 
lág. Lenni szök őkút a vízesésben, sajátossá lenni és annak Fis ma-
radni, saját jelet állítani a faly б  közepén, amely tart valahová  
— ez Antiié rapszodikusan, tágas térség fölé megszervezett lírájá-
nak a jellemzője. Sohasem tartósan boldog, és sohasem tartósan  
boldogtalan, Antié romantikus hőse tulajdonképpen változásból  
változásba menekül, Miloš Crnjanski regényeinek megingott, nyug-
talan és elégedetlen alakjaihoz hasonlóan, akik szabály szerint in-
kább azzal tör ődnek, ami nem itt van, hanem amott. Különben  
az itt és amott Antié lírájának lényeges meghatározója. A nagy  
utazók tanulsága nyomán örökösen a másik hely után vágyódik,  
Olyan vidékre, ahová még nem tettük a lábunk, s amely az új  
kombináció, a mindegy, hogy hol, de semmiképpen sem itt létez ő  
igazság lehetőségeként marad meg a számunkra.  

E líra horizontjai a szeptemberi viharok, a nyírfák, a szelek  
tájképeivel továbbra is a korábbi fázisok teljes szimbolikáját hord-
ják magukban. Minden annyira egyszer ű  és ugyanakkor annyira  
mágikus. A közönséges varázslata, a jelzés, amelyet maga Antié  
vetett fel lényegesként, most, a legújabb verseiben, rendelkezik a  
kis élmények hitének, teljességének és hitelének erejével. Antié köl-
tészetének teljes mágiája tehát épp a valós, a bizonyított, az egye-
dülvaló körében leli meg a maga területét. A kör a valóság, és  

éber álmunk inkorporálódik abba a végtelenbe, abba a lehetetlen-
be, amelyet oly bensőségesen idéznek meg a fiatal Antié versei is.  
Ahogyan egykor minden megvalósítottat tavaszidőben elmeséltnek  

ismert meg, így most épp ezzel a lírai, felmagasztosult álammal  
térnek ki ezek a sorok a banális és a jelentéktelen el ől, meg amit  
a költő  így ír le: A gyűlölködések és betegségek. A veszekedések.  
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A gondok. A féltékenység. Antić  lírájának nagy relativizmusa  ii 
is mint megfigyelés nyilvánul meg, miint a nézőpont esélye. „Szi:  
letésünktől halálunkig tengernyi id őt élünfk, s aki beavatatlan, a  
percekkel méri ezt." Mindenesetre örökösen el őttünk van ez  
merőleges jövend ő , amelyben még fejünket valaki holnapi vái  
lára (Brasnyó I. ford.) hajthatjuk. 

Antić  most jó nyomon halad: az annyira bens őséges, anny ~ir  
spontán intim •líraiság kapcsolata társul a nagy, egyetemes tapasz  

talattal. Köröttünk mindez tulajdonképpen inuimizált, midi  
összelkuszált, hálák, amelyek ránk vadásznak, leend ő  és régmű ;  
idők, a kétely vízesései és ama jövend ő  merőleges pillanatok sz ~  

kőkútjai. A köriben, amely előttünk van és amely még menny ~ir  
hogy utal a sík vidéki mérhetetlen látóhatárra, a végtelen, leírha  
tatlan égbolttal odafenn a magasban, a halál szólongatása intin  
mágikus és egyben fenyegetéssel teli. Tehát mégis minden  a ki 
ellen van, és minden — időről időre — még mennyire hasonló 
komédiázáshoz: 

Az ősi engedetlenség meglétét magamban 
gyöngéd és gyбgyító néven nevezem: 
megbékélésem ahogy mondom. Kérnék, csöndesség, 
egy menettérti jegyet. Meddig? Eddig.  

Az eredendő  idegenség meglétét magamban  
szent és illatos néven nevezem:  
szégyenkezésem ahogy mondom. Kérnék, szépségem,  
egy menettérti jegyet. Meddig? Eddig.  

A régi vétkességek meglétét magamban  
szép és fájdalmas néven nevezem:  
szerelmemet ahogy mondom. Kérnék, áldozatom,  
egy menettérti jegyet. Meddig? Eddig.  

Minden korábbi életem meglétét magamban  
tiszta és üdvözítő  néven nevezem:  
gyógyulásom ahogy mondom. Kérnék, halálom,  
egy menettérti jegyet. Meddig? Eddig.  

(Brasnyó I. f ord  

Ekként, a jellegzetes megszólítássakkal, amelyek korábbról lf 
nyegesek Anti ć  lírájának főneveire nézve, olyan ritmussal, amel 
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megszakítás nélkül beszélgetést folytat mindenféle neveink, név-
soraink témájára, most ismét esélyhez juta levél. A levelek pedig  
már régtől az érintkezés lehet őségét jelentik, a megismerés képes-
ségét, a létezés valódiságát, az intim beszélgetés s űrű  sötétjét, az  
emberek és a dolgok közötti érzéki és különös közlések els ő  réte-
gét. E líra romantikus szelleme sohasem válhatott kérdésessé.  E 
költőnek azonban az elementárisan csavargókat, tengerészeket jel-
lemző  odüsszeuszi bánata, nyugtalan melankóliája, szakadatlan,  
konok törekvése afelé, hogy ehhez a veszélyes módon ismeretlen,  
merő leges jövendőhöz előítéletek nélkül forduljunk, de konven-
ciók és félelem nélkül is, iés némi reménnyel, szuverén és a hol-
napi napra előkészített reménnyel, ez teszi e romantikus szellemet  
egyedülállóvá, felejthetetlenné, öntudatra ébredtté. Anti ć  ily mó-
don talán az utolsó episztoláris, túl hangos, aggódó romantiku-
3unk. Sokaság, ez az a szó, amely id őről időre előfordul ezeken a  
lapokon, de mindig akkor, amikor a költ ő  a tulajdon törődésére  
gondol, a büszke paternalizmusára, a nemzedékek vállára tett ke-
гΡ ére.  

Van egy jellemző  pillanat e korrespondenciában, illetve: Anti ć  
igy Versének dialógusában. A Vers igy szól hozzá: „Azt hiszem,  
egyszerre csak feln ő tt lettem, mint a föld. Maga továbbra is gye-
rek, s épp ez a baj."  

Miért tipikus ez?  
Mindenképpen azért is, mert az olvasó figyelmét ismét ráirá-

nyítja arra a meggy őződésre, amely szerint a költ ő  elsősorban el-
rsadálkozott fiú, ábrándozó gyerek, egy gyermek, aki sohasem fog  
Felnőni. Kis híján mintha Anti ć  gyermekkorról szóló krájának  
egész poétikája, amely örökre úgy kerül et irodalomtörténetünkbe,  
mint feltáró, gazdag, bátor, nem konvencionális, ebben az egyet-
en mondatban szublimálódna. S őt, mi több, itt egy csöndes, de  
Іntići módon kitartó refrén nyilvánul meg: a föld és a fiú, egy  
tenyérnyire egymástól, az egyedülálló szenvedély földrajzában  
irökké tartó párbeszédet folytatnak.  

Miroslav Anti ć  versei akkor sem fölényesen bölcselked ők, amikor  
világi lét első  és végső  dolgait igyekszenek megoldani. Épp fordít-

тa, durván és bizony dramatikusan ütköznek össze a lapos emberi  
gondolkodásmóddal, a közhelyek gazdagságával, de frivolságuk-
~al is. Kézen járni, a fordítottság képe, de mindenekel őtt a meg-
érdezettség 1atványa, itt nyilvánvalóan egy új viszonyulás jele  
mindennapi pillanatok szürkeségéhez, a szakásakhoz, amelyek- 
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nek rabjai vagyunk, az olyan élethez, amely egyenl ő  a meghalás 
sal. 

Antić  pályájának kezdetén a versek sikollyá olvadtak össze  

hangos beszéddé, magas szárnyalású hanggá, amely akár a búza  

kalász lengett a síkság felett. Ezt követ ően a tájkép a dél és a  
észak, a kelet és a nyugat, az évszakok és az ismeretlen városo . 

annyira jellegzetes meghatározóival valóságos felfedezéssé vál 
A tájképben dráama zajlott, mindegy, hogy a vidék vagy az err.  

ber drámája-e. Ezután pedig hirtelen, gyors ritmusban minden  a 
esszé felé hajló versbe ment át, tehát kísérleti szöveg lett, érteke 
zés a szenvedélyről, a szerelemről és a haragvásról. Most ez a vel  
szintén esszé.  

Végige líra teljes vonulatán azonban, a több mint három é` 
tizedet átfogó id őszak során kitartott (és kitart a szerelem, mir  

dig és mindig az első  szerelem pótolhatatlanságának tudata, aká 
a tündérmesében. A mesében, amely nem ér véget. 

Kétségtelen, hogy Anti ć  a reprezentatív, kiforrott szerelmi 1: 
ráfú költdink közé tartozik. 

Antić  ismét a régi. Tehát Anti ć  új. Ezt ki kell mondani éppe 
azokban a pillanatokban, amikor a világ sorsát firtató kérdése 
most inkább a struktúra valódiságának funkai бjában, mint az e~  
klamáciб  és a kollektív elragadtatás túl hangos kinyilvánításána 
szolgálatában, obszesszív témaként merülnek fel, de olyan téma 
ként is, amelyt ől menekülni kell, gyorsan és véglegesen, arra 
másik és másmilyen vidékre. Anti ć, álmodva, ezt a százarcú vak 
ságot álmodja. Képzeletében mégis valóságosan úgy +mutatkozil 
mint a kiút lehetősége, a határtalan távozásé, a hátsó szándék né : 

kuli gondolaté. Anti ć  kézen járva ugyanakkor nyugtalanul bolyon 
a statikusság oázisaiban. És, ha valamit is tesz, elszörnyed a h ~  

lott tenger felett, arra irányuló egyedülálló kísérletének élettelei 
sége felett, hogy mindent a feje tetejére állítson, szinte szürre ~  

lisztikusan tekintse át a valós, a valódi formáit.  
Antić  egyik legújabb könyve a Horoszkóp címet viseli (a  R~ 

divoj Ćirpanov Munkásegyetem és a Dnevnik kiadása, 1983).  
könyvön kívül is azonban a minden lehetőség előrelátása, a sz  

munkra ismeretlen világokigazsága, annak a hitetlenkedésnek  

megbízhatósága, amely már most, mint valami régi vallás, gonos  
és alattomosa számára, mindez ezekben a versekben is sugalma2  

za a prбfétikus lehetőségeket, a találgatást, mint kellemes hírt  
távozás dimenziójáról, a más sorsok elfogadásáról, a sehová sei  
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artozásról. A költő  nagy idegenkedése az önz ő  elhivatottságtól,  
mindenfajta birtoklástól, itt is mindenképpen azt a barátkoz б  

li ~menziбt jelenti, amely magával tudja ragadni a. figyelmet. E líra  

zélesre nyitott kapui számítani akarnak ránk. Ezért a szerz ő  és  
z olvasó között nyomban párbeszéd alakul ki, megosztozik vele 
:ínjain, csalódásain, pokoli illúzi бtlanságán, vereségein és ábránd-
in a hideg csillagok magas tüzénél odafönn. Számunkra úgy tű-
ik, hogy Antić  sohasem állt közelebb Veljko Petrovi ć  egyik ver-
elési típusához, mint épp ebben a fázisában. Miért? Mindenkép-
en azért is, mert számba véve a csillagos eget magunk felett és 

gyermekien kérd ő  tekinteteket mélyen alant, a Pannon sfksá-
;on, ugyanannak a sokaságnak, amelyet mint őskori 'bárd emle-
;etett, a gondja nyomasztotta. Hozzá kell tennünk, hogy Veljko 
'etrović  és Miroslav Antić  e kamplementarizmusát az anteuszinak 
igyanaz az érzlése ihleti. Anti ć  esetében azonban e földdel való 
nágikus érintkezés a megnyilvánulás modernségével hat, áttekin-
etten, majd legyőzötten az érintkezés összességében, az egymásba 
onбdottságban, mint hangzat, amely magából az égalj iránti pan-
eisztikus viszonyulásból is egy teljes kozmoszt hozott létre. 

Képzeld el saját horoszkópodat, és a világon minden csak a te  

egyedben menjen végbe. Épp Antić  énekelt igy szintién nemrégi-
∎en. A gyanúnak ez az annyira személyes, annyira exkluzív módon 
lszánt jegye minden elkövetkez ő  időre, ez a nyugtalanság, amely  
ber álmát jellemezte, természetes, hogy lényegesen meghatározta 
zt a költészetet. 

Az örökkévalóságot itt nem szólongatja, hanem barátkozik ve-
e. Exрressziójában közvetlen és könnyed modorú abban a szó-
oki hangnemben, amely úgyszólván specifikus ismertet őjele ezek-
ek a gonoszkodó és könyörtelen tanmeséknek, amelyeket nem a 
zemünk előtt, hanem velünk együtt épét fel: Anti ć  ma is a kezdet 
.ezdetén kíván lenni. 

Akkor, úgy tűnik, minden megváltozik. 
Csak nem változik ágalt, színpompás kíváncsisága, kutatói von-

alma, benépesült erdeje, amelyben ellenpontként mindig kiválik 
z emelkedett lírai hang. 
És Antić, a f iú a valóságból most ezt csakugyan multiplikálja, 

nézően igazodva az iskolás etikettekhez, az olyan felfogásokhoz,  

igy +köröttünk minden csak egyetlenegy mezeje az értelemnek. 
z a vizsgálódás mindenképpen a leghatékonyabb fegyvere az el 
núls, a halál, az élet látszata ellen. Vagy éljük valamennyi é1e- 
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tűnket, valamennyi valóságunkat, vagy egyáltalán ne birtokoljuk  

az élet jelentéktelen, ránk es ő  csekély látszatát, a csak alig ten-
gődést, az alig magatartást, az alig színházat. Igy szintén olybá  

tűnhet, hogy e líra kicsit sem hedonisztikus, hanem túlságosan ko-
moly és összehasonlíthatatlanul komor dilemmápa még nagyon  

temperamentumosan emlékeztet magára az eredetére, az alapvet ő  
plazmára, arra az els ődleges határvonalra az élet és keletkezése  

között.  
Antić, aki eredend ő  költői hangjának artikulálásában, ugyan-

akkor eredendő  költészetének genezisében is. Az úgynevezett eszt-
rád regiszterekt ől, amelyek messzi földön híressé tették, a hig-
gadt, elmélyedt beszédiga lényegesr ől, az öntudatra ébredésr ő l,  
az intim lírától az egyetemesig, a közhelyekben való szólástól  

ugyanennek az emberiségnek az általános témájáig, amelyr ől egy  
alkalommal azt írta, hogy egyetlen családunk — ez a genezis na-
gyon kevéssé tipikus, egészen sajátságos, egyszóval másmilyen.  

Antić  sem most, sem soha nem tartozott az énekkarba. Költ ői  
beszédében azonban még mennyire megkülönböztethet ő  a sokszóla-
múság, a sokaság, amely megnyilvánul, az összesség, amely nem  

éri be saját határaival. Úgyhogy ezt, Anti ć  lapjain is, szabadság-
nak hívják.  

BRASNY б  István fordítása  

Az elesett harcosok emlékm цИve, 1983  



ÉJSZAKAI INTERMEZZO  

Hangjáték két női és két férfihangra  

BALÁZS ATTILA  

.'ene: Miles Davis Round Midnightja. Egy idő  múlva lehalkul,  
alaki ébresztőórát húz fel, majd tárcsázás hangja, két erőteljes  
iozdulat.  

NŐ  (kellemes, lágy, n ői telefonhangon) Pontosan 23 бra 15  
›erc 22 másodperc. (Megfelel ő  telefonjel.) Pontosan 23 óra 15  
perc 32 másodperc. (Ismét az iménti jel.) Pontosan 23 бra 15 perc  
2 másodperc ... (Rövid szünet.) Majd ugyanaz a kellemes, lágy  
ele f onhang.) Bocsánat, most kérdezhetek én valamit a változa-
osság kedvéért?  

FÉRFI (meglepetten) Hogyne, csak tessék  .. . 
NŐ  Insa márkájú óra?  
FÉRFI Igen.  
NO Ne is fáradjon.  
FÉRFI Hogy tetszett mondani?  
NŐ  (határozottan) Ne 2s bíbelődjön vele, nem fog csörögni.  
FÉRFI Nem? Hisz eddig mindig. .. 

NŐ  Mindig csengett? Most nem fog.  
FÉRFI (menteget őzve) Ne haragudjon, hogy kételkedem. Gon-

olja, meghibásodott?  
NŐ  Mondja, még nem is ismerjük egymást, maga meg máris  

legbensőbb gondolataim felől érdeklődvk? (Gunyoros kacaj.)  
FÉRFI Dehogyis, dehogyis... Én csak be akartam állítarvi ezt  

vacakot, így, gondoltam, megkérdem a központot, maga meg...  

NO Én meg rákérdeztem. Ez annyira furcsa?  

FÉRFI (kissé összeszedve ,magát) Hát azért, vallja be, nem  
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mindennapi, ha a Központ b ővebben válaszol. Meg egyáltalán,  
hogy...  

NŐ  Hogy maga csak meg akart kérdezni, én meg mindjárt  
beszédbe elegyedek. A Központ ugyan sz űkszavú, de vannak  
pletykásabb alkalmazottai. Főleg így, éjféltájt. (Búgó orrhangon.)  
Unatkozom.  

FÉRFI Mit csinál?  
NŐ  Unatkozom. Ez valami természetellenes?  

FÉRFI (feltehet ően borostás áll vakargatásából eredő  mellék-
zörejekkel) Tökéletesen megértem, bár ilyenkor már nem vagyok  

köteles.  
NŐ  (kissé sértődötten) Nem köteles? Nem erőszaka disznótor.  

Hát akkor nyugodalmas, jó éjszakát!  
FÉRFI (ijedten) Ne tegye le, kisasszony. Értsen meg, könyör-

gök! Én lefeküdni készültem, nagyon álmos voltam, de most már  

átment rajtam. Ne tegye le, kérem! Milyen tor? Mir ől van szó?  
NŐ  (nevetve) Hallom, nem készült fel erre a találkára.  

FÉRFI Hogy értsem ezt?  
NŐ  A lábát ugyan megmoshatta, felhúzta a pöttyös pizsamá-

ját, de nem borotválkozott meg, most pedig az állát kaparássza.  

(Az állvakargatás ráspolyos hangja.) Meglehetősen erős sörtéi le-
hetnek, uram, pedig így nem lehet telefonálni! A 'sz őrtüszők tö-
vében képződő  elektromosság zavart kelt a Pupin-skálán, ami az-
tán egész téves benyounásokat eredményez a Központban. Nehéz  

kiszűrni a fölös zörejeket, ami zavara hiánytalan össz`klép meg-
alkotásában. De tulajdonképpen mit is akar ön?  

FÉRFI (nyugodtabban kicsit mintha megeredne a nyelve) Én?  
Tulajdonképpen semmit. Holtfáradtan értem haza kilenc után. Va-
lami kimerítő  melodrámát vetítettek a kertmoziban. Különben is  
nehéz napom volt.  

NŐ  ó, 6! És mi történt még ma?  - 
FÉRFI Hát, a legut бbbi fiizetésemből vettem egy pár siniicip&.  

Olyan kissé tompított orrút. Piszokul feltörte a sa гΡ~kam, így alig  
értem föl a nyolcadik emeletre. Le is vetettem mára harmadikon,  

mert természetesen a lift megint csütörtököt mondott. Úgy igye-
keztem felfelé: zokniban. Nem tudom, oly tetszet ősék ezek a mi  
cipőink. Szépek, de keménytik, nem ám, mint az olaszoké! Mind-
egy, majd kitaposom. Úgy néznek ki, mintha még egy világhá-
borút is kibírnának. Egye fene, veszek még egy pár ugyanilyet  
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talián-puhában. Mert ha már itt tartunk: tudja-e, tulajdonkép-
pen mit csináltam mérgemben, amikor hazaértem?  

NŐ  Ugyan nyit?  
FÉRFI Tulajdoniképpen kihajítattam a vadonatúj cip őket az  

ablakon.  
NŐ  Rosszul tette. Nem vette ki a pertliket?  
FÉRFI (töprengve) Nem. Miért kellett volna kivennem?  
NŐ  (rosszallón) Mert az Egyetemes Kommunikációtörténeti  

Egybekötött Beszélgetéslebonyolítási Tájékoztat бnk ezt így írjfа  elő .  
Ön nem tudja?  

FÉRFI Nem.  
NŐ  Különben, ha kidobta .a cip őket, mire használja majd  a 

puhítбt, maga szerencsétlen?!  
FÉRFI A másiskhoz.  
NŐ  A puhához? Arra nem kell.  
FÉRFI (kissé kényszeredett nevetéssel) Látja, ez eszembe se ju-

tott. (Szünet — a háttérben halkan szól a zene.)  

NŐ  (rámenős kitartással) De nem is a puhítб  kérdése ez. Hát  
nem ismeri a Telefonkönyv els ő  mondatát?  

FÉRFI Rémeik, de  .. . 
NŐ  (okító-idéz ő , biblikus hangnemben) És akkor vala két üres  

suviakos pikszis. A hetedik napon ezt egy pertlivel összeköték  .. . 
FÉRFI Must már tudom! „És ígyen veszi kezdetét az Egyete-

mes Társalgás."  
NI Ígyen vevé kezdetét.  
FÉRFI Igyen vevé.  
NŐ  (ujjongva) Kistűnő ! Bravб ! Bravisszimб ! Öregember nem  

vén ember.  
FÉRFI Addig hajlítsd a fát, amíg fiatal vagy!  
NŐ  Éljen!  
FÉRFI Éljen!  
NŐ  Éljen!  
FÉRFI Utazzunk együtt az éjszaka végére!  
NŐ  Nem, szoba sem jöhet.  

Szünet — ezttal határozottabban tör el ő  a háttérből mind ez  

idő  alatt diszkréten hallatszó zene.  

NŐ  (hízelg őn) Mondja, ez nem Miles Davis?  
FÉRFI De, ez Miles. Ingadozik az áram. Maga is hol távolo- 
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dik, hol mintha közelebb, egészen, egészen közel lenne. (Suttog-
va.) Mintha egy hullámhosszon m űködnénk, az ultraröviden.  

NŐ  Csak azok udvarlását veszem figyelembe, akiket ismerek.  
FÉRFI Valahol meg kell szakítani ezt a bűvös kört!  
NŐ  Magában talán indulatok kezdenek gerjedni?  
FÉRFI Kristálytiszta érzelmek.  
NŐ  (incselkedve) Pedig nem is ismer. Azt sem tudja, hogy né-

zek ki. Magas vagyok vagy ,alacsony? Köviér vagy sovány? Sz ő-
ke vagy barna? Fogalma sincs, hol hordom az icurka-picurka  
anyajegyem. Vagy magának ez nem is lényeges?  

FÉRFI Nem. Akarom mondani: olyan szép a hangja, hogy az  
minden mást feledtet.  

NŐ  Milyen?  
FÉRFI Asszonyom ... kisasszony, maga nagyon szép. Maga  a 

legszebb, legszűziesebb, legtisztább hang. Egyszóval: a legszebb  
hang.  

NŐ  Próbálja meg kicsit pontosabban körülírni!  
FÉRFI (némi fennköltséggel) Szép, oh be szép! Kerek, meleg  

és barna, akár Miles szemgolyói. Meleg, ugyanakkor kicsit kor-
holó. Értelmes és lezárt, ám gyermeteg kíváncsisagában hihetetle-
niil nyitott, mint szülőföldem tavaszi mezői. Kicsit lezserül arti-
ku~lál, néha szinte sziszegve ejti a hangokat, ritmikusan löki ki  
gyöngyfogai közt, nedves, fényes ajikt csücsörítve, oh, gyermek-
korom vegytiszta sz ő lőzsírt izzadó lankái nyári napsütésben!  

Apám nagy munkászubbonya, forró tekintete, friss, barna kenyér  
felkarja, vasárnapi nyakkend őn, akár Miles a templomban. Apám  
érdes tenyere gyerekarcomon. Nyelvével elégedetten csettint min-
den kerekded mondat után. Olyan, mint szül ővárosom szerda dé-
li, majdnem szinkrónban búgó szirénái, pukedlijai, anyám könny ű  
ruhásnak suhogása: (Az átszellemültség magas fokán.) Olyan, de  
olyan finom, áttetsző  és selymes, akár  .. . 

NO (fojtott hangon) Akár?  
FÉRFI (hirtelen kijózanodva) Eh, miket beszélek! Mit mon-

dott, hány бra? Én tulajdonképpen csak ezt akartam megtudni.  
És, kérem szépen, miért ne csörögne ez az б ra?  

NŐ  (az információs kisasszonyok hideg tárgyilagosságával)  

Mert csütörtök reggel az INSA típusú duplacsörg ős ébresztőórák  
két csörgője közül egyik sem csörög. Márpedig holnap csütörtök.  

Kielégítő ?  
FÉRFI (tűnődve) Csütörtök? Akkor most mi legyen? Hogy éb- 
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redek én fel reggel? (Nevetve.) Nahát, ez eszembe se jutott!  Rt-
kán használom a telefont. Majd maga felébreszt!  

NŐ  Tárcsázza a kilenc-nyolc-hármat. Én csak egy automata  
vagyok, azaz... várjon csak!  

FÉRFI Maga egy automata?  
NŐ  Maga meg nőtlen, nemde?  
FÉRFI Feleségem elhagyott.  
NŐ  Találgathatok?  
FÉRFI Ha örömét leli benne...  

A borostás áll vakargatásának hangeffektusa. 

NŐ  Tartsa kicsit távolabba kagylót! Igy jó. Szóval, a felesége  
megszökött, mondjuk, épp egy gazdag nyugatnémet cip őgyáros-
sal. Kitaláltam?  

FÉRFI (csodálkozva) Nagyszerű ! Honnét tudja?  
NŐ  Mindent tudok.  
FÉRFI Mit még?  
NŐ  Ön villó-on-+fékoni születésű , középtermetű , világoskék sze-

mű , lojális állampolgár. Inkább okos, mint buta. Kicsit humorta-
lan. Gyermekkorát a zsenge pázsit borította partok közt szelíden  

csordogáló, intim füzek ölelte Fékan csillámló t űikre mellett töl-
tötte, ahová — mint az imént tudtuk meg — odahallatszott  a 
szerdai delel ők messze búgó szirénahangja, míg maga aritmetikát  
tanult apja érdes, simogató munkástenyerével a tarkóján. Kés őbb,  
váratlan fordulatként, a f ővárosi balettiskolába került, de egy  
óvatlan pillanatban a lábát törte, ami egyben szédületesen felfelé  
ívelő  karrierjének a végét jelentette.  

FÉRFI (dühösen) Valójában táncolhattam volna tovább még  

úgy is! Még féllábon is jobb voltam annál a sok dongalábú mam-
lasznál. Nekem a véremben van a zene. A véremben! Érti? De  
nem akartam így, sántán a középszer apostolává lenni. (Röpke  
hа tásszünet után higgadtabban.) Bocsásson meg, kérem. Folytassa.  
Ne hallgasson el semmit. Szembe kell néznem a valósággal. Él-
jen!  

NŐ  Éljen!  
FÉRFI Éljen!  
NŐ  Éljen!  
FÉRFI Éljen!  
NŐ  Éljen!  
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A Round Midnight majdnem recseg ővé erősödő  hangja.  

NŐ  (túlsüvöltve a zenét) Édesanyja szomorú tekintet ű, lengyel  
zsidó származású, apja magyar-olasz, (az Országh-féle kéziszótár-
ral mindketten kivándoroltak Ameriikába, ahol közlekedése sze-
rencsétlenség áldozatává lettek, még csak nem is érkeztek telefo-
nálni haza. Sosem volt érméjük. Magát a nagybátyja iskoláztat-
ta, aki önt szabályosan postázta volna szülei meggazdagodása ese-
tén. Ehelyett így a tánciskola intézetébe adta a Jobb és Bal Tán-
coslépű  Társult Cipőművek Fűrészelt Végű  Sinn~icipő  részlegének 
meghatározott id őre szóló élvezeti szelvényével a zsebében. 

FÉRFI (elragadtatottan kiabálva) Hundred Miles! ó, Amerika! 
Amerika! Amerika! Davis-kupa. Anglia, Amerika! Miles, Miles! 
Szép, szép, szép! Anyám, Apám!  

NO Bácsikája aztán elt űnt a dachaui kemencékben, ön meg  
egyedül maradt ,a hideghaborús világban. Lengyelországi rokonai-
tól nehéz vasfüggöny választotta el, emitt meg nem maradt sen-
kije. Semmije, csak öt perc zene a szívében. Nem tört el a lába,  

hanem elnehezedett, érti? Elnehezedett!!!  

FÉRFI Oh feketék, oh fehérek! Oh Európa-blues, ah lengyel  
blues! Olasz kantáta, s"abaci rádió, szomorú csütörtök — szomorú,  
szomorú, szomorú! Apám, Anyám!  

NŐ  б lomlábakоn Európánat. Minden komolyabb színház be-
csapja előtte kapuit, néha olcsó kabarékban lép fel. Hol fiú, hol  

nem. Aprópénzért!  
FÉRFI Még! Még! Még! Akarom az igazságot!  
NŐ  Egy züllött éjszakán Párizsban egy ismeretlen szajha ellop-

ja élvezeti szelvényét, és nem marad tényleg semmije. Hosszú út-
ja végén hazavetődik, ide, .ahol a Jobb és Bal T. T. C. .balettcipő-
részlegének éber portásává váliik, ám hiába kuksol ott, a vakab-
lakban, gyönyörűszép mosolyú felesége — a közismert cip őmodell  
— a vészkijáraton át meglép a f őmuftival, hogy ott adja át ma-
gát szeretőjének, a hangár mögötti galagonyabokorban, aztán —
a nemzett gyerekkel együtt! — hamis útlevéllel és szép remény оk-
kel eltűnnek az élet forgatagában. (Gúnyosan.) Kaptafáról ismert 
történet, még mindig vetítik a kertmoziban, fonnyadó szíveknek. 
A gyárban kényszerigazgatást vezetnek be, magára pedig gyanak-
szanak a megcsappant hangárkészlet miatt. ósdi sztori 'ma, kerek  

ki tudja, hányban immár. Akarja hallani tovább?  
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FÉRFI (kétségbeesetten) Nem! Elég volt! Mindjárt leteszem  a 
kagylбt! Istenem, hová is kell tenni?! 

NŐ  Hát emlékszik-e a feleségére, míg itt nekem udvarolgat? 
Milyen volt ő? Magas vagy alacsony? Kövér vagy sovány? Sz ő-
ke vagy barna? Ő  hol hordja az icurka-picurka anyajegyét? Fehér 
vagy fekete, mint, mondjuk, ez a telefon? 

FÉRFI (üvöltve) Elég! Nem megmondtam: elééééééééáég!!! 

Eszeveszett ráspolyozás hangja, aztán, mint mikor valaki bele-
gabalyodik valamibe: csörömpölés, tompa puffanás. Olyan effek-
tus,  mint amikor menet közben a gramofon villásdugó ját kihúz-
zák a falból. Hosszú csend, majd halkan:  

Ni Hallasz, Eduárd? (Csend.) Halló, Eduárd! ... Eduárd! Mi 
történt? (Csend.) Eduárd, kelj fel, és járj! 

FÉRFI (halk nyögések közepette) Nem vagyok Eduárd! Szűcs 
Albert a nevem. 

Ni (csábító hangon) Én sem vagyok Josephine, de fel őlem 
nyugodtan szólíthatsz Josephine-nek. Táncolj el nekem valamit, 
Eduárd! 

FÉRFI Még csak az hiányzik. 
Ni (könyörögve) Most már ismersz, Eduárd. Most már nyu-

godtan eltáncolhatsz nekem bármit. 
FÉRFI Fája bokám. 
Ni Szorítsd össze a fogadat! Hát örök életre puhány akarsz 

maradni, Eduárd? 
FÉRFI Akárha a feleségemet hallanám. 
Ni Nem vagyok a feleséged, ám ha hallgatsz rám, még igen 

kellemes meglepetésekben lehet részed. Rendben? 
FÉRFI Összetörtem a lemezt.  
Ni Hm, mindenesetre Miles megbocsát. Nincs másik lemezed?  

(Ingerülten.) Hallб, Eduárd! Hallasz? Mit csinálsz már megint? 
A 'katonaságban nem tanítottak meg borotválkozni? Igy nem le-
hit telefonálni, mondtam már! Van másik lemezed? 

FÉRFI Nincs.  
Ni Akkor zene nélkül. 
FÉRFI Zene nélkül? 
Ni Pontosan. 
FÉRFI De hiszen én csak a zene szárnyán tudok erre összpon-

tosítani.  
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NŐ  Kérlek, próbáld most meg anélkül!  

FÉRFI (hirtelen lelkesedéssel) Pillanat! 

Feltehetően szekrényajtó csikordulása, matatás.  

NŐ  Felhúztad? 
FÉRFI Fel. 
NŐ  Oké? 
FÉRFI Oké. 
NŐ  Nem csúszik? 
FÉRFI Van egy kis krétaporom.  
NŐ  Akkor kezdheted. Rajta! 

Balettcipők kopogása hosszan.  

FÉRFI (közeled ő  zihálással) Tetszett? 
NŐ  Kitünő ! Igazán príma táncos vagy. Még, kérlek, még!  

Balettcipők csúszkálása, kopogása egyre szilajabbul, apró nyögések  
és lélegzetvételek szaggatta dzsesszesen improvizált dudorászással,  

halandzsázással, mellyel a táncoló férfi kíséri önnön mutatvá-
nyát. Egyre vadabbul!  

NŐ  Isteni! Milyen kecses, ugyanakkor férfias. Vesd le a pizsa-
mádat, Eduárd! Dobi le minden feleslegeset, tépd el láncaidat, 
lökd a tengerbe ballasztjaidat! Repülj, repülj, Eduárd! Jobban, 
vidámabban, gyorsabban, repülj, Eduárd! Szabad vagy, Eduárd!... 
Még, még, még, még, még! Sose hagyd abba, szerelmem! Nehogy 
most abbahagyjad, kedvesem! Nehogy most ... Eszem azt a rövd, 
de annál szebb, részarányos testedet! Szép vagy, Eduárd! 

Remek dupla nyolcas! 
Most! Bravб , szépségem! 
Kilences, tízes — szédületes! Bravisszimó!!! 
Még, még, még!  
Nézd, sírok drágám a szépségt ől! Utad ezelket  a 
könnyeket, Eduárd? Ezek a te könnyeid!  
Ah, ah!  
Éljen, Eduárd!  

A férfi gyors, kopogás kísérte fújtatása: dbdbdbdbhh.  
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Dupla tizenegyes! Ki tud még ilyet? 
Csak te, Eduárd! Szabad sikitanom, szabad sikítanom, 
szabad-e, Eduárd? 

fÍfÍÍfIÍÍfífÍtf, 
JIPfÍÍÍÍÍfÍÍÍ, aranyom! 

Kicsike, kicsike kis halacskám, nehogy abbahagyd! 
Most, most, most, ahogy csak Te tudod! 
ÍÍÍÍfgy, rúgd cl messzire a pizsamád! 
Éljen, éljen, éljen: Eduárd! 
Az egyetlen! 

Balettcipők fergeteges kopogása, eszeveszett kopácsolása el őbb 
szteppelésbe, majd Art Blakey dobszólójába csap át a Hank's 
Symphonyból. Aztán csend. Csak a férfi zakatoló lélegzése. 

NŐ  (rekedten) Gyere közelebb, Eduárd! Szoríts magadhoz! Ha 
ügyesen lépkedsz, nem rántod ki a dugót a falból. Most, még va-
dabbul, szerelmem — szoríts magadhoz! Repülj, repülj, Eduárd! 

Ismételt részlet Blakey szólójából. 

NŐ  (izgatottan súgva) Van valahol egy csavarhúzód? 
FÉRFI (meglepetten) Minek? 
NŐ  Ha megfordítasz, négy kis csavart látsz alul. Csavard ki 

őket óvatosan, és tedd a hamutartóba, hogy el ne vesszenek, majd 
távólítsd el az alsó lemezt. Gyorsan, kedvesem! 

Távolodó, majd kisvártatva szaporán közeled ő  léptek. 

FÉRFI (aggódva) Nem vagyok valami jártasa dologban. Nem 
lesz ebből baj? 

NŐ  (türelmetlenül) Ne légy majom, Eduárd! Gyorsan, de óva-
tosan; minden perc drága. Vigyázva! 

Csavarhúzóval való vacakolás hangja. 

Sssz! Azért ne ennyire! 
Remeg a kezed, édesein! 
Gyorsabban! 
Príma, mindjárt lejön .. . 
Nahát .. . 
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Igy, ni! Ez az!  
Szervusz, Eduárd!  

FÉRFI Szentséges úristen, gyönyör űségem! Milyen pazar és mi-
lyen komplikált!  

NŐ  Csókolj meg, Eduárd!  

Ebben a pillanatban dörömbölnek az ajtón.  

FÉRFI II. Kinyitni, rendő rség!  

Csend.  

FÉRFI II. Rendőrség!  
FÉRFI (keserűen) A fene vigyen el benneteket. Pont most kell  

jönnötök?!  
FÉRFI II. Lökjétek be az ajtót, fiúk. (Hatalmas reccsenés után.)  

Szűcs Eduárd? Ezennel letartóztatom.  

FÉRFI Nem vagyok Eduárd. (Halkan.) Felvehetem a pizsa-
mám?  

FÉRFI II. Hová dugta a telefont?  
FÉRFI (leverten) Sehová. Ott van.  
FÉRFI II. Halló! Oké, főhadnagy. Köszönöm szépen!  
NŐ  Éljen az igazság! Viszonthallásra, őrnagy úr!  

A másik oldalon leteszik a kagylót, miután rövid ideig a meg-
felelő  telefon jel hallható, amely a kagyló ez oldali elengedéséve ! 

megsz űnik. Miles Davis Round Midnightja. Rövid id őn belül hát-
térbe szorul.  

NŐ  II. (kellemes bemondói hang) J б  estét kívánok, kedve s 
hallgatóink! A Kék Hang éjszakai adásában Sz űcs Albert, álnevén  
Albi, terrorcselekményekkel összefügg ő, tiltott balettcipő-üzérke-
déssel foglalkozó nemzetközi szélhámos letartóztatásának mozza-
natait hallhatták hangfelvételr ől. A cinikus bűnöző  a tárgyalá s 
első  napján Hófehérkének öltözve jelent meg, mondván, a balett-
cipőket 'hét táncművészetre éhes kisgyermekének tulajdonította e]  
a visszaadás szándékával. A lélekorvos szerint Albi, bár veszélye-
sen cinikus, a teljes beszámíthatóság lelkiállapotában követte e]  
gaztetteit. Amúgy meglehetősen szende külsejével összhangban csak  
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ginnyit jelentett kii: „Nem f élek a farkastól! Csak azt sajnálom,  

fogy engedtem a barkácsolás csábításának. Sükettelefonáltam, az  

n darabom így bukott meg. Szellemem még él." Hála Gertru-
iis felügyelőnő  leleményességének és Hubertus f őfelügyelő  bátor-
;ágának, a veszélyes csirkefogó ezúttal is lakat alá került. A közös  

lkcióban a háztömb lakói is kivették részüket, amikor — jó meg-
Figyelőképességüknek köszönhet ően — észrevették, Albi telefonon  
hazudott Gertrudis felügyel őnőnek, amikor azt állította, hogy a  

cipőket kidobálta az ablakon. Következtetésük helyes volt, hogy a  

iörözött bűnöző  tovabbra is a tárgyi bizonyítékok birtokában  
van híres, pöttyös pizsamájában. A játékból ezúttal csak Rin-tin-
ain maradt ki. De ne bánkódjanak, marad még az ő  számára is  
:ennivaló. Egyébként Albinak még a kommunikáeiás fajtalanko-
Ј ás vádjával is számolnia kell. (Rövid szünet.) Kedves hallgató-
~nk! A Kék Hang búcsúzik önöktől. A Blue Note soron követ-
kező  epizódjával egy hét múlva jelentkezünk az Egyesült Adók  

iullámhosszán, a szokásos id őpontban. Nyugodalmas, jó éjszakát!  
[reméljük, ágyban vannak már!  

Сejelentésként a Round Mi.dnќght.  

Forma III.,  1982  
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TÖTH BUBORA ISTVÁN  

1944 őszén vetődött föl a Petőfi brigád megszervezésének gon-
dolata. Varga István, aki részt vett a spanyol harcokban, s on-
nan ,ismerte Kosta Nađ  ezredest és Brindza Károly ifjúkommunis-
ta, aki a szegedi börtönb ől akkor szabadult, leutazott ÚjvidékrE  
Kosta Nađhoz, tájékoztatás végett.  

Elkezdtük toboroznia fiatalságot, illetve mindenkit, akii haj-
landб  volt részt venni a harcokban. A szervez ő  munkát néhány
idősebb és néhány ifjúkommunista végezte. Utcáról utcára, ház-
ról házra jártunka községben, s habára reakció rémhíreket ter-
jesztett, eredménnyel járt a fáradozásunk. A szervezés az egés2  
járásra kiterjedt. A Pet őfi brigád indulásának napját 1944. no-
vember 29-ére tűztük ki.  

A mai Posta mellett lev ő  irodaház helyén volt egy egyemele-
tes épület, a kaszinó. Valamikor a helybeli zsidó keresked ők é;  
ügyvédek építtették, ezért a nép zsidó kaszinónak nevezte. Itt jöt-
tek össze szórakozni és megtárgyalni uzsoraüzelmeiket, jogaik vé-
delmét és keresked ői manővereiket. Ebben az épületben gyülekez-
tek hat órára a csantavéri, kishegyesi, bajsai és topolyai magya-
rok, akik a Petőfi brigádban részt akartak venni a fasizmus el-
leni harcokban.  

A központtól a Kálvária felé, a mai Pet őfii brigád utcán sora-
koztunk föl kettesével. A fels őbb parancsnokság Jontovics Ru.  
dolf partizánharcost küldte Topolyára, hogy a csapatot a kijelöli  

helyre vezesse. Kilenc óra körül, rövid üdvözl ő  után, a Krivaj ~ 

folyó hídjáról néhány mondatban szólt arr б'l, hogy családunk  é; 
népünk békéje és boldogabb jöv őnk érdekében veszünk mi is részi  
a népfelszabadító háborúban, amihez sok szerencsét kívánt.  

A kaszinói gyülekezésnél megjelentek közül több mint százar  
nem voltak hajlandók velünk tartani. A reakció befolyása alá ke- 
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rülve az utolsó pillanatban meggondoltálk magukat. Ezeket a mos-
tani bíróság helyén levő  Patócs-féle vendégl ő  udvarába terelték,  
ahol különféle munkák végzésére osztották be őket.  

Borús, nyirkos, hűvös idő  volt. Szemerkélő  esőben indult el  a 
menetünk Moravica felé. Én és Kókai Mihály a menet elején ha-
ladtunk. Közvetlenül utánunk a L őrik Pista fia, ifjabb L őrik Ist-
ván és unokatestvére, ifjabb Kiss József jöttek. Amikor elértünk  
a Négyesnek nevezett határdombokhoz, megálltam, és megszámol-
tam, hányan vagyunk. 1062-en voltunk. Számításunk szerint To-
polyáról úgy nyolcszázan lehettünk. Nem vezettek rólunk nyil-
vántartást még akkor.  

Déltájban értünk Moravicára. Ott elid őztünk vagy két órát,  
amíg az ottaniak csatlakoztak hozzánk. Pacsérra érve álltunk meg  
ismét, .megvártuk az Ott csatlakozókat. Pacsértól Bajmokon át Ne-
mesm~iliticsig értünk el, mikorra beesteledett. Ott hélyeztek el ben-
nünket éjszakára. Másnap délel őtt értünk Zomborba. Ott meg-
álltunk. Valamilyen középületben telepedtünk le.  

Alighogy elszállásoltak bennünket, megérkezett egy csapat to-
polya asszony, akink azért jöttek, hogy férjeiket rábeszéljék az  
árulásra. Szerintem ez a jelz ő  illifk rájuk, azokkal együtt, akik ott-
hon maradtak, a Patócs-féle vendégl ő  udvarában. Nem is hiába  
jöttek, mert reggel láttuk, hogy legalább hatvanan gyáván meg-
szöktek közülünk.  

Akadtak köztünk olyanok is, akik a megszállókkal együttm ű-
ködve elkövetett bűnük tudatában a Pet őfii brigádban való rész-
vételüket fedezéknek szánták, de ezek is kimutatták a foguk fehé-
rét, mert kés őbb csak elszökdöstek. Ezeket mind elfogták — már  
akkor volt nyilvántartás —, és külön alakulatban tartották őket.  
Egy éjjeli harcban fölmorzsolódtak.  

A Petőfi brigád tagjainak zöme nincstelen földmunkás volt.  

Kisebb számban voltak ipari munkások és néhány diák. Volt egy  
nagygazda is, hírmondónak, Bencsik István, de még csak csúfság-
ból sem volt egyetlen középosztálybéli iparos, keresked ő  vagy kö-
І.épparaszt.  

Zomborból Bezdán felé haladva mindenféle eldobált holmit lát-
tunk, amit a Bácskából menekül ő  Hitler-barát svábok dobáltak el,  
hogy könnyítsenek a patkó híján elevenig kopott körm ű  lovaikon.  
Volt ott kilométereik hosszán minden, ami a háztartásban szüksé-
ges. Varrógép, dunna, párna, suba, bödön zsírral, oldal szalonna,  
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zsákokban liszt, kukorica, bicikli, összetört 'kerék, elhagyott ko-
csi, lesántult, egy helyben reszkető  lovak... 

Zomborban csatlakoztunk ahhoz a partizánalakulathoz, ame-
lyikkel Botinánál átkeltünk a Dunán egy pontonhídon. Akkor 
láttam először pontonhidat: a szorosan egymás mellett lev ő , össze-
kapcsolt csónakokra er ős gerendákat fektettek, és azokra fosznidesz-
kkat rak_ak. A gerendák két szélére egy-egy szál deszkát tettek, azon 
ment át a gyalogság, közvetlenül a víz mellett. Egy félrelépésnél 
könnyen beleeshetett az ember a Duna vizébe. A közepén mentek 
át a járművek, 50 méterre egymás után, igencsak ringatózva. Ez 
volt az első  képességvizsga, amelyen sikeresen átestünk, mert kö-
zülünk csak egy próbálta meg, hideg-e a víz, az is csak féllábbal. 
A tankok és gépkocsik végtelen sora kelt át ezen a hídon. Éjfél 
után értünk át Botinára. A Duna-parton még füstölgött egy ház 
gerendázata. Nem sokkal el őbb gyújtotta föl valaki. Reggelig elhe-
lyezkedett ki hol tudott. Másnap a faluban szétosztottak bennün-
ket a házakhoz, ahol enni kaptunk, és amikor beesteledett, indul-
tunk tovább. 

Csendes, borús éjjel volt. Egész éjjel a legkisebb pihen ő  nélkül 
mentünk a partizánok után. Nem voltunk hozzászokva az ilyen 
kitartást igényl ő  meneteléshez. Hajnali négy órakor egy falu szé-
lén egy szalmásszérűben vetettük el magunkat, nagyon fáradtak 
voltunk. 

Reggel továbbindultunk, délután egy magyarországi községben, 
Beremenden állapodtunk meg, Ott is aludtunk. Másnap d>él körül 
értünk Harkányba. Egyórás pihen ő  után a Harkánytól 5 km-re, 
délnyugatra levő  Drávaszabolcs felé indultunk. Ott elszállásol-
ták bennünket. 

Annak a partizánbrigádnak a fölügyelete alatt, amelyik veze-
tett bennünket, rendes katonai szervezetté alakultunk. Három 
zászlóaljba osztottak be bennünket, melyek mindegyike három-
három századból állt. јsszegyűjtötték a kommunistákat, és min-
den századba beosztottak egyet politikai biztosnak, egyet pedig 
századparancsnoknak. Ezenkívül minden zászlóaljhoz még egy po-
litikai biztos került. Fegyvereket is kaptunk, de negyedrészének 
nem jutott. Volt mindenféle fegyverünk: jugoszláv, olasz, német, 
magyar, amilyent a partizánok a harcokban az ellenségt ől zsák-
mányoltak. Mindenfajta puskához többkevesebb golyó is volt. 
Én egy rövid csövű, olasz puskát kaptam, hozzá tizenkét golyót. 
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Drávaszabolcson tíz napig tart бzko 'dtunk. Néhány cipész is volt  
köztünk, akik szereztek a faluban szerszámot, különféle b őröket,  
és sokunknak megjavították a kilyukadt lábbelijét. Bárhová men-
tünk, mindig ezzel foglalkoztak. Ha nem lettek volna cipészeink,  
nagyon sokan mezítláb maradtak volna, mire a hidegebb id ő  be-
állt.  

Az idő  állandóan es ős volt. Nem sokunknak volt er ősebb láb-
belije, a nedves cipőtalp köves úton gyorsan kopik. Nekem elég  
erős, bakancsszerű  oipőm volt, de mikorra Drávaszabolcsra ér-
tünk, úgy megvékonyodott a talpa, hogy minden lépésnél érez-
tem a domborúbb köveket. Ekkor rájöttem, hogy menetelésnél mi-
nél rövidebbeket lép az ember, annál el őbb kilyukad, elkopik a  
cipőtalp, mert minden lépésnél súrlódik. Rászoktam a méteres lé-
pésekre. Féltalpat vertek a cip őmre, és minden menetelést kibírt.  
Vigyáznunk kellett, mert ruhából nem kaptunk utánpótlást.  

A politikai biztosok (komisszárok) osztálytudatán, marxista  
képzettségén múlott, milyen volt az emberek magatartása a har-
cok alatt és a fennálló helyzetben. Nagyon is különböz ő  volt. Itt  
mutatkozott meg, milyen kommunisták fejl ődtek ki a Párt illegá-
lis működése alatt. Nagyon fontos tényez ő  volta komisszár egyé-
ni viselkedése is; hogy bajtársias, közvetlen, szerény volt, vagy  
fölényes, pöffeszkedő , nagyképű . A politikai biztosnak ezek a tu-
lajdonságai vonzóvá vagy ellenszenvessé tehették az emberek sze-
mében még acélt is, amiért harcba indultak. A zászlóalj politikai  
biztosainak az volt a feladatuk, hogy fölügyeljenek a századokban  
uralkodó politikai hangulatra. Ha nem volt megfe?el ő , akkor ne-
kik kellett elhárítaniuk a bajokat. Sajnos, a zászlóaljakhoz kar-
rieristák iis kerültek a politikai biztosi helyekre. Baranyi Cservé-
nák Pál például az I. zászlóaljnál egy kiöltözött, pöffeszked ő ,  
üresfejű  gigerli volt. Udvartartást alakított maga körül a zászló-
alj irodáján. A III. zászlóaljnál Cservénák Imre nem volt annyi-
ra fölényes, de az meg az iszákosságával rontotta a politikai lég-
kört. Nekünk a századoknál kellett ellensúlyoznunk a föntiek hi-
báit, nem pedig fordítva történt. Nem volt tehát zökken őmentes  
a Petőfi brigád tevékenysége sem.  

Drávaszabolcs utána Dráva fels ő  folyásánál fekvő  helységek-
be irányítottak bennünket. Nem sok id őt töltöttünk egy-egy he-
lyen, állandóan mozgásban voltunk százkilométeres szakaszon.  
Meneteléseink során, míg csak a kijélölt helységbe nem értünk,  
nem álltunk meg pihenni.  
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December 20-a körül, a pontos napot nem tudom, Sinkovics 
Dezső  egy kisebb csoport asszonnyal fölkeresett bennünket. A re-
akció olyan rémhíreket terjesztett otthon, hogy az egész alakula-
tunkat megsemmisítették a németek. Tényekkel kellett megcáfolni 
az éllenséges propagandát, amely az otthoni légkört mérgezte. 
Másnap mindenki írt levelet, és szóbeli üzenetet is küldött haza. 
Nem hiányzott még akkor közülünk senki, csak a brigádparancs-
nok-helyettes, Varga István sebesült meg; egy megfigyel őállvány-
ra mászott föl, akkor kapott comblövést, usztasák l őtték meg a 
túloldalról. Ettől kezdve rendes levelezést folytathattunk az ott-
honiakkal. 

1945. január 1-jén egyesültünk az 1943-bon alakult horvátor-
szági magyar Petőfii zászlóaljjal. A három zászlóaljunkhoz osztot-
ták szét őket. Minden századnál a szlavóniai zászlóaljból átvezé-
nyelt tisztek lettek a századparancsnolkok, az addigiak a helyette-
seik. Mi maradtunk továbbra is politikai biztosok, bel őlük let-
tek a helyettesek. Politikai és marxista ismereteik gyérek voltaik. 

A brigádparancsnok Kiss Ferenc bukovaci borbélymester lett, 
a helyettese Varga István. Brigádkomisszár Jontovics Rudolf vas-
munkás, helyettese Baki Ferenc gyári munkás. Ezek mind közvet-
len, osztálytudatos kommunisták voltak. Nemsokára Föls őszent-
mártonra mentünk. A tél nem volt nagyon kemény, a Dráva nem 
fagyott be, hogy átmehessünk Horvátországba. Ezért megvártuk, 
míg hidat fagyasztottaik a folyón, azon mentünk át. A hídfagyasz-
tás úgy történt, hogy vékonyabb fatörzseket vagy gerendákat ösz-
szekötöztek négy-öt sorban, megszórták r őzsével, kukoricaszárral, 
locsolták, és a gizgaz lassan összefagyott. Fölülr ől többször meg-
terítették szalmával, s ezt szintén locsolták. Igy összefagyott a 
sok limlom, hogy embert, kocsit, sőt nagyobb terheket is elbírt. 
Egy hétig tartotta hídfagyasztás, amiben a falusi lakosság is segí-
tett, illetve az ő  tapasztalataik alapján készült a híd. 

Mielőtt átkelnénk a Dráván, szólok a magyar falvakban látot-
takról és a lakosság irántunk tanúsított magatartásáról. A Dráva 
melletti falvakat keresztül-kasul jártuk. Az osztrák határ melletti 
falvakat érintettük. Meneteléseink közben a szabadságról énekel-
tünk és más dalokat is. Az első  alkalommal, amikor átmentünk 
az egyes településeken, alig láttunik valakit a falusiakból. Nem 
tudták fölfogni, miféle társaság lehetünk. Civil ruhában, magya-
rul daloltunk, sőt a magyar nemzeti szín ű  zászlóval vonultunk, 
amire az ötágú csillag mellé a sarló és a kalapács volt kivarrva, 



EMLÉKEZÉSEIM (VIII.) 	 1051  

Féltek tőlünk, bár szigorúan tilos volta falun va1б  átvonuláskor  
a sorból kilépni, vagy a házakhoz beugrálni.  

Egy faluban, amin átvonultunk, azt hiszem Föls őszent<istván  
volt a neve, láttam egy b ő  szárú vászongatyás, csizmás embert, aki  
hátul az istállóból kukucskált ki, és onnan hallgatta a nótánkat.  
Arrább hat-hét kisebb-nagyobb gyermek és egy fiatalabb asszony,  
állt. Akkor éppen a Nem ismerek henye rangot, ágas-bogas ko-
ronát danoltulk. Az asszony fülelte a nбtát, és amikor fölfogta az  
értelmét, nagy sietve beterelte a gyerekeket, és a hirtelen becsap б-
dб  kapuval a bő  szoknyájának egy részét odacsukta. A nótánk  
nevetéssel végződött. A többszöri átvonulásunk után sem igen mu-
tatkoztak az utcákon. Ahol megtelepedtünk egy-két napra, ott  
Fölengedtek valamennyire, de megállapítottuk, hogy a horthysták  
szörnyű  szellemi sötétségben tartották ezt a népet. A falvak temp-
lomai mellett egyik .oldalon a plébános, másikon a jegyző  lakott.  
A két falusi mindenható. Amit ezek határoztak, az szent volt.  
Ezeknek a háza el őtt és a templom előtt volt téglázott járda. Mind-
egyik faluban. A falusi utcákon sehol egyetlen téglajárda, csak  a 
végtelen sár.  

Felsőszentmárton lakói horvát nemzetiiség űek voltak. Vala-
mennyi jól beszélt magyarul. A Horthy-rendszer nem biztosította  
a nemzetiségi egyenjogúságot, inkább csak magyarul tudtak. Ott  
láttunk faházakat is. A férfiak saját készítés ű, ormótlan fa-
:ipőkben, a nők pedig, a szó szoros értelmében, mezítláb teleltek.  
Igaz, nem volt túl nagy tél, de volt hó, és fagyott iás.  
Kérdésünkre, miért nem húznak valami lábbelit, azt mondták,  
úgy szokás nálulk. A hideg futkosott az ember hátán, ha láttuk,  
hogy havas, sáros lábukat hogyan csattogtatják oda a földhöz, ha  
beléptek valahová. Hogy mennyire volt ez szokás náluk, nem tu-
lom. Máskor nem láttam őket. Lehet, hogy csak a háborús viszo-
nyok miatt kényszerültek arra, mert vasárnap mind egy szálig  

jó meleg harisnyában és cip őben menták a templomba. Egy vasár-
nap rövid műsorral egybekötött táncmulatságot rendezett az agi-
tációs csoportunk, ahová a falu apraja-nagyja eljött. Kitáncolták  

magukat a topolyai gyerekek meg a falubeli lányok. Elég jó tam-
burazenekaruk volt. Ezek fogadtak bennünket legszívesebben.  

Az élelmezésünk úgy történt, hogy a falusi hat бságot a beszer-
гб ink értesítették arrбl, mekkora a létszám, és a népt ől szedték  
be a szükséges élelmet, amelyet a mis szakácsaink f őztek meg. Ki  
volt adva .az asszonyoknak, hány süt naponta kenyeret, amelyet  
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a szaakácsok poraiбztak és osztottak szét. Ha valahol a beszerz ők  
ráakadtak valamire, akkor nem kértek a népt ől. A túlkapások  
szigorúan tilosak voltak. A mi hadseregünk nem a nép ellen, ha-
nem a népért harcolt.  

Meg kell említenem, hogy a brigádunkat képez ő  három zászló-
alj csak ritkán volt együtt. Biztonsági okokból mindegyik más-má.  

helyen tartózkodott, persze, nem elérhetetlen távolságban egy-
mástól.  

Január végén keltünk át Horvátországba, a mindenféle gizgaz-
ból összefagyasztott Dráva-hídon. Azután a hozzánk csatlakoz ć  
horvátországi magyarok által ismert vidéken cirkáltunk, a Dráva  
déli oldalán. Igy kerültünk harcba február elején Čađavica falu  
előtt az usztasákkal, Viljevб tбl keletre. Meglepetésszer űen támad-
tak meg bennünket menetelés közben. Ebben a harcban négy ha-
lottunk és öt sebesültünk volt. Az els ő  és a második zászlóal ,  
vett részt ebben az összecsapásban. A halottakat Bukovicán te-
mették el. A sébesülteket az egészségügyi osztag vette gondozásba , 

A horvátországi magyarokkal való egyesülés előtt az általuk  
ellenőrzött területen változtattuk helyünket, és utoljára egy hor-
vát püspöknek, Draškoviiénak az egyik nagy tanyáján tart бzkod-
tunk, amikor parancs érkezett: gyors menetben vonuljunk a Pa-
puk hegységhez, a Dráva felé visszavonuló németek föltartózta-
tására. Pontos napot nem tudok, február közepe táján volt.  

Éjfél után egy órakor indult az els ő  és második zászlóalj, é<  
nyolc órára a Papukon voltunk. A falu nevét nem tudom, aho]  
megálltunk, de igazi nyomorúságos, elmaradott fészek volt. Dél-
után öt órakor oldaltámadást kaptunk nyugatról, és egyórás heve.<  
harc után visszavonultunk. Céltalan lett volna a j бl fölszerelt  
túlerővel szemben k .oakáztatni.  

A horvátországi magyarjaink ismerték a vidéket, mind ide-
való volt. Gyors vargabet űt írtunk le, és eltűntünk a németek  
elől. Három halott maradt ott a II. zászlóalj 3. századából. Egy  
asszony a visszavonulásban belegabalyodott valamibe, és elfog-
ták. Egy sebesültet magunkkal vittünk. A fogoly L őrik Antal fe-
lesége volt. A férje is ott volt velünik. Az asszonyt Slavonski Brod-
ban hagyták a mémetek.  

Gyors meneteléssel hajnali három órára Suhopoljén voltunk , 
vagy hetven kilométerre az esti harc színterét ől. Közben egyszer  
álltunk meg, amíg összegyülekeztünk. Útközben találkoztunk két  
vajdasági brigáddal, amelyek már délután megkezdték a vissza- 
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vonulást Barcs felé. Ugyanis az egész népfölszabadító hader ő  ki-
vonult Horvátországból magyar területre, hogy a visszavonuló  
hitlerista hadsereg Dráván való áttörését megakadályozza,  ami 
nemsokára be is következett.  

Suhapoljén házaknál elhelyezve, rövid id őre megpihentünk. Én  
meg egy horvátországi magyar megpr бbáltunk valami élelmet sze-
rezni. Több házhoz bementünk, de csak negyedkil бnyn kenyeret,  
két nagy vöröshagymát és három elég nagy, héjában f őtt krump-
lit kaptunk. Huszоnöten voltunk egy helyen. Mindenkinek min-
denből egy falat jutott. Senki nem zúgolódott.  

Reggel 5-kor a napos nagy hangon beJkiáltott: Itt vannak a  
németek! Indulásra sorakozó! Voltam katona az I. világháború-
ban, voltam jugoszláv katona, néhány riiadót megértem, de tár-
saságot ilyen gyorsan fölkészülni még nem láttam. Mindenki cip ője  
le volt vetve, és el is aludt mindenki, de a riasztóra úgy ugrott  
föl a csapat, mintha egy ember lett volna. Csaknem hihetetlen,  
de nem több, mint talán egy perc múlva rrnindegy ~ik indult ki-
felé. Erőltetett menetben, a f ő  útvonalat elkerülve, kon-bokron  
át mentünk Barcs felé. Azon az éjjelen ólmos es ő  esett, és úgy  
csúszkáltunk a jeges talajon, mint amikor a malacok jégre szalad-
nak.  

Tíz óra után értünk a barcsi hídhoz. A híd föl volt robbantva.  
Az orosz hadsereg vert pontonhidat itt is, és az átkelés azon zaj-
lott le. Amikor mi odaértünk, az els ő  zászlóalj már átkelt a hí-
don. A harmadik pedig t őlünk keletre volt, a Dráva mellett, elég  
távol Barcstól. Fél ő  volt, hogy nem érnek a hídig, mire odaérnek  
a németek. Nekünk várnunk kellett, hogy ha úgy alakul a hely-
zet, segítségükre lehessünk. A harmadik zászlóalj komisszárja, lát-
va bizo г~ talan helyzetüket, csónakot szerzett, és elhagyva csapa-
tát, átevezett a Dráván. Nem lehetett politikailag valami tisz-
tánlátó ember, azért volt képes ilyen tett elkövetésére. A politi-
kai biztosnak meggy őződésből a végsőkig ki kellett tartania. Ő  
tartozott legnagyobb felel ősséggel a csapat magatartásáért. Nem-
hiába mondták azt, hogy a századparancsnok az apja, a politikai  
biztos az anyja a csapatnak. Mint gondos anyának a családhoz,  
úgy kellett viszonyulnia a csapatához. A századparancsnok nem  

indíthatott semmilyen akciót, ha nem látta jónak a komisszár.  
Döntési joga voltacsapatnál, de nagy volta felel őssége is. A har-
madik zászlóalj is sikeresen átjutotta Dráván. A politikai biztos  
felelt árulásáért. Nem látták többet.  
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Egy este hivattak engem Kiss Ferenc brigádparancsnokhoz. Ott  

találtam nála Jontovics Rudolfot és Baki Ferencet. Jelentkeztem:  

parancsnok elvtárs hívásodra megjelentem. Azt mondta: mondd  

el nekünk, mit beszéltél te egyik emberünknek az úton, amikor  

jöttünk ide. Tudtam, mir ő l van szó, és elmondtam. Arról volt  
szó, hogy menetelés közben, bármilyen településen vonulunk ke-
resztül, nem kell engedni, hogy az emberek házakhoz be-beugrálja-
nak, kéregessenek. Fegyelmezetten, nótaszóval kell áthaladni. Ist-
vándiban egy fiatalember hol el őre, hol hátra lovagolt, több ház-
hoz is bement, és jó darab kenyérrel jött ki. Nem tudom, milyen  

beosztása van, de én rászóltam, hogy az emberek is éhesek már,  

de betartják a rendet, és nem szaladgálnak a házakhoz, mint te.  

Te pedig csak rontod a hangulatot az emberek közt ezzel a ké-
regetéssel. Hogy nem tetszett neki, amit mondtam, azt elhiszem,  

de nem mondtam Olyat, amiben nem volt igazam. Beárulta nyá-
las szájú kölyök. Nem olyan társaságból való volt, ahol ismer-
nk a kritikát. Ekkor értettem meg, hogy a politikai órákon miért  
volt Ott mindig egy megfigyelő  mostanában. Engem figyelt, hát-
ha romboló előadásokat tartok. De ar_okból még a megfigyel ő  is  
tanulhatott.  

Amikor elmondtam a véd őbeszédemet, azt mondta Kiss Ferenc,  
most el fogsz menni a harmadik zászlóalj harmadik századahoz,  
és ott lesz alkalmad még bizonyítani, ki vagy. Ebből a hangnem-
bő l azt vontam le, neki sem igen tetszett a föllépésem az ellen  a 
hízelgő  ellen. Nyoanban mentem az új beosztásomba. Megkerestem  
a századparancsnokságot, és bemutatkoztam mint új poliitikai biz-
tos. Az egész század csantavéri fiúkból állt. Talán négyen voltak  
nem oda valók. Egy topolyai volt, 10116 József.  

Február vége felé jártunk. Ezekben a napokban olvadt el  a 
hó, sáros locspocs volt mindenütt. Este nyolc óra el őtt, alig ül-
tem le az új helyemen, egyszer csak beugrott az ügyeletes, és je-
lenti, három háznál nem találja az embereket. Jár őrt kellene ösz-
szeállítan ~i, de nem tudja, hová mentek. Megkérdeztem, a fegyve-
rek Ott vannak-e? Nincs semmi, csak holmi szétdobált kacat,  fe-
lelte. Menj, jelentsd a zászlóaljnál. Én még senkit sem ismertem  
az új helyen, máris ilyesm,i történt. Néhány háznál, azok, akik  
nem mentek el, tudtak arról, hogy valami szökésr ől suttogtak az  
emberek. Valóban, harmincöt ember megszökött. A zászlóalj po-
litikaп  biztosa Cservénák Imre volt. Nagy sebbel-lobbal odasza-
ladt hozzánk a jelentés után, és azt akarta, hogy azonnal mm- 
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jünk utánuk. Erre én azt mondtam: sötét éjjel van, egy nyomot  

sel látunk, se az utat. Semmi értelme keresn и  őket. De nem is kel-
lett. Másnap reggel a szomszédos Szigetvárról jelentették az oroszok'  

hogy föltartóztatták őket. Amikor Szigetvárra értek, az oroszok-
nak elmondták, milyen csapattól jönnek, és a magyar Vörös Já-
nos nyilas tábornok csapatához akarnak menni, mire az oroszok  

elszedték fegyvereiket, és jelentették a brngádna'k, és magyaráza-
tot kértek. Délre már visszakísérték őket kihallgatásra. A va11a-
tásnál háromra bizonyult rá, hogy értelmi szerz ői voltak a szö-
késnek. Ezeket az egész brigád jelenlétében esküjük megszegése és  

a brigád szétzüllesztésére tett kísérletük miatt kivégezték a falu  

déli részén, egy legel őn. A többit föltételesen hat-hat hónapra  

ítélték el.  
Igy kerültem én új környezetbe. Egy fiatal, tájékozatlan társa-

ságba. Amikor megkérdeztem t ő lük, milyen előadásokat tartott a  
volt komisszár, elcsodálkoztak, hogy még azt is kellett volna tar-
tania. Nem volt tudomásuk politikai előadásról. A század pa-
rancsnokától kaptam bizonyos írásokat, amit elvettek a volt ko-
misszártól, és abból megállapítottam, hogy szociáldemokrata ki-
adványok voltak. Egyes följegyzéseyi is azt bizanyitották, nem volt  

kommunista beállítottságú ember. Ezt bizonyította a szökése, és  

lehet, hogy az ő  müve volt az embereik szökése is, amelyet ide-
jében előkészített. Bebizonyosodott ezúttal az is, hogy a zászlóalj  

politikai biztosai sem végezték rendesen ellen őrző  feladatukat.  
Minden hiányossága ellenére is, ha bárhol harcra került sor, min-
den ingadozás nélkül teljesítette föladatát a brigádunk.  

1945 februárjának utolsó napjaiban Baranya jugoszláv szaka-
szára vonultunik. Minden zászlóalj másik faluban telepedett le.  
Délelőtt katonai gyakorlatok, délután politikai ismertet ők voltak  
napirenden, addig, amíg a visszavonul б  németek március 7-én át  
nem keltek Bolmány falutól délre két kilométerre a Dráván.  

Lőcs faluban házaknál szállásolták el az én zászlóaljam. A po-
litikai órákon igyekeztem minél jobban megvnlágitani a fiúk el őtt,  
mekkora tévedés volta szökés. Mi a jugoszláv népek közösségében  

akarunk élni. Еrdeakünk, hogy a magyar rnép is fölšzabaduljon a  

fasizmus alól, de mi a Jugoszláv Népfölszabadító Hadsereghez  

tartozunk, ennélfogva nincs keresnivalónk a magyar hadsereg-
ben  

Március 6-án hajnalban bekiáltott az ügyeletes: „Riadó, a  

zászlóalj-parancsnokság el őtt sorakozó! Gyorsan!" De bizony, nem  
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lett ott sorakozó, mert aki odaért, már ment is a többii után, is-
meretlen irányba. Reggel hat órára értünk, Bolmány falutól nein 
messze, egy téglagyárhoz. Ott tudtuk meg, a németek áttörtek az  
éjjel a Dráván. Itt találkoztunk Jontovics Rudolffal, aki csende-
sen azt dúdolta, elvtárs, ma még tán öt perc az élet.  

Úgy riadóztattak bennünket, hogy .az én századom érjen els őnek  
Bolmány alá, büntetésb ől a szökés miatt. Rövid pihenő  után szólt  
a parancs, hogy a harmadik század induljon a falu átkutatására.  
Semm~i nesz, egy lövés sem hallatszik. Annál veszélyesebb lehet  
a meglepetés, ha rejt őzködik az ellenség. Átjutottunk a falun, de  
ellenség még nem volt. A falun kívül, a délkeleti sarkon akadtunk  
három németre egy ősszel leföldelt répakupac fedezékében. Egy  
gépfegyverük volt. Tíz-egynéhány emberrel voltam ott. A gép-
fegyverből rövid sorozatot kaptunk, akkor vettük őket észre. Fe-
dezékbe húzódva, a réparakást célba véve lestük őket. Az egyik  
német kidugta a fejét. Eltaláltuk. Erre a másik kett ő  fölkapta a  
gépfegyvert, és eltűnt a hátuk mögött levő, talpon álló kukornca-
szárban. Egy német halottal kezd ődött a bolmányi csata.  

Az első  nap nem jutottak be a németek a faluba, de iparkod-
tak minél nagyobb erőt áthoznia Dráván. Mi a faluban foglal-
tunk állást, illetve a falu szélén. Estére már elég jól megközelí-
tették a falut. Az éjjel úgy múlt el, hogy többször aknatüzet ad-
talk le ránk, hajnalban gyalogsági támadást indítottak. Ez el ől mi  
partizánmódra, gyors kitéréssel félrevonultunk, hogy nemsokára a  
falu északi oldalán elébük kerüljünk. Ez alatt az id ő  alatt meg-
szállták a falu keleti részét. Délután ismét parancs: a harmadik  
század indítson támadást a faluban lev ő  ellenség ellen.  

A falutól pár száz méterre északra egy útikeresztez бdésnél volt  
fölállítva egy páncéltörő  ágyúnk, amit a hosszútávfutó Szkende-
rovics Pali kezelt. Annak a nléha leadott lövésének a fedezése  
mellett indultunk támadásba. A németek a falu keleti részéb ől tü-
zeltek, mi a nyugati házsor kertjeiben mentünk el őre. A falu kö-
zepén haladó út választotta el a két házsort. Ügy kétszáz méter-
nyivel beljebb a falu végét ől találtunk egy csoportot, amely az  
első  zászlóaljhoz tartozott, a fegyvereiket rendezték egy ház mö-
gött. A kertek nem voltak egymástól elkerítve. Amint haladtain,  
láttam, az egyik túloldala házból két német tüzelt a mi oldalunk-
ra. Mellettem fejbe találtak egy emberünket. A századparancsno-
kunk is halálos lövést kapott. A csoportnál megálltam, és szóltram  
Szabó Ferenc topolyai harcosnak, aki golyószórót kezelt, jöjjön,  
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megmutatom, hová lőjön. Lehasalt, és kezdte l őni a házat, de nem 
a kis- és nagykapu közt levő  fal mögül az udvarból tüzel ő  ala-
kdkra lőtt, hamun a tetőre. Én tehetetlen voltam, mert csak egy 
golyóm volt. A többi tizenegyet ell ő ttem .a Papukban. Nem vol-
tam kellően óvatos, hogy fekve irányítottam volna, talpon állva 
jó célpont voltam. Az amerikai repül őkről ledobált segélybő l kra-
pott, barna köpeny ki volt rajtam gombolva. Mikor azt mondtam 
az embernek, hogy a fal mögött állnak, oda l őjön, n-,intha valami 
nagy nehezék zuhant volna a fejemre. Lépkedni kezdtem, a puska 
kiesett a kezemb ől. Az ujjaimon kezdett végigfolynia vér, csak 
nem tudtam, honnan. A köpeny két szárnyán át a jobb alsókar-
ba kaptam egy robbanógolyót. Amint csontot ért, fölrobbant, és 
szétzúzta, az alsókaromat pedig, mint amikor egy rongydarabot 
közepén széthasítanak, úgy szétszakította. Nem estem el, meg 
sem szédültem, csak úgy éreztem, mintha nehéz lett volna lépked-
ni. A szanitéceik mindjárt elkötötték, de akkor már kezdett min-
dig jobban és jobban fájni. Elvánszorogtam a téglagyárig, oda 
hordták a sebesülteket. Ott sínek közé szorították, és kaptam te-
tanusz elleni oltást. 

A leírtak szerint zajlott és igy végz ődött 1945. március 8-án 
délután fél négykor az én szereplésem a Pet őfi brigádban. 

A legőszintébb akarással, legjobb tudomásom latba vetésével, 
,a tókés rendszer és a fasizmus ellene gy ű lölettől áthatva, prole-
tár kötelességgel vettem részt ebben a harcban, amelynek a fegy-
veres harc formájában való folytatása részemr ől véget ért. 

A téglagyártól kocsin egy kisebb faluba szállítottak, vagy hu-
szonöt kilométerre a front mögé. A hosszú úton a rázkódástól 
úgy fájta kezem, mintha tépte, szegette volna valami. Nem tud-
tam, hogy tartsam, hová tegyem. Hosszú kocsisor szállította a se-
besültjeinket, lassan haladva. De a mi kocsisunk sorban elkerülte 
valamennyit. Olyan tempóban hajtott, mint a lakodalmakban szok-
tak hajtani a pityókás parasztok. Egy vajdasági brigádból való szerb 
fiút és engem szállított. Hiába szidtuk, kértük, lassan hajtson, 
rá se hederített. Este hét órára megérkeztünk a faluba. A többi 
sebesülteket szállító kocsi csak éjfél el őtt érkezett oda. 

Megfürdettek, és tiszta alsónem űt adtak. Négy személy jelen-
létében alaposabb kezelést kaptam. A kezelést végz ő  orvostól 
megkérdeztem a nevét. Uzelacnak mondta magát. Amíg a kezem-
mel dolgozott, a másik háromnak csendes altatónótát kellett dú-
dolnia. A kezelés után nagyon megkönnyebültem, és enni kértem. 
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Előző  este ettünik kenyeret, szalonnát. Gortvai Feri szerezte (a  
kenyeret ásóval vágtuk szét, fagyos volt), azóta megéheztem.  

Egy tágas teremben tiszta szalmazsákokon feküdtünk. Azon az  
éjjelen olyan seblázam volt, hogy körbe forogva hemperegtem  a 
fekvőhelyemen. Másnap gipszsínt kötöttek a kezemre, és azzal  
kerültem a topolyai, majd a szabadkai kórházba.  

Sak volt a sebesült. Egy szállítmánnyal Topolyára kerültem.  

Sijasics Sándor volta kórházi orvos. Hét súlyos sebesültet vissza-
küldött Szabadkára. Én is köztük voltam. Ekkor tudtam meg, ha  

az a kocsis nem hajtott volna velünk olyan lalkodalmas temp бbaп ,  
és négy órán belül nem kaptam volna kezelést, le kellett volna  
vágni a kezemet. A jobb kezemr ől van szó, ma is megvan, de k ő-
nyékben nem hajlik, nem tudok vele jól markoln п , nyolc centi-
méter hiányzik az alsó csontból.  

Írásomnak kezdetét ől a végéig életem főbb eseményei a leírt  
sorrendben zajlottak le. Nem állítom azt, hogy esetenként nem  
tévedhettem bizonyos dolgok megítélésében, de az én ismereteim  
vagy tájékozottságorr azt így engedték meg. Iparkodtam a nyílt -
ságra és őszinteségre.  

Lehet, hogy egyes események leírását jobban ki kellett volna  
domborítanom, de amennyit tudtam a lényegér ől, azt el is mond-
tam. Elбfordulnak az életben olyan nd őszakok, hogy bármeл~nyi-
re figyel is az ember, bizonyos eseményekr ől nem szerez részle-
tesebb értesülést. Ami pedig a fogalmazásomat illeti, abban, azt  
hiszem, nincs akkora hiányasság, hogy az érthet őséget zavarná.  

Az életem cselekvő  időszaka 1967-ben lezárult. Jelenleg 1977-et  
írunk. Tíz év óta boldog, házasságon kívüli életet élek. Betöltöt-
tem a 78. évet. Iszákos soha nem voltam, mérsékelten dohányoz-
tam, és általában mindenben mértékletes voltam. De a munkában  
soha nem voltam mértékletes, amit úgy érhettem el, hogy j б  gya-
korlati érzékem volt arra, hogy megszervezzem a munkát. Egész-
s?gi állapotom jб . Néha, ha énem vigyázok, a derekamat isiász kí-
nozza. Ha bármiféle időváltozás jön, a rossz lábam kínoz meg.  
Ezektől a nyavalyáktól eltekintve j б  a közérzetem, s azt mond-
hatom: úgy éltem, hogy életemet újra élni nem kívánnám.  

Topolya, 1977. október 29.  

(Vége)  



KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK  

ÁCS KÁROLY MŰ  FORDÍTÁSKÖTETÉRđL ~  

Ács Károly Kiásott kard című  könyve (a cím Miloš Crnjanski egy  
verssorának szószerkezete) valójában egy sajátos szerelem szüleménye.  
A költészet iránti szerelmének eredménye mindenekel őtt, de tükrözi az  
itt több nyelven beszél ő  és alkotó költőnemzedékeink, s rajtuk keresz-
tül a belső  határok és választóvonalak nélküli, egységes jugoszláv köl-
tészet iránti vonzalmát is. Ez az Ács Károly által készített válogatás  
nem kevesebb, mint száztizenöt költ őt fűzött testvériségbe: Prešernt ő l  
és Laza Kosti ćtól kezdve, mondjuk, egészen Adam Puslojiéig vagy 
Branislav Milanoviéig. Kereken százötven esztend ő  választja el a kö-
tet legöregebb és legfiatalabb költ őjét ebben a sok szempontból kivé-
teles — hogy ne mondjam: csodálatos — könyvben.  

Acs Károly maga is költő , méghozzá a legigényesebbek közül való. És  
erről én a legközvetlenebbül, verseit fordítva gy őződhettem meg a leg-
jobban. Szonettje az Önarckép, félhomályban, mondjuk, olyan kivéte-
lesen értékes alkotása, hogy fordítása közben egy pillanatban azt saj-
náltam, nem én írtam, hogy már a következ őben rájöjjek, valójában  
mégiscsak én írtam a verseit, ezen az én szerb nyelvemen. .. S most vi-
lágos előttem, így írhatta Ács Károly is a kötetébe iktatott valamennyi,  
több mint háromszázötven versét.  

Sokszor megcsodálom az elméletíróknak azt 1 makacsságát, amely -
1ye1 bizonyítani igyekszenek, miszerint a költészet lefordíthatatlan. El-
méletek születnek költészet és nyelv kapcsolatáról, melyekr ő l kicseng,  
hogy a poézis csak az adott nyelv értelmi és zenei rendszerében kom-
munikálhat, s mint ilyen, a sajátjától eltér ő  rendszerben megsemmisiil.  
Megsemmisül, mert elvész a versépítés éltet ő  eleme, a szavak és szóta-
gok elhelyezésének rendszere, zeneisége  .. 

Igy vélem, külön hangoztatás nélkül is világos, miszerint a vers le-
fordíthatatlanságának elméletei kommunikációs szolipszizmushoz ve-
zetnek. A paradoxon, hogy elméletileg sokféleképp támadható az, ami a 
gyakorlatban többezer év óta remekül megvalósítható  .. 

Végezetül, matematikai bizonyítékok is vannak. Több mint száz éve  
axiómaként elfogadott volt — s ehhez még különösebb matematikai tu- 

* Az alábbi méltatások a Vajdasági Íróegyesület nívódíjának átadásakor,  

1986. június 23 -án hangzottak el.  
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dósra sem volt szükség —, hogy minden olyan tárgy, amely nehezebb 
a levegőnél, nem repülhet .. . 

S vajon hány és hány kitűnő  költő  bizonyította, s újból és újból bi-
zonyítja, hogy mindent le lehet h űen fordítani, akkor ha a m űfordítás 
fogalma alatt nem lefordítást, hanem átköltést értünk. Ez valójában azt 
jelenti, hogy a jó műfordítás az eredetit lényegi egésszé formálja, úgy 
hogy az értékeknek a m űben levő  rendszerét át tudja vinni egy másik 
nyelv rendszerébe. Mindezt olyképpen, hogy az értelem értelem ma-
radjon, az érzelem érzelem, a zene pedig zene: végtére pedig a vers vers 
maradjon. 

S itt jutottunk el mondandónk lényegéhez, hogy valódi m ű fordításs 
esetéhez: a „fordítás" valójában alig különbözik az eredeti versírástól. 
Mert mindkét esetben az eredmény nem más t'  mint: költészet. Mindezt 
hangoztatva Novalis autoritására is támaszkodom, aki azt mondja, 
hogy a műfordító „a költészet költ ője". Ő  az, aki valójában egyenl ő -
ségjelet helyez a költő  és a műfordító közé, azzal, hogy a m űfordító 
élménye közvetett jelleg ű, lévén, hogy másodkézb ől kapott. Tehát újra-
építkezés más anyagból. Ha ilyenkor valami mégiscsak, szinte szükség-
szerűen elvész, akkor az a másik oldalon valami hasonló min ősségben 
meg is térül. A műfordítás ilyképpen „korrektív re-kreáció". 

Még egy bizonyítékom van arra, hogy a jó m űfordítás valóban kreá-
ció, abban az értelemben, amelyben a jó költészet is az. Nem kérdez-
tem Ács Károlytól, de személyes tapasztalataim alapján mélyen meg 
vagyok róla győződve, hogy akkor, amikor fordít, eredeti verset nem 
ír, nem írhatja saját verseit. Mert ugyanolyan alkotói láz f űti fordítás-
kor is, mint az eredeti írásakor. Ugyanazt az energiát egyszerre nem 
lehet kétfelől fogyasztani. 

Ilyen értelemben a Kiásott kard „szerelemgyerek", egy önzetlen sze-
relem eredménye. M ű , amely éveken át keletkezett, és amely, természe-
ténél fogva, befejezhetetlen. Egy gyönyör űen elképzelt és megvalósított, 
nyitott mű . 

‚van V. LALI Č  

Tíz esztendő  alatt két jelent ős műfordításkötet látott napvilágot ju-
goszláviai magyar m űfordító munkája nyomán: 1978 -ban Fehér Ferenc 
adta ki A madár árnyéka címmel a Jugoszlávia népei és nemzetiségei 
költészetébő l fordított versek impozáns gy űjteményét, 1985 -ben pedig 
Acs Károlynak jelent meg fordításkötete, a Kiásott kard, amelyet most 
ünnepelünk, s amely, mint olvasható, „több mint száz költ ő  közel 
négyszáz versét" tartalmazza. Mind a két gy űjtemény fordítói retros-
pektíva is: Fehér Ferenc harminc esztend őre tekintett vissza, Ács Ká-
roly most az 1945 és 1984 között készült műfordításai között váloga-
tott. S ha már az adatoknál tartunk, hadd jegyezzük meg azt is, hogy 
egy szerényebb áttekintést Ács Károly az Ének füstje, f ifist éneke cí- 
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nű  1976-os verseskönyvében is adott: az évekre tagolt kompozíciós elv 
ezt is lehetővé tette, hogy bemutassa, milyen m űfordítói iskolát járt ki 
öltői pályáján, s egyes műfordításai hogyan is rímelnek költészetének 
onkrét, a fordításokkal egyid őben keletkezett darabjaival. Ezzel pe-

íig Ács Károly mintegy tíz esztend ővel ezelőtt már tudomásunkra hoz-
a, hogy az ő  életművében a műfordítás egyszerre tanulás, tisztelgés, fel-
Ldatvállalás is. Általában is nehéz elkülöníteni nála a megbízatásból 
állalt fordításokat a bels ő , a költő i igény diktálta választásoktól — a 

:öltő i affinitások és a mesterségbeli próbák dönt őbb módon határozták 
neg, hogy kit, milyen verset mikor fordít, mint a pillanatnyi szükség-
et, a szerkesztői-kiadói „megrendelés". 

Ha ezt nézzük, akkor azt kell mondanunk, hogy a magyar költészet 
egszebb tradícióinak letéteményese Ács Károly, amikor magas szinten 
észült fordításokat közölt, költői feladatot látva minden fordításra 
јszemelt versben. S ebben, köztudott, el đtte járók is voltak — gondo-
unk itt elsősorban Szenteleky Kornél és Debreczeni József Bazsalikom  

ímű , 1928-as antológiájára. Ennek bevezet őjében Szenteleky Kornél 
rem csupán azt közölte, hogy céljuk a modern szerb alanyi költészet 
emutatása volt, hanem azt a tapasztalatát is, mely szerint a „versfor-
lítás nehéz munka: vagy a forma, vagy a tartalom szépségén esik 
sorba, de minden esetben megbomlik az a titkos, bels ő  kapcsolat, az a 
nély, rejtett harmónia, mely sok vers szépségét okozza". Majd a kö-
'etkező , azóta is érvényes megállapítást rögzíti: „Egy Ducsity-vers for-
lítása éppoly nehéz, mint egy Herédig-szonetté, vagy egy Stefan Geor-
;e-versé. Ujevity szimbólumokban borongó finomságait éppoly nehéz  

tmenteni a fordításba, mint Rimbaud viharos rejtelmeit vagy Ady v.-
eszi szépségeit." Végezetül a maguk mentségére elmondta, hogy f ő  elvük 

„lényegesnek és az egyéninek átmentése" volt, .s ha ez nem sikerült 
riindig maradéktalanul, akkor „szándékuk csuklott el a nyelv és for-
za gőgös gátjain". 

Ács Károlynak az ilyen típusú menteget őzésekre nincs szüksége. 
zinte nyomban, már az 1940-es években kivívta a kritika és az iro-
lalmi közvélemény elismerését, mert le tudta gy őzni a formai és nyel-
i nehézségeket. S kezd őként is a legnagyobb feladatokat t űzte maga 
lé: 1945-ben Tin Ujević  Mindennapos panaszdalát fordítja, és attól 
z iránytól, amelyet ez a vers jelez, sokáig nem is tér el. Költ ős fela-
lat volt, esztétikai bravúr Aleksa Šanti ć  Szigeti alkony (1946); Vladi-
zir Nazor Bozót (1949); Đura Jakši ć  A hársfaligetben (1951); Jovan  
ovanović  Zmaj Dala dalról (1952) című  versének magyar nyelvű  tol-
iácsolása.  

A koronája ezeknek a harminc-negyven esztend ővel ezelőtti törek-
éseknek kétségtelenül Miloš Crnjanski Stražilovójának a megszólalta-
ása 1957-ben. Erről a fordításról több tanulmány is készült: az els ő  
sszét különben a versfordítás megjelenése után nyomban Herceg János 
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írta. Nagyobbrészt antológiadarabok ezek a versek, s a sort az elkö-
vetkező  évtizedekben továbbvitte, így azután a Kiásott kard című  fordí-
táskötet legbels őbb köre szinte hibátlan, mert a versek között találjul,  
Laza Kostić, Dis, Krle a, Matić, Dedinac, Davi čo immár klasszikus  
nagy verseit is. Bátran állíthatjuk, Aos Károly tolmácsolásában ezek  
költemények éppen olyan hibátlanul, esztétikai csorbítatlansággal  é 
teljességgel zengenek, mint az eredetiben. S ez vonatkozik a többi köl.  

temény zömére is, a majdnem négyszáz, e  kötetbe került versre.  
Presern, Preradovi ć , Radičević  és Zmaj neve ugyanakkor azt is je-

lezte, hogy a költői figyelem a romantikától korunkig kíséri nem is ig)  
költészet alakulástörténetét, mert Acs Károly gy űjteménye (s ilyen volt  
Fehér Ferencé is!) sajátos irodalomtörténeti vallomás, hiszen a köteg  

irodalomtörténeti jelleggel bíró antológia is. Annál is inkább, mert Ac  
Károly éppen az ilyen karakter ű  kötetekhez vonzódik, amit a Nap-

jaink éneke című  kétkötetes antológiája példázott már az 1960-as évek-
ben.  

Az intim indítékokról ellenben a Mihal Ramacsnak adott interjúbar  
beszélt olyan módon, hogy most is idéznünk kell: „A kötet cími  
Crnjanskitól való, a Belgrád-siratás című  versbál. Az elásott karé  
elveszti funkcióját és a kard összes jellemz őjét. Csak amikor kiássák  
akkor lesz újra azzá, ami. Valami hasonlót tesz a fordító is. Felfe.  
dez valamit a saját nyelvén, ami egy másik nyelven keletkezett.. ."  

Tegyük ehhez végezetül hozzá: a versek teljes aranyfényükkel ra  

gyogб  verskardok magyar nyelven is!  
BORI Imre  



1iERDER „UTOKORA" A SZERB ÉS A MAGYAR  

IRODALOMBAN  

SZELI ISTVÁN  

A tizenkilencedik század elöregedésével Herder is egyre inkább ki-
zorul az eszmei ihlet ők sorából mindkét irodalomban. Ennek a folya-
natnak a jelenségeit próbáltuk bemutatni a Herder utókora ... című  
гázlatunkban (Híd, 1985. április). Az utórezgésekkel foglalkozó jelen  
rásunkban az elmúlt, de még nem lezárt emberölt őt tárgyalva már  
iem az ő  gondolatainak a jelenlétét keressük tehát a magyar és a dél-
zláv népek irodalmában, hanem aHerder-recepció tanulságait nyomoz-
zuk, történelmi szerepének az értékelésér ől kísérlünk meg képet adni,  
ovábbra is az eltérések okait kutatva, amelyek eszmei hatásának meg-
télésében szerephez jutnak.  

A Herder m űveit fordító s magyarországi hatását elemz ő  Rathmann  
ános gondos kutatások alapján olyan megállapításra jut, hogy e hatás,  
lletve befogadás-elutasítás többnyire párhuzamos a magyar történelem  
fagy mozgalmaival és válságos korszakaival: az els ő  magyar köztársa-
ági mozgalom bukása (Verseghy, Kazinczy), a Szent Szövetséggel be-
:öszöntő  korszak (Kölcsey), majd Széchenyi kora s a romantika évti-
zedei. Herder nyelv-, állam- .és nemzetszemlélete, különösen pedig a  
nagyar nyelv kilátástalan jöv őjére vonatkozó megjegyzése a sorsfor-
lulók idején rendkívül időszerűek voltak az adott társadalmi viszonyok  
.özött. A történelem a kés őbbiek során sem sz űkölködött krízishelyze-
ekben, mégis, mondja Rathmann, „A negyvenes évekt ő l kezdve azon-
∎an hosszú id őn keresztül a Herder-interpretátorok igazi célja — ha-
árokon innen és túl — többé nem az, hogy megértsék és felszínre hoz-
.ák eszméinek valóságos tartalmát, hanem kevés kivételt ő l eltekintve  
— pl. Széchenyi Lstván értelmezése — abban áll, hogy politikailag re-
eváns gondolatait ideológiailag manipulálják, pl. a pánszláv ideológia  
gyik szellemi ősévé avassák. Herder e méltatlan utókora azonban túl-
futat vizsgálódásunk keretein". (Világosság. 1979. 1. 19-23. 1.)  

A huszadik század Herder-értelmezéseinek néhány jelensége a mi  
figyelmünket is a történelmi, eszmei, ideológiai háttér felé fordítja, f ő -
eg az első  világháború óta napjainkig eltelt id őszakban.  
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A Herderhez és eszméihez való viszonyból ered ő  értékelésdifferen-
ciák ma már kétségtelenül jóval csekélyebbek, mint a polgári korok  
történettudományának feljöv ő  szakaszaiban, különösen pedig a nem-
zetállamok létrehozására irányuló er őfeszítések korában, de tagadha-
tatlan, hogy nevének, m űvének és szellemének az idézése ma is külön-
féle izgalmak kiváltásának az oka lehet, s az is kétségtelen, hogy mint  
történelmi tudatot formáló, de legalábbis nyelvi-kulturális szemléletön-
ket befolyasoló tényez ővel ma is számolnunk kell vele. Ennek objek-
tív okai nyilván magukban aHerder-szövegekben rejlenek. Abban, aho-
gyan ő  maga látta és mérte fel a népek történelmi küldetését, s ahogy  
jövőjükrő l gondolkodott.  

Mind a magyar, mind a délszláv, marxista szemlélet ű  történetírásnak  
ma már jórészt sikerült kvszűrnie a Herder gondolataihoz tapadó hor-
dalékokat, főként pedig a retrográd, nacionalista szemlélet és törté-
nelemfelfogás szennyez ő  anyagát. Ennek ellenére a Herder-szindróma  
kóroktanának még ma sincs minden vonatkozásában egyértelm ű  magya-
rázata sem azok körében, akik minden fenntartás nélkül elfogadják  
német gondolkodó tanait, sem pedig baljós „árnyékát" megidéz ő  te-
temrehívóinál. Itt csak jelzésszer űen utalhatunk aHerder-évfordulókor  
elhangzott méltatásokra és ideologizálásának újbóli kísérleteire mind-
két oldalon. A műveiből (még inkábba nevéb ől) századunkra átsugárzf  
energia tehát nem vész el, legfeljebb csak átalakul. Ilyen értelemben is-
mét csak Rathmann Jánosra hivatkozhatunk, amikor azt írja, hogy  
jakobinusoktól kezdve napjainkig Herderrel nemzedékek hosszú sora  
nézett szembe, „de az értelmiségi közvélemény számára az ő  személyi  
sége mindmáig »csak« a »jóslatot« jelenti". (Herder ébresztéséhez. Kri-
tika, 1978. 3. 9. 1.)  

A délszláv köztudatban s általában a szláv népeknél a fentiekké  
szemben Herder érdemei még ma is f őként abban csúcsosodnak ki, hog3  
tudatosítatta a szlávság hozzájárulását földrészünk kulturális arculatá.  
nak megformálásához, leginkább pedig abban, hogy elme'lyítette ben.  
nük történelmi küldetésük hitét. A körülötte kavargó eszmei örvény  
lés tehát úgyszólván máig is érezhet ő .  

A két világháború közötti két évtizednyi id őszakban a délszláv ér.  
telmiségi közvélemény számára Herder gondolatai kétségtelenül hozzá.  

járultak a germán faji fels őbbrendűséggel szembehelyezked ő , antifasisz.  
ta világnézet erősítéséhez, de ezzel párhuzamosan a szláv lélek, menta  

litás és pozitív faji vonások (minden bizonnyal hasonló motívumokka  

színezett) apoteózisához is. Nem egyedüli, hanem jellemz ő  példakén  
említjük meg Milы  Trivunacnak a Herder i Sloveni (Herder és  

szlávok) című  tanulmányát (különnyomata Stari pregled 1-4. szárrá.  
ból, 1936). Áttekintésében a szerz ő  egészen a maga koráig, Masaryki€  
kíséri nyomon a herderi eszmék kanyargós útját a modern Európa po  
litikai gondolatvilágában. Herder főművének, az Eszmék az emberisé г  
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történetének filozófiájáról című  könyvének ún. „szláv fejezetéhez" f ű-
zött kommentárjaiban hangsúlyozza: Herder szerint a szláv népek hi-
vatottak arra, hogy az emberiséget eljuttassák fejl ődésének végsđ  hatá-
ráig, a humanitás tökélyéig, mert nem harcos természet űek, békeszeret ők 
és szorgalmasak. „Herder — irja a továbbiakban — természetesen egy-
úttal baráti tanácsokkal is szolgála szlávság számára (...). Rámutat: 
balsorsuk onnan ered, hogy »békeszeretetük és a házi foglalatosságok 
iránti hajlandóságuk« miatt katonailag szervezetlenek maradtak, »noha 
nem hiányzott bel ő lük a kemény ellenállás bátorsága«, s világosan mu-
tat rá e  fogyatékosságukra is a prédales đ ,„ emberi társadalomban. Más szó-
val az önvédelemhez nem elegend ő  csupán a bátonság, hadi készenlétre 
is szükség van mindaddig, míg a másik oldalon nem csitul a harci kedv. 
A .szlávok részér ő l nem fenyeget a veszély, hogy harckészségüket más 
népek szabadsága ellen fordítják, még kevésbé, hogy azokat er őszakkal 
megfosztják nemzetiségüktől." Trivunacnak s kortársainak nemigen van 
korrigáló megjegyzésük Herder fenti, idealizáló nemzetképéhez (pon-
tosabban: fajképéhez), holott a Herder óta eltelt kétszáz esztend ő  ta-
pasztalatai alapján tudvalev ő , hogy a szláv népek történelmének az 
útját sem kizárólag krisztusi szelídség ű  Tolsztojok szegélyezték, hanem 
más népekéhez hasonló b őséggel trónbitorlók, hódítók, agresszív szelle-
mek is. Rettenetes Ivántól a csisztkák koráig. 

A magyar tudományosság szellemét, különösen a történettudomány 
irányait mélyen befolyásoló Szekfű  Gyula a magyar Herder-képet fon-
tos, új elemekkel is gazdagítja, d e  a lényeget tekintve ő  is a tizenki-
lencedik századból örökölt értékelés alapján áll: interpretációjának a 
központjába szintén a hírhedt „jóslatot" helyezi. Mintaszer űen szer-
kesztett forrásgy űjteményének (Iratok a magyar államnyelv kérdésé-
nek történetéhez, 1790-1848. Bp. 1926) bevezető  tanulmányában arra 
mutat rá, hogy Herder „a nemzetiség lelki gyökerei iránt már nagy 
fogékonyságot tanúsít", s ezt Szekf ű  a felvilágosodás racionalista, rideg 
államérdeket elutasító, humánus gondolkodásával magyarázza. Igy véli, 
hogy Herder a Levelek a humanitás el őmozdítására című, 1793-i mun-
kájában kifejtett álláspontja teljesen egybehangzik a magyar nemesi 
ellenállás képvisel őinek álláspontjával, noha alig néhány ével koráb-
ban, az Eszmék-ben „a magyarok iránt még teljes és tökéletes tudat-
lanságot árul el (...), a magyarokról nem tud egyebet mondani, mint 
hogy fegyverrel a kezükben, rabolva és pusztítva törtek be Európába, 
ahol azonban csakhamar sikerült őket ártalmatlanná tenni". Herder-
nek e pálfordulását a magyarok iránti álláspontját illet ően Szekfű  úgy 
magyarázza, hogy „a föntebb említett 1793-i munkájában revízió alá 
vette  ezt az elítél ő  nyilatkozatot, mint ahogy a humanitásról írt leve-
leiben általában is kiegészítette, körülírta f đmunkájának szigorú kompo-
zícióba foglalt, s már ezért is röviden és néhol félreérthet ően, egyolda-
lúan fogalmazott tanait. A magyarokra az els đ , elítélő  nyilatkozat ha- 
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tott, a másodikról alig vettek tudomást (...), a nemzetvég gondolat 
Herder hatása nyomán nyomul be a nyelvi és nemzetiségi eszmékbe.' 
Az itt leirt változás okairól azonban nem világosítja fel az olvasót. 

Valójában az ilyen egyoldalúan „nemzeti" alapról szemlélt és min& 
sízett Herder-nyilatkozat volt az indíték, hogy a magyar történettudo.  

mány a tizenkilencedik század nagy részében, de — mint Székf ű  példá-
jából látjuk — még a huszadik században is, a „jóslatból" ered ő  kér-
désekre kereste a választ, hogy úgymond, „tisztázza" Herder felel ő s-
ségét a szlávsággal való el őnytelen egybevetés miatt, s nagy filológia 
apparátussal bizonygassa, hogy a magyar nyelvért folytatott nemes é: 
tiszta szándékú küzdelem mentes a „politika salakjától", hogy tisztár 
kulturális fogantatású, valamint hogy a nyelv érvényesülése elé tor-
nyosuló akadályok főként külső  tényezők műve, idegen „souffleur"-öké 
mint amilyen Herder is. Ugyanakkor azonban a tudomány legtöbbször 
csak érintőleg foglalkozott a torz, magyar feudális viszonyok elemzé-
sével, amelyik legalább olyan mértékben b űnösek a nyelv fejlődésénél+ 
a lemaradásáért. 

Herder tágas európai horizontjai ily módon zsugorodtak össze nem-
zeti, ső t osztálykorlátozottságú kisterekre, humánus életm űve ekkén 
lett egyfelől túlkompenzált faji erények felmagasztalásának az eszközé-
vé, másfelől érvek és ellenérvek kútforrásává és támaszává obskurus 
politikai törekvésekhez, alkalmi használatra. Mindezek miatt Herder 
nemcsak úgy van jelen a térségben, mint „a romantikus generáció élet-
érzésének egyik meghatározója" (Világirodalmi lexikon, 1975), hanem 
a nemzetszemlélet és történelmi sorstudat jelenünkig ható tényez ője is 

Kovács Endre pontosan mutatott rá,* hogy „Herder nem politika 
fogalmakban gondolkodott", , s  hogy „a herderi népfogalomból teljeser 
hiányzik az statisztikus szemlélet", ennek ellenére a kelet-európai (szláv; 
népek számára az önálló állami-nemzeti aspirációkhoz nyújtott ihlet-
forrást, míg „a magyarsággal szembeni averziója" s jóslatának „meg-
remegtető  mondanivalója" ellenkez ő  irányba hatott. „A nemzethalál 
fikciója, mely majd irodalmunk visszatér ő  rögeszméjévé válik, els ő  íz-
ben német nyelven nyert megfogalmazást; a szlávimádattal teli Herder 
e magyarság számára nem tartogatott helyit Európa népei között." Gaj, 
Kollár, Garaanin vagy Bratianu gondolatvilágában a herderizmus new  

a letargikus életérzés, a pusztulás szinonimája, nem a steril, önmagáén 
való, népies irodalmi stílusdivattal azonos (ami a magyar irodalomban, 
sajátos visszafogottság jegyében bontakozik ki, pl. Kölcseynél, a re-
formkori nemesség politikai gondolkodásában pedig sokszor a paraszti 
mozgalmak rémét idézi meg), hanem az újjászületés ideológiai alapja 
Kovács pontosan állapítja meg a diagnózist is: „A feudális nemzetfo-
galom nem volt képes átalakulni", mégis mintha hajlamosnak látszana 

* Szemben a történelemmel. Bp., 1977. Különösen a 162-173 1.  
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arra, hogy e negatívumokban bizonyos értelemben Herder „b űnrészes-
ségét" keresse, holott köztudómású, hogy annak mind a „jóslat" el đtti,  
mind pedig az az utáni korszakában is számos, a magyarsággal egyér-
telműen rokonszenvez ő  nyilatkozata van. Az egyikre Vajda György  
Mihály hivatkozik. A német író Kelet-Európában tett utazásának köz-
vetlen tapasztalataiból bontakozik ki nagyarányú víziója, amely ele-
ven cáfolata lehet annak az idézett értékelésnek, mely szerint a ma-
;yarság számára Herder „nem tartogatott helyet Európa népei között".  
A Journal meiner Reise im Jahr 1769. című  naplójában írta le a kö-
vetkezőket: „Micsoda látvány lesz az e ... vidékeken, ha egyszer meg-
látogatja majd őket a kultúra szelleme! Ukrajna lesz az új Görögor-
szág: e nép széles ege, vidám lénye, muzikális természete, termékeny or-
szága stb. nagyra n őnek majd egyszer: a sok vad népecskéb ől, amilye-
nek egykor a görögök кs voltak, civilizált nemzet áll el ő : határai a 
Fekete-tengerig nyúlnak el, és onnan az egész világon át. Magyaror-
szág, ezek a nemzetek, meg Lengyel- és Oroszország egy sávja részese  

lesz majd ennek az új kultúrának ... szellem keresztülvonul majd az 
álomban szendergő  Európán, és szolgálatába állítja majd a szellem ter-
mészete szerint. Mindezt magában hordozza a jöv ő , s egyszer csak meg 
Mell történnie ..." (L.: Állandósága változásban. 1968. 24-25 1.) Ez  
is jövendölés, mint ama másik. Csak töprenghetünk rajta, miért nem ez 
került a köztudatba. 

De a „jóslatot" követő  esztendők írásaiból is idézhetnénk, méghozzá 
nem álmokat és messzi sejtéseket, mint az el őbbiekben, hanem nagyon 
is reális érzékre valló álláspontokat. Rathmann írja az Eszmék  .. . 
1978-i, magyar kiadásának az előszavában: „Álláspontját az organi-
kus államról szóló saját történetfilozófiai elvével támasztotta alá: esze-
rint minden nemzetnek saját állammal kell rendelkeznie. Ennek megfe-
lelően elméleti képtelenségnek, »lélektelen gépezetnek« tartotta a Habs-
burg monarchiát, és élesen bírálta II. József rendszerét, többek között 
németesítési törekvéseit, hangsúlyozva a nemzeti nyelvek létjogosult-
ságát." 

Lehet-e most mára magyar nyelvr ől szóló, annyiszor idézett szavai-
nak a nyomán keletkezett zajt csupán azzal a körülménnyel magya-
rázni, hogy sorai éppen a „kell ő" időben, 1791-ben, a magyar, ne-
mesi nacionalizmus fellángolása idejében láttak napvilágot, mégpedig 
abban a könyvében, amely a legelterjedtebb olvasmánya volta kora-
beli Európának, útinaplója viszont még a Bessenyei fellépése el đtti idđk-
bó1 való, amikor a magyar nyelv ügye még közel sem volt oly mérték-
ben az érdeklődés előterében, mint majd j б  húsz esztendő  múlva, te-
hát még az udvar és a magyar nemesség, Mária Terézia korabeli komp-
romisszumának az évtizedében? Alig hihet ő . Sokkal valósabb okok játsz-
hattak itt közre, elviek és gyakorlatiak egyaránt. 

Herder e „palinódiáját", a magyarságról mondott véleményének a 
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megváltoztatását а  Вesze'1gets II. József császár halála után című  dia•  
lógusában Kбkay György forrástanulmánya magyar ösztönzés eredmé•  

nyének tartja. Kókay Rát Mátyásra, az els ő  magyar újságnak (a Ma-
gyar Hírmondónak) a megindítójára hivatkozik, aki egy német—magyar  

—latin szótár (lexikon) tervét tette közzé, s ennek el őfizetési felhívá-
sában fejtette ki azt a gondolatát, hogy az uralkodó csak akkor vár-
hat sikert intézkedéseit ő l, s csak akkor reménykedhet országa népeinek  

boldogulásában, ha általánoslsá teszi az emberi kultúrát, ezt pedig a né-
pek csak anyanyelvükön tehetik magukévá. Rát e „köz haszonra vak  

szándékának" a híréről Herder is olvashatott Schlözer göttingaii folyó•  

iratában, s ez is bizonyára hozzájárult a magyar kulturálatlanságró : 

vallott nézeteinek a megváltozásához. Arról azonban már aligha lehe-
tett tudomása, hogy Rát lexikonterve a magyar f őrendek kulturális in-
dolenciáján hiúsult meg, noha a felvilágosult Európa szemében a ma -

gyar nemes a Kulturgeflle fogalmával volt azonos. Rát írja le Bacsá-
nyi:nak küldött levelében ezt a Tempefőibe illő  képet: „... végképper  
le-is tettem azon reménységr ől, hogy a Magyar Nemzet önnön nyelvé-
ben a tudamányjában valaha virágozzék (...), hogy azt a jót teheté  

nem-Nemes emberhez [a nemesurak], nem mondom, tiszteletet, de csak köz-
emberséget is mutassanak, az, az ő  nagy méltóságoktól ki nem telik (...)  
inkább szeretek hólti:g az én vélt irégyeim között maradni, hogy-seri  

mint a magokhoz édesget ő  Uraknak elő-palotáikban várakozni s el ő t-
tük állani, avagy uzsorával nemességet keres ő  s könnyen nyerő  könyv-
nyomtatókkal szerz ődni."  

Mindettő l eltekintve jogosnak látszik Kókay feltételezése, amely sze-
rint „Rát folyóirata hívta fel Herder figyelmét a Habsburg birodalom  

kis népeit (...) nemzeti kultúrájuk kifejlesztése szempontjából ért mél-
tánytalanságokra." Csak ennek az ismeretében értjük meg Hirdet- emlí•  

tett dialógusának ezt a tételét: „Valóban, ahogyan az Isten a világ  

összes nyelvét megt űri, úgy kellene a régensnek is megt űrnie a külöm-
böző  népek nyelvét nemcsak megt űrnie, hanem tisztelnie is. A népek  
nem egyik napról a másikra érlelik meg kultúrájuk legjavát, semmifé-
le idegen nyelv ezt ki nem kényszerítheti. A nemzeti talajon növek-
szik a kultúra a legjobban, s ő t, mondhatnám, csak a nemzet öröklött  

és tovább örökl ődő  nyelvében képes fejl ődni. A nyelv az, ami rabul  
ejti egy nép szívét, s vajon nem nagy gondolat-e, hogy magyarok, szlá-
vok, vlachok és megannyi más nép földjén az 6 gondolkodásuk sze-
rint, az ő  legsajátabb és legkedveltebb módjukon ültessük el a jólét  
magvait, ma és a legtávolabbi jövőben."y  

Az előadottak ismeretében találóbb lenne a magyarság Herder elleni  

averziójáról beszélni, nem pedig az övér ől a magyarság ellen. De jogo- 

* Кбkаy György: Rát Mátyás röpirata II. József ellen, a magyar nyelv 
érdekében. Magyar Könyvszemle. 1966. 305-316. 1. 
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san tehető  fel a kérdés: mifél e  gondolkodásbeli rokonság fűzhette vol-
na a „magyarságot" képvisel ő , feudális szellem ű, nemesi osztályt a né-
met filozófus demokratikus eszméihez? A magyar társadalomszerkezet-
ből származó hamis (kulturális) fölénytudat is gátolta az efféle „lelki 
rokonság" létrejöttét, nem kevésbé a még a legjobbjainkat is jellemz ő , 
századokig táplált Nyugat-eszmény, amely a kelet-európai „törmelék-
népek" és „népképz ődmények" hagyományos kultúráját mereven ki-
rekesztette az európai kultúra fogalmából (nem mentségül, csak ma-
gyarázatul: mint ahogyan saját etnikumának örökségét is összeegyez-
hetetlennek tartotta e virtuális Európa-képpel). 

Mindez legalábbis kétkedést ébreszthet bennünk az olyan Herder-in-
terpretációk iránt, amelyek makacsul megrekedtek a „jóslat" szavainál, 
ismételten felkeltve gyanakvásunkat e szándékok fel ő l. 

Áttekintésünk a vonatkozó irodalomról nagyrészt az els ő  világhábo-
rú óta eltelt időszakot öleli fel. Magyar vonatkozásban ezt indokolttá 
teszi, hogy a század első  két évtizedében a Herder-kommentárok és 
értékelések f őként népköltészeti érdek űek, poétikai vonatkozásúak, a 
nyelv- és történetfilozófia számára azonban nem mondhatók különöseb-
ben jelentősnek. Kovács Győző  a Bacsónyi és Herder cím ű  gondos ta-
nulmányában (Filológiai Közlöny, 1970. 1-2. szám) a korszak filoló-
giai tevékenységéről megállapítja, hogy Herder hatásának adatszer ű  fel-
tárásához sok részeredménnyel járul hozzá, „De értékelést ezek a mun-
kák nem adtak, kizárólag a tények feltárására szorítkoztak". Tanul-
mányában „szembet űnőnek" mondja, hogy a kutatók túlnyomórészt nyel-
vészeti ás költészettani irányelveit, továbbá a népiesség, a nemzeti esz-
me és öntudat alakulására gyakorolt hatását helyezték el őtérbe, „több-
nyire a herderi intelmek, illetve a korabeli népiesség szemszögéb ő l vizs-
gálva a történelem бs a nemzeti irodalom kapcsolatát, a fejl ődés miben-
létét és határait". 

A szerb és horvát irodalmi és szellemi életben Herder nem kiraga-
dott mondataival, nem magyarázatra szoruló, töredékes kijelentéseivel 
van jelen, hanem filozófiájának komplementáris elemeivel, nép- és nem-
zetszemléletének egészével, amelyek mint egybeöml ő  folyók vize, mi-
nosegi eg azonosulnak egymassal a törtenelem nagy ;, vízgyujto meden-
céjében. Érthető  tehát, hogy a délszláv Herder-filológia figyelme nem az 
író konkrét szövegeire vagy azok részeire irányul, mert nem azok, ha-
nem maga a herderi gondolkodásforma termékenyíti meg az irodalom 
és történelem szellemét. Az elemzések nem tartják feladatuknak, hogy 
a szokott összehasonlító módszerekkel, szövegegységekre lebontva kö-
zelítsék meg a Művet. Úgy tűnik, hogy a szerb irodalomtudománynak 
a századel őn nincs is filológiai adóssága, törlesztenivalója Herder 
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iránt. Dragila Živković  írja Jovan Skerlič  munkájával (Omladina i nje-
na književnost. 1906) kapcsolatban: „Herder eszméinek jelent őségérő l 
a szláv és a délszláv irodalmak fejl ődésére nézve nálunk is és külföldön 
is viszonylag sokat írtak (...). A szerbek és Vuk Karad+,i ć  Herderhez 
való viszonyára szintén sokszor rámutattak, különösen Skerli ć, aki az 
Egyesült Szerb Ifjíiságról (Ujedinjena omladina srpska) írt munkájá-
ban több mint tíz helyen említi Herder nevét. De mind Skerli ć, mind 
pedig más szerz ők errő l a viszonyról úgy beszéltek, mint afféle köz-
helyről, mint olyasmirđl, ami már általánosan ismert és bizonyított tény, 
anélkül, hogy mélyebbre hatoltak volna Herder költészettani eszméi-
nek általános kontextusába ..." A század els ő  évtizedeinek e tárggyal 
foglalkozó szerb és horvát írásai sok mindenben a romantikától örö-
költ szellemben foglalkoznak a német író hagyatékával és hatásával, s 
ez indokolja, hogy más szempontból beszéljünk róluk, mint a megfe-
lelő  korszak magyar tanulmányairól, amelyek — mint mondottuk — 
inkább részkérdésekkel tör ődnek, fragmentálisan látják az életm űvet. 
A történelem, úgy látszik, dinamikusabban változik, mint a róla for-
mált emberi tudat. S ha ez utóbbi változik is, annak a történelem az 
oka. legel Fenomenológiájának „dialektikus fogalompórjai" között ol-
vastunk az olyan tudatról, amely „tárgyához való viszonyát különbö-
zőképpen határozza meg, aszerint, hogy éppen melyik fokán álla tu-
datára ébred ő  világszellemnek". Csak a terminológián kell változtat-
nunk, hogy Hegelét ma is érvényes igazságnak foghassuk fel. 

A Herderrel és hatásával foglalkozó vagy velük kapcsolatos, tisztán 
filológiai természetű  kutatásokba a világháború körüli, f ő leg pedig az 
azt követđ  években kezdenek beszüremkedni a politikai, világnézeti, 
ideológiai nézđpontok. A kutatókat az évek haladtával már nem is ma-
ga Herder érdekli, hanem csak „jóslata", amir đl végül is kiderül, hogy 
nem is tőle származik, s nem is jóslat, hanem aggódó intelem. 

A hatáskutató komparatisztika mindmáig egyik legfigyelemre mél-
tóbb eredményének számít Pukánszky Béla Herder hazánkban című  
dolgozata (1918), amely a magyar felvilágosodás kezdetét ő l Arany Já-
nosig követi Herder útját Magyarországon. Az irodalomtörténeti tanul-
mány célját mára munkája alcíme is világosan kifejezi (Herder és a 
népies irány), :mégis szükségesnek látja, hogy terjedelmes munkájának 
első  oldalán még egyszer félreérthetetlenül kijelentse: „Értekezésem sz ű-
kebb tárgyának megfelel ően Herdernek csak a népköltészettel foglal-
kozó dolgozatait tárgyalom." Ehhez mindvégig következetes i s  marad, 

Dragila Živković : Evropski okviri srpske knjiievnosti. Novi Sad, 1970. 
31-32. 1. 
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noha — mint elđszavából látszik —, őt is az a Herder érdekli, „ ... ki 
az irodalomtörténet, kritika, theológia és pedagógia terén mai gondol-
kodásunkkal csaknem minden tekintetben közvetlenül érintkez ő  esz-
méket hirdetett, irodalmunknak legjelentékenyebb korszakában munkái-
val számottevő  művelődési forrást nyújtott, a magyar nyelv jöv ő jére 
vonatkozó nyilatkozatával pedig egyenesen korszakalkotó határit gya-
korolt a nemzeti öntudat fejl ődésére s a nemzeti tulajdon értékelésére." 

Igazat kell adnunk Kovács Endrének, hogy — mint már fentebb lát-
hattuk — „a herderi népfogalomból teljesen hiányzik az statisztikus 
szemlélet", s hogy „nem politikai fogalmakban gondolkodott", mégis 
a világháború után keletkezett tanulmányok jó részére az jellemz ő , ami 
a múlt század els5 felében: a szerz ők tudományos szándékain egyre 
erősebben áttetszenek a jelen politikai valóságának a színei. Pukánszky 
is kénytelen megállapítani, hogy a Herder népiességével összefügg ő  esz-
mék „egy lényeges vonással gazdagodnak, mely az irántuk való inten-
zív és hosszan tartó érdekl ődést biztosítja: fontos eszközzé válnak Ma-
gyarország demokratizálásában". Továbbá: „Ennek az iránynak 1848 
elő tt csak nyomait észlelhetjük, nagy része csak a forradalom éveiben 
jut kifejezésre az irodalom legtágabb rétegeiben." 

Három év múlva, 1921-ben Pukánszky figyelme már teljesen az „in-
telem" felé fordul, amit azonban ő  még a magyar szellemi élet fejl ő -
désének általánosabb kérdéseivel kapcsol össze, igy például az eredeti-
ség Kármán József-i irodalmi programjával. Érdekl ődésének elő terében 
tehát még nem a politikum áll, hanem szaktudományi problémák. Alap-
vetően „intelemnek" minősíti Herder szavait, nem pedig „jóslatnak", 
s inkább azok kedvez ő  hatására mutat rá: „A magyarság jöv őjére vo-
natkozó intelem szellemi életünknek f ő leg három ágában váltott ki 
egészséges, pozitív munkára serkent ő  reactiót: a nyelvújításban, a tör-
ténetírásban és a nemzeti életnek a politikai reformmozgalmak útján 
való intézményes rastaurátiójában." Herder intelme a magyarsághoz, 
(Egyetemes Philológiai Közlöny, 1921. jún.—dec. VI—X. 37. 1.) Ugyan-
itt arra is figyelmeztet, hogy az intelmet csak úgy lehet helyesen fel-
fogni, ahogyan Kazinczy: egységes gondolatrendszer elemeként, „egyéb-
ként a mögötte rejl ő  methaphisikai rugók ismerete nélkül, elszigetelten 
értelmezik". Pukánszky világosan mutat rá, hogy „Herder intelme ta-
lán csak egy csekély elméleti akadály volt, mindamellett hangulati visz-
szahatásával hozzájárul a politikai élet gyakorlati feladatainak megol-
dásához, megokolásával pedig a nemzetiségi probléma fontosságára hív-
ja fel íróink figyelmét" (85. 1.). Ez utóbbi nézete mindenesetre nagy-
mértékben különbözik attól a vulgáris értelmezést ő l, amely közvetve 
Herdert teszi felel őssé a nemzetiségi, kulturális, nyelvi és politikai moz-
galmakért, úgyszólván a nemzetiségi kérdés felmerüléséért is. A múlt 
század negyvenes éveiben — mondja szerz őnk — a herderi eszmék egy-
re fokozódó politizálása már odáig megy, hogy a nemzeti türelmetlen- 



1072 	 H1D  

ség aggasztó példáit produkálja. Bajza felfogását és nézeteit pl. „az 
Akadémia is aggodalommal fogadja". 

A herderi fogantatású népies irány átpolitizálásáról beszél Horváth 
János is a magyar irodalmi népiesség fejl ődésének irányairól szólva: „A 
népköltészet kultusza sem maradt politikai árnyalat nélkül, s őt a de-
mokrata eszmék divatjával lendült fel legmagasabbra a negyvenes évek-
ben." (A magyar irodalom f ejl ődéstörténete. Bp. 1976. 273. 1. —  A ta-
nulmány feltehetően 1923-bon keletkezett. Lásd Korompay H. János 
jegyzetét: Adatok a könyv történetéhez. Uo. 362. 1.) Nem érdektelen 
ezzel összefüggésben ismét figyelmeztetni Arany János észrevételére az 
irodalmi népiesség „divatjának" és a demokratikus közszellemnek az 
összefüggéseirő l. 

Az ún. szellemtörténeti m бdszerekkel dolgozó irodalomtudomány, külö-
nösen annak német iskolája a fentiekkel sok tekintetben ellentétes ál-
láspontot képvisel. Jelent ős művelői ugyanis abból az elvb ől indulnak 
ki, hogy a kultúra nyugat-európai modellje, de maga a Nyugat is mint 
kulturális közösség a magyarság számára csak a német szellemiségen 
keresztül közelíthető  meg, mint ahogyan annak a Kelet felé áramlása is 
a magyarságon keresztül történik. Koszó János irja a „Nyugat-alkonya"-
hangulat a XIX. század els ő  felében és Magyarország című  tanulmá-
nyában (Egyetemes Philológiai Közlöny, 1932. jen.—febr.), hogy Herder-
nek a magyarokról való vélekedését másképpen kell felfognunk, mint  
ahogy már évszázadok óta szokás: „...itt nem arra a sokat idézett  
és a köztudatba túlságosan belerögz ődött baljóslatú véleményére gon-
dolok, hanem ellenkező leg a nekünk kedvez őre, amely egyébként Rous-
seau-tól erősen befolyásolt ifjúkori történetfilozófiájával és az ebb ő l  
folyó szláv, illetve egyáltalán Kelet-Európa-csodálattal függött össze."  
A továbbiakban kifejti, hogy a sokat emlegetett herderi humanitásesz-
mény, az emelkedett, tiszta emberiséggondolat nem egyetlen népre, faj-
ra vagy nyelvre korlátozódik nála, hanem az „összemberiség" képzeté-
ből ered. Időbélileg előbb a „változatosság az emberi nem egységében",  
később pedig az „egység a változatosságban" elve jut el ő térbe munkái-
ban. Koszó rámutat, hogy „elsősorban persze a szlávokra gondolt, de  
látni fogjuk, hogy éppúgy, ahogy a XIX. században mindkét fölfogá-
sának a hatása fönnmaradt, bizonyos okok egyes szláv törzsek mellett 
a magyarokra is ráterelték a fiigyelmet akiket eredetileg, mint láttuk, 
maga Herder szintén belefoglalt nagy m űvelődésfejlődési elgondolásá-
ba ..." Ennek a koncepciónak a lényege tehát — Koszó magyarázata 
szerint — a kelet-európai lelkiségnek a nyugati m űvelődési szférába 
való beáramlása nyelvre, etnikumra való tekintet nélkül. A tanulmány 
szerzője alapjában véve pontosan látja, hogy a német filoz бfus gondo-
lataival gyakran megtörtént, hogy az általa fölvetett eszme a maga 
korában nem talált visszhangra, s ő t éppen ellentétes irányban fejtette 
ki a hatását, illetve „átértése", „kiaknázása" csak kés őbbi időkben kö- 
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vetkezett be. Ilyesminek a jeleit veszi észre például a németség „Nyu-
gattól való elfordulásának" a törekvéseiben, Lenau „pusztaromantiká-
jában", az ún. sváb költ ői iskola téma- és motívumkészletében stb. 
Mindez a Nyugat és a Kelet közti világirodalmi kölcsönösség folyama-
tainak erősödésérő l vall, egy lélektörténeti jelenségr ől, s ez Herder kul-
túrhistóriai küldetésének igazi értelme — mondja Koszó János. 

A történetírás „új útjait" felvázoló Hóman Bálint az els ő  világhá-
ború utáni magyar historiográfia alaptörekvéseir ől szólva hangsúlyoz-
za, hogy a megelőző  korszak merőben empirikus természetű, analitikus, 
a szellemiekkel alig törődő  s értékelésre képtelen, pozitivista irányával 
szemben a szintézisalkotásra alkalmas történetírás kora jött el, amely 
mélyen hisz „az erkölcsiségen alapuló nemzeti eszmény valóságában, az 
élő  nacionalizmus életerejében." (A magyar történetírás új útjai. Bp. 
1932. 51. 1.) Mégis úgy érezzük, hogy az általa „értékelésre alkalmat-
lan"-nak mondott pozitivizmus Herder filozófiáját kevésbé torzítva, s 
abban a szellemben fogta fel, ahogyan az egykorú magyar írók: Besse-
nyei, Verseghy, Kazinczy, Rát Mátyás meg a többiek, akik Herderrel 
együtt meggyőződéssel vallották, hogy a népek (minden nép) a maga  
nyelvén fölnevelt kultúrájukkal járulhatnak hozzá az emberi m űvelt-
ség gyarapításához. A polgári magyar történetírás szellemtörténeti irá-
nya, Hóman terminológiájával: az „átértékelt" nemzeti szempont vi-
szont a maga öntörvény ű  erkölcse és nemzeteinek mondott álláspontja 
alapján a herderi tanítást éppen ezen a ponton tartja veszedelmesnek, 
különösképpen pedig Herder mellérendel ő  elvét a népek, nyelvek, kul-
túrák viszonyában. Innen Szekf ű  pamfletszerűen ironikus hangja is, 
amikor a Herder és Schlözer nemzetfelfogásából kiinduló Palackyról, 
Dobrovskyról, Šafarikról, Kollárról stb. nyilatkozik: „Az ő  vállaikon 
emelkednek fel az els ő  (...) szlavista tudósok. (...) ... divatos konst-
rukciók Prokrusteságyába vonnók az életteljes történetet, ha azt monda-
nánk, hogy a nem-magyarok nemzetiség fogalmának »népi lévén, ma-
gasabb értéke volt, mint a magyarság nemzetfogalmának. Helyesebben 
járunk el, ha e folyvást Herdert és Mösert emleget ő  szlávokat a szok-
ványos, mindenütt ugyanazon fejlődésű  kultúrnacionalizmus embereinek 
tartjuk, akik alig várják, hogy fejest ugorjanak a politikába, s akiknek 
»népies« színezetű  elméleteiről népünk éppoly kevés tudomást vett, mint 
korábban Berzsenyir ől és Kazinczyról a magyar paraszt." (Magyar tör-

ténet. II. kiadás, 1936. V. köt., 367. 1.) 
A kritikusnak, ha nem akar közösséget vállalnia nemzeti kizáróla-

gosság bármely említett formájával, e vonatkozásokban vallatóra kell 
majd fognia a második világháború utáni publikációkat is, különöskép-
pen azért, hogy ellen őrizhesse saját, fenti állítását arról, hogy történet-
írásunk ma már kvszűrte a korábbi interpretációkhoz tapadt szennyez ő  
anyagokat. Ha ugyanis egy marxista elvekre hivatkozó, mai tanulmány 
a herderi eszmék közép-európai elterjedéséb ől vezeti le a magyar tör- 
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ténelem újabb kori tragédiáit, vagy pedig egy másik, ugyancsak err ől a 
tárgyról elmélkedve, a hipertrofizált nemzeti önérzet új változatának 
a kitenyésztésével kísérletezik, akkor jogosan merül fel a kétség vagy a 
marxista módszer helyessége, vagy pedig a történész szándékai és alkal-
massága iránt, hogy e módszerrel éljen. Miel đtt e kérdés vizsgálatába 
bocsátkoznánk, szóljunk elđbb még a két háború közti Herder-magya-
rázók egyik legismertebbjének, Miloš Trivunacnak a már említett ta-
nulmányáról, majd pedig a magyar szakirodalom egy igényes, filozó-
fiai szempontú megközelítésér ől, Szekrényessy Margit értekezésér đl a 
harmincas évekbđl, ugyanis ezekkel szembeállítva még jobban kit űnik, 
hogy az utóbbi évtizedek ismét a húszas évek ideologizáló tendenciái-
hoz térnek vissza. 

Míg a magyar irodalomban a Herderr ő l rajzolt képet a két háború 
között az esetek többségében a nemzeti sz űkkeblűség tette csonkává, 
egyoldalúvá, hiányossá, olykor torzzá is, addig a délszláv irodalmak 
róla alkotott képében a filozófiai idealizmus s ebb đ1 eredđen a szláv 
nemzetkép túlkompenzáltsága hatott történelmietlenül és id őszerű tlenül. 
Nem fér azonban kétség ahhoz, hogy e nem azonos el őjelű  elfogultsá-
goknak a gyökereit azonos nedvek táplálják. 

Trivunac felhívja a figyelmet arra a specifikumra, ami Herdert a sok 
hasonlóság mellett meg is különbözteti Rousseau társadalomszemléle-
tétől: „Míg Rousseau számára az emberiség csak az egyedek óriási hal-
maza, Herder az emberiség és az egyes ember közé beiktatja a nemzete-
ket (narodi) mint szerves egységeket, amelyek összekapcsolják az 
egyént az emberiséggel. A nyelvet, a vallást, a szokásokat, a költésze-
tet, e legfontosabb nemzeti sajátságokat nem az egyedek teremtik meg, 
s ezek egyáltalán nem is m űvi alkotások, hanem a népek lelkének spon-
tán megnyilatkozásai, az ugyanazon fajhoz tartozó emberi közösség ter-
méke ..." Ebbő l az következik, hogy az emberiség megismeréséhez csak 
a népek ismerete vezethet el. A népek szellemi-lelki sajátságai, egyénisé-
gük jegyei dalaikban jutnak kifejezésre, s mint Herder mondja, A né-
pek dalai című  gyűjteményének közreadásával ez a cél lebegett eldtte. 
Herder e szándékáról szólva Trivunac mintegy mentegeti a gy űjtemény 
összeállítóját, hogy könyvébe csak négy délszláv („morlák") éneket vett 
fel (azok közül is csak a Hasanaginica az igazi népi termék), holott 
könyvében nyolc litván, tizenhárom skót, húsz spanyol stb. dal is he-
lyit kapott. „Ez az aránytalanság nem annak a következménye — ír-
ja --, hogy elhanyagolja a szlávokat (...). Az az ember, aki annyi 
đszinte szeretettel öleli magához az egész emberiséget, nyilvánvalóan 
nem lett volna képes arra, hogy rosszakaratú mell đzésbđl kárt okozzon 
az emberiség oly jelentđs részének ..." Ezért úgy véli, hogy a szerb 
népköltészet viszonylag kevés számú énekkel való szerepeltetése a gy űj-
teményben „merđ  véletlen” műve. 
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A Herder életét és műveit oly behatóan ismer ő  tudós kutatónak, 
mint szerzőnk, aligha lett volna szabad megelégednie a „véletlenre" 
való hivatkozással vagy a személyes-érzelmi-hangulati motívumokkal, 
amelyeket egy ilyen jelentős vállalkozás hátterében feltételez, noha is-
meretes, hogy Herder gondolkodói-költ ői alkatában ezeknek a mozza-
natoknak nem elhanyagolható szerepük van. A fentiek megítéléséhez az 
életrajzból önként adódó motívumokon kívül kell ő  mérlegelést kívánt 
volna a népköltészeti termékek (kéziratos gy űjtemények, antológiák 
stb.) feltártságának, publikáltsága szintjének, az e téren elért eredmé-
nyeknek széles körű  vizsgálata; az ősi-népi-történeti-hagyományos-nem-
zeti stb. fogalmi tisztázottságának (vagy önkényes értelmezésének) az 
elemzése a tizennyolcadik század tudományosságának a világánál; az ösz-
szehasonlit б  folklór modern eredményeinek a beépítése a tanulmány 
anyagába; a nép- és m űköltészet egymáshoz való viszonyának a tagla-
lása az egyes népek irodalmában; a m űfaji problémák megvilágítása, 
egyszóval: az egész fogalomrendszer mélyreható elemzése, ami választ 
adhatott volna arra, hogy miért szerepelnek Herdernél pl. a spanyolok 
húsz, a szlávok négy énekkel (a magyarok viszont eggyel sem). Nem 
mondhatjuk, hogy Trivunac tanulmánya nem érinti e problémákat, de 
éppen azért, mert csak érinti őket, egyedül a fenti választ adhatta rá-
)uk. 

Hasonlóképpen siet Herder „segítségére" Tierfelderrel szemben, aki a 
Strani pregled ugyancsak 1936. évfolyamának egyik korábbi számá-
ban közölt Németek és szlávok című  cikkében a következ őket írja:  
„A németek szellemi kapcsolatai a szlávsággal hihetetlen ingadozások  

képét mutatják. A háború el őtti Németország ijeszt ő  tájékozatlanságával  
szemben, amely alig tör ődött azzal, hogy kapcsolatokat keressen a né-
metek és szlávok között, vagy hogy elgondolkodjék európai közös éle-
tükrő l, magasan kiemelkednek Johann Gottfried Herder, Goethe, Lud-
wig Schlözer, Grimm és Ranke évtizedei, amelyekben a szláv géniusz  

első  ízben t űnt fel Nyugaton. Nem véletlen, hogy éppen a romantiku-
sok kora fogta fel Oly érzékenyen a szlávok vonzóerejét. Abban hittek-e,  

hogy náluk találnak majd rá a népélet ősi állapotára, amelynek a visz-
szatérését oly hőn óhajtották a maguk népei számára is? A korszak né-
met filozófusai, költői és történészei azonban nem számoltak azzal,  
hogy a nemzeti ébredés mozgalma, amit idealista elképzeléseikkel ép-
pen ők serkentgettek, az ősiségbő l maga is a civilizációba torkollik bele.  
Még kevésbé látták be, hogy a nacionalizmus, amit Kelet- és Délkelet-
Európában szítottak, egy napon eljut a Közép-Európa német államai-
val való leszámoláshoz."  

Trivunac hangsúlyozza, hogy Herderre ez a vád aligha vonatkoz-
hat. Ő  a szlávok valóságos felszabadítására gondolt a germánok ural-
ma alól, ami majd lehet ővé teszi a számukra, hogy visszatérhessenek  
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régi, békés keresked ő  életmódjukhoz. Herder ugyanis — mondja Tri-
vunac — ebben látja a civilizáció lényegét, s e szavai teljesen egybe-
vágnak azokkal az elképzelésekkel, amelyeket ma a Népszövetség mond 
magáénak. 

Szerzđnk igyekszik megkülönböztetni Herder hatásának a jellegét és 
intenzitását az egyes szláv népekre, mondván, hogy az a lengyeleknél, 
a „csehszlovákoknál", különösen pedig az oroszoknál jóval er őteljeseb-
ben érvényesült, mint a délszláv népeknél, s min őségében i,s másféle 
volt. Dobrovskyt úgy említi, mint akinél Herder szlávokra vonatkozó 
„dicshimnusza" („slavopojka") els őként tűnik fel. Tő le származik át a 
szlávok vezető  szerepének a gondolata Európa kultúrájában el őbb Kol-
lár, majd Šafarík és Palacky munkáiba. A lengyeleknél ez a hatás más-
féleképpen mutatkozik meg: Mickiewicznél aktív történelmi küldetés-
tudattá, miszticizmussá, a nemzet „istenülésévé" fokozódik. Az oroszok-
nál azt a meggyőződést érleli, hogy az orosz nép hivatott az emberisé-
get a humanitás legfelsőbb fokára emelni, annál is inkább, mert az orosz 
nép őrzi a leghívebben a kereszténység ősi (pravoszláv) formáját, s mert 
kultúrája előnyösen különbözik az erőszakosan hódító germán-román 
népekétđl (szlavofilek). A délszlávoknál, különösen a szerbeknél, f őként 
írónknak a népi közösségek kulturális jelent őségéről szóló tanítása ta-
lált termékeny talajra, különösen a népköltészet fontosságáról vallott 
felfogása (Vuk, Branko). Fejtegetéseit Trivunac ezzel a szónoki kérdés-
sel fejezi be: „Vajon hozzájárult-e a szláv emberiesség- és békevágy, 
ami az orosz szlavofilek zászlajára volt felírva, Oroszország bels ő  ösz-
szeomlásához, aminek a következménye volt a világháborúban elszen-
vedett vereség is — ez csak mint probléma vethet ő  fel. Ha igen, azért 
nem lehet Herdert kárhoztatni, mert đ  csak azt a fajta háborút ítéli el, 
amelynek a célja az er őszakos hódítás és foglalás, nem pedig a hatal-
maskodók és leigázók elleni védekezés; a szlávok történelmi balszeren-
cséjét is azzal magyarázza, hogy nem voltak kell ően megszervezve az 
ellenállásra.” 

Az idealista történetfilozófia úgyszólván minden ismérve felismer-
hető  Trivunac e tanulmányában: a történelem mozgatórugója az Esz-
me, amely úgyszólván elvonatkoztatott, független, abszolút létez őként 
határozza meg a népek, társadalmak sorsát; a változatlanul örök nem-
zeti karakterjegyek, amelyek id őtlenségükkel, konstans voltukkal irá-
nyítják a népek jelenét és jöv őjét: mindez nemcsak Herdert jellemzi, 
hanem a tanulmány szerz őjét is, aki nem látja meg, hogy e felfogást a 
a tizennyolcadik századra oly jellemz ő  (német) világkép összetev ői ha-
tározzák meg, amelyet már századunk húszas-harmincas éveinek polgári 
filozófiája is korrigálni kénytelen. „Különvált itt egy mind sz űkebb 
horizontúvá váló, az emberiséget számon kívül hagyó nacionalizmus s 
egy sokban elvont doktrinér jelleg ű  humanista hit" — mondja Király 
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[stván. -- Egyfel ől, mint rögtön a kezdet kezdetén, már a Herder-féle 
humanista koncepcióban is, a nemzetire tolódott át a hazát és emberisé-
;et egybefogó rousseau-i örökségen belül az er đsebb hangsúly (...), 
absztrakt, doktrinér módon fogalmazódott meg csupán a humanista 
tudat: az álom az egymásra talált emberiségr ő l." (Irodalom és társa-
lalom. 1976. 553. 1.) 

(Folytatjuk) 

Kombinált forma, 1983 



S. O. S.-TELEFON:  
(024) 33 000  

H0DI SÁNDOR  

Az elmúlt évtizedekben, nagyjából a második világháborút követ ően 
a lelki problémákkal foglalkozó szakemberek egy részének spontán kez-
deményezésére világszerte új segélyszolgálatok jelentek meg, a hagyo-
mányos egészségügyi szervezeti keretekbe ágyazottan vagy azoktól füg-
getlenül, s új, átfogбbb mentálhigiénés ellátási rendszerek jöttek létre. 
Az önkezdeményezésen alapuló, kreatív jelleg ű , szubjektív indíttatású 
szolgálatok közül a közvélemény els ősorban a lelki elsősegélyt nyújtó 
(„Life-Line") telefonszolgálatról értesült, míg az ún. „krízisközpontok-
ról" és azok munkájáról sokan nem is hallottak még. Ami talán ért-
hető  is, hiszen amíg a telefonszolgálatok rohamos elterjedésének — a 
távközlési hálózat korszerűsítését követ ően — gyakorlatilag semmi sem 
tudta útját állni, az állami elmegyógyintézetekhez vagy más egészség-
ügyi létesítményekhez kapcsolódó „krízisközpontoknak” a megszerve-
zése sokkal nagyobb ellenállásba ütközött mindenütt, s ahol a munka-
társak töretlen lelkesedésének köszönhet ően a segélyszolgálatoknak ez 
az új formája létre is jött, ott is viszonylag még szerény keretek kö-
zött működik. 

Az emberek lelki életével, egészségével, személyes problémáival fog-
lalkozó szakembereknek ez a jó szándékú tenni vágyásról tanúskodó 
mozgalma, amit sokan hajlamosak még ma is filantropizmusnak tar-
tani, Nyugat-Európából indult el hódító útjára. Anglia, Franciaország, 
az NSZK és Svájc példáját hamarosan követik a skandináv országok-
ban, majd Olaszországban, az USA-bon, Kanadában, Ausztráliában, 
Üj-Zélandon is. A hatvanas évekt ől kezdődően már a szocialista or-
szágokban sem idegenkednek a telefonszolgálatok megszervezését ő l. 
Csehszlovákia és Lengyelország után Magyarországon is több telefon-
szolgálatot szerveznek: Budapesten, Pécsett, Debrecenben, Szegeden stb. 
Hazánkban Ljubljanában és Belgrádban létesült el őször telefonszolgá-
lat, Zágrábban is működött egy ideig — most alakul talán újjá megint! 
—, és 1985 tavaszától az S. O. S.-telefonszolgálat Szabadkán is meg-
kezdte működését. Egyelőre csak próbajelleggel, jobbára létjogosultsá- 
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áért, az anyagi és személyi feltételek megteremtéséért küzdve. Hazánk 
armadik 6s egyben legújabb lelki els ősegélyt nyújtó telefonszolgálata 
iindenképpen távol van még attól, hogy célkit űzéseinek maradéktala-
ul eleget tegyen. Am megszervez ődése és egyéves m űködése már ön-
Lаgában véve is nagy jelentőségű . Amennyiben pedig azt is figyelembe 
esszük, hogy „célterülete" nemcsak Szabadka község, hanem tevékeny-
gével várhatóan felöleli majd Vajdaság jelent ős részét, főként az ön-
yilkossági krízisektő l és más pszichológiai problémáktól leginkább ve-
élyeztetett területeket, megalakítása joggal tekinthet ő  közérdekű  ese-
iénynek, s arra kötelez bennünket, hogy olvasóinkat közelebbr ől meg-
mertessük a telefonszolgálatok célkit űzéseivel, működési elveivel, mun-
ájuk objektív és szubjektív nehézségeivel. 

A telefonos lelki elsősegélyt nyújtó szolgálatokat általában egész nap, 
uszonnégy órán át lehet hívni. A Sürg ősségi Telefonszolgálatok Nem-
~tközi Szervezete, az IFOTES (International Federation of Energency 
elephonic Service) a telefonszolgálatok egyik alapvet ő  követelményé-
ek tekinti, hogy a szolgálatot bármikor igénybe lehessen venni. Bár-
~ennyire is jogos ez a követelmény, ennek a feltételnek, sajnos, nem 
linden telefonszolgálat tud eleget tenni. Van, amelyik például csak ti-
:nkét órán át működik. A szabadkai, tekintettel a még hiányos sze-
Lélyi és anyagi feltételekre, kénytelen ennek is a felével beérni, vagyis 
;ak ötórás ügyeletet tud biztosítani délután öt és este tíz óra között. 
yenformán viszont nemcsak az IFOTES követelményeinek nem tesz 
eget, hanem a szolgálat legf őbb célkitűzésének sem. A telefonszolgálat 
regszervezésének célja ugyanis az, hogy a nap minden órájában segít-
,gére legyen azoknak, akik más olyan közvetlen emberi kapcsolattal 
m rendelkeznek, amely átsegíthetné őket a válságon. Amíg a huszon-

~gy órás szolgálat megszervezésére, vagyis a közvetlen emberi kom-
iunikáciб  bármikori biztosítására nincs lehet őség, a segélyszolgálatban 
!jlő  pszichológiai segítség jószerével elvész. Legalábbis azok számára, 
iik válságosnak érzett pillanataikat nem képesek a hívás adott id ő -
ltáraihoz hangolni. 
De a korlátozott idej ű  működés is több a semminél. Enyhít a hely-

:ten valamit az is, hogy a pszichológiai szempontból problematikus hí-
ások jelentős része a kés ő  esti órákra esik, így a tíz óráig tartó ügye-
tet ezek egy része még „eléri". Különben sem a szolgálat kirívó hiá-
yosságairól, hanem a szervez ődés gondjairól, az önként vállalt mun-
i nehézségeirdl kell els đsorban számot adni. 
A telefonszolgálat megszervezése nálunk is, mint mindenütt, azzal 

ezdődött, hogy néhány lelkes szakember, felismerve a hagyományos 
;észségügyi intézményekben folyó betegellátás korlátait, keresni kezdte 
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a mentálhigiénés gondozás új formáit. F őként az öngyilkosság-mege18 
zés vonatkozásában, mert a hagyományos egészségügyi szolgáltatáso'. 
keretében ezen a téren nem történt semmi a világon. A modell adv, 
volt, hiszen az S. O. S.-telefonszolgálatok rendre öngyilkosság-megeli 
ző , „krízisintervenciós" szolgálatokként jöttek létre. Lelkesedésben ner 
volt hiány, csak a környezet támogatását kellett megnyerni az elkép 
zeléshez. A nehézségek itt kezd ődtek. 

A telefonszolgálatok hasznosságáról ugyanis koránt sincs meggy бzбd 
ve mindenki. Nemcsak a laikusok, vagyis a szolgáltatás tulajdonkép 
peni igénylő i viszonyulnak felemás módon e kérdéshez, hanem magu. 
az öngyilkosság problémájában elméletileg többé-kevésbé jártas szak 
emberek sem jutottak még közös nevez ő re. A klasszikus elmeegészség 
ügy hívei például a telefonszolgálatok munkáját semmire sem becsülil ~  
szakmai melléfogásnak tekintik. Szakmai identitástudatukat féltv e  tü 
relmetlenek, elutasítják a lelki els&segélyt nyújtó szolgálat híveit, szak 
mai tekintélyük, befolyásuk révén pedig jelent ős mértékben hatástata 
nítják propagandatevékenységüket. De nem is csak a más elméleti pa 
radigmákban gondolkodó pszichiáterek részér ől figyelhető  meg ez a 
idegenkedés. Tagadhatatlan, hogy a telefonszolgálat célkit űzéseit illeti 
en pszichológiai szempontból is soka nyitott kérdés. 

A telefonszolgálatok munkájának megítélésével kapcsolatban soka 
azokat az „egzakt" módszereket hiányolják, amelyek révén egyértelm ű  
en ki lehetne mutatni e segítđ  kapcsolat igénybevételének hasznosságé 
és célszerűségét. Mivel ilyen „egzakt" módszerekkel nem rendelkezünl 
a lelki elsősegélyt nyújtó telefonszolgálatok hatékonyságának lemérés 
valójában még sehol sem történt meg. De nem áll módjában senkine 
bizonyítani az ellenkez őjét sem, azt, hogy a segélyszolgálatok mentát 
higiénés vonatkozásban nem töltenek be fontos szerepkört. A telefor 
szolgálat létesítésével kapcsolatos vonakodást, húzódozó magatartást e 
a felemás helyzet is segíti. Ez azonban inkább az érintett hivatalos szer 
vekre és egészségügyi intézményekre jellemzi. A jelzett pszichológia 
kérdések — kételyek — nem ezzel állnak összefüggésben, hanem mé 
természetűek. Abból erednek, hogy a telefonszolgálat létrehozói áltaté 
bon hajlamosak túlértékelni a telefon útján történ ő  öngyilkosság-meg 
előzés jelentőségét. Ez a túlzás gyakran tetten érhet ő  mára szolgál 
elnevezésében is. Az „S. O. S.-Élet(ment ő) Sürgősségi Telefonszolgálat 
például Olyan drámai képzeteket vált ki az emberben, amelyek a tE 
lefonon át megvalósítható pszichológiai segítségnyújtás szerény lehetC 
ségeivel nehezen egyeztethét ők össze. A dramatizálás egyébként a nerc 
zetközi szervezetekre, a „Life-Line" telefonszolgálatokra is jellemzi 
Ilyen szempontból a szabadkai „S. O. S.-telefon" mértéktartóbb és éss 
szerűbb. De az elnevezés mellett túl ambiciózus maga a célkit űzés i 
Az S. O. S. -telefonszolgálatokat szinte kivétel nélkül mindenütt a szuici ć  
prevenció sikeres, új intézményeként harangozzák be, holott a telefor. 
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zolgálat, ha segítségére is van a súlyos lelki krízisben szenved őknek, az  
öngyilkosság problémáját nem oldja meg. S đt, a kizárólag csak a tele-
onra korlátozódó, segít ő  kapcsolat súlyos öngyilkossági krízishelyzetek-
,en tehetetlen. 

A telefonszolgálat, bármennyire is kívánjon segítségére lenni az ön-
;yilkossági késztetéssel küzd őknek, elsősorban más igényeket és szük-
égleteket elégít ki, ami egyébként egy id ő  után feltétlenül tudatosul is 

telefonszolgálat ügyeleteseiben. Habár bizonyíthatóan más motiválja 
hívások jó részét, acélkit űzés mégis változatlan: az S. O. S.-szolgá-

itok többsége továbbra is az öngyilkosság-megel őzés cégére alatt rek-
ámozza munkáját. Ez azonban nem szerencsés, mert megtéveszti a szak-
mbereket és a laikusokat is, okot szolgáltat a lebecsül ő  nyilatkozatok-
a, a jogos fenntartásokra. Be kellene érni azzal, amit a hívó kínál és 
ívón, azzal a munkával tehát, amit a telefonos lelki segélyt nyújtó 
zolgálat valójában ellát. Annál is inkább, mivel az öngyilkossági prob-
émák megoldása — a szuicidkrízis pszichoterápiás feldolgozósa — szem-
>ontjából a telefonszolgálat valóban nem a legalkalmasabb interven-
iбs forma. Viszont annál eredményesebben ellát más lelki egészségügyi 
eladatokat. Ez a tartalmi módosulás — vagy beszéljünk csak hang-
úlyeltolбdásrбl — a telefonszolgálat értékét semmivel sem csökkenti, 
L vele szemben táplált ellenérzések legf őbb forrását pedig megszüntet-
teti. Érdekes módon ugyanis az S. O. S.-szolgálatokkal kapcsolatos vé-
emény, a lekicsinyít ő, elítélő  attitűd azonnal megváltozik, amint va-
aki tisztában van vele, hogy a szolgálat milyen súlyú és jellegű  emberi 
;ondok orvoslását vállalja. 

Lássuk, kiket karol fel valójában, és milyen lelki egészségügyi szere-
>et lát el a telefonos lelki segélyt nyújtó szolgálat. 

A telefon igénybevételével végzett pszichológiai munka, amelynek ter-
nészetére az alábbiakban majd részletesebben is kitérünk, elvben meg-
~öveteli, hogy minden egyes telefonbeszélgetésr ő l részletes jegyz őkönyv, 
!setleg magnetofonfelvétel készüljön. Ezek segítségével megállapítható, 
fogy kik, milyen motívumoktól vezérelve veszik igénybe a szolgálatot. 

hosszú évek munkáját elemz ő  felmérések arról tanúskodnak, hogy 
L legtöbb hívó, s főként, aki rendszeresen hívja a szolgálatot, lelki vál-
ágban van ugyan, de nem feltétlenül krízishelyzetben is. Legtöbbször 
L magányosság, a depresszió, valamilyen betegség, tanácstalanság, ön-
rtékelési bizonytalanság, id őskor, osaládi súrlódások, szexuális problé-
nák motiválják a hívásokat. A kérdések és tanácsok pedig többnyire 
irra vonatkoznak, hogy hová, kihez kell fordulniuk. Külföldön a ká-
>ítószer, a szerencsejáték, a munkanélküliség, a vallási ügyek, a beván-
iorlási problémák, a honvágy stb. miatt is gyakoriak a hívások. 
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Legtöbbször elegendő , ha a hívót meghallgatják, megnyugtatják  
a megfelelđ  intézménybe, kórházba, anya- és gyermekvédelmi  állomás 
ra, krízisintervenciós osztályra, jogi tanácsadó szolgálathoz, különfél  
jótékonysági intézményekhez, menhelyekre, klubokba, önkéntes szövet  
ségekbe — p1. a volt alkoholisták és kábítószer-élvez ők szervezeteib  
— stb. utalják. Nemcsak a probléma jellege meghatározó ebben az eset  
ben, hanem sok múlik azon is, hogy az S. O. S.-telefonszolgálat milye : 
intézményes háttérrel rendelkezik, milyen társadalmi szervezetek támc  

gatják tevékenységét. A telefonszolgálatok sok helyen az állami elme  
gyógyintézethez kapcsolódnak. Másutt az egyház és magánemberek adc  
mányaiból tartják fenn magukat; Angliában például a szamaritánusoly  

Ausztráliában és rJj-Zélandon a metodista misszió hozta létre őket. So'  
országban, ahol a telefonszolgálat megfelel ő  társadalmi támogatásba  
részesül, a lelki elsősegélyt nyújtó szolgálat telefonszáma a telefonköny  

elsđ  lapján található, a rendőrség, a tűzoltók, a mentők mögött, és  
hívás ingyenes. Másutt a telefonszolgálat számát alig lehet kinyomom  

(a szabadkai segélyszolgálat telefonszámát a sajtó volt, hogy tévesei  

közölte), és a posta a hívóval kíméletlenül megfizetteti az impulzuso  
kat. A telefon mint eszköz hozzáférhet ősége mellett ezek a szempontul  
is erősen szelektálják a hívókat.  

A hívásokat a soros ügyelő  fogadja. Van, ahol ketten ügyelnek, s fenn  
tartanak még egy vonalat, amit riasztásra használnak. Máshol csak eg' , 
személy ügyel, de rangidős tanácsadóját bármikor, éjszaka is felhívhat  
ja. Vitás esetben — a hívó veszélyeztetettségének megítélésében — j ć  
ha az ügyelő  véleményt cserélhet valakivel arról, hogy szükséges-e meg  

keresni a hívót. A riasztás esetén bevetett csoport — „Trouble Team  
— tagjai olyan kiképzésben részesülnek, hogy név és pontos cím nélkül  
pusztán a környék ismertetđjelei alapján is képesek megtalálnia hivő t  
Egyedül kimenni egy hívóért szigorúan tilos, legalább ketten vállalkuz  
hatnak erre a feladatra. Míg keresik, a telefon mellett ügyeletesked ~  
igyekszik időt nyerni és tartani a vonalat, s a terepen lev ő  kocsiival i  
kapcsolatot tart fenn. Ha a veszélyeztetettnek megítélt hívóra rátalál  
nak, szükség szerint kórházba szállítják, vagy beviszik a központba. A:  
ilyen fokú felkészültség azonban ritka. Megkett őzött ügyeletre, riadó  
csoportra, URH-kocsira az esetek többségében sem anyagiakból, sem  
személyzeti állományból nem futja. Az ügyeletet csak egy személy lát  
ja el, anélkül, hogy módja lenne konzultációra, a riadóztatásról nem i  
beszélve.  

Az esetek többségében riadóztatásra, szerencsére, nincs is szükség.  I 
hívók többsége ugyanis, amint már volt is szó róla, inkább csak magé  

nyos, elkeseredett, nincs akivel gondjait, kétségeit megossza. Az önma  

gátian vívódó ember számára pedig már az is nagy segítség, ha telefo  

non elmondhatja valakinek a gondolatait, ha valakinek beszélhet csa  

lódásairól, meghiúsult vágyairól, kétségeir ől. Ilyen esetben a sorsa, ér  
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zelmei, gondja iránt megnyilvánuló minimális érdekl ődés és segítő  szán-
dék is elegendő  ahhoz, hogy az elcsüggedt, kétségbeesett emberben el ő -
nyös pszichológiai folyamatot indítson el, és megszüntesse azt a b űvös 
kört, amely korábban kényszerpályán tartotta gondolatait. 

Persze, a meghallgatás, érdekl đdés, segítő  közbeszólás nem mindig ele-
gendő  ahhoz, hogy a kényszerpályán mozgó gondolatokat eltereljük, s se-
gítsünk a hívónak kétségbeesettség-érzését leküzdenie. Ilyen esetben, ha 
a hívó beleegyezik, személyes találkozást kell kezdeményezni, ami a 
telefonosnál sokkal hatékonyabb terápiás beavatkozás kezdetét jelent-
heti. A telefonszolgálatnak az erre módot nyújtó szervezeti formája 
már nemcsak kacérkodhat az öngyilkosság-megel őző  munka gondola-
tával, hanem abban tev ő legesen is részt vehet. Sajnos, az S. O. S.-tele-
fonszolgálatok többsége nem rendelkezik a személyes kapcsolatra és a 
többszöri találkozásra lehet őséget nyújtó intézményes háttérrel: ambu-
lanciával, krízisintervenciós részleggel. E hiányosságból erényt ková-
csolva sokan az anonimitás elvének túlhangsúlyozásával nyugtatják lelki-
ismeretüket, ami eleve kizárja mindenféle személyes kapcsolat lehet đ-
ségét. 

Vitathatatlan, hogy a hívók egy része, sajátos módon éppen azok, 
akik szívesen telefonálnak, s az ismételt hívásokra leginkább motivál-
tak, kerülik a személyes kapcsolat lehet őségét. Még ha arra szükség vol-
na is, elhárítják a felkínált, hatékonyabb pszichoterápiás kezelést. Az 
anonimitást — talán éppen az ilyen jelleg ű  hívásokra alapozva — az 
IFOTES is megköveteli. Más szóval a telefonhívásokban leginkább érin-
tett személyek érdekeit, elvárásait normává teszi. Szakmai szempontból 
azonban ez a körülmény az S. O. S.-telefonszolgálatok munkáján be-
lül tapasztalható bels ő  ellentmondásról tanúskodik megint. Az anonimi-
táshoz ragaszkodó személyek ugyanis, vagyis azok, akik szívesen tele-
fonálnak, de újra és újra elhárítják a személyes terápiás kapcsolatot, 
valójában más természet ű  pszichológiai problémák hordozói, mint az 
öngyilkossági gondolatokkal küzdők, a súlyos lelki krízisben szenved ők 
(akik miatta telefonszolgálat névlegesen létrejött). Ez utóbbiak ugyan-
is túl vannak azon, hogy inkognitójuk meg őrzése legyen a legfőbb gond-
juk. Ellenkező leg, inkább az jellemző  rájuk, hogy igénylik és keresik a 
személyi kontaktust, ami érthet ő  i5, hiszen éppen ennek hiánya, meg-
oldhatatlansága miatt szenvednek els ősorban. Az öngyilkossági gondola-
tokkal küzdő  ember legfőbb problémája a magára maradás, a többi 
embertől való elszakadás. Az anonimitás elvének mindenáron való ér-
vényesítése tehát aligha az ő  javukat szolgálja, még ha az S. O. S.-te-
lefonszolgálat öngyilkosság-megelőző  intézménynek definiálja is önma-
gát. 
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Ezek a dilemmák azonban, úgy hiszem, nem annyira elvi jelleg űek,  
inkább gyakorlati természet űek. Arról tanúskodnak, hogy a telefonszol-
gálatok többségének nem sikerül megteremtenie a kit űzött cél ellátásához  
alapvetten szükséges feltételeket, sem anyagi ellátottság, sem technikai  
színvonal, sem pedig a terápiás munkához függetlenített személyzet vo-
natkozásában. Ha nagy leleményességr ől tanúskodva, állhatatos utánajá-
rással sikerül is a segélyszolgálat tizenkét — vagy nota bene! — öt órás  

„üzemeltetéséhez" alkalmi mecénást találni, a fejlesztés és a zavartalan  

működés ilyen erőforrásokból nem biztosítható. A feladatok btvítésére  
annál kevésbé lehet gondolni, mivel gyakran ezek a pénzforrások is  

kiapadnak. Ilyenkor a szolgálat átmenetileg vagy tartósan kénytelen  

szélnek ereszteni önkéntes munkatársait.  
Pedig a munkatársak toborzása, a telefonszolgálat munkájára való  

előkészítése, aktív kiképzése már önmagában véve is nagy er őpróba.  
A kiképzés tanfolyamon történik: ismeretterjeszt ő  elđadásokon, fiktív  
esetek megbeszélésén, továbbá ügyeletes mellett hospitálnak, megfelel ő  
szakkönyvek forgatására vannak kötelezve a munkatársak, sót ellentr-
zés melletti próbaidő  is van sok helyütt. A munkatársak többnyire  
egészségügyi dolgozók: pszichiáterek, pszichológusok, szociális gondozók,  
nővérek, de a segélyszolgálat munkájában gyakran részt vesznek peda-
gógusok, jogászok és más értelmiségiek, valamint egyetemisták is. Van,  
ahol bárki érdekl ődő t, arra alkalmas személyt, ráérd háziasszonyokat,  
nyugdíjasokat is bevonnak a munkába, akik, amennyiben jó empátiás  
készséggel rendelkeznek, fogékonyak mások problémái iránt, éppen olyan  
eséllyel ügyelhetnek, mint a pszichiáterek vagy pszichológusok. A stáb  
mindenkori létszáma az érdekltdésttl függ бen változik. Annak a tö-
rekvésnek, hogy a telefonszolgálat aktív munkatársai egyben Olyan más  
egészségügyi intézményeket, társadalmi-politikai szervezeteket is képvi-
seljenek, amelyek hathatós segítséget nyújthatnak a szolgálat m űködésé-
hez, nem mindig sikerül érvényt szerezni.  

Van, ahol — legalábbis eleint e  — vonakodnak a laikusok bevonásá-
tól, holott a pszichológiai képzettség nélküli emberek bevonása a sür-
gdsségi telefonszolgálatokba kényszer is, kívánatos is. Kényszer, mert  
a szakemberek — pszichológusok, pszichiáterek — jó része vonakodik  
az önkéntes munkától, „rangon alulinak" érzi az ügyeletet, no, meg nem  
is hisz az egészben. A laikusok bevonásával pótolni lehet a „kompetens  
szakemberek" hiányát, akik valójában — és ezt a tapasztalat bizonyít-
ja — semmivel sem kompetensebbek ebben az egyébként nagyon össze-
tett és lélektanilag igen megterhelt helyzetben, mint a szakképzettség  
nélküliek. Az érzelmi kontaktus kialakításához nem szükséges szakér-
telem, s a telefonszolgálat munkájában az ügyel őnek egyébként is tudása  
helyett gyakran spontaneitására kell bíznia magát. A laikusok ezért  
alkalmasint sokszor jobban ellátják ezt a feladatot, minta szakemberek.  
Meg azért is, mert sokkal nagyobb hittel végzik munkájukat, sokkal egy- 
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szerűbb és közvetlenebb hangot ütve meg, mint az esetleg némiképpen  

már fásult és a dolgok túlkomplikálására hajló szakemberek. A laiku-
sok részvétele, angazsálása másfel ől azért is kívánatos, mert — és ez  
nagyon lényeges szempont — a jó szóra, megértésre vágyó embertár-
saikról való gondoskodás terhét, a lelki krízist megel őző  terápiás mun-
kát, hosszabb távon végül is nekik kellene átvenniük. Az ideális éppen  
ezért az lenne, ha valamilyen csoda folytán mindenki részt vehetne a  
telefonügyeletben, vagy legalábbis kell ő  kiképzésben részesülne ahhoz,  
hogy telefonhívás nélkül is fel tudjon figyelni a környezetében él ő, se-
gítségére szoruló emberekre.  

A telefonszolgálat lelki els ősegélynyújtásra vállalkozik. A hívóban  
azt a minimális pszichológiai változást igyekszik elérni, amellyel az már  
átlendül, túljut a krízishelyzeten. A telefonkapcsolaton át lehet őség van  
a hívó ilyen mértékű  pszichés befolyásolására. Ennek eredményessége  
azonban attól függ, hogy a telefonszolgálatban ügyel ő  mennyire tud  
ráhangolódnia hívó szavai mögött rejlő  problémákra. Azt is mondhat-
nánk: „mennyire veszi a lapot", mennyire tud következtetni a hívó  
hangjából, beszédmódjából, az elmondottakból és a ki nem mondottak-
ból a hívó szándékára, elvárásaira. A telefonszolgálat ügyeletesének fel  
kell ismernie, hogy milyen vágyak, milyen igények, szükségletek kész-
tették a hívót jelentkezésre. Hogy azok milyen konfliktust takarnak.  
Ha a szolgálatot teljesit đ  megfejti, hogy milyen késztetések állnak a hí-
vás hátterében, a zsákutcának vélt élethelyzet körülményeit, el őzmé-
nyeit, okait stb. firtató kérdéseivel — amelyekkel lényegesen megköny-
nyíti a hívó dolgát, aki magától esetleg nehezen hozna szóba fontos  
részleteket —, már könnyen eljut a konfliktus természetének tisztázá-
sáig. Az ehhez szükséges jártasságot, technikai ügyességet már az el ő -
képzés során meg lehet szerezni. A gondosan készített jegyz őkönyvek  
vagy magnetofonfelvételek tüzetesebb elemzésével ugyanis ki lehet mu-
tatni az olyan lélektani komponenseket, pszichológiai szabályszer űsége-
ket, amelyek alapján felismerhet ők, azonosíthatók azok a problémák  
is, amelyek hosszabb távon fenyeget őbb veszélyt rejtenek magukban,  

mint az aktuálisan felkínáltak, a hívásban közvetlenül szóvá tettek.  

Általános tapasztalat, hogy a feltétel nélküli pozitív elfogadás (ami  

az ügyeletesek számára aranyszabály!) mély és maradandó nyomot vált  

ki abban az emberben, aki korábban azt tapasztalta környezetében,  

hogy nem figyel rá s „nem ad igazat" neki senki. Az odafigyelés, a  

megértés, pár j б  szó, valamint az đszinte érdekl ődés meggyőzi arról,  
hogy számíthat másokra is, hogy segít őkész embereket találhat maga kö-
rül. E pozitív tapasztalata nyomán kontaktusfelvételre kell bátorítani.  

Olyan kapcsolatok, ismeretségek, barátságok felfrissítésére és feler ősí- 
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tésére, amelyektől segítséget remélhet. Ha az illet ő  életében nincs ilyen,  
ha személyi kapcsolatai túlságosan konfliktusterheltek, akkor el kell  

érni, hogy szakembereket keressen fel, s mindenáron eljusson a megfe-
lelő  intézményekbe.  

Ha csak ennyit sikerül a telefonszolgálatoknak elérniük, mint ameny-
nyit elmondtunk, mentálhigiénés jelent đsége társadalmi szempontból már  
felbecsülhetetlen. Különösen olyan környezetben, ahol még hiányoznak  

azok a szervezetek, intézmények, amelyek bizonyos új, emberi igények-
kel, szükségletekkel volnának hivatottak foglalkozni, mint például a há-
zassági tanácsadó szolgálatok, sze хológiai tanácsadók, pszichoterápiás  
rendelések, krízisintervenciós osztályok. Ezeknek a szolgálatoknak a  

hiányát a telefonszolgálat intézménye jelzi, és a maga módján pótolja.  

Létrejöttüknek szimbolikus jelent đségük van ebből a szempontból. Jel-
zik egy-egy vidéknek azokat a mentálhigiénés problémáit, azokat az  

egészségügyi ellátásban mutatkozó hiányosságokat, amelyek megoldást  

keresnek maguknak. Ha ezeknek az új emberi igényeknek és szükségle-
teknek a kielégítése szempontjából a telefonszolgálatok nem is jelentenek  

tökéletes megoldást, mivel artikulálják, statisztikailag kimutathatóvá,  

megfoghatóvá teszik a problémákat, serkent ően hatnak a szükséges szol-
gáltatások létrehozására. Min őségi szemléleti változás csíráját hordoz-
zák magukban. S nem is csak a mentálhigiénés problémákhoz való vi-
szonyulásban, hanem az „orvos—beteg" hagyományos kapcsolatában is.  

A telefonos segélyszolgálatok megjelenése az els ő  konkrét lépés, amelyet  
a gyógyító szakmák képvisel ői tesznek a „laikusok" — valójában a  
környezet, a közösség — gyógyító munkába való bevonása felé. Akik  

ennek a szükségességét felismerik s a meglév ő  egészségügyi szervek, szak-
emberek vonakodása ellenére ezt a lépést megteszik, azok a jöv ő  út-
ján haladnak. A lelki egészségügy számára ugyanis más alternatíva  

nincsen.  
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Adalékok a XX.  századi művészettörténeti kutatásokhoz.  

BÉLA DURÁNCI  

A MEGLEVŐ  ÁLLAPOT ÉS A HÁBORÚ UTÁNI KEZDETEK  

1941. április 6-án, vasárnap egy érthetetlen, el őbb fojtott, majd  
mind jobban erősödő  morajlás kényszerítette a bácskaiakat arra, hogy  
aggódva szemléljék a látóhatárt. Addig sohasem látott kép: repül őgé-
pek sokasága borította el a kék eget. Hadüzenet nélkül, bombázással  
kezdődött a háború. Horthy katonasága április 12-én bevonult Szabad-
kára, a tankelhárító betonsünök és korszer ű  bunkerok ellenére. A mo-
dern építészete szégyenteljes, sértetlenül maradt „m űvei" közül néhány  
még ma is megvan, mintegy emlékeztetve azokra a napokra, amikor  a 
Jugoszláv Királyság, s vele együtt a Vajdaság is megsz űnt létezni. Bács-
kában a kakastollasok, Bánátban a horogkeresztesek, Szerémségben az  
usztasák egyazon módszerrel hajtották végre a programokat.  

A fasiszta terror, az embereket hatalmába kerít ő  szorongás idején, a  
razziák félelmetes éveiben a háború el őtti polgári művészetnek nemigen  
volt bármi keresnivalója. Talán emiatt is hagyják ki a m űvészettörté-
netbő l általában ezt a három és fél évet. Közvetlenül a háború kitörése  
előtt azonban az események a vajdasági magyar képz őművészek tevé-
kenységét olyan irányba terelték, amelynek logikus következményeként  

1941 októberében megalakult a Délvidéki Szépmíves Céh. A Fiatalok  
1938. évi szabadkai kiállításának mintájára ugyanis „a zombori Ma-
gyar Közművelődési Egyesület a jugoszláviai magyar képz őművészek  
kiállítását szándékszik megrendezni Zomborban"i — mint ahogyan B.  
Szabó György, az akkori zágrábi m űvészettörténész-hallgató írása  ta-
núsítja. A kiállítás el őkészületeinek a keretében egy „fest ői és szobrászati  
céh" megalapítását javasolta, amelynek célja: a délvidéki magyar fest ő -
művészet" megteremtése. B. Szabó, az 1938. évi kiállítás részvev ője úgy  
véli, hogy a kiállítók elsajátították a korszer ű  kifejezési eszközöket, de  
„nem érezni a délvidéki táj és ember fest ői és formai kifejezését". Ter- 

1  Becskeréki Szabó György: A délvidéki magyar képz đmtivészet, Kalangya,  
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mészetesen meg van győződve róla, hogy együttes törekvéssel ezt a célt 
el lehet érni. Tíz évvel kés őbb szintén a vajdasági tájra és emberekre 
vonatkozó, úgyszólván teljesen azonos nézetek válnak az itteni alkotók 
mozgatóerejévé! 

A zombori szervez ők márciusi kezdeményezését az egymást viharos 
gyorsasággal követő  események meghiúsították. A kiállítás elmaradt, de 
az egyesületet megalakították Baranyi Károly újvidéki szobrász elnölle-
tével. Hamarosan egy m űvésztelepet is létrehoztak, szintén Újvidéken. 
A művésztelepet, azaz „kollektív m űtermet" Baranyi Károly tekintélye 
tartotta fenn, s bekapcsolódott sok fiatal m űvész, akikbđl később elis-
mert szobrászok és fest ők lettek. Az egyesület tagjai magyar nemzetisé-
gű  képzőművészek voltak, akik tevékenyen részt vettek a háború el ő tti 
művészeti eseményekben, valamint azok a magyarországi rajztanárok, 
akik a megszállás után jöttek ide. Az egyesület rajztanfolyamokat szer-
vezett (ahhoz hasonlókat, amilyet 1936-1937-ben az újvidéki Refor-
mátus Körben tartottak), és a tagok m űveiből kiállításokat rendezett, 
„szám szerint 14-et, Újvidéken, Budapesten, Szegeden és Palicson". 2  
A Kalangya számai képzőművészettel is foglalkoztak, id őnként rö-

vid ismertetőket közöltek egyes művészek munkáiról vagy a kiállítások-
ról. Különösen érdekes az 1942. decemberi számban megjelent A Dél-
vidéki Szépmíves Céh szerepe című  írás. Herceg János többek között 
megállapítja, hogy „közönségünk m űvészi téren általában kulturálatlan 
(...), ezért, mintegy védekezésül, konzervatív és legfeljebb társadalmi 
helyzetéből eredő  sznobizmusával alkalmazkodik bizonyos mértékig a 
fejlődéshez". Hangsúlyozza, hogy a m űvészek haszonlesésb ől kiszolgál-
ják a közönség ízlését, hogy nincs megfelel ő  kritika, az igazi alkotók 
magukra hagyatva dolgoznak. Herceg sejteti, hogy ez az egyesület is 
széthullik majd, akárcsak az el őző , az 1923 -ban létrehozott társulás: „De-
cemberi kiállításukon teljes számban vettek részt java munkáikkal, de 
már ezután lazulni kezdett az egység: a magány mérgei még nem múl-
tak el, hatni kezdtek újra. Az azóta megrendezett kiállításokon már né-
hány művész — talán éppen a jobbak közül valók — nem szerepeltek. 
Ha pedig ez így megy tovább, úgy lassan szétszéled a Szépmíves Céh, 
a felbomlás veszélye fenyegeti.. ."3  Nyilvánvaló, hogy az egyesület 
egyéves munkáját értékel ő  író könnyen megállapíthatta, hogy a lendü-
let alábbhagyott, s a m űvészek visszahúzódtak. A mindennapok törté-
nései nem kecsegtettek der űlátó távlatokkal. Farkas Béla mindenkinél 
korábban megsejtette, hogy az ágyúdörgés nem járhat együtt az alkotás-
sal, szinte az egyesület megalapításával egyidej űleg öngyilkosságot kö-
vetett el. A Szépmíves Céh els ő  közös tárlata után került sora hírhedt, 

2  Baranyi Károly: Élete és művei, Baranyiné Markov Zlata el őszavával. 
Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1974. 24. 1. 

s  Herceg János: A Délvidéki Szépmíves Céh szerepe. Kalangya, 1942. de-
cember, 568-571. 1. 
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véres, újvidéki razziára, amelynek áldozatául esett az 1939 októberé-
ben megrendezett modern vajdasági m űvészeti kiállítás „legfiatalabb 
(...), rendkívül tehetséges" részvev ője, Bogdan Šuput i,s. Többezer ár-
tatlannal együtt az esztelen vérengzés áldozata lett; valamivel kés őbb 
Szerémségben kivégezték Sava Šumanovi ć  festőt is. Geréb Klárának fel 
kellett varrnia a sárga csillagot, s haláltáborba hurcolták. A tömegha-
lál iszonyata azonban, úgy t űnik, nem jutott el az él ők tudatáig. Bara-
nyi Károly például ekkoriban ezt jegyzi fel: „1942-ben sikeresen szere-
peltünk az Újvidéki Héten. Több alkotásunkat eladtuk, és többen ér- 

Ács József: Milan Konjovié 
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mit kaptak. Igy én is két aranyérmet kaptam, az egyiket egy szobro-
mért, a másikat a művészet eredményes fejlesztéséért." 4  

Hogy a művészet mennyire „fejl ődött eredményesen", ma már nehéz 
megítélni. Baranyi szavait idézzük, aki akkor sikeres szobrásznak szá-
mított: „Arra törekedtünk, hogy minél több megrendelést kapjunk, és 
minél több műtárgyat adjunk el." 5  Nos, mint ahogyan 1941-ben Zoin-
borban ledöntötték Sándor király lovas-szobrát (Antun Augustin č ić  
1940-ben készült alkotását), illetve ahogyan megcsonkították Palavi č ini 
szabadkai Jovan Nenad-szobrát, ahogyan eltávolították Meštrovi ć  új-
vidéki Mileti ć-szobrát stb., ugyanúgy semmisült meg kés őbb Baranyi 
Károly műve, Az бsziváci országzászló talapzata, 6  más köztéri emlék-
művekkel együtt. Mégis megállapíthatjuk, hogy az 1934-t ől a háborúig 
készült Kara đorđević-szobrok míívészi érték e  azonos lehetett a megszál -
lás éveiben nagy sebtében „sokszorosított" emlékm űvekéivel. 

A háborús megrendel őket kielégitб  festők szintén nem törtek be az 
esztétikai szférákba. Eladásra festettek, vagy pedig azzal a céllal, hogy 
felhívják magukra a fővárosi műbírálók figyelmét. Csincsák Elemér 
festő , aki pedig sem 1923-ban, sem 1941-ben nem lépett be a vajdasá-
gi képzбművészek egyesületébe, végül mégsem tudott ellenállni a pesti 
rivaldafény csábításának. Az inkább magányos, mintsem individualista, 
termékeny festő  és egyesek számára emlékezetes képz őművészeti peda-
gógus kiállítást szeretett volna rendezni Budapesten. A halál, még a rá 
fittyet hányó képz őművészeti alkotóknak is nemkívánatos útitársa meg-
rázóan sejlik el б  Csincsák Budapestr б l küldött utolsó leveléb ől: .....Az 
első  éjszaka azonban máris lent jártam az óvóhelyen. (...) A falakon 
szentképek lógnak, megható és naiv szöveggel. Ennek dacára kétségtelen, 
hogy itt senki más meg nem védheti az embert, egyedül az ács Fia. 
(...) Ma vasárnap, 2-án elmegyek a képtárba. Jó lenne, ha itt lenné-
tek Ti is ..." 7  Néhány órával később, 1944. július 2 -án a képtárból jö-
vet, ahol kiállításának id őpontjáról tárgyalt, felüvöltöttek a légiriadót jel-
ző  szirénák. A képtár közelében, a városligeti fák alatt, ahol nem volt 
óvóhely, Csincsákot bombatalálat érte. Az aznap megbeszélt kiállítást 
nem rendezték meg, posztumusz tárlatára Szegeden került sor azon az 
őszön, s utána a képei elt űntek. Időközben, 1944. október 10 -én Sza-
badka felszabadult. 

A halál, a háború sújtotta Vajdaság szörny ű  jellegzetessége nem t ű -
nik fel a művészek festményein. Bogdan Šuput ugyan mintha el ő revetí- 

4  Baranyi Károly: Ikarosz szárnyán, Életjel miniatűrök 11., Szabadka, 1970.  
80. 1.  

5  Uo. 78. 1.  
6 Kép a Kalangya 1943. decemberi számában, 571. 1. 

Levelezđlap, látható volt Csincsák Elemér (1895-1944) 1968. április 12-e 
és 22-e között a szabadkai Képz őművészeti Találkozón megrendezett kiállí-
táson. (Lejegyezte B. D.) 
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tette volna a jöv ő t, amikor 1939-ben megfestette ezüstös szorongású,  
,halálfejes" képét$. 1941 novemberében a fogolytáborból jött vissza —
t halálba. A másik hazatér đ  hadifogoly, Milan Konjović  ekkor festi  a 
Koldusok és a Temetések című  sorozatait. Igaz ugyan, hogy egykori,  
párizsi barátainak köszönhet ően is vannak sikerei, Budapesten is ren-
iez kiállítást. „A háborús depresszió és a kor nyomott hangulata alko-
:ásaiban sajátságos módon jut kifejezésre, nem közvetlenül és explicite,  

fanem metaforikusara, a sötét, kegyetlen és morbid tematika által." 9  Ba-
ranyi Károly kés őbbi visszaemlékezései szerint a csendéletek és tájké-
)ek mellett a kiállításokon a mindennapok gondjait kifejez ő  címeket is  
ehetett találni: „ ...Megállt Baláz s  G. Arpád akvarellje el őtt. A címe:  
Fáradtan hazafelé. Aztán Geréb Klára képe el őtt. Címe: Látástól  va 
ulásig. Aztán Erdey Sándor képe el őtt. Címe: Száraz kenyéren. Majd  

šábor Zoltán képe el ő tt. Címe: Robotolók ..." 10  Ezek a címek azon-
рan a háború elő tti tematika folytatását mutatják, amely Balázs G.,  

Hangya és az 1938. évi kiállítás fiataljainak er đteljes képei nyomán vé-
>ődött a művészek tudatába. A megszállás id őszakából szinte nem ma-
radt fenn egyetlen képz őművészeti érték sem, kivéve Milan Konjovi ć  
,1944 -ben festett két remekm űvét, a Čiro Falcione és a Régi porcelán  
gímű  képeket, amelyek ma a Beljanski-képtárban vannak". 11  Am ezek  

Milan Konjović  vázlatfüzetéből  

Az újvidéki Matica srpska Képtár tulajdonában.  

9  Lazar Trifunovi ć : Savremenost i mit ;i slikarstvu Milana Konjovi ća. Zoin-
)or, 1978. 50. 1.  

II Baranyi Károly: Ikarosz szárnyán. 81. 1.  
" Lazar Trifunovi ć  idézett könyvének 50. lapján  
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a képek már az új korszakba, Konjovi ć  következő  alkotói fázisába 
tartoznak. 

Konjović  „szerepe" Herceg János már említett, 1942-ben írt cikké-
nek második részében is tükröz ődik. A Szépmíves Céh céljait vizsgálva 
ezt írja: „Tehát ne kizárólag a közös érdek f űzze össze a m űvészeket. 
Ne csak Délvidéken él ő  művészek legyenek, hanem délvidéki m űvészet 
is. Ez nem kevesebb, mint hogy legalább témában legyen egy azonos 
arca a művészek munkásságának. Állítom, hogy Bácskának vannak sa-
játos színei, a bácskai embernek sajátos életformája, a népnek viselete; 
olyan, amilyent sehol sem találunk. Városaink, falvaink, a földrajzi 
helyzet és a nemzetiségi hatások alól nem vonhatták ki magukat; utcái, 
terei másképpen épültek, mint az ország bármely részén ... "12  

Szenteleky 1930 táján kialakított couleur locale elmélete után Herceg 
most a földrajzi gyökerezettség er ős érveként Milan Konjović  alkotó-
munkáját hozza el ő ! Annak idején Isidora Sekuli ć  emelte ki „a szülőföld 
szellemi arculatát", Herceg viszont a Bácskai színek Konyovics Milán 
képein cím ű  írásában (Kalangya, 1942. VI.) „Bácska lelkét, sajátos szel-
lemiségét ..." keresi, s az akkori id őben merész hangvétellel írja: „Bács-
ka misztikuma a szerb lélekben mélyebben él, mint a magyarban, s 
azért nem véletlen, hogy a képz őművészetben is egy szerb fest ő, Ko-
nyovics Milán tudta eddig leghívebben kifejezni. "13  Konjovi ć  festésze-
tét elemezve párhuzamot is von: „Tájképei nem oldódnak fel ab-
ban az édeskés formában, amellyel a m űvészek eddig általá-
nosságban az egész Alföldet visszaadni iparkodtak. Nála hiányzik a 
pásztorlányka, hiányzanak a kiskacsák, a gömbakác és a csatorna parti 
füzek... Párisban szláv motívumokat láttak Konyovics m űvészetében, 
Belgrádban párisi iskolát. Bácskai embernek nem nehéz megállapítani, 
hogy Konyovics a kett ő  között, Bácskában gyökerezik, s a mi vidékünk 
elemeit viszi művészetébe." 14  

Észrevehetjük, hogy Herceg ebben az írásában, habár nem említ ne-
veket, igen pontosan céloz, s a beavatott, hozzáért ő  közönség értheti, 
mire vonatkoznak az összehasonlításnál használt kifejezések: a „sziru-
pos hangulatok", vagy a „szaloncukros festészet" tulajdonképpen egyet 
jelent a majdnem hivatalos, édeskés stílussal. Könnyen felismerhetd Hus-
véth, Bicskei vagy a jóval népszer űbb Iványi-Grünwald festészetének bí-
rálata. Az ő  alkotásaikkal helyezi szembe Konjovi ćét: „az ég nemcsak 
azért van, hogy kékít ővízzel befogja a bárányfelh őket: föld, ég, ember, 
táj és levegő  összesűrűsödik valami egészen szerves világgá. S ebben az 
egészben érezzük Bácskát, Bácska lelki és szellemi jellegzetességeit". 15  

12 Herceg János idézett Kalangya-beli cikkében. 
13 Papharkay Dénes (Herceg János): Bácskai színek Konyovics Milán ké-

pein. Kalangya, 1942. június, 267-169. 1. 
14 Uo. 
15 Uo. 
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Boško Petrović : A rabság emlékére  

Ezekre a konjovi ći alapokra építette saját, a „táj, és ember fest đi és  
ormai kifejezését" B. Szabó György 1941 márciusában a tervezett zom-
>ori kiállítással kapcsolatban, Herceg pedig 1942 decemberében már  
:özvetlenül hangsúlyozza: „Állítom, hogy Bácskának vannak sajátos  

zínei ..."  
Ezzel a helyi színek elmélete mint vezérelv vagy kötelesség, illetve  

nint cél végérvényesen és messzemen đen megszilárdult. Am csupá П  az  
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alkotók egy bizonyos „kategóriájánál." Kanyarodjunk vissza ezért  
„repülőkhöz".  

Az alkotói képzelet szabad szárnyalásának jelképe, Nagyapáti Ku-
kac Péter háború el đ tti képeinek rokonszenves, mosolygásra késztet  
„aeroplánja" ismétl ődő  motívumként jelenik meg a Belgrád fel ő l visz-
szatérő  bombázórajok láttán, ezúttal azonban kétmotoros, baljóslatú jel-
ként (Vízimalom, 1941 után). Ama valamikori „pesti kör" m űvésze:  
nem tudták megkülönböztetni a „repül&gépeket". Nagyobb alkotói le-
hetőségeket kerestek, s a Délvidéki Szépmíves Céhbe tömörültek. A lel  
kesedés azonban hamarosan lelohadt. Végérvényesen elszigetel ődtek  
megrekedtek, elszállt felettük az id ő . A gyökerek keresése, amely az eu-
rópai képzбművészeti folyamatokkal és a haladó eszmékkel összhangban  
állt, számukra „modernista fogalom" volt. A m űvész elkötelezettségé  
nek, amelyet Szenteleky Kornél hirdetett meg, sajátságos módon Milar  
Konjović  népszerűsített, és Herceg János hangsúlyozott, korszer ű  tar-
talmat adnak az 1938-ban szabadkai Népkörben megtartott kiállító;  
részvevői: B. Szabó György, Acs József, Hangya András, Wanyek  Ti 
vadar és a többiek, különösen a háború utána zentai m űvésztelep meg-
alapításával, amelyre közvetlenül az 1952 nyarán a palicsi Magyal  
Ünnepi Játékok keretében megrendezett képz őművészeti kiállítás után  
került sor, s egyedülálló kezdeményezés volt.  

Időközben felszabadult a Vajdaság, a fasizmus legy őzésével befeje.  
ződött a második világháború, s ebben a térségben végbement a szo.  

cialista újjászületés, amelynek során e többnemzetiség ű  tájon végre iga.  
zi, nemzeti egyenjogúság jött létre. Végre érvényesülhetett a vajdaság  

sajátossága képz őművészet terén is. A felszabadult Vajdaságban az el.  
ső  képzőművészeti kiállítást, „a III. Hadsereg fest ő-harcosainak kiállí  
tósát" 1944 decemberében rendezték meg Újvidéken. Az 1944 és 195 ,  
közötti időszakot Miloš Arsi ć  mérte fel Li]eovna umetnost u Vojvodin  

1944-1954 című, alapos tanulmányában. A meglevő  állapotról heve  
zetőjében ezt írja: „A két háború közötti id őszak két legmarkánsabl  
művésze ugyanakkora Vajdaság két nagy magányosa is — a šidi Sav i 
Šumanović  és a zombori Milan Konjovi ć ; ellentmondásosan hangzil  
azonban, hogy tevékenységük ezekben az években a Vajdaság festésze  
tétien gyakorlatilag nem érezhet ő ; a képzőművészettel kapcsolatos ese  
mények összességét, amelyet »képz őművészeti életnek« nevezhetnénk  
mások, Vajdaságon kívül leginkább ismeretlen fest ők irányítják." 1s  

Ezek a valóban ismeretlen fest ők,17  elszigeteltnek érezték magukat  
két háború közötti időszakban, fenntartották e vidék képz őművészet  
folytonosságát, ugyanakkor pedig kifulladt saját alkotói lendületük.  ! 

10 Miloš Arsi č : Likovna umetnost u Vojvodini 1944-1954. 'A Modern Mű  
vészetek Képtárának kiadványa, Újvidék, 1980. 12. 1. 

17  Uo. 12. 0.  
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Đorđe Tabaković : Í1 jvidék felszabadulása  

világgal való kapcsolat" nélkül, képz бművészeti kritika híján, még a  
szirupos hangulatú" festészettel szemben is sz űkmarkú, rátarti és tudat-
tn mecénások bénító környezetében ezek a m űvészek nem juthattak túl  

középszerűségen, s nem tudtak lépést tartania m űvészet korszer ű  fo-
amataival. Pedig volt közöttük er ős alkotó egyéniség, s a még mindig  

ismeretlen" műveik között igazi értékeket is találhatunk. Továbbá, Mi-
in Konjović  művészete éppen ezeknek a fiatal magyar alkotóknak a  

őrében talált termékeny visszhangra. Ezeknek a m űvészeknek a ha-
isát a vajdasági képz őművészetben nem lehet elhanyagolni, amely ép-
en a szabad, szocialista Jugoszlávia els ő  évtizedében jut majd kifeje-
ésre. A szabadkai figurális rajztanfolyam és más ilyen tanfolyamok  

éldául a háború elő tti hasonlóknak a folytatásai, ilyen tanfolyamot az  
jvidéki Szépmíves Céh tagjai is vezettek, amelyen például: részt vett  

.admila Graovac, a kés őbbi neves szobrász vagy Milan Kerac, az ismert  
ajdasági festő  és grafikus. Oláh Sándort tanítójának nevezi Hangya  
,ndrás a figurális rajztanfolyam alapítója, s a jelent ősebb hallgatók kő -
ül mások is Oláhot tartották els ő  példaképüknek. Oto Logo szobrász  
üszkén nevezi első  tanítójának Csincsák Elemért. Ennél azonban sok-
ai jelentősebb a háború el őtti fiatal magyar alkotók jelenléte a felsza-
adult ország képz őművészetében.  
Az Élő  vajdasági képz őművészek petrovgrádi kiállítására (1945. szep-

;mber 16-ától október 15 -éig), amelyet a Városi Könyvtár és Múzeum  

tervezett a mai Zrenjaninban, az „él ő" vajdaságiakat hívták meg, de  
özülük sokan Vajdaságon kívül éltek. „A kiállításon részt vev ő  hu-
tonhat fest ő  mindegyike vajdasági, születésük szerint bánátiak, bácskai- 
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ak vagy szerémségiek, f ő leg szerbek, három magyar és egy horvát vaj 
közöttük"18  — írja Bogdan Čiplić  költő  a Slobodna Vojvodina októ 
bér 14-i számában. A három magyar: Boschán György, Hangya Andrá 
és Nagy Sándor, valamennyien az 1938. évi „fiatalok kiállításának" 
részvevői. A negyedik — közvetett — részvev ő  B. Szabó György kép 
zőművészeti kritikus. A kiállításról néhány hosszabb cikk jelent meg 
amelyeket a korra jellemz ő  hangnemben írtak. Két nappal a megnyit 
után Bogdan Č iplić  részletesen beszámol a kiállításról. Érdemes ké 
részletet idézni: „ ...Hangsúlyoznunk kell azonnal azt is, hogy a ki 
állításon magyar festők is jelen voltak, habára vajdasági magyar fes 
tészet fiatal, jóformán még gyermekcip őben jár."19  Egyszerűen felfog 
hatatlan, hogy a valamikori Nagybecskereken, az akkori Petrovgrádba Ј  
a megnyitó alkalmával még mellékesen sem említette senki legaláb' 
Streitmann Antalt, a „Becskeréki Impresszionistákat", Várkonyi m űvészté 
lepét ...?! „ ... Ez a festészet nem csupán a résztvev ők miatt vajdasági —
írja Bogdan Č iplić  —, hanem minden egyéb tulajdonsága miatt is. A vaj 
dasági festők legnagyobb mértékben a Vajdaságot ábrázolják. A vaj 
dasági emberek alapvető  jellegzetességei nemcsak a vajdasági élet 
ember bemutatásában jutnak kifejezésre, hanem magának a festészet 
módszernek és művészi kifejezésnek is van egy bizonyos vajdasági hang 
súlya. Ezzel egyáltalán nem vált lokálissá, hanem saját útján, sajátsá 
gos jellegzetességeivel sikerült egy általános m űvészi kifejezést megvall 
sítania."2 Ó Ezzel az idézettel kapcsolatban M. Arsi ć  megállapítja: „Ér 
dekes, hogy ett ől a kiállítástól és ett ől a cikktől kezdve a »vajdasá€ 
mozzanat« hangsúlyozása mind a mai napiga vajdasági festészet egyi. 
lényeges jellegzetességévé vált ... "21  Nyilvánvaló tehát, hogy a Szenté 
leky—B. Szabó György—Herceg és mások couleur locale-ját, még 
szakma sem ismerte! 

B. Szabó György szintén ír a kiállításról, és már az elején hangsú 
lyozza: „A kiállítás, amely a maga nemében úgyszólván egyedülálló esé 
mént' a vajdasági képz őművészet történetében, két szempontból érdemE 
különös figyelmet. Az els ő, hogy itt látjuk a szerb fest ők mellett a ma 
gyarokat is. Úgy érezzük, hogy az egység és testvériség szelleme, vala 
mint az együttműködés talán a kulturális élet egyik síkján sem érvényé 
sülhet olyan előnyösen és olyan mértékben, mint itt, ahol a forma és 
kifejezési nyelv nem határolható el nemzetiségekként. (...) Itt azonnu 
felmerül a vajdasági táji képz őművészet problémája, amely témakörre 

is Bogdan Č iplić : Sa izložbe vojvođanskih likovnih umetnika u Petrovgr: 
du. Slobodna Vojvodina, 1945. X. 14. 

is Bogdan Či?lić  a Slobodna Vojvodina 1945. szeptember 18-i számában ki 
zölt cikkét idézi az Écskai M űvésztelep munkáját bemutató, 1975-ben meg 
rendezett zrenjanini kiállítás katalógusa. 

20 Uo. 
21 Milo Arsić  a már említett írásában. 
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B. Szabó György: Hórukk  

.gy f ormán foglalkoztak úgy a szerb kritikusok, esztéták és írók, mint 
hogyan mára megszállás alatti években a vajdasági magyar írók is." 22  

B. D. kiemelése) Čipliétyel ellentétben úgy véli, hogy „még ma sem  

ogalmazták meg a vajdasági képz őművészet lényegét (...) csupán Ko-
iyovicsnak sikerült a festészet nyelvén elmondani azt, amit vajdasági-
iak, bácskainak és sajátos magunkénak nevezhetnénk". Számos fon-
os kérdést felvetve megfogalmazza a követelményt is az ilyen festészet-
el szemben, „ahol a táj, az ember, a m űvész és az alkotás teljes össz-
iangban van" 23 ; ami mára másik szempont volt.  

Felvetődött azonban egy külön kérdés is, mégpedig a „szocrealista  

)robléma", amely sok kritikus írásában megjelenik a szocialista realiz-
nus korszakában. A „szocrealista" m űbírálók fő  céltáblájává Milan Ko-
Ёjovié vált, a tájhoz és az emberekhez kétségtelenül ragaszkodó fest ő ,  
~z eredeti és elismert alkotói hangvétel ű  művész! B. Szabб  György  
.zonban cikkében — habár ő  is elfogadta az általános dogmát — kitart  

művészetre vonatkozó, saját nézetei mellett. „A kiállítás leger ősebb  
gyénisége kétségtelenül Konyovics Milán (...), nem menekül a valóság- 

22  g. Szabó György: A vajdasági képz őművészek első  kollektív kiállítása  
>etrovgradon. Szabad Vajdaság, 1945. IX. 24. (Idézi az említett zrenjanini  

.аtalógus is)  
23 Uo.  
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Milan Konjovic': A go»ibosi Aídrбd  

tól. »Az októberi forradalom megünneplése Zomborban«, amely a mags  

sajátos szürke tónusával és a piros-kék zászlók színeivel színben is ér  

dekes, a tömegábrázolásnak a problémáját veti fel. Talán ennek ábrá  

zolásában érheti kritika Konyovicsot (lásd: Popovié Jovan: A vajdaság  
képzőművészek kiállítása, Borba, 229. szám, 1945. szeptember 20.)  
azonban a képet egészben és nem részleteiben szabad nézni." 24  (B. D. ki  
emelése.) B. Szabó György bírál бan szólt szinte valamennyi kiállítóról  
s kritikusi vélemény éhez ma sem fűzhető  komolyabb észrevétel. Jellem  
ző  a Hangya Andrásra vonatkoz б  megjegyzése: „Az a fest ő , aki elősző  
fejezte ki a bácskai magyar proletáréletet, és aki el őször mutatta b ~  

Bácska másik arcát, az igazi arcát — sem kompozíci б ival, sem színesen  
nyugodtan és szélesen megfestett »Udvarrészletével« koránt sincs képvi  

selve." Hasonlб  észrevételt fűz Boschán két portréjához .is, de ezt els ő  
sorban „a rendez ők tájékozatlanságának és a fest ők hagyományos ha  
nyagságának" tulajdonítja.  

Fontos azonban rámutatni B. Szabó következetességére és sajátosságé  

ra. Itt is megismétli az egyesületre vonatkozó korábbi véleményét  

„ ... a jövőben a kiállítások rendezése és a vajdasági képzóm űvészel  
seregszemléje nem lehet múzeumok feladata, ahol minden jóakarat rel  

lett is hiányzik néha a megfelel ő  szakértelem, hanem annak a vajdaság  
képzőművészeti egyesületnek,. amelynek életrehívását a résztvev ő  fes  
tők elhatározták, és amelynek hivatása lesz e vidék képz őművészet  
életének irányítása". És végül idézzünk még egy „látnoki" részletet  

24  Ui.  
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„Konyovics ezen a kiállításon is bebizonyította, hogy egyedül elhiva-
tott festđje a vajdasági tájnak és az az egyéniség, amely köré csopor-
tosul és csoportosulni fognak mindazok, akik az igazi él ő  festészetet, a  
fejlődés és a sajátos vajdasági fest đi nyelv és képzőművészet kialakítá-
sán dolgozni akarnak." 25  

A kiállításról Jovan Popovi ć  is írt a Borbában. Szerinte „a m űvek  
többsége szolid mesterségbeli tudásról tanúskodik, de a legtöbb munka  
nem mutat semmilyen változást sem a festészeti módszerekben, sem az  
új témák feldolgozásában". Vasa Pomoriac képein „a giccs bizonyos ele-
meit" fedezi fel, Zora Petroviénál kifogásolja „az esztétikai mérték bi-
zonyos naturalista hiányát", Stojan Trumi ć  alkotásán pedig azt a ve-
szélyt látja, hogy „mesterkélt-primitivista modora gátolja a vitathatat-
lan tehetség kibontakozását". Eléggé mérsékelten értékeli Milan Konjo-
vić  díjazott2ó képét is, mert „ez a nem túl meggy đzđ, arc és kifejezés  
nélküli tömeg a zászlók alatt semmivel sem mutatja, hogy a felszaba-
dított nép a szabadság ünnepének örül — az egész látványt kívülr ő l  
szemléli, majdnem úgy, mintha ablakból nézné a felvonulást".  

Sajnos, a képzdművészeti kritika még sokáig „az ablakon" néz be  
az alkotói műhelyekbe, és szocrealista kiáltványokat intéz a m űvészek-
hez. Néhány évig elhúzódik ez a korszak, habár nem volt nagy hatás-
sal a vajdasági művészek alkotótevékenységére.  

KARTAG Nándor fordítása  

(Folytatjuk)  

25 Uo
. 

A petrovgradi (zrenjanini) kiállítás zs űrije (Veljko Petrovi ć , Jovan Po-
pović , Isidora Sekuli ć , Alimpije Popovi ć , Mladen Leskovac, dr. Krelsimir Geor-
;ijevié, Bogdan Čiplić, Sima Cuci ć  és Miloš Kerkez) két díjat osztott ki: Milan  

Konjoviénak Az októberi forradalom megünneplése Zomborban (olaj, vászon,  
85x115, sign. balra lent Konjovi ć , 44. XI. 7.) és Ivan Radoviénak az Erre  

vonultak a németek c. festményéért (olaj, vászon, 59x66). A közönség díját  

(szavazatok alapján) Vasa Pomorilac Kraljevi ć  Marko című  (tempera, papír,  
19x16, 1940) munkája kapta.  



DOKUMENTUM  

A KÖLTÉSZET EREJE  
ÉS GYENGESÉGE*  

ALLÉN GINSBERG  

A költészet ereje a leveg őben van, melyet belégzünk: a lélegzet  
az angolban a latin spiritusból, illetve in-spirációból származik.  
Így az erő  lélegzet: természetes gondolat, titkos gondolat és nagy  
ötlet a lélegzetek közt: a lélegzetvételek köztiben.  

Tehát az erő  lélegzet és lélegzetvételek közötti. Gyengeség: a  
gyengeség: az emberi tüd ővel való légzés. Tüdőkkel! Így a költő  
teste sebezhet ő, nyitott. Nyitotta rend őrség támadása, a külön-
féle kínzások és megfélemlítések számára ... nyitotta kívülr ő l  
érkező  hírek számára. Ugyanigy nyitott a küls ő  érzések számára.  

Ennélfogva a költő  védtelen, nincs védszere a megszületés fáj-
dalmával szemben, a test változásával az öregedésiben.  

Védtelen a betegségekkel, a világ háborúival, valamint a halál-
lal és ambícióinak megsemmisülésével szemben, megrögzöttségeinek  
és obsessiбinak megsemmisülésével. Nincs „biztos föld" sem a köl-
tő , sem pedig az emberiség számára. Ez a gyengeség értelmesség.  

E gyengeség valóban értelmesség, mert a költ ő  nyitva áll a kül-
ső  üzenetek el őtt, beleértve a fájdalmat.  

Tehát a költő  érzékeny a kívülről, a saját énjén túlról érkez ő  
értesülésekre. Ő  valami mást .is hall saját magán kívül — ebben  
különbözik az állam vagy a nemzet hatalmától, s ez ikülönbözik  
magának az emberi nemnek egyöntet ű  sovinizmusától (chauvinisme  
monolithique), mely századunkban a más érzékeny lények  
sokezrét semmisítette meg. A költ ő  tudatában van saját nemünk  
megsemmisülésének veszélyével úgyszintén.  

Így tehát a költő  gyengesége egyben a hatalma. Kifejezést nyer  

* Alim Ginsberg 1980-bon a Sztrugai Költészeti Estékhez intézett nyilat-
kozatát abból az alkalomból tesszük közzé, hogy a költ ő  megkapta az idei  
sztrugai irodalmi díjat, az Arany<zoszorút.  
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lélegzetvétele hallatott rezgéseiben — belégzésében, ikilégzésében:  

haaa-aaah.  
A költő  gyengesége erő, melyet lélegzetének rezgéseivel továb-

bít. Szóval olyan, mint egy rádió- vagy tévéállomás. Amire szük-
sége van, csupán a maga „lágy gépezete", a saját teste, hogy su-
gározzon. Csupán a maga teste kell a sugárzáshoz, miként Szapphó  

sugározta kádenciáit, ritmusait huszonhat évszázaddal ezel őtt, me-
lyek megmaradtak ezredfordulókon át. Szapphó: Ta Ta, Ta Ta,  

Tatata, Ta Ta, Ta Ta, 1/ Ta Ta, Ta Ta, Tatata, Ta Ta,  

Ta', Ta, // Ta Ta, Ta Ta, Tatata, Ta Ta, Ta Ta, // Tatata g  
Ta Ta. Huszonhat évszázaddal ezel őtt közvetítette e kádenciát,  

s ennek a lélegzetritmusnak hosszabb élet jutott, mint az őt kö-
rülvevő  civ ,ilizáсiбnak.  

Ennélfogva Rimbaud-.nak, Blake-nek, Walt Whitmannek olyan  
hangjuk van, mely tovább tart a saját rend őrségüknél, saját álla-
muknál, kultúrájuknál és énjüknél.  

Korunkban egyes költők', akár Bob Dylan vagy a Beatlesek,  
Olyan hangrezgéseket bocsátottak ki, melyeket nemzedékek hall-
hatnak világszerte, márpedig ezek eredetileg a fekete b őrű  blues-
zenészek és költők vibráci&: így a világot val6já'ban a legobskú-
rusabb rés katonailag „gyenge" kultúra változtatja. Az afrikai kul-
túrák módosítják a gondolkodási folyamatokat és ritmusokat az  

egész földön. — Ebben az értelemben a költ ő  gyengesége, nyíltsá-
ga valójában a maga ereje.  

BALÁZS Attila fordítása  
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KONYVEK  

NÉMETH LÁSZLÓ ÉS A NÉPмоVELÉS  

Németh László: Művelődéspolitikai írások. Múzsák Közművelđdési Ki-
adó, Budapest, 1986  

Egy életmű  felparcellázása minden részletében az egyoldalúság ve-
szélyét hordja magában. Németh Lászlót ez a veszély egy emberölt őn  
át fenyegette. Politikai konstelláció kérdése volt, mit ragadnak ki mi-
nősítés céljából sokfelé ágazó, a magyar élet minden területét befogó,  

gazdag és színes oeuvre-jéb ől. Igy lett jobboldali a baloldal szemében,  
és viszont. Mert nem voltak kizárólagossági szempontjai, és egy osztály  

elkötelezettje se volt. Pedig inkább népben gondolkodott, mint nemzet-
ben, már amennyiben egy autentikus, alkotó egyéniségnek ebben kor-
látai lehetnek. De mintha a szilasbalhási paraszt ősök mégiscsak hatá-
rozottabban szóltak volna bel ő le a maga európai példákon pallérozott  
nyelvén. A paraszt felemelkedési vágyával, de a földön maradás meg-
tartó állapotában s a m űveltséget mindennél többre beasüló igénnyel.  

Németh Lászlónak ez az ellentmondásosnak t űnő  és mégis minden  
beszűkülést elutasító vágyálma hazájának legizgalmasabb korszakában  
keresett kifejezési formát. Igy találta magát, végzetes magányosságát  

soha fel nem adva, egy olyan turbulens társadalmi mozgalomban, amely  

a magyar volkstum meglehet ősen heterogén irányulásait próbálta kö-
vetni. Ebben a népi-politikai áramlásban Németh László a m űvelđdés-
nek lett a szószólója, sőt valóságos megszállottja. Parasztkollégiumok-
ról álmodozott, alapítványokat tett, téli tanfolyamokon ajánlotta a  

parasztfiatalság m űvelđdését előmozdítani, tiszteletre méltó, megható  
szenvedéllyel szolgálva a ,,,szent ügyet", megannyi tanulmányban, cikk-
ben, felhívásban és levélben fejtegetve egy népi Magyarország meg-
teremtésének fontosságát. Bartókért, Adyért, Móricz Zsigmondért szállt  

síkra, az utánuk következ őkbő l Illyést és Erdélyi Józsefet kiemelve,  
ami már taktikai hiba volt, s nem sok rosszindulat kellett hozzá, hogy  

már ezért elmarasztalják a másik oldalon. Eközben maga is vissza sze-
retne térni az ősforráshoz, a faluhoz, amelynek vonzásától sosem tu-
dott megszabadulni. Igy született meg legszebb drámája, a Cseresnyés,  
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mint a Tanú Kapások-beli álmának valóra válása a Debrecen melletti 
kerttel, amely átmenetileg ugyancsak csillapíthatatlan menekülési vá-
gyát szolgálta. S mindez mégse volt más — s ezért lett szép —, mint 
irodalom. Az idealizmusa tette azzá, nem az igazsága. Ahogy lelkese-
dett érte, ahogy igazolni próbálta. 

És ebben az ő  hol magasra csapó, hol letargiába fulladó nép- és fa-
luimádatában a meg nem értettség fájdalma és egy önként vállalt sze-
rep erkölcsi kötelessége is benne volt. Magánéletében, tanár lévén meg 
orvos, a tanítás és a gyógyítás készségét is magában hordta. Ilyen min ő-
ségében időnként, mintha a szakember tapasztalatait szólaltatná meg 
elháríthatatlannak t űnő  érvekkel. Az öreg Tolsztoj kereshette így istent, 
ahogy Németh László egy ország népét szerette volna magához fel-
emelni. Erkölcsi nézeteiben, ha nem is egy kizsákmányolt, illetve végs đ  
nyomorban élő  társadalmát a szegénységnek felszabadítani, hanem a 
tudásban keresve azt a többletet, amely boldoggá tehet. Próféciái mélyén 
mégis mindig Ott volt, hogy ez az erkölcs egy osztállyal szemben érzi 
bűnösnek magát. Ezt bizonyítja a Bűn, ahol regényben kellett össze-
fognia néha már-már mindent elárasztó lelkifurdalásait. 

Menekülési vágyát is, amely egy életen át elkísérte ez az állandó er-
kölcsi láz fűtötte. „Minek a jelképe ma a földre kertészként visszatér ő  
intellektuel?" — teszi fel magának a kérdést a gyógyíthatatlan idealiz-
mus állapotában 1943-ban, a háború kell ős közepén, a megsemmis4tő  
voronyezsi csata után, a nemzeti sorscsapás el őrevetett árnyékában, 
ahogyan csak a tragikus, magyar finitizmus kereshetett a falusi életfor-
mában minden bajt megoldó reményt és vigasztalást. Ezzel megint csak 
álomba menekülve a félelmetes valóság el ő l, akárcsak azzal, hogy a tu-
dás fogja felemelni népét. Németh László a polgári életformával kü-
lönben is állandó konfliktusban állt. Néha már-már kényszerképzetté 
vált morális világnézete, ami nélkül viszont elképzelhetetlen írásm űvé-
szetének mélyen emberi igazsága és bels ő  ragyogása. 

Művelődéspolitikai írásai most külön kötetben jelentik meg. Nem 
regényei és esszéi sorozatában, hanem mint életm űvének érezhető  és még-
is érdekes melléktermékei. Nem m űfaji eltérésük hagyatta ki ezeket a 
szenvedélyes elmefuttatásokat a reprezentatív sorozatból, hanem való-
színűleg egy olyan meggondolás, hogy ami a régi rendszerekben szoron-
gatóan időszerű  volt, ma már nem az, de azért így is érdekes hátteret 
adva sokfelé elágazó, gazdag oeuvre-jének. Kiadójuk is közm űvelődési 
intézmény — sajnos, a könyvgondozás hozzáértése nélkül, ezzel magya-
rázható a sok hiba és a könyv szegényes külleme —, de így is egy fel-
tehetően külön olvasóközönség felé fordulva. 

Ez a nyilván kényszer ű  „elkülönülés"  egy Olyan különvéleményt szó-
laltat meg az el őszót író Lackó Miklóssal, amellyel a legjobb akarattal 
sem tudunk egyetérteni. Eszerint ugyanis Németh László „... voltaképpen 
elsősorban nevel ő  volt. . . írói teljesítményeire is f őleg ez a beállítottság 
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ösztönözte. Még az is megkockáztatható, hogy ezzel a nagy, már-már  

túltengő  nevelői hajlammal függött össze életm űve több vitatható vo-
nása."  

Ezeket a „vitatható vonásokat" is sokféleképpen magyarázták ebben 
az annyi változáson átment korszakán az id őnek, hol a kisajátítás, hol 
az engesztelhetetlen elutasítás csaknem életveszélyes pillanataiban, ép-
pen csak tanítási hajlamai ellen nem emelve kifogást. 

S ha most ennek az egyébként 36 szándékú állításnak az igazságát 
kétségbe vonjuk, ezt azzal az aligha egyedülvaló meggy őződéssel tesz-
szük, hogy az Iszony, az Égető  Eszter, a Bűn és sok-sok remek tanul-
mány írójának embert és világot formáló arányaiba sok minden bele-
fér. Hogy azonban mindezekhez a teremt ő  indítást oktatási ingerek 
adták volna, nem csekély túlzásnak tartjuk. 

Az ajánlás ilyetén túlzása mellett azonban egy dolog kétségbevonha-
tatlan: az, hogy ezekkel az írásokkal Németh László tiszta idealizmusa 
az iskolát emeli magasra. Ez az idealizmus teszi indokolttá a reményt, 
hogy a művelődés ügyét szolgáló pedagógusok és diákok külön örö-
met találnak majd ebben a könyvben. Talán „életm űve több vitatható 
vonását" is figyelmen kívül hagyva. Mert Németh László is, akárcsak 
Tolsztoj, ellentmondásos géniusz volt a maga hasonló, morális szoron-
gásaival, s utóbbit sem a Kreutzer-szonáta emelte a világirodalom ma-
gaslatára, hanem a Háború és béke, az Anna Karenina és a többi re-
mekműve. Benne is a művész volt nagyobb, minta próféta. 

HERCEG János  

JELENCENK F0RGAT0KÖNYVEI  

Deák Ferenc: Árnyjáték. Forum Könyvkiadб , Újvidék, 1986  

Az Árnyjáték forgatókönyvei irodalmi értéket hordoznak, és írott 
formában is élđ  művek. Közelebb hozzák az olvasóhoz a film mögötti 
világot, a filmek nézésének módját is megváltoztathatják, olyan dol-
gokat tudatosíthatnak az olvas бban a filmművészettel kapcsolatban, 
amelyek fölött a filmek egyszeri nézése közben többnyire elsiklik a fi-
gyelmünk. 

Ezzel a könyvvel valószínűleg jobban beépül a forgatókönyvíró Deák 
Ferenc alkotómunkája közösségünk m űvészeti tudatába, mint egy-egy 
megnézett film által. És ez fontos, annál is inkább, mert ezek a for-
gatókönyvek kivétel nélkül közösségünk jelenének, közelmúltjának prob-
lémáival foglalkoznak. A régi és új összeütközése, a falusi életforma fel-
bomlása (Parlag); a modern élet család és társadalmi kötelezettségek kö- 
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zött megosztott személyiségei (Hétvége, Házi terápia); a társadalmi tu-
lajdon fosztogatása, a funkcióval való visszaélések (Trófea), a kíméleten 
haszonelvűség (Fajkutyák ideje); a művészettel szembeni értetlenség 
(Csörte) a fő  kérdései. De nem lehet egy-egy problémát egy-egy m űre, 
illetve egy-egy művet egyetlen problémára sz űkíteni. Mindegyik darab-
ban egészként mutatkozik meg jelenünk a maga ellentmondásaival, őrlő  
kétségeivel, árnyalt személyiségeivel. A nagy problémakoncentráltság a 
könyv fő  erénye. Több probléma teszi bonyolult egésszé a szerepl ők 
helyzetét, és ezeket is több szempontból nézi, nézeti velünk az író, csu-
pán a leírandó dolgok kiválasztásával foglalva állást, a m űegészen be-
lül a befogadóra bízva az állásfoglalást, a megoldás keresését. Legsikere-
sebb eb "1 a szempontból a Parlag és a Trófea. Hatásos a Hétvége és 
folytatása, a Házi terápia is, amelyek a Boján házaspár tragédiájában 
hétköznapjaink problémáit s űrítik össze. A nagyfokú problémakoncent-
ráció azonban ezekben — a hitelesség rovására már a dráma „teherbí-
rását" is próbára teszi. 

A darabok másik jellemzője az életszerűség. A forgatókönyvek, ame-
lyek a színészek játékával kelnek életre, itt a párbeszédekkel és a szer-
zői utasításokkal is teljes olvasmányélményt adnak. Igaz, ehhez hozzá-
járulhat a már korábban nézett film vagy tévéjáték is, ezenkívül a 
jegyzetekben levő  szereposztás, amely alapján gondolatban a színészek-
hez kötve elevenedhetnek meg a személyek, történetek. Mégis a párbe-
szédek és a rövid eseményleírások alakítják ki az olyan árnyalt jelle-
meket, mint Lukács és Vuksan a Trófeában, Boján Ági a Házi terápiá-
ban. Legjobb, legteljesebb ebb ől a szempontból a Trófea, amelyben a 
társadalmi problémákkal egyenrangúan az egyének hasadt, kétségekt ő l 
terhelt személyisége (ami bizonyos szemszögb ől természetesen szintén tár-
sadalmi problémának tekinthető) képezi a mű  magját; legkidolgozatla-
nabb pedig a Csörte, amelyben csak Ági, Tomi, Feri és Bohus „é1 ő" sze-
mélyek, de még ők is papírízűek. 

A művek erényeként kell még kiemelnünk a koncentrált drámanyél= 
vet. Nincs fölösleges, ismétl ő  mondat, mindegyik közöl újat vagy a tör-
ténetrő l vagy a személyekrő l. 

Végül egy apró hibáról is szólnék, amely valószín űleg figyelmetlen-
ségből került a kötetbe. Egy ilyen gondosan elkészített könyvbe nem 
lett volna szabad olyan „m űhelyhibának" becsúsznia, hogy a Hétvége 
szereplőinek felsorolásakor (bemutatásakor) Boján Miklósnak nevezzék 
a főhőst, majd a darabban Károly néven szerepeljen (még a rend őrnek 
is ezt a nevet diktálja be), míg végül a Házi terápiában, tehát a Hét-
vége folytatásában végérvényesen Boján Miklós legyen. Ez ugyan nem 
csökkenti a könyv értékét, mégis zavaró, ha a szemünkbe ötlik. 

Mindenképpen szót kell ejtenünk az Utószóról is, amely szakszerűen 
és mégis könnyedén hozza közelebb a népszer űsége ellenére is „idegen" 
film világát, ugyanakkor e szokatlan m űfaj, a forgatókönyv olvasását is 



1106 	 H1D  

megkönnyíti. Az illusztrációként szolgáló filmkockák és a jegyzetanyag 
is teljesebbé, élményszer űbbé teszi a könyvet, amelynek a m űszaki ki-
vitelezése is dicséretes. 

LADANYI István  

AZ IRODALMI ÉRTÉKÁTMINОSÜLÉSEKRőL  

A regényr ől. Szerk.: Ungváry Tamás és Szerdahelyi István. Kossuth  
Könyvkiadó, Budapest, 1986  

A Vélemények/Viták sorozat egyik új kötete a legutóbb lezajlott re-
gényvita dokumentumainak garmadáját adja közre, Ungvári Tamás és  
Szerdahelyi István szerkesztésében. „Váratlan visszhangot váltott ki  a 
Kortárs c. folyóirat 1983. októberi számában egy tanulmány, melynek  
címe Regény és kritika volt" — írja a gyűjtemény bevezetőjében Ung-
vári. A polémia során egy tucatnyi kritikus, irodalomtörténész élt a hoz-
zászólás jogával. Minta tartalomjegyzékb ől is kitűnik, különböző  iro-
dalomtörténeti, irodalomtudományi és kritikai irányzat, illet đ leg külön-
böző  generációk eminens, tiszteletre mélt б , nagy tudású és tapasztalatú 
képviselđ i vettek részt az eszmecserében. 

A szerkesztők a hozzászólások dokumentumai elé jeles magyar re-
gényesztéták tanulmányait, esszéit, kritikai esszéit helyezték, amelyekre 
egyfelől a vitaszövegekben hivatkoznak, másfel ől a dialógus során fel-
színre került véleményekhez, gondolatokhoz köt đdnek (kétségbe vonják 
pl. Lukács György „áttekinthet őség"-elméletét; Bálint György nézetét, 
mely szerint a regényirodalom szerz ője „az egész mai társadalom" len-
ne).  

Központi kérdésük — a vitaindító tanulmányból következ ően —
egyrészt az volt, hogy a magyar regény jelenlegi szemléleti és poétikai  
jellemzői valamilyen, a műfaj alakulástörténetében, -folyamatában le-
játszódó fordulat jeleinek tekinthet ők-e, másrészt hogy a m űbírálat ér-
téklátásával kellő  mértékben támogatja-e ezeket az új jelenségeket. 

Olyan kérdések is felvetődtek, mint irodalmi hagyomány és ítéletalko-
tás, világnézet és esztétikum, társadalmi folyamatok, írók megújulása és 
regényirodalom — az irodalomtudomány és az irodalomtörténet örök 
kérdései. S újra felszínre került az a hiedelemnek, misztifikációnak te-
kinthető  közhely, mely szerint a magyar regény elmaradott. „A magyar 
regényirodalom az a visszaes ő  bűnös, akivel leültetik a felfüggesztett 
ítéletet — legalábbis ez a 'benyomása annak, aki például a kit űnő  Iro-
dalomtörténet c. folyóirat esztendei regényszemléit végiglapozza" —  

jegyzi meg a vitacikk írója.  
Elmaradott-e regényirodalmunk, vagy csak a tüzetesen átgondolt,  
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egyéni álláspontú kritika hiánya okolható azért, hogy nem ismerjük 
elbeszél ő  prózánk nagy teljesítményeit? — veti fel a kérdést Ungvári 
Tamás. Ez kettős orientációt adott a regényvitának. 

A termékeny, épít ő  jellegű  diskurzus folytatóinak egyike-másika (S ő -
tér István, Kulcsár Szabó Ervin, Balassa Péter) figyelmezteti Ungvárit, 
hogy elfeledte azt az alapvet ő  kérdést, kinek szól a regény, illet őleg a 
kritika. „Ha az olvasónak szól, akkor melyiknek? Ha az írónak, akkor 
az adott mű  mostani szerz őjéhez vagy jövőbeli művek szerzőjéhez?" —
polemizál Balassa. Majd így folytatja: „A valódi m űbírálatnak hármas 
funkciója van: értékítélet, m űanalízis, befogadási ajánlat. Mindhárom 
végül közös fő  funkcióban egyesül: közvetíteni m ű  és világ közt." 

A vitázók nem törekedtek egyetlen megállapodásszer ű  vélemény meg-
formálására, kialakítására. Ez egyrészt az eltér ő  kritikai álláspontok, 
másrészt kritika és olvasó közötti párbeszédet tette és teszi lehet ővé. 
Igy maga az olvasó lesz az irodalomról folytatott dialógus végs ő  instan-
ciája. S az olvasónak kell döntenie abban, hogy valóságos veszedelem-
nek, csapásnak tekinti-e a neoavantgardizmus támadását, ostromát, vagy 
úgy minősíti, hogy mindez csak regényirodalmunk alakulási folyama-
tát szolgálja. Mert a polémia valamennyi részvev ője úgy ítélte meg, 
hogy valami új alakult ki a magyar szépprózában. „IVlost a hetvenes 
évek regény e  viselkedik a kritikával szemben oly kihívóan, mint a 
hatvanas években a líra viselkedett" — állapítja meg Bata Imre. A dia-
logizálók többsége három pólust lát meghatározónak. Az egyik oldalon 
a tárgyias ábrázoláselv ű  próza eltérő , tényirodalmi műfajai dokumen-
tumírásai sorakoznak (Cseres, Simonffy, Illyés, Vas). A másik oldalon a 
neoavantgárdnak nevezett posztmodern epika (Mészöly, Esterházy, Ná-
das, Tandori és mások). Írók, akik nem tartják meg saját stratégiáju-
kat sem, hanem örökké módosításon törik a fejüket, s nem vonulnak 
megtalált, új eszközeikkel védett öbölbe, hogy a már bejárt folyosók-
kal egyre-másra gyártsák a könyveket, hanem folyton meglepetéssel áll-
nak elő . Szinte mindig mást csinálnak, mint amit kiszámítani vagy 
várni lehetne t ő lük, ami föltétlenül tanácstalanságot kelt az olvasóban. 
Az évek során a „kísérletezőknek" sokféle beidegződést kellett legy ű r-
niük magukban, de főként környezetükben, de könyveikkel épp ez is 
voltacéljuk. $sszeütközést kicsiholni m ű  és olvasó között, termékeny 
párbeszédre kényszeríteni alkotást és befogadót. E remélt dialógus so-
káig váratott magára. Könyveik egy ideig monológot folytattak iro-
dalmunkban, sőt félreértések is nehezítették m ű  és olvasó találkozását. 
A kritikusok egy része csupán a hagyományos prózabefogadás, recep-
ció elveinek elhárítását, elutasítását, nem vállalását látja a „szubjektívnak" 
minősített művekben. Kevésbé figyelnek fel bennük egy meglev ő , ma-
gyar regénytörténeti örökség ösztönzéseire, s ő t az új alkotások szándé-
kos kötődéseire XX. századi prózánk bizonyos mintáihoz. Pedig nincs 
irodalom hagyomány nélkül. Irodalmunk jelene a múltból átvett érté- 
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kikre épül, az pedig értékválasztással hat a múltra: a korábban fel nem 
ismert értékeket felfedezni, a fennálló értékeket, ideálokat félreállítja. Az 
irodalmi hagyomány választás, döntés eredménye, amelyet a jelenben 
létrejött irodalmi tudat befolyásol, irányít. Ezért az irodalmi jelenr e  és 
múltra való felosztás teoretikus konstrukció. S míg az irodalomtörténet 
a múlt produkcióját egészében értéknek tekinti, addig az irodalmi tu-
dat számára léteznek „semleges" tények is. 

Harmadikként a Galgóczi-féle realisztikus, társadalmi metszetregényt 
kell megemlíteni, bár az el őző  kettőhöz (fikcionált történelmi tény-, 
memoárregényhez, illetve a neoavantgárd áramlat új regénymodelljei-
hez) viszonyítva kevesebb újszer ű  jellemzőt mutat fel. 

Tény, hogy a realizmus módosult alakzatai, az új m űfaji nyelv és az 
új tényirodalmiság nem elégszik meg az irodalmi örökséget, taradíciót 
védő  és őrző  szerep betöltésével, nem kiszolgálni akarja a megszilár-
dult, „megkövesedett" elvárásokat, hanem teremteni, újraformálni, át-
alakítani próbálja a jelenkori magyar epika arculatát. 

POZSVAI Györgyi  

SZбMÁGIA  

Szem meglátott, szív megvert. Magyar ráolvasások. Helikon Kiadó, 
Budapest, 1986  

Az utóbbi években a folkloristák érdekl ődése mind gyakrabban for-
dul a szómágia, a szavakkal való varázslás eszközei felé. Bizonyítéka 
ennek Pбcs Éva Szem meglátott, szív megvert c. gyűjteménye, melyben 
a magyar ráolvasásokból ad átfogó képet. Hatalmas, már megjelent és 
kéziratos anyagból válogatta a könyv szövegeit, melyek bizonyítják, 
hogy a magyar népköltészet legarchaikusabb m űfaja a ráolvasás. Ha e 
szövegek múltját vizsgáljuk, nyugodtan állíthatjuk, hogy parasztságunk 
mindennapi életében a századforduló után is fontos szerep ju-
tott a ráolvasásnak. Hiszen nemigen létezett olyan paraszti közösség, 
ahol legalább a szemölcsre, a tyúkszemre, a szemen n ő tt árpára, a szem-
mel vert gyerekre vagy a megrontott tehén „hasznára" ne tudtak volna 
ráolvasni. A ráolvasás tehát a gyógyítás egyik eszköze volt, míg más-
felől az időről idđre elhangzó, a munka eredményét biztosító vagy ve-
szélyt távol tartó varázsszövegként is szolgált (kártev ők távoltartása a 
háztól, tűz lecsillapítása, vihar, jégverés elhárítása, vetés alkalmával 
a gabona védése stb.). 

Pбcs Éva a könyv utószavában megvizsgálja a ráolvasások múltját, 
történeti alakulását. Megállapítja, hogy mára középkorban, a 16-17. 
században találkozunk ráolvasó papokkal, másoló, terjeszt ő  szerzetesek- 
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kel, akik a hívek világi szükségleteit elégítették ki ezekkel a szövegek-
kel. Ekkor azonban az egyház még nem mágiának, nem „babonás" rá-
olvasásnak tartja e szövegeket, hanem áldásnak az ember mindennapi  
tevékenységére, az ördög ki űzésére az emberb ől, ezért bennük az isten,  
a szentek és Sz űz Mária életének csodás eseményeire hivatkoznak. Rá-
olvasásaink ma is đrzik ezeket a nyomokat, nem véletlen, hogy a pa-
raszti ráolvasások sok rokonságot mutatnak az egyházi áldásmondás-
sal. Az egyházai szövegkincs népiessé válását nagyban segítette még a la-
tin szövegek magyarra fordítása is. Ez a jelenség azonban azt eredmé-
nyezte, hogy a hivatalos egyházi áldásmondás és ördög űző  gyakorlat  
mind jobban visszaszorul, és a 19-20. században már egyértelm űen a  
parasztsága letéteményese ennek a nagy múltú, sok szálból összetev ő -
dő  vallásos és mágikus, ráolvasó gyakorlatnak. Ez a fejl ődés nagyjá-
ból egész Európában azonos volt. A magyar ráolvasáskincs —Pócs Éva  
megállapítása szerint — kapcsolódik nyelvszomszédaink felé, de a leg-
szorosabb kötődést a délkelet-európai (inkább szájhagyományozott) má-
gikus gyakorlattal mutatja. Nem véletlen tehát, hogy a 16-17. szá-
zadban a portáról a gabonáskamra kártev őit szinte azonos szavakkal  
küldhette el, vagy a beteg testb ől a lázdémont így űzte ki a magyar,  a 
holland és a szicíliai paraszt: „Atyaisten vezessen, / Fiúisten küldjön el, /  
a Szentlélek Úristen szakítsa ki gyökereidet." A katolikus egyház nem-
zetekfelettisége ugyanis nagyban hozzájárult az egyházi szövegek egysé-
gesítéséhez egész Európában.  

Pócs Éva a kötet anyagát több mint nyolcezer ráolvasás közül vá-
logatta, úgy hogy minden magyarlakta terület képviselve van a gy űj-
teményben. A publikált források mellett kéziratokat, kéziratos gy űjtése-
ket és levéltári adatokat is felhasznált a válogatáskor. A gy űjtemény  
szerkezetérő l is kell szólnunk. Az első  fejezet A ráolvasások haszna,  
melybő l az emberi életre vonatkozó, a közelmúltban (19-20. sz.) fel-
jegyzett, mágikus szövegeket olvashatjuk tematikus elrendezésben (sze-
rencse, szerelem, házasság, születés, kisgyerek, halál, betegségek gyógyí-
tása, állattenyésztés, földm űvelés, hétköznapok, házimunkák, védekezés  
a „rosszaktól"). E mágikus szövegek gazdaságában a kivédhetetlen ter-
mészeti csapásokra (jéges ő , vihar stb.), a házimunkák (köp(lés, kenyér-
sütés) sikerének fontosságára, a súlyos betegségek gyógyítására szolgá-
ló szövegek vezetnek.  

A ráolvasás a hagyomány el ő írása alapján véghezvitt cselekmény,  
olyan eszköz e  a mágiának, amely kimondja a kívánt célt. Pl.: „Árpám,  
múlj el!" — mondták a szemen n őtt árpára. A gyógyító szövegek egy  
része közkincs volt, viszont voltak gyógyítók, akiknek érdekl ődése csak  
egy-egy betegségre vagy gyógymódra terjedt ki, pl. az „ijedségre" ólom-
~ntéssel foglalkozó „öntőasszonyok", Erdélyben, Bukovinában „vízve-
tők" működtek (szemverés okozta bajokra „szenesvizet" készítettek).  
„Szenesvizet" készítettek kilenc szem parázzsal, közben ezt mondták:  
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„Kalap alól jöttél, / kalap alá menj vissza, / Kend ő  alól jöttél, / kendő  
alá menj vissza. / Arra szálljon a nehézség, / Aki téged megvert." A 
beteget a vízzel kereszt alakban kenték: Atyának, Fiúnak, Szentlélek-
nek. A maradék vizet az ajtó sarkára öntötték Zala megyében. A gyó-
gyítók tudása a családban örökl ődött, de csak a haláluk el őtt adták át, 
a hiedelem szerint elvesztette volna hatását a szöveg, ha nem tartják 
titokban. 

Volt ártó célú mágia is, ez a rontás, mely magyarázat volt azokra a 
váratlan csapásokra, amelyeknek igazi okát nem ismerték, pl. hirtelen 
fellépő  emberi és állati betegség, az anyatej elapadása, rossz termés, a 
szerelmesek elhidegülése stb. A rontásba és a boszorkány rontó képes-
ségébe vetett hit szinte napjainkig élt, bizonyítják a szövegek. 

A gyűjtemény második fejezetében a magyar ráolvasások szerkezeti 
rendjét adja Pбcs Éva, az egyszerűbbtől az összetettebb ráolvasás felé 
halad. A kívánságok, parancsok, kijelentő  formák, kérés, parancs „köz-
benjárókhoz", parancs egyházi áldás és átok formájában, epikus ráol-
vasások, amulettszövegek gy űjtőcím alatt olvashatjuk a különböz ő  má-
gikus szövegeket. 

A gyűjtemény harmadik fejezetében a jelenkor paraszti ráolvasásainak 
legfontosabb összetev őit találjuk: az egyházi, majd kés őbb nemesi és a 
mindenkori „népies" mágia szövegeib ől vett példákkal. Itt olvashatunk 
a magyar ráolvasások legels ő  szövegemlékéből a Bagonyai ráolvasások-
ból (1488), a Szelestei-féle ráolvasásokból (1516-1518), a Gyöngyösi  
ráolvasásokból (1529-1541), Bornemisza Péter „bájoló imádságaiból" 
(1578), nemesi levéltárak, kéziratos receptkönyvek anyagából, varázs-
könyvekbő l, boszorkányperekbő l.  

A szövegeket gazdag jegyzetanyag és szakirodalmi tájékoztató, vala-
mint Pócs Éva értékes utószava, képjegyzék, a helynevek jegyzéke és 
tartalommutató zárja. 

A Szem meglátott, szív megvert gyűjtemény ráolvasásai máig őrzik a 
pogány hitvilág elemeit, mert a paraszti mágia eljárásai kereszténység  

elő tti „vallásos" cselekmények; az őskultusz, a halotti áldozat, a halot-
takkal, a túlvilággal kapcsolatot teremt ő  rítusok, a természeti szellemek-
nek adott áldozat nyomait őrizték meg, és miközben kirajzolják a ma-
gyar hiedelemvilág egyik f ővonulatát, költői szépségükkel is elbűvölik 
az olvasót. 

SÁRVÁRI V. Zsuzsa  
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AZ „UTÁNUNK NYÚLI MÚLT" REGЕNYE  

Domahidy András: Árnyak és asszonyok. Magvető  Könyvkiadó, Buda-
pest, 1985  

Különös dolog a származás, az összetartozás. Mármint a szül őföld,  
az anyanyelv, összességében mindaz, amit kulturális örökségnek nevez-
nek. Függetlenül attól, hogy tudatosan és örömmel vállaljuk-e vagy pe-
dig mellékesnek érezzük, alkalmasint er őnek erejével szabadulni kívá-
nunk a belőle fakadó öröklött értékrendt ől. Nemcsak, mert az ember  
belső  szükségletének számít, hogy valahová tartozzék, hanem mert rend-
szerint el is várják t ő le  ezt, s mert egyfajta morális kényszer is fennáll;  
honvágyat érezni vagy legalább mutatni valahogy még akkor is köte-
lesség, ha ez sok szempontból zavaróan irracionális.  

Messze vetđdöttek, eredeti talajukból kiszakadtak gyökereinek utóéle-
téről és e gyökerek sorsmeghatározó szerepér đl szól az Ausztráliában  
élő  Domahidy András Árnyak és asszonyok című  regénye, napjaink  
magyar irodalmának pillanatnyi látleletén belül tagadhatatlanul érde-
kes és figyelemre méltó színfoltot is jelentve. Domahidy, szembet űnő  el-
beszélő i erényeket mutatva, nem csupán minden er őltetettség nélkül tud  
egyszerre választékos és kifejez ő  lenni, hanem eleven, érzékletes és egyé-
ni ízű  is egyben, gyakran tömörségével lep meg. Sokkal inkább, mint  
azzal, hogy a modern regényírás mesterségbeli követelményeinek bir-
tokában van, azoknak az eszközöknek birtokában, amelyek, bármilyen  
nyelven íródjék a mű , napjainkban mindenütt használatosak: úgymint  
a belső  monológ, az idősíkok váltogatása, illetve egybeolvasztása, vala-
mint acselekmény feloldottsága, azok az eszközök tehát, amelyek attól  
függően lépnek túl tulajdon divatkellék-voltukon, hogy szerepük meny-
nyire funkcionális.  

Domahidy András regénye mindenesetre nekik köszönhet ően válik egy  
kollektívnak is mondható életérzés regényévé, nyilvánvalóan nagyon is  
tudatos írói célkit űzésnek megfelel ően. Ennek érdekében válogatja meg  
a szerző  azokat a regényalakokat, akik részben párbeszédbeli szerepeik,  
részben visszaemlékez ő , belső  monológjaik révén, mintegy egymást vál-
togatva érz ő -emlékező-meditáló szubjektumként nyilatkoznak meg. Négy  
figura szólal meg így közvetlenül, nem egyes szám els ő  személyben  
ugyan, ám a szerz ő  beléjük helyezkedve mégis őket teszi meg a tulaj-
donképpeni témát jelentő  „hazátlansági komplexus" hordozóivá. Közü-
lük is elsősorban két rokonsági, illetve kora gyermekkortól kezdve szo-
ros baráti szálakkal kötődő  férfifigurában, a legújabb földrészen építész-
ként tevékenykedő , erősen családias Terényi Jánosban és az agglegény-
ként felszínesen Don Juan-i életmódot folytató, egymástól igen távol esd  

égtájakon is olajkutató mérnökként m űködő , de dzsentri múltja folytán  
mindenekelőtt a lovakért rajongó Hadady Bertalanban személyesítve  
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meg a még óhazában született és felserdült nemzedéket, illetve els ődle-
ges megtestesítőit ennek az életérzésnek. Hozzájuk a két n őszereplő  két 
különböző  látószög ű  ellenpontként csatlakozik már: János lánya, Chris-
tine már olyanként, akire a távoli hazából származó kulturális örökség 
inkább tehertételként nehezedik, annyira, hogy bizonyos értelemben ál-
dozatává is válik ezeknek a nem túlságosan kívánt, nem egészen értett 
és sokszor béklyónak érzett hagyományoknak, míg Sophie-ra, János új-
zélandi származású második feleségére valamiképpen a szeretettel köze-
lítő  kívülálló szerepe hárul, pontosabban, hogy megért ő  igyekezettel ha-
sonuljon hozzájuk. Hogy azután négyük szemléletén, emlékezetén és 
érzelemvilágán át, illetve interakcióik révén keljen életre a múlt, még 
óhazabeli kezdeteivel, de a szerepl ők új életszínterén is rálelve a maga 
folytatására. Középpontjában az ötödik f őszereplőként, de előttünk csak 
a többiek emlékezetén át megelevened ő  Inkével, János első  feleségével, 
illetve Inke és Bertalan alig bontakozni kezd ő , de a háború közbeszólása 
miatt be nem teljesül ő  szerelmével, s annak elpusztíthatatlanul makacs 
továbbélésével mindkett őjükben, egészen a sok év utáni újbóli talál-
kozásig. Ez a találkozás azonban — és alighanem itt érhet ő  jól tetten 
a hazulról hozott kulturális örökség gátló utóhatása —ezúttal sem jut 
el a beteljesülés pillanatáig. Lehetséges, hogy csupán Inke halálos autó-
balesete miatt, ám ennek bekövetkeztében megint csak a régi erkölcsi 
beidegződések játszanak közre, mivel az asszony tilosba hajtó dekon-
centráltsága sejthet ően annak következménye, hogy hajadon lánya 
örömmel vállalt terhességének tényén képtelen túltenni magát. Végs ő  
fokon tehát a „tisztesség keresztjének" ugyanarról a kihatásáról van itt 
szó, ami Inkét az egy ideig halottnak hitt, de a háborúból utóbb még-
is élve előkerülő  Bercitől is hosszú éveken át távoltartotta. Ugyanilyen 
erők munkálnak azonban, áttételesebben vagy éppen önmaguk ellenté-
tébe csapva át, Inke lányában, Christine-ben is, akár abban is, hogy 
anyja tragédiájáért utólag önmagát, lázadó „modernségét" vádolja, amely 
önvád később még Bertalan iránti, anyját önmagával helyettesít ő  sze-
relmében is tovább gy ű rűzik. Ezek a mozzanatok kétségtelenül a „pszi-
chológiai romantika" elemeit jelentik, amelyek azonban meggy őző  ere-
jükön túl már azért sem hatnak er őltetetten, mivel mozaikkockákként 
önmaguktól állnak össze szerves egésszé. Miután kiszedegettük őket a 
különböző  emlékező  beszélgetésekb ől és a velük párhuzamosan futó, de 
ki nem mondott gondolatsorokból, amelyek többréteg ű  felépítésében 
Domahidy helyenként remekel, többhelyütt azonban túlságosan is a 
szentimentalizmus határait súroló, múltat megszépít ő  nosztalgia közelé-
be sodródik. A végkifejletet illetőleg is egyfajta utólagosan egymásra 
találó családi idillbe oldva azt, ami Christine vonalán következetesen 
végighaladva akár tragikus végkifejletet is vehetne — elméletileg a 
giccsbe torkollás veszélyét éppúgy magában rejtve, mint az „utánunk 
nyúló múlt" keserű  bírálatának lehetőségét. 
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Nemcsak az elképzelt megvalósulás szintjét ől, hanem legalább ennyi-
re az írói szemlélett ő l függően is. Attól a múlthoz való viszonyulástól  
függően, melyet illet őleg olyan érzésünk támad, Domahidy alkotói alap-
állása abban emlékeztet tulajdon h őseire, hogy képtelen igazán túllép-
ni saját árnyékán, pedig vállalkozásának lehet őségei ezt megkövetelnék  
tő le, fő leg a dzsentri múlthoz való viszonyulásában. Akkor is túlmiti-
záltnak érezzük ezt a viszonyulást, ha bennük megtalálhatók a bíráló  

visszapillantás mozzanatai is, vagy ha figyelembe vesszük a hangulatot,  

ami a visszaemlékezőben munkál. Akár azoknak a patriarchális-feudá-
lis kötődéseknek a meglétét s e  vonva kétségbe, amelyek a kelleténél ak-
kor is kissé idealizáltabban mutatkoznak meg, ha egy gyökértelen és  

atomizált (ám érdekes módon másképp vidékies) környezettel szemben  

képeznek ellenvilágot, azt is megengedve mindjárt, hogy egy let űnt ural-
kodó réteg távolba szakadt maradványai életének ábrázolása már nem  

feltétlenül móriczi—krležai szembefordulást követel, nem szólva arról,  

hogy nem áll szándékunkban okvetlenül olyan ideol бgiát számon kér-
ni a szerz ő tő l, amely feltehető leg távol áll tő le. Am mégis súlyos mu-
lasztásnak mondható, hogy a Domahidy regényében fellelhet ő  tér- és  
időbeli távolság nem jelent felülvizsgáló távolságtartást is egyúttal. Kis-
sé nyeglén szólva mondjuk talán úgy, hogy a „hol szúrtuk el?" kérdé-
sének felvetését János vagy Berci részér ől, hiszen ők mégiscsak benne  
voltak a történelem forgatagában, ezzel összefügg ő  viszontagságaikról  
azonban úgyszólván annyit tudunk csak meg, amennyi magánéletük ala-
kulását közvetlenül érinti. Holott éppen a magánélet vonatkozásában  

mutatkozik meg egy szál, amelyet Domahidy mintha csak anélkül tar-
tott volna a kezében, hogy igazán felismerte volna annak a magánéle-
ten messze túlmutató jelent őségét. Arra a momentumra gondolok itt,  

amiről fentebb minta „tisztesség keresztjér ől" esett szó, különös tekin-
tettel a szóban forgó, önmagából mellesleg számos szellemi kiválóságot  

is kitermelő  réteg sajátosan korlátolt „gerincességére", tékozló kártya-
csatákkal, s ő t csendő rszuronyokkal is j б l megférő  becsiiletkódexére, amely  
éppen feudális gyökerei folytán tette lehetetlenné alapvet ő  történelmi  
szükségszerűségek felismerését és vezetett katasztrófához. „Több, mint  

Mohács" elvesztéséhez.  
Ezért kár, hogy Domahidy András nem ebb ől kiindulva kísérelte meg  

figuráit szembesíteni a történelemmel. M űve így talán több lehetett vol-
na szépen megírt regénynél.  

VARGA Zoltán  



SzíNHÁz  

VÍZSZINTES SZÍNHÁZ PALICSON  

Amiképpen szinte kiszámítható volt, hogy a színházon kívüli szín-
helyeket kedvel ő , kereső  szabadkai direktor, Ljubiša Risti ć  felfedezi Pa-
licsot, azonképpen várható és természetes is, ki tudja, hányadik újrafel-
fedezés e  e sajátos játéktérnek, ahol mára múlt század végén szabad-
téri előadásokat tartottak. Els őnek az akkori kanizsai igazgató, Bátosy  
Endre társulata játszott itt 1891 júliusában és augusztusában. Többek 
között egy Shakespeare-m űvet — A makrancos hölgyet — és ún. „látvá-
nyosságokat" mutattak be a fából készült színkörben a tópartra látoga-
tóknak. Most az egy Borges-m űvet — Everything and nothing — ki-
véve csak Shakespeare-t — Hamlet, Titus Andronicus, Julius Caesar,  
Othello, Macbeth, III. Richárd, Vénusz és Adonisz — mutatnak be Ris-
tićék nagyüzemi tempóban, alig két hónap alatta Nyári színpadon, a  
Nagyteraszon, a sétányon, a N ő i strandon és a Glob Színháznak neve-
zett halálkatlanban — ismét csak nem kis gondot fordítva a látványos-
ságra.  

Ham let  

Előbb, amíg azzal voltunk elfoglalva, hogy tekintetünkkel bemérjük 
a nagy kiterjedésű  játéktér egymástól igencsak távol es ő  pontjait (hosz-
szában a kettészelt néz őtér tetejéről ereszkedő  páston végig, a nagy-
méretű  színpadon át a háttérbe szerkesztett, magasított emelvényig, 
keresztbe pedig a színpad és a néz őtér két oldalát szegélyez ő  fák kö-
zött is, összesen majdnem labdarúgópályányi méretben) és azokat a vi-
zuális megoldásokat (ruhák), amelyek korok és stílusok tekintetében 
időben ugyancsak távoliak egymástól — különösnek tűnt az el őadás. 
Majd, amikor már megszoktuk a szokatlant, a látvány — zavarba ejtő -
vé vált. Később, a megoldások többszöri ismétl ődésekor, miközben ma-
radt időnk fokozottabban figyelni a játék hagyományos elemeire, ki. 
vált pedig a beszédre, csodálkozva állapíthattuk meg, hogy a tragédiák 
tragédiája is lehet, ha csak többnyire értelmezés nélkül felmondják — 

William Shakespeare: Hamlet, dán királyfi. —  Fordította: Arany János  
Rendező : Vito Taufer. Dramaturg: Forgács András. Jelmez: Bjanka  Adžić  
Ursulov. Díszlet: Vito Taufer, Hupk б  István. Zene: Davor Rocco. Szerepl ők  
Korica Miklós (Claudius), Jakab Tamás (Hamlet), Búbos András (Horatio)  
Albert János (Polonius), Törköly Levente (Laertes), Barácius Zoltán (Volti  
mand), Areson Rafael (Rosencrantz), Sebestyén Tibor (Guildenstern), Jóná : 
Gabriella (Gertrud), Faragó Edit (Ophelia), Varga Henrietta (Ophelia), Gye  
nes Zita (Ophelia), Medve Sándor, Sánta Puszta Lajos, Takács Imre, Szé  
Péter, Döbrei Dénes, Árok Ferenc, Vajda Tibor, Bicskei István, Dar бczi Zsuzsa  
Ivan Đolevski és Predrag Vukovi ć .  



KRITIKAI SZEMLE 	 1115  

arnalmas. Amikor pedig végezetül, utánagondolva a látottaknak, arra 
tettünk kísérletet, hogy mozzanatról mozzanatra értelmezzük az el đ-
adás egymásra torlódó ötleteit, be kell látni — sziszifuszi munkára vál-
lalkoztunk, mert ha a megfejtés olykor, szakaszonként sikerült is, a 
palicsi Hamlet teljes egészében történ ő  megértése, értelmezés e  — lehe-
t,etlennek bizonyult. A rengeteg ötlet nem szervez ődött olyan rendszer-
rt~, amelybő l kiderülhetne: az el őadás készítőinek van-e mondanivalónk 
a Hamletrő l, és — ami ennél is lényegesebb — van-e mondanivalója a 
Hamlettel rólunk. 

A címszereppel megajándékozott szegedi Jakab Tamás azt nyilatkoz-
ta, hogy ez az el őadás egy fiatalembernek, az egyes embernek a környe-
ге tével folytatott küzdelmér ő l szól. Ez végtelenül jól hangzik, csakhogy 
az előadásból nem érződik. Mert ebbđ1 a nyers, sokszínűsége ellenére is 
kidolgozatlan megjelenítésb ő l éppen a legfontosabb, Hamlet szemlélete, 
egyénisége hiányzik, az, ami irányítója és vezérfonala kell hogy legyen 
minden új színpadra állításnak. A mise éppen úgy adott, örök alap, 
mint a címszereplővel szembeni világ a maga szisztémává alakult em-
beri no, rnatíváival és szerepl ő ivel, amelyek és akik a hatalom, az érdek-
szövetségek, besúgók, kisebb-nagyobb kalkulánsok ... együtteseként ad-
ják minden kor önmagára ismerhet ő  képét. Míg a különböző  korok 
szemlélete n'йndig Hamlet egyéniségén keresztül mutatkozik meg. Ham-
let mi vagyicnk. Mindig az a közösség, amely közönség elé viszi a dán 
királyfi történetét. Az tényként talán érdekes, magyarázatként azonban 
semmiképpen sem elegend ő , hogy valaki, történetesen egy fiatalember, 
akinek apját e::őszakos halállal ölték meg, szembeszáll az egész hatalmi 
apparátussal. A bosszú lehet önmagában jogos is, izgalmas, de ha hiány-
г ik mögüle a bosszúálló világa, egyénisége, akkor csak b űnügyi króni-
kákba illik, s nеnn való színpadra. Revans, és nem dráma. Csak egy  

eset, s nem műalkоtás is. Nem véletlen tehát, hogy Hamletet hol bohóc-
nak, hol filozófusnak vagy másnak ábrázolják a különféle koncepciók-
ban, szükséges ugyanis pontosan meghatározni, értelmezni azt, aki nem  

kisebb feladatra vállalkozik, mint hogy egy társadalmi méret ű  bűnszö-
vetkezettel vegye fel a küzdelmet.  

Hogy viszont a palicsi el őadásban nem érezzük a hamleti fókusz ere-
jét, annak színpadi bizonyítéka els ősorban a monológok kidolgozatlan-
ságában keresendő . Nemcsak a tépel ődő , gondolkodó alkatú Hamlet,  
hanem a cselekvđ  hős sem elsődlegesen tetteiben mutatkozik meg, ha-
nem azokban a pillanatokban, amikor a cselekvés érlel ődik benne.  
(Ezért másodrangú irodalom a krimi, melyben csak tettek léteznek.)  

Shakespeare ezeket a pillanatokat Hamlet monológjaiba s űríti. Ezért  
érezzük a monológokat a legtöményebb drámai szituációknak, melyek  
akkor funkcionálnak, ha sikerül teljes mélységüket megmutatva kibon-
tani őket. A fiatal rendez ő , Vito Taufer legnagyobb szakmai fogyaté-
kossága, hogy a monológokat nem drámai helyzetekként fogta fel és  



játszatta el, amit a szintén nagyon fiatal címszerepl ő  sem tudott korri-
gálni, ellenkezőleg, szinte elsikkasztotta őket. Természetesen ezért inkább 
a rendez ő  és főszereplője tapasztalatlansága, mint ók okolhatók. Mert az 
kimondottan szellemes, ahogy esszéje végén Jan Kott summázza a da-
rabban történteket: „Emberek voltak a színpadon. Harcoltak, összees-
küvéseket sző ttek, öldösték egymást. Gaztetteket követtek el szerelem-
ből, és beleőrültek a szerelembe. Megrendít ő  dolgokat mondtak az élet-
ről, a halálról és az emberi sorsról. Kelepcéket állítottak egymásnak, és 
beleestek a kelepcékbe. Védték a hatalmukat, vagy lázadoztak a hata-
lom ellen. Meg akarták javítani a világot, vagy csak menteni akarták 
a saját bőrüket." De ezt a bekezdést Kott is azzal kezdi, hogy „Nagy 
dráma játszódott le", vagyis olyan történetet láttunk, amelyben minden 
részletnek „volt valami dimenziója". A palicsi Hamletbő l pedig éppen 
ez a szükséges, többirányú kiterjedést, a dimenziókat kell hiányolni. 
Csak vizuális jeleket láttunk, ezek rendszert alkotó összefüggése és mély-
séget-magasságot mutató egymásba kapcsolódása nélkül. 

Látjuk, hogy a társadalmi, az emberi élet változó tényez ői -- ural-
kodó, szerető  — súlyos, mondhatni b űnökkel terhelt, mázsásnak t űnő  
jelmezekben lépnek elénk (Claudius, Ophelia), jóllehet a hasonló jel-
mezű  Gertrud csak a bűn, nem a változó funkció (anya!) okán kapcsol-
ható a sorba. Továbbá az is nyilvánvaló, hogy az állandó struktúrákat 
(diplomácia, bürokrácia, katonaság) mai ruhákba öltöztették. Akárcsak, 
hogy Hamlet és a vele rokonszenvez ők viselet szempontjából afféle át-
menetet mutatnak, amely jelmez is, de a mai fiatalok öltözködésére is 
utal. Az már azonban nem látszik, hogy lesz ebb ől a tarkaságból tartal-
mában lényeges viszonyrendszer. Hasonlóképpen értelmezhetetlen a záró-
jelenet: a norvég sereg felderit őuniformist visel ő  diákоkként lepi el a 
véres tragédiasorozat színhelyét, ám vezérük, Fortinbras földig ér ő , nyűtt, 
fekete télikabátban lép színre. Hogy kell értelmezni a kétféle ruha öt-
letét, s mi az összefüggés köztük? Számomra ez éppen úgy talányos, 
mint az a jelenet, amelyben a színpad fölé emelt platón ércruhában meg-
jelenő  idős Hamlet a szellem alteregójaként a színT гΡadon levő  sírgödör-
ből egy huszadik század eleji — Kosztolányi vagy Juhász Gyula képei-
ről ismert — értelmiségi lép elénk. Nem az a probléma, hogy ugyan-
az a szerepl ő  több változatban van egyszerre a színen (Opheliából is 
három van, jóllehet közülük csak kett ő , a szenvedélyesen erotikus —  
a fején kis ördögszarvak vannak — és a naiv, ártatlan, szófogadó desif-
rírozható biztonsággal, míg a harmadik vagy egyesíti az el őbbi kettő t, 
vagy valami mást jelképez), hanem hogy mi а. lényegi kapcsolat a vas-
ember és a tépett lelk ű, neurózisos entellektüel között, aki színészkirály-
ként is szerepet kap az el őadásban. Erre sem a jelenet nem utal, sem az 
előadás egésze nem ad magyarázatot. 

De akár epizódról epizódra, ötlett ől ötletig haladva bizonyítható a 
palicsi Hamlet megoldásainak magábanvalósága, ami végül is kusza- 
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ságot eredményez. Bár lehet, ezzel a módszerrel felesleges fejtörést okoz-
nék magamnak s az olvasónak is, mert egyszer űen csak könnyű , nyári 
mutatványként (látványosságként?) kell nézni az el đadást, s közben lel-
kesedni — mint sokan teszik —, mert a tópart óriásfái között ültünk a 
friss levegőn vagy három órán át, az el őadás elő tt a zenekar régi meló-
diákat játszott, míg mi hideg Coca-Colát ittunk. Lehet. Csakhogy em-
berek, ez Shakespeare volt, s t ő le sem akármi, hanem éppen a Hamlet, 
amit elő tte magyar nyelven itt nagyon régen, s utána, ki tudja, mikor 
láthat ismét a szabadkai közönség színészeit ől, akik közül ezúttal Al-
bert János hivatalnokmód korrekt, szürke ruhás Poloniusa mellett alig-
ha lehet mást kiemelni. Korica Miklós végigkiabálta Claudius szerepét, 
ami kevés a hatalom és az önkény kifejezésére. Jónás Gabriella jégbe 
hű tötte, s így jellegtelenné tette Gertrudot. A vendég Jakab Tamás tönk-
retette a nagymonológokat, legjobban a Lenni vagy nem lenni-t, és ren-
geteget bakizott. A többiek pedig nagyjából felmondták — ki hangosab-
ban, ki halkabban ki sok, ki kevesebb hibával, de rendre pontos értel-
mezés nélkül — szerepüket. A három Ophelia (Faragó Edit, Gyenis 
Zita, Varga Henrietta) csak jelkép volt. Árok Ferenc részegre komédiáz-
ta az Első  sírásót. Bicskei István Szellem—Színészkirály összevont szere-
pében érezni a drámai erőt, kár hogy nem építhet ő  beaz e ' loa as or- 
ganizmusába, egyszerűen azért, mert ilyen nincs. 

Julius Caesar 

Az előadása palicsi Hamlet folytatása, csak, ha lehet, még kuszább, 
s talán, mert kifejezettebben mai és nagyon id őszerű  kíván lenni, még 
inkább következetlen. Zsibvásár. Van itt fekete Mercedes, ezen érkezik 
fáklyá s  díszkísérettel végig a fősétányon a Nagyteraszig Caesar, akit 
mai szabású, fekete ruhája láttán inkább Cézárnak kellene írni, és ezen 
érkezik majd az özvegy is, kinek egyik kezén fehér, a másikon Piros 
kesztyű  díszeleg, jelezve így magatartásának kett ős jellegét. S van ka-
tonai jeep, ezen a pártüt ő  Cassius tűnik fel többször is, nagy fékezéssel, 
kapkodón, polgári ruhája felett fehér, földig ér ő  köpenyben, ez lesz az 
összeesküv ők viselete. Van jugoszláv katonai ruha, mindkét tábor ezt 

William Shakespeare: Julius Caesar. — Fordította: Vörösmarty Mihály. A 
Fordítást átdolgozta, dramaturg: Forgách András. Rendez ő : Janez Pipan. Dísz-
let: Bjanka Adži ć-Ursulov, Hupkó István és Janez Pipan. Jelmez: Bjanka 
Adžié-Ursulov. Zene: Lengyel Gábor. Lektori konzultáns: Végei László. 
Szerepl ők: Albert János (Julius Caesar), Medve Sándor (Octavius Caesar), Ko-
-ica Miklós (Marcus Antonius), Venczel Valentin (M. Aemilius Lepidus), Ba-
-ácius Zoltán (Cicero), Kovács Frigyes (Marcus Brutus), Arok Ferenc (Cassius), 
Bicskei István (Casca), Dóró Emma (Calpurnia), Vajda J. Tibor, Szél Péter, 
iebestyén Tibor, Takács Imre, Döbrei Dénes, Törköly Levente, Búbos András, 
Areson Rafael, Vajda J. Tibor, Árok Zoltán, Ivica Tot, Gyenes Zita, Su-
ana Vukovič, Varga Henrietta, Takács Imre, Sz űcs Hajnalka és Faragó Edit. 
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viseli, és van (cári?) orosz tiszti egyenruha, Octavianus és Lepidus viseli. 
Látunk egy nyugágyas jelenetet, amely olyan, mintha a jaltai találkozón 
készült volna, egy kés őbbi triumvirátust ábrázolva, akik azzal szóra-
koznak, hogy felosztják egymás között a világot, és van egy kávéházi 
jelenet, melyben a divatosan öltözött táncdalénekes nem más, mint 
Brutus az ő  vallomását hallgatja asztalok mellett, némán a tömeg, az 
egyik sarokban helytelenkedő  — lábuk az asztalon — néhány mai, far-
merruhás, csizmás, kocsmai duhaj. A legkülönfélébb zenekíséretre fi-
gyelhetünk fel, Glen Millertő l a különösen gyakorta felhangzó arab 
zenéig. S mindezt nem is keresve, csak találomra válogattam össze, az-
zal a szándékkal, hogy érzékeltessem az ötletek halmozását. Azt, hogy 
nem szintézist látunk, mert nincs egy közös, egységes vezérfonal, mely 
köré az ötleteket szervezik, amely rendszerbe egyesíti a gondolatokat, 
a tapasztalatokat, hanem eklekticizmust, s ennek is azt a változatát, 
melyre teljes mértékben illik Szentkuthy Miklós meghatározása: „kor-
szerű  stílus hiányát medd őn leplező-foltozgató epigonság". Egy esetben 
talán funkcionál is ez az ötletparádé, akkor, ha mindenféle polgár- és 
testvérháború ellen lázít, de ha közelebbi utalásokat keresünk, ha a na-
gyon is konkrét jeleket úgy próbáljuk értelmezni, ahogy a pillanatnyi 
látvány alapján ez logikus lenne, akkor nem messzire jutunk. Ha egy 
csetepaté arab kísér őzenével zajlik, akkor esetleg a több éve tartó irak-
iráni háború ötlik fel benniink, ahogy másban a bejrúti események ké-
pei tűnnek fel, ha idegen tisztek által vezényelt, két, jugoszláv katonai 
uniformisba öltöztetett tábor csap össze, akkor is lehetnek egészen hatá-
rozott asszociációink. De mit gondoljunk akkor, amikor egy ilyen csatá-
ban paradicsomok röpködnek? Ami véresen komolynak látszott, komé-
dia csupán? Lehet, de akkor most mit gondoljon a tisztelt néz ő , mikor 
higgyen az előadásnak, s mikor ne? Ahogy az ötleteket halmozzák, an-
nak arányában halmozódnak a kérd őjelek és a következetlenségek. 
Vagyis: az előadásnak éppen az a leggyengébb, legproblematikusabb 
rétege, amit erényének szántak, a gondolattársítások szabadsága, az öt-
letek parttalansága. 

S mert Janez Pipan rendezése, mint nem is Olyan régen a Sinkó Er-
inrő l szóló dráma esetében Belgrádban, megelégszik csupán ötletekkel, 

s nincs figyelme, ereje olyan izgalmas és kifejezetten mai, emberi kérdé-
sek kibontására, mint például a brutusi magatartás, vagy a Brutus-
Cassius közötti konfliktus. Természetes, hogy Caesar, aki csak sziluett 
Shakespeare-nél, nem alkalmas drámai h ősként történő  ábrázolásra. Csak 
ik, ürügy a történet többi szerepl ője magatartásrajzának megmutatá-
sára. A dráma irodalma régóta egyértelm űvé tette, hogy az igazi f ő -
szereplő  nini Caesar, hanem Brutus. Ő t kell megnyerniük az összeeskü-
vőknek, s amikor meggyőzik, hogy Róma érdeke a császár halála, ak-
kor Caesar egyik legkedvesebb embere adja meg a halálos döfést. Majd 
nem tud napirendre térni a gyilkosság felett, végül is olyan szerepbe 
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sodródik, ami legtávolabb áll t đle, alkatától, lelkét ől: hadakat vezet.  
Alexander Bernát Hamlet-szer űséget lát benne, akit „inkább megérzünk,  
mint fogalmakba foglalhatunk". Nem a tettek, hanem a gondolatok em-
bere, tépel ődő  típus, aki lelkiismereti problémákkal küzd, s csak a kény-
szer sodorja a cselekv ők közé. Cassius hatására „válik a tett emberévé".  
S itt a másik nagy és izgalmas, vitathatatlanul mai kérdés, az egy olda-
lon levő , az egy párton belüli két vélemény, kétféle magatartás vitá-
ja, amit Shakespeare Brutus és Cassius kett ősében kínál fel.  

A paicsi megjelenítés teljesen mell őzte а  Вгц tus-Кёгdёst. Amikor Ko-
vács Frigyes a díszkísérettel érkez ő  Caesart (Albert János) fogadja,  a 
jelenet ellenállhatatlanul emlékeztet azokra a pillanatokra, mikor a vi-
d,-ki politikus látogatóba jön, s az igazgatósági épület lépcs őjén  a bir 
toi ~ igazgatója siet elé. Ez a jelenet annyira üres, hogy nyilván eleve  

és visszavonhatatlanul meghatározta a színész további jelenlétét az el ő -
adás'ban. Ilyen „belépő" után Brutusnak semmi esélye sincs arra, hogy  
medi táló értelmiségiként vegyen részt a történet alakulásában. Majd csak  

Cassitisszal (Árok Ferenc) folytatott vitáiban mutatkozik, vagy inkább:  

csillan meg egy igazi dráma elmulasztott lehet ősége. Kettejük szikrázó  
érvcsat: fából látszik, milyen komoly és jele Пts feladatra is képesek len-
nének snészeink, ha ehhez kell ő  rendezői segítséget vagy legalább csak  
lehetőséget kapnának. A segítséggel általában baj volt. Érezhette ezt An-
toniusként Korira Miklós is, akit nagy szónoklatában — „Temetni jöt-
tem Caesart, nem dicsérni" — a rendez ő  teljes egészében a tömeg se-
gítsége nélkül hagyott. Hogy a fontos, egy egész el őadás koncepció-
ját hordozrn képes jelenet nem sikkadt el, minta Hamletben a monoló-
gok, az nem csak Shakespeare, hanem a színész érdeme is. Persze, az  

igazsághoz ta.rtozik, hogy Korira más pontjain az el őadásnak szinte  
észrevétlen. Sznészi tekintetben mindenképpen az egyik leger ő teljesebb  
alakítás Bicskei Istváné, aki a mohón faló, zabáló, gyorsan véleményt  

cserélő  Cascóban. a cs őcselék pontos természetrajzát, a zavarosban ha-
lászók hiteles képét adja.  

Kétségtelen, hog,v a palicsi Julius Caesar a teljes pusztulást mutatja  
meg, de grand guib nol-szeríí megpróbáltatásokat nem okoz a közönség-
nek. Az el őadás igai értékeit az említett színészi pillanatok mellett né-
hány szép, fekete, v đ:rös és fehér színb ő l kombinált, a fáklyás világítás-
sal térbeli mélységet nyert, fest бi beállítás jelenti. Így az el őadás inkább  
a szemnek, s nem az értelemhez szól, holott ha Brutus nejének csata  

előtti, Shakespeare-nél neon található kifakadására — „gy ű lölöm a poli-
tikát" — és az előadás toldalékára, melyben Antoniusa Nagyterasz eme-
leti ablakából kiáltja felénk Appianosz Római történelem c. művének  
a rendő ri hatalomgyakorlásról írt saraira gondolunk, akkor nyilvánvaló,  

hogy a Julius Caesar színpstdra állítóit egészen más szándék vezette. De  

ehhez nem végezték el a sai.ikséges alapozást, s így igencsak felemás el ő -
adás sikeredett, amelyben ati dráma nagy, izgató emberi kérdései háttér- 
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be szorultak, s er đszakot követtek el Vörösmarty fordításán is. Nem  
azzal, hogy beleírtak, úgymond korszer űsítették, sokkal inkább, hogy  
olyan színpadi jelenetekbe kényszerítették, amelyekben veretessége, köl-
tő i ereje pátosszá üresedik. Ha —  s ez a Hamletre is vonatkozik, amely-
nek van modern átirata — a kifejezetten mai akusztikájú megjelenítés  

a cél, akkor ésszer űbb lenne újrafordíttatni vagy nagymértékben át-
dolgozni a klasszikus fordításokat. Különben olyan nyelvi hibrid szüle-
tik, amely egyetlen el őadásra is életképtelen.  

Titus Andronicus  

Ha Shakespeare-m űveket játszani a legkomolyabb színházi vállalk С,-
zások közé tartozik, akkor a Titus Andronicus színre állítása nem is  
Shakespeare-, hanem istenkísértés. Nem azért, mert sokan és so' кá-
ig nem tartották méltónak a nagy íróhoz, s az el бadásnak feltétlenü'1 be  
kell bizonyítania, ez a mű  is a Hamlet, a Lear király, a Coriolanws, a  

11I. Richárd — hogy csak azokat a drámákat említsem, melyeket kap-
csolatba szokás hoznia Titus Andronicusszal — írójának tolla altttt ké-
szült, ez különben is filológusi, irodalomtörténészi feladat, s nem n szín-
házi, hanem mert ebb ől a „kamasz darab"-nak mondott m űbögy,, amely  
túlcsordulásaival valóban rémdrámára emlékeztet, mai, jó szính ázat kell  

csinálni. És ez szinte  lehetetlennek látszik. Az még akár megindító is  

lehet, ahogy újabb sikeres hadjáratából visszatérve a Rómát negyven  

éve fegyverével szolgáló hadvezér lemond hatalmáról, nem fogadja el  

a felajánlott császári címet, és ezzel egyik pillanatról a mi,sikra a ret-
tegettbő l kiszolgáltatottá válik, ám amikor az események gyors alakulá-
sa folytán s mert a történet szerepl ői között túl soka gnosz szerepl ő ;  
akiknek embert ölni és öletni nem több, mint legyet stgyoncsapni, é<.  

beindul a hullagyártás, akkor válik veszélyessé a Titus .Andronicus szín-
padra állítása. Nem mintha manapság a tömegm űvészeek s az élet rit-
kán produkálnának hasonló gyilkosságsorozatokat, haiem mert a Titu!  
Andronicust nem lehet közönséges horrorként játszani. Shakespeare miatt  

sem, de azért sem, mert rendelkezik olyan többlettei. is, amellyel a szé-
riagyilkosságokat tartalmazó krimitermelés nem, s a mit egy magára va-
lamit is adó rendezőnek illik megmutatnia.  

William Shakespeare: Titus Andronicus. — Fortlította: Živojin Simi ć  е  
Sima Pandurovi ć . Rendező : Dulan Jovanović . Dissdet: Hupkó István, Dušar  
Jovanovi ć  és Ljubiša Risti ć . Zene: Davor Rocco. Jelmez: Bjanka Adži ć -Ursu  

lov. Szerepl ők: Danilo Čoli ć  (Saturninus), Nebojša Čolić  (Bassianus), Radf  
Šerbedžija (Titus Andronicus), Petar Radova цović  (Marcus Andronicus), Da  

mir Šaban (Demetrius), Aleksandar Cvjetkovi ć  (Chiron), Miodnag Krivoka  

pić  (Aaron), Inge Appelt (Tamora), Ana Koszvovszka (Lavinia), Milan Mak  

simović  (Motoros), Sreten Mokrovi ć :  Luka Pilj пgić ,  Radman Azirovi ć , Zorar  
Bučevac, Eva Amanatidu, Pero Sto Јančević, Al гtksandar Ugrinov, Đorđe Ru  
sić , Svetislav Đorđević , Snežana Jakiić -Čolić  és I'ran Đo3~evski.  
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Érthető , hogy kevesen szánták rá magukat a Titus Andronicus rende-
zésére, még „hazai pályán" is, ahol pedig sorozatban készülnek a  

Shakespeare-el őadások. Angliában talán az 1923. évi megjelenítés kudar-
:a kísért, amikor a történetzáró körbegyilkolást a közönség egy része  

hahotázva fogadta, miközben néhányan elájultak a néz ő téren. Másutt  
meg nyilván úgy gondolkodtak, ha már Shakespeare, akkor legyen vala-
melyik a nagy drámák közül. Holott, ha valaki rászánta magát, hogy  

;zínpadra rendezze a Titus Andronicust, akkor inkább magára vonta  
figyelmet, mint egy alig közepes Hamlet- vagy Szentivánéji álom-

-endezéssel. Ezek a művek önmagukért — sokszor a rendez ő  helyett  — 

s önmagukban helyt állnak, a Titusért viszont a rendezőnek kell áll-
fia a sarat. Amikor például a múlt század derekán nagy lendületet vett  

t magyar Shakespeare-fordítás és -kiadás, még Arany János is azt ja-
vallta, ha már a nagy angol írta, fordítsák le, de egy „hírneves" darab-
oz csapva adják ki. Több mint száz évvel kés őbb Németh Lászl б  is, 

niközben saját Shakespeare-képét rajzolja, annak bizonyítékát látja, 
rogy „Shakespeare kitűnő  drámaiparos lett", mert a Titus Andronicus  
,olyasféle volt, mint manapság egy átüt đ  sikerű  film". (Č5tven évvel 
!lőbb Alexander Bernát azzal mentegeti az írót, hogy „nem magának 
rta, hanem minden »érdek« nélkül a közönségnek." Mert „Minden  
!ddigi borzalmat megtetézett benne — írja Németh. — Volt benne kéz-
evágás, nyelvkitépés, gyilkosság a vér felfogásával". Igaz, mindebb ő l  
öbb is, de Benedek Marcell például a magányosságot, a csalódottságot  

s kihallja belőle. Láthatóan ellentmondásos m ű . Nem is csoda, hogy 
amikor első  magyar színpadra állítására sor kerül, interjúkban faggatják 

rendezőt, Sík Ferencet, mit látott a Titus Andronicusban, mi acélja 
vele. „ ... Izgalmas és aktuális, rejtélyekkel, titkokkal és áthangzások-
:al teli nagyszerű  mű  — nyilatkozta. — Minden borzalma, túlzása va-
amilyen mondandó érdekében szervez ődik." Utal századunk emberé-
iek megfélemlítésére, a terrorizmusra, de arra is, hogy „elég egyetlen 
nozdulat, és többé megállíthatatlanok az események". Sík is „egy vi-
ágképet" kívánt felvázolni, minta nagy kortárs, Peter Brook színház-
örténeti rendezésével az ötvenes évek közepén. Ennek kapcsán írta 
1. C. Trewin angol kritikus, hogy az el őadás végén a lelkes közönség 
[gy viselkedett, „mint egy labdarúgó-kupa dönt őjén". Ez utóbbi hason-
at, semmiképpen sem függetlenül a m űtől, ma egy igazi, véres kupadön-
ő t, a brüsszelit juttatja eszembe. Talán csak nem erre utalva rendezi 
)ušan Jovanović  a Titus Andronicust, gondoltam az el őadásra készül-
-e. Kiderült: nem. Jovanovi ć  Titus Andronicusa azáltal válik konkrét-
á, hogy erőteljesen általános, azzal aktuális, hogy magas színvonalon 
művészi. Ez az előadás nem a borzalmakat hajszolja (nem folyik para-
licsomlé!), bár nem iktatja ki a gyilkosságokat sem (ha csak teheti — s 
• zárбjelenetig teheti —, színen kívül intézi), de Titus tévedését, majd 
magányosságát és az egyszemélyben b űnös s áldozat emberi tragédiáját  



mutatja meg. Nem rémdráma, hanem dráma a m ű  paticsi — úgy tudom 
első  — szerbhorvát el őadása. 

A siker záloga nemcsak a tudatos rendezés, a többnyire kiváló szí-
nészek, hanem a színhely megválasztása is. Palicson a Titus Andronicusi 
egy halálkatlanban játsszák, amelyben bátor motorosok száguldana) 
szinte vízszintes helyzetben róva a köröket az óriáshordó falán. A szín 
hely metafora: éppen úgy veszélyhelyzet, mint a Titus Andronicus meg-
annyi szituációja. S ha már tudatosságot mondtam, akkor most mérté• 
ket is kell mondanom. Dušan Jovanović  ugyanis nem er őlteti a szín-
hely funkcióját, nem játszik rá a helyzetre. A szereplistán olvasható mo• 
toros három ízben száll nyeregbe. El őször, miután a hadjáratból vissza 
tért római sereg a szabadtéri fogadtatás (nem nem éppen sikerült jele 
net) után „bevonul" Rómába, ekkor mintegy jelezve, hogy nem min• 
dennapi színhelyen vagyunk, körbehajt megremegtetve a hordó fölé szer-
kesztett háromsornyi néz őteret is. Másodszor, affél e  szünetjelzőként 
talán zenekari közjáték helyett, természetesen ismét nem függetlenü. 
attól, ami történt, és el őreutalva a befejezés mészárszék jellegére is. 
harmadízben az el őadás végén, mintegy a tapsrendbe iktatva, de ik• 
kor mögötte Ott ül a főszereplő  Rade Šerbedžija is. 

A három motorozás közül az els ő  az igazán döbbenetes, ez rendel. 
kezik drámai funkcióval, ekkor aktivizálódik a néz ő tér, eszmélünk rá 
mit is látunk, minek vagyunk a részesei. Ezután a halálkatlanban nerc 
történik semmi egyéb, csupán eljátsszák a játszhatatlannak ítélt dara• 
bot. De ezt zömmel kiváló színészek teszik, akik a rémdrámában eszi-
chologizálni, belülr ől ábrázolni is tudnak, s így emberi mértékre szál• 
lítják alá a borzalmakat, emberi tragédiaként értelmezik a horrort. RadE 
Šerbedžija Titusa bűnös is, áldozat is, de inkább az utóbbi, akit ki• 
gyetlensége ellenére is — szemrebbenés nélkül áldozza fel a foglyul ej• 
tett gót királyn ő , Tamora egyik fiát a gy őzelmi oltáron, de ezt mintha 
nem ő  tenné, csak a szokásnak enged — emberként sajnálunk. Kivált 
akkor, mikor — Jóbként — ráébred, neki már nincs mit veszítenie 
egyetlen célja úgy semmisíteni meg tudatosan önmagát, hogy ellensé 
gei előbb lépjenek át a holtak birodalmába. Amikor megcsonkított 
meggyalázott lányát, Laviniát, megöli (hogy élhet egy megbecstelenítet' 
lány?!), akkor ezt szenvtelenül teszi, de nem kegyetlenségb ől, hanen 
szánalomból, mert kire maradjon a szerencsétlen, ha majd az apa sor• 
sa beteljesül. De amikor az elóadás végi halálrulett pörög, s Titust i; 
megölik, nem hősként, hanem áldozatként gondolunk rá, aki megérde. 
melte sorsát. Sokkal nehezebb feladat emberként láttatni Aaront, Tamo• 
ra mór szeret őjét, aki minden gyilkosság eltervez ője. Mindrag Krivoka• 
piénak azonban sikerült. Nemcsak kegyetlen, bosszúálló monstrum, ha-
nem kisemmizett is, akiben felvágták a méregzacskót. Krivokapi ć  eljátsz- 
hatatlan szerepet tesz monumentálissá, Aaronja a palicsi el őadás iga- 
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.i csodája. Tamora két ördögfajzat fia — Damir Šaban és Aleksandar  

:.vjetkovi ć  — két punk, s így általuk korunk kegyetlenségre való haj-
ama is helyet kap az el őadásban, de minden er ő ltetettség nélkül, a jel  
irámai értelemben funkcionál. Petar Radovanovi ć  az idős Marcus Andro-
iicusként meggyőzően aggódó, tehetetlen öreg, akinek szavára senki  

cm hallgat. A nyelvetépett, kézfejelevágott Lavinia Ana Kosztovszka  

sem ő rjöngéssel, hanem tehetetlenségb бl fakadó fájdalmat éreztetve v ő-
ik az egész el őadás egyetlen tragikus szerepl őjévé, áldozattá. Tamora  
∎ékét hirdető , de bosszút szító kétarcúságát Inge Appeltnek nem sikerült  

eljes mértékben kifejeznie. Váltásai hatástalanok, s egyik alakjában  

cm tud hangsúlyos lenni. Akárcsak Danilo Čolié Saturninusa, aki bot-
sinálta császárként sem báb, sem irányító nem tud lenni a véres, de  

mberi történések halálkatlanában.  

Külön kell szólnia már említett harmadik motorozásról, amikor az  

ldadás végén Rade Šerbedžija is nyeregbe ül, s integetve tesz néhány  
:őrt a hordó falán. Mi ez? Hatásvadász befejezés vagy megnyugtatás,  

apscsalogatás, vagy katarzis, hogy mégsem olyan rémes a világ, mint  

milyennek a halálkatlanbeli történet alapján hihetnénk. 'Ez is, az is,  

int ahogy egy kiváló el бadáshoz illik. Duan Jovanovi ć  rendezésében  
z sem elhanyagolható mozzanat, hogy ő  egyetlen jól megválasztott  
retaforával — halálkatlan — fejezi ki azt, amit mások a jelek, a jel-
épek, az utalások és a metaforák halmozásával vélnek megoldani. De  

z már átvezet és hozzásegít olyan kérdések megválaszolásához, melye-
et a ristići irányítás alatti színház vet fel, amelyek egy évad egymás-
Sl távol eső  bemutatói láttán alig vagy egyáltalán nem t űnnek fel, de  

fesztiváli sűrítettségű  menetrend során ugyancsak kiütköznek.  

Az önmagát újnak dekraláltS színjátszásnak valóban vannak újszer ű  
regoldásai, de legalább Olyan mértékben használ sablonokat is, mint  

ármelyik régebbi, megtagadott változat, azzal a különbséggel, hogy  

zek a sztereotípiák talán még szembet űnőbbek is. Acél — láthatóan —
totális valóság létrehozása, de ennek érdekében nem egyfajta rendsze-

esség kialakítását — az elutasított helyett — ,  létrehozását tekintik célra-
ezetбnek (jóllehet, az elemek ismétlбdésével óhatatlanul is elkerülhetet-
n valamiféle  merevedés!), hanem a spontaneitást, a rögtönzésszer űsé-
git, s ezért látszik természetes eljárásnak az ötletek válogatás nélküli  

elhasználása. Dezilluzionizmusa ennek a színházeszménynek kétségte-
~nül a rendszerré szervezett m űvészet tagadásában mutatkozik meg. S  

sert ez és az új szenzibilitásnak nevezett igény fokozott mérték ű  „kép-
hséggel" jár együtt, kifejezettebb a vizualitás iránti vágy. Nagyobb  

►ereget kapnak a színek, a tér felhasználása s a ruhák, jelmezek. Kivált  

z utóbbiak, mert általuk a legkönnyebb a szigorú logikán alapuló rend-
:erek megkérd őjelezése, s ugyanakkor általuk fejezhet ő  ki az a szándék  



is, hogy az előadások láthatóan maiak, id őszerűek legyenek, jóllehet a . 

eredmény igencsak problematikus.  
Régi, vissza-visszatérő  kérdés, viselhet-e Hamlet frakkot. Kosztoló  

nyi éppen hatvan évvel ezel őtt „kutyakomédiá"-nak min ősítette Mois  
Pesti vendégjátéka alkalmából az ötletet. Álmodernségnek — „forrás  

minden félreértésnek" —, mert küls őség csupán. A merev elutasítóso  
már régen túljutottunk. Sok mindent megszoktunk, megtanultunk, s kü  
lönben sem úgy vetődik fel a probléma, hogy lehet-e, szabad- e  a viselet  
beli összevisszaság, a teljes anakronizmus. Persze hogy lehet, hogy sza  
bad, nemcsak mert semmi sem örök, azért is, mert az efféle „újítás  
visszatérés a shakespeare-i színházhoz, a hagyományhoz, s mert a kc  
rok, stílusok keverése valóban szolgálhatja az új színházideált  i: 
amelynek célja az illúziók rombolása. Am ha közben nem derül fén  
a dráma, az el őadás és a koncepciózus mondandó viszonylatában  
megoldás értelmére, akkor problematikussá válik. Ha nem az értelmE  
zés és a megértés síkján funkcionál, akkor megmarad külsőségnek, fraг  
páns ötletnek, érdekes látványnak. Csakhogy a látvány a színházba  
nem lehet önmagában cél, mert másodlagos, mert eszköz, amely létjogc  
sultságát az értelmezést ől nyeri. Az értelmezés viszont mélyebb, koncér  
ciózusabb, semhogy összetéveszthet ő  lenne a puszta fel- és ráismeréssé  
Nem attól lesz modern egy el őadás, hogy mai ruhákat látunk a szín  

széken, s különben is rém ostobák és korlátoltak lehetünk mi, néz ők, h  
az új színházeszmény képvisel ői úgy vélik, hogy csak akkor fogjuk fE  

egy Hamlet- vagy Julius Caesar-előadás kor- és időszerűségét, ha a szf  
replđk egy része mai ruhát visel, és a szövegb ől, a helyzetekből, a j ~ 

ték hangsúlyaiból erre nem jövünk rá. Ha ez igaz, akkor semmilye  
szinházat sem érdemlünk.  

Igy tűnik, mintha a kifejezett vizualitás megrekedne a látvány,  

puszta jelek szintjén. (Hasonló történik a többi, sablonná váló mego : 

dóssal is, a szerepek és a replikák feldarabolásával, a zene használatáve  

a tömegeket mozgató futkározó-koreográfiával stb.) Kétségtelen, hog  

ennek a színházeszménynek kialakul a saját szemantikája, hogy szír  
házpoétikai vizsgálata immár lehetséges, d e  mintha mindezen „újdor  
ságok" inkább csak keretet nyújtanának egy színhózhoz, amely tarts  
mában nem — esetleg jeleiben — létezik, ismerhet ő  fel. Nincs kovász  
ennek a színháznak, ezért szétfolyó. Mert a varázsszókként hangozt a 
tott eklektika vagy posztmodernizmus fölöttébb kétes fogalmak. Szerir  
tem ez az „új" színház még csak horizontális kiterjedés ű  — vízszinté  

Mélység és magassóg nélküli.  
Lehet persze, hogy nem érteni kell, csak nézni, ámulni, elájulni eg з  

egy ötlet láttán, s ezeket elraktározni emlékeinkbe, hogy majd egysz E 
összeálljanak valamivé, mondjuk, színházpoétikává, új szinházesztét  
kává. Lehet, egy dolog azonban ebben a pillanatban teljesen megolda  
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annak látszik, és nagyon is elgondolkodtató. A ,színész helye az  új 
zínházban. A színészé, aki, a gyilkos tempó következtében képtelen  
ellően felkészülni, kiérlelni alakítását, egyik nagy szerepb ől a má-

ikba zuhan, olykor még a szöveget sincs ideje megtanulni, aki kelékké,  
gy jellé lesz csak a sok közül. 	

GEROLD László  

KAVILLб I  

Néprajzi közhely, hogy a nép meg-
eremti, mi több, m űvészetté, virtuozi-
ássá fejleszti a saját szórakozását. 

népi táncok maхimális mozgékony-
ágot, fegyelmet, pontosságot igényel-
ek, a vetélked đk, erđösszemérések 
dzett izmokat, ügyességet. Ezt a mu-
atványszer űséget szánta az idén új-
onságnak а  Таnyasznhz. 
A virtuskodás eszköze az újvidéki 

ot helyett, stílusosan, a szekérrúd, 
mellyel a színészek ugrálás, vívás, 
sapkodás közben egy pillanatra a 
"oldi-pózt is felvillantják, a kocsikat 
is-oda tologatva színt váltanak ve- 

vagy a darab erotikáját csavar-
ók feljebb. Egy mellékhatása is van: 
laposan kifárasztja a szerepl őket. A 
zabadtér egyébként is teljes hang-
rőt, éles mozdulatokat kényszerit ki 
előlük, s ők, dacolva a körülmé-
yekkel, „ha lúd, legyen kövér" ala-
on vetették bele magukat a játékba. 
Az előadás maga a nyers testiség 

emonstrációja, kisebb val бszinűséggel 
— iróniája. Egyik rétege a fizikai 
rőt fitogtató néhány akrobatikus je-
:nettől a színen val б  tervszer ű tlen  
utkosásig terjed, másik rétege a paj-
án-obszcén jelenetek sora, a harma-
ik pedig a testi megnyilvánulások 
yelvi me nevezése . A darabot, akár-
sak tavaly Partlji čét, rövidítették, 
tírták. A hosszú prológust szerencsé-
m tömörítették énekké, viszont a né-
i játékokban és „kezdetleges" vígjá-
skokban is szokatlan mennyiség ű  
askosság, káromkodás, szitkozódás ke-
;ilt a szövegbe. 
A fenti rétegek az el őadás komi-

umforrásai is: niederkomisch a ja- 

ASKOLIA  

vából, ami végsđ  soron nem lenne baj, 
s nem is visszaesés a Tanyaszinház 
történetében. Az évenkénti el đadások 
között az effajta der űs komédiázás is 
évre szóló élmény lehet, ha kell ő  han-
gulatot tud teremteni. A Csapodár ma-
dárkában voltak ilyen részletek. A 
dinamikus játék kezdetben az ötlet-
gazdagság látszatát keltette, de a k ő-
zepére mintha kifogytak volna a meg-
oldásokból, elölrđl kezdték, és az is-
mételgetéssel sorra fullasztották őket. 
Ruzzante szövege b đ  teret nyújt a 
rögtönzésnek, ripacskodásnak, de jó  
példája annak, hogy a rögtönzés az 
egyik legnehezebb m űvészet. A lele-
ményességet, fantáziát keveselljük Ba-
kota Árpád Ruzzantéjában (ha egyéb-
ként a lihegésig-rekedtségig benne is van 
a játékban), de kevés a találékonyság 
a parasztfigurákban is, akikkel az 
eredeti szerepl đgárda bővült, és akik-
nek szintén rengeteg lehet őségük len-
ne a játék színezésére. Szilágyi Nán-
dorral és László Sándorral általában 
elégedett a közönség, Banka Lívia iga-
zi falusi madárka. 

A jelmezekből is az ötlet hiányzik, 
kivéve természetesen Betiáét és a pa-
rasztasszonyét; a katona középkori fel-
szerelése a történet eredetét (talán 
idő tlenségét) képviseli. Nem lehet vi-
szont egyértelm űen megfejteni, hogy a 
parasztfigurák közül miért bújtatták 
Magyar Attilát n ői ruhába, mint 
ahogy azt sem, végül is hol hibázott 
az idén a Tanyaszinház, a hangulat-
teremtésnél, vagy már a kezdet kez-
detén, a darabválasztásnál. 

FEHÉR Katalin  



кЁлхбмоиЁвхЕТ  

IN MEMORIAM  

FARAG() ENDRE 

Hosszú, gyógyíthatatlan betegség után, augusztus 22-én Zágrábban  
elhunyt az élete utolsó napjáig aktívan tevékenyked ő  Faragб  Endre,  гΡ 
háború utáni vajdasági festőnemzedék jeles tagja, a nemzetközi hírnevi 
faliszőnyegtervez ő . 

Egy Orom melletti szálláson született 1929. október. 29-én, Szabad 
kán járt iskolába, ott dolgozott és alkotott egészen 1967-ig, s onnan  
került Zágrábba, hogy egy sz őnyeggyár vezet őjeként valósíthassa meg 
nagyszerű  elképzeléseit. Szabadkáról való távozása tulajdonképpen for 
dulópontot jelentett életében és m űvészetében is. Addig ugyanis els ősor 
ban festő  volt, aki szőnyegeket is tervezett, attól kezd ődően pedig ép 
pen fordítva alakult pályája: bár jelent ős festőként tartjuk számon, iga 
zi sikereit mégis sz őnyegtervezőként érte el. 

Most már azt is tudjuk, kiváló iskola volt az a szabadkai. Az ot 
eltöltött majd negyedszázad nélkül sohasem alkothatta volna meg  

krimi szállodák grandiózus, száznégyzetméteres sz őnyegeit, s nem díszi 
tenék őrioni, Dubrovnik és Opatija szállóinak luxustermeit a sárgá i 

barnás és ibolyaszín ű  falidiszek, amelyek — bár tengerparti motívumok 
ból állnak, bennünket mégis inkább a vajdasági búzamez őkre emlékez 
tetnek — mintegy ötvözetei a síkságnak és a tengernek. S még inkábl 
emlékeztetik falisz őnyegei a sík vidékre azt, aki tudja, hogy a szabad 
kai figurális rajztanfolyamon szerezte els ő  ismereteit, ahol az éppel 
száz éve született Oláh Sándor és az addigra a belgrádi akadémiát rná  

megjárt Hangya András instruálta a fiatalokat, az akkor éppen indul  

Petrik Pált, Sáfrány Imrét, Szilágyi Gábort és Faragó Endrét is.  

Az ötvenes évek elején Faragót ott találjuk az alakuló m űvésztele  
peken: Zentán, Topolyán, Becsén és Adán. Els ő  önálló tárlatára i 
ezekben az években, pontosabban 1953-ban került sor. A most készül, 
Faragб-kismonográfia számára összegyűjtött adatokon magam is kiss 
meglepődöm: tizenkét önálló tárlata volt, több mint száz kollektív ki 
állításon vett részt és — egy frappáns adat — több mint ezer négyzet 
méter szőnyegét kivitelezték. Nevét a jugoszláv m űvészettörténészek Ja 
goda Buićtyéval, Edo Murtićtyéval, Raula Goldoniéval, Milan Konjo 
vićéval együtt emlegetik. 

Az egykori rajztanfolyamtól örökségül kapta, hogy az életet kel 
festenie, lendületesen és szenvedéllyel, szabad gesztusokkal, lehet ő leg foY 
mabontóan és lángoló színekkel, ellentétben a mértéktartó festészet 
örökséggel. Már az ötvenes években megszületik els ő  remekműve, a Fé! 
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Faragó Endre: Fej (tanulmány)  

szemű , amelyen egy gyermekkori rémálom villan fel, riadság és kíván-
~siság ötvöződik. Az 1958-ban rendezett, második kiállítása már érett 
Festővé avatja: Sáfrány Imre és Vinkler Imre is elragadtatással ír a Ma-
iárfészek a pusztaságban, a Félelem, a Temetés, az Esti találkozás,  a 
Téli táj, no, meg a már akkori sz őnyeg iránti érdekl ődését bizonyító 
Szőnyegszövők című  képeirő l. Gesztusa immár szabad, képei szinte egy 
lélegzetre készülnek, elvetett minden kötöttséget — hangoztatja, tegyük 
Hozzá, joggal, a kritika. 

Faragó Endre 1960-ban Adán falisz őnyeg-készítők művésztelepének 
alapításával próbálkozik, de a kezdeti eredményeknél nem jut tovább. 
NTem hagy föl a reménnyel: Szabadkán a Jovan Mikić  Szőnyeggyárban 
kivitelez néhány szőnyeget, de mindezeket a lehet őségeket szűkösnek 
tartja, és környezetet változtat: Zágrábba költözik, ahonnan egyesült 
;llamokbeli tanulmányútra indul, hogy visszatérve az ún. pisztolytechni-
kával hozzálásson elképzeléseinek megvalósításához. Látomásokat, hal-
Lucinációkat sz ő tt Faragó Zágrábban, amíg itthon Sáfrány hasonló élet-
rzésből fakadó szamártöviseket festett. Talán egy évtizedig tart ez a 
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Faragó Endre: Faliszőnyegterv 

„forradalmi" korszaka, hogy aztán a hetvenes évekre immár kissé hig-
gadtabban szemlélje a világot. Nagyméret ű  szőnyegei mind kevésbé a 
destrukció megnyilvánulásai, nem a környezetével szembeni ellenállás 
rombolását fejezik ki. A lírai helyett mindinkább az epikus élmény fog-
lalkoztatja, és a kolorista lehet őségek kiaknázására törekszik. 

Hatásosak szőnyegei, s nem csoda, hogy évr ő l évre  nőtt irántuk az 
érdeklődés nemcsak itthon, hanem külföldön is. Milánóba, Londonba, 
New Yorkba küldték legutóbb sz őnyegeit, és tengerparti sétahajók hall-
jait díszítették velük. 

De megmaradt fest őnek is élete utolsó napjáig. Egy nappal halála 
előtt fejezte be az idei .szabadkai októberi tárlatra készített, a Miroslav 
Anti ć  emlékére című  képét. A halál e kép témája, mi más is lehetett 
volna, hiszen több éven át emésztette mára gyilkos kór, amelyr ől ta-
lán kezelőorvosainál is többet tudhatott. 

Az ő  és a magunk vigasztalására: még életében elkészült azzal a kép-
válogatással, amellyel a Forum Könyvkiadó kismonográfia-sorozatában 
láttatni kívánta önmagát, képeit és falisz őnyegterveit egymás mellett, 
szigorúan elválaszthatatlanul, mert a kett ő  valójában csak technika te-
kintetében különbözött. S alkalma nyílt elolvasni a készül ő  könyv be-
vezetőjét, a róla szóló méltatást is, amelyhez nem volt sem hozzátenni; 
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sem elvennivalója, minthogy a fest ői és kritikai munkát is egyenérté-
kűnek tartotta. Itteni, vajdasági fest őnek tartotta önmagát, mint ahogy 
kiválasztott munkáinak reprodukcióit nézegetve valóban annak is kell 
tartanunk. A vajdasági falu, a mi égtájunk fest ője volt és maradt, s mi 
már ezentúl is csak ezeket a bennünket prezentáló akcentusokat fogjuk 
észrevenni világot bejáró sz őnyegeiben is. 

Beli DURÁNCI 
B. Gy. fordítása 

SAVA HALUGIN MÁRVÁNYKERTJE 

Ritkán láthatunk nálunk olyan tárlatot, melyen egyféle anyagból ké-
szült szobrokat állítanak ki. De hogy a m űalkotások mindegyike már-
ványból legyen — erre ez ideig nem volt még példa. Felénk néhány év-
vel ezelő tt is még a gipsz a legelterjedtebb, bronzzal csak a már tehet ő -
sebb, sikeres művészek dolgoznak, aztán pedig a poliészter, a fogyasztói 
társadalom tipikus terméke, a bádog s a kombinált technika jött divat-
ba. Sava Halugin tárlata, amelyet ez év januárjában a pancsovii Olga 
Petrov Galériában, majd februárban a zombori Képz őművészeti Ősz 
Kiállítóteremben rendeztek meg, már azért is egyedülálló, mert egyet-
len bronzból készült alkotást kivéve márványszobrokat mutatott be a 
közönségnek. 

Sava Halugin 1947-ben született Törökkanizsán. A belgrádi Kép-
zőművészeti Akadémián diplomált 1972-ben, Jovan Kratohvil osztá-
lyában, s posztgraduális stúdiumait is ott fejezte be 1979-ben. Egyetemi 
évei alatt, 1971 -ben keletkezett a Đ . K. portréja című  alkotása — egy 
négyzet alakú tömbre kissé ferdén helyezte rá a tojásdad alakú fejit —, 
amely már magán viseli Sava Halugin m űvészetének főbb jellemzőit. 
A kétféle alakzat közti ellentétet egy „nyaklánccal" ellensúlyozta, ez-
zel a rusztikus elemmel megbontotta a formák között létrejött feszült-
séget, s egy új összhangot teremtett meg. 

Vlado Buzanč ić, Sava Halugin művészetének szakavatott ismer ője két 
korszakot különböztet meg a szobrász munkásságában. Az els ő  1972-tő l 
1982-ig terjed, ezt Buzan č ić  a forma kialakulása időszakának nevezi, a 
második 1982-től napjainkig tart, s ez a sorsdönt ő  fordulatok ideje. 

Az első  időszakban Sava Halugin a tanulmányai során magáévá tett 
művészi eszményeket folytatja, továbbra is a szabad forma után kutat, 
minden kompozíciója egyedi, csodálatos logikát követ, nehezen meg-
fejthető , nehezen értelmezhet ő . Az efféle kísérletez ő  kalandokat kifino-
mult szenzibilitása és a szobrászatban való alapos jártassága tette lehe-
tővé, s ennek eredményeképpen alkotásai egyre inkább egyéniekké vál-
tak. Látásmódjának kialakulásáról, m űvészi alkotótevékenységének mély- 
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rétegeirő l Sava Halugin ezt vallja: „Már gyermekkoromban érdekeltek 
a régi, kissé archaikus tárgyak, amelyek körülvettek. Különösen a for-
májuk miatt őket találtam érdekesnek. Ezek az eldobált, kimustrált tár-
gyak erős vonzerővel rendelkeztek, melegséget, bens őségességet, nosztal-
giát árasztottak." 

Szobrait szemlélve valóban a gyermekkori emlékekb ől felmerülő , misz-
tikus ködbe vesző  tárgyakra ismerünk, amelyek elvesztették funkcióju-
kat, nem tudni már pontosan rendeltetésüket, a formájuk által azonban 
továbbra is léteznek, egzisztálnak. S minél kevésbé rendeltetésszer űek, 
annál inkább hitelesek. Sava Halugin szorosan köt ődik szülőföldjéhez, 
gyermekkora kertjéhez, azonban úgy, hogy közben sohasem válik loká-
lissá. Kompozíciói a lednekhez hasonlóan nyújtózkodnak, termést ér-
lelően, fenségesen, mégis összhangban vannak a modern szobrászat kor-
szerű  formanyelvével. 

Sava Halugin szobrai szimbólumok, humánus tartalmat, üzenetet hor-
doznak, nem úgy formálja meg őket azonban, mint a modern szobrászat 
egyes képviselői, hogy a tárgyak részeib ől új, használatra nem alkalmas 
,:gyütteseket hoz létre. Szobrai többértelm űek, több elvont jelentésréte-
get indukálnak, mégsem mechanikusak, er őteljesen magukon viselik al-
kotójuk kézjegyét, emberközeliek. Ezek a szobrok „a konkrét formára" 
asszociálnak, s eközben az ősi, mágikus, akkumulált emlékezetet hívják 
elő , mégpedig olyan módon, hogy közben a szabad forma létrehozásá-
nak igénye marad el őtérben. Sava Halugin deformálja a tárgyakat, el-
mozdítja, megfordítja őket. Akárcsak szobrainak el őképét, a tárgyakat, 
műalkotásait sem csak egy néz őpontból lehet szemlélni, kézbe lehet 
őket venni, nézegetni, forgatni. Nem totemek, hanem a mindennapok 
tartozékai. 

Szobrainak méretei az id ők folyamán mind nagyobbak lettek, emlék-
műveket is készített. Els ő  alkotói korszakának egyik érdekes terméke 

Banatsko Aran đelovó-i bronzemlékmű , amelyet a fasizmus áldozatai-
nak tiszteletére készített. Mára címe — Elszakított láncok — is több-
értelmű . Ez a két méter átmér őjű  szobor egyaránt utal egy letűnt világ 
kellékére, a nyitott t űzhely fölötti bogrács láncaira, de arra is, hogyan 
szabadulnak meg béklyóiktól az ártatlanul szenved ők. 

Sava Halugin munkásságában az 1982. év a fordulatok esztendeje. 
Ekkor tartották meg a szerbiai Aran đelovacon a Márvány és hangok 
című  szimpoziumot, amelyen már k őből készült alkotásait mutatta be. 
Korábban olyan és akkora követ faragott, amilyenhez és amekkorához 
hozzá tudott jutni, s elsősorban a kőtömb dimenziója határozta meg 
szobrának méreteit, s ez elégedetlenséget idézett el ő  nála, ennek ellené-
re szellemességr ő l tanúskodó szoboregyütteseket hozott létre. 1982-ben 
készítette el A fa élete című , nagyméretű  szobrát, majd a szabadkai 
Veljko Vlahović  munkásegyetem el ő tt álló Csírázás című  műalkotását, 
amelyhez hét tonna aran đelovaci márványra volt szüksége. Márvány- 
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szobrain mindig megfigyelhet ő  az ellentmondás, hogy síksági ember az,  
aki a követ formázza, a síksági ember temperamentuma ötvöz ődik a  
márvány szigorúságával.  

Idén megrendezett kiállitásán tizennyolc márványszobrát és egy  
bronzportréját láthattuk. A bronzportré 1980-1981-ben készült, Titót  

ábrázolja. Sava' Halugin h ű  maradt önmagához akkor is, amikor Titót  
mintázta meg, tisztelte az anyag sajátosságait, a megformálás törvényeit,  

az arc jól ismert vonásait nemcsak reprodukálta, alkotása nem életh ű  
más, nemcsak a személyre ismerhetünk rá, hanem az egyéniségr e  is.  
Bronzportréja olyan érzelmi töltéssel rendelkezik, hogy az maga a ma-
terializálódott emlékezet, megrázó dokumentum. Tito portréjáért Sava  
Halugin díjat kapott 1981-ben, azon a kiállításon, amelyet a Vajdaság  

népei és nemzetiségei szocialista forradalma negyvenedik évfordulója  
alkalmából szerveztek meg. Munkássága során ezenkívül számos más  
elismerésben is részesült. Ezek közül a legjelent ősebb az 1978-ban  a 
Szerbiai, Vajdasági és Kosovói Képzőművészek Egyesületének díja, 1982-
ben a Szkopjéban megtartott Modern jugoszláviai művészet című  kiál-
lításon elnyert Mo а  Pijade-díj, valamint ugyanabban az évben a sza-
badkai Bodrogvári Ferenc-díj, 1984-ben az újvidéki Jovan Popovi ć-díj  
és a Sremska Mitrovica-i képzőművészeti galéria felvásárlási díja. Az  

idén viszont megkapta a Tartományi M űvelődési ínigazgatási Érdek-
közösség nívódíját is.  

Pancsovai és zombori kiállításai bizonyítják, hogy Sava Halugin  
gyermekkorának kertjében márványcsirák sarjadtak, márványvirágok,  
csodás kőnövények fejlődtek. Az utóbbi években több tíz tonna márvány  
került az aran đelovaci bányából a szobrász vés ője nyomán a parkokba,  
terekre, galériákba, termekbe. A márványnak ez a hosszú útja hasonlít  
a művészéhez, aki a Tisza-part mell ő l jutott el Aran đelovacig, a he-
gyekhez, s ott talált rá a m űvészi alkatának leginkább megfelel ő  anyag-
ra, a márványra, amely évszázadokon át várta, hogy a benne felhal-
mozódott emlékeket valaki ért đ  kézzel felfejtse. Sava Halugin pedig  
képes arra, hogy ezeket az évszázados üzeneteket a mai kor emberének  
életérzésével telítse, hogy id őálló anyagból időálló, méltóságteljes mű -
vet hozzon létre.  

Bela DURÁNCI  
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PULA '86 — Július 17-e és 25-e 
között tartották meg Pulán a hagyo-
mányos játékfilmfesztivált. A szem-
lén a tavalyi év legjobb filmjeit vetí-
tették, tizenötöt a versenym űsorban,  
tizenhármat pedig versenyen kívül.  
Bemutatták Nikola Stojanović  Arany  
alma, Vesna Ljubi ć : A keskeny vá-
gányú vasút váltókezel ője, Prednag  
Golubović  Önkéntesek, Lordan Zaf-
ranović  Esti harangszó, Veljko Bulaji ć  
Az ígéret földje, Rajko Grli ć  Három  
kell a boldogsághoz, Zoran Tadić  
Álom a rózsáról, Ivari Martinac Ho-
mokra épített ház, Vladimir Fulgozi  
Isztriai módra, Emin Hallili Kirán-
dulás, Sztole Popov Boldog '49-et,  
Anton TonLa3~ić  Kormorán, Andrej  
Mlakar Christophoros, Tugo Štiglic  
Tavasz a kagylóban, Vojko  Duletić  
Doktor, Boltfan Hladnik Mese nélkü -
li idő , Nenad Đapić  Bosszú, Želimir  
Žilnik Szép n ők járják a várost,  
Aleksandar Petkovi ć  Vad szél, Alek-
sandar Husić  Miss, Dragan Živkovi ć  
Fekete Mária, Dragoslav Lazi ć  Sekula  
és feleségei, Zoran Amar Stírölő, Mi-
lan Jelić  Ideiglenes válás, Živko Ni-
kolić  A b űn szépsége, Gordana Bo~s-
kov A fogházban, Jovan Aéin Bál  a 
vízen és Miljenko Dereta Egy élet  
című  filmjét.  

A Magyar Szó kritikusa, Ládi Ist-
ván így értékelte a 33. játékfilmfesz-
tivг  : A szemlén „félsikerek és mel-
léfogások, bizonytalan és fokozatosan  
elbizonytalanodó formában öntött,  
félig átgondolt produkciók szürkesé-
gének nyomasztó hangulata uralko-
dottt". A filmek ,,színvonala nagy-
jából hasonló, mint minden évben. A 
sokat emlegetett különböz đ  válságok 
ellenére nem észlelhet ők a hanyatlás 
jelei. (Igaz, a felfelé ívelésé sem.) 
(...) A »rossz volta fesztivál« és az 
»olyan volt mint máskor« impresszió- 

ja mögött mégiscsak ott bujkál a 
hiányérzet, de ezt nemcsak az évi 
produkció váltotta ki, hanem az is 
hozzásegített, hogy a Aulai fesztivál 
az alkotók és a producerek számára 
egyfajta rutinná vált. (...) A filmek 
színvonalát sem lehet a sz űkös anya-
giakkal magyarázni. Ha gondosabban 
megnézzük a legjobb művek fđcímét, 
akkor kiderül, hogy vagy színházi és 
filmtapasztalatokkal bíró jeles író ír-
ta a forgatókönyvét, vagy jó iro-
dalmi alkotás alapján készült. For-
gatókönyvírással azonban kevesen 
foglalkoznak, mert nem 	részesül 
kellő  megbecsülésben. A hazai film 
legnagyobb 	hiányossága, 	akárcsak 
öt vagy tíz évvel ezel đtt, to-
vábbra is a forgatókönyvben rejlik. 
J61 komponált, dramaturgiai botlások 
nélküli forgatókönyv, amelyben a pár-
beszédek is kifogástalanok, még min-
dig a kivételek közé tartozik." 

A filmfesztivál legjobb filmjének 
járó díjat, a Nagy Aranyarénát Szto-
le Popov Boldog '49-et cimű  alkotá-
sa érdemelte ki. A legjobb rendez ő  
Lordan Zafranovi ć  (Esti harangszó),  
a legjobb forgatókönyvíró Gordan 
Mihić  (Boldog '49-et), a legkiválóbb  
női főszerepért Mira Furlan (A b űn  
szépsége), a legkiemelkedđbb férfi fđ -
szerepért Rade Šerbedžija (Esti ha-
rangszó), női epizódszerepért Nada 
Gyurevszka (Aranyalma), férfi epi-
zódszerepét Dusko Kosztovszki (Bol-
dog '49-et) részesül elismerésben. Az 
operatđri munkáért Goran Trbulja-
kot (Alom a rózsáról), a zenéért 
Ljupcse Konsztantinovot (Boldog '49-
et). A legjobb debütáns rendez đnek 
járó díjat Anton Tomasi ćnak ítélték 
oda a Kormorán cím ű  filmért. 

A Aulai filmfesztivál keretében szá-
mos kísérđrendezvényt is tartottak, 
könyvbemutatókat, kiállításokat ren 
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deztek, s kerekasztal-beszélgetéseket,  a 
filmelméletről, filmkritikáról és a  
filmpublicisztikáról.  

MARKI ČELEBONOVIĆ  (1902-
1986) — Marko Čelebonović  1902-ben  
született Belgrádban. Zürichben, majd 
Lausanne-ban tanult, jogi tanulmá-
nyait Oxfordban kezdte, majd Pá-
rizsban di1lomált. Kezdetben szobrá-
szattal, kes őbb festészettel foglalko-
zott. A belgrádi Képz őművészeti Aka-
démia tanára volt 1947 és 1959 kö-
zött. 1960 óta Franciaországban élt  

1968-ban a Szerb Tudományos és Míí-
vészeti Akadémia tagjává választották. 
Képzőművészi munkásságának elisme-
réséül AVNOJ-díjban és Július 7-e  
díjban részesült. Saint Tropez-ban 
hunyt el 1986. július 23-án.  

Művészi opusa mintegy kétezer al-
kotásból áll. Őt méltatva a m űvé-
szettörténészek mindig kiemelik sok-
féle festői fázisát. Kezdetben, a szob-
rászat hatása alatt, figuratív, szürre-
alista kompozíciókat alkotott, ké-
sőbb a természetet fedezi fel, a sza-
badban kezd festeni, s a fauvizmus 
hoz közelít. Barna korszaka mindösz-
sze négy évig tartott, 1929-t đ l 1932-
ig, ebben az id őszakban festett képeit  
a fasizmus közeledésének sötét hangu-
lata jellemzi, majd következ ő, zöld  
korszakában az intimitás felé fordul.  
A második világháborúban nem al-
kot, hanem bekapcsolódik a francia-
országi fasizmusellenes mozgalomba. A  
felszabadulás után, belgrádi tanársá-
ga idején részt vesz az itteni képz ő -
művészeti életben, a szocialista rea-
lizmus hatása kritikátlan érvényesíté-
se ellen száll síkra. Itt kezd ődik el 
festészetének ún. zöldeskék korszaka, 
amelyben új színhatásokat fedez fel. 
Utolsó festői fázisát 1966-tól számít-
ják, ez a „világosság" periódusa, 
amelyben a transzcendentális világ fe-
lé fordult.  

Marko Čelebonović  festészetének 
mindegyik fázisa „az eur бpai művé- 

szeti minőség legmagasabb szintjéhez 
tartozik — írja Acs József. — Az 
»aktualitással« párhuzamosan haladt, 
de megőrizte sajátos távolságát az 
egyes művészeti mozgalmak szenvedé-
lyeitől. Festő, aki fölülről nézte az 
életet, és — művei igazolják — meg-
találta a bels ő  folytonossághoz szük-
séges megoldást Olyan humánummal 
és európai minőségekkel, amelyeket 
például Thomas Mann teljességérzésé-
hez hasonlíthatunk. Nagy, barna en-
teriőrjeiben már érz ődik az Európát 
fenyegető  veszély, a 30-as évek dere-
kán. Ilyen festői kultúrára és művé-
szetre eddig nem volt példa ezen a 
tájon." Arra a kérdésre kereste a vá-
laszt, „hogyan megőrizni nemzeti kul-
túráját, művészetét és folytonosságát 
úgy, hogy ugyanakkor a kor szinvo-
nalán megmaradjon. (...) Marko Če-
lebonovi ć  az européer impozáns sze-
repét töltötte be Jugoszlávia szellemi 
és művészeti integrálódásában". 

Df JAK, ELISMERÉSEK — ,Az 
Üzenet-díj bírálóbizottsága (Dér Zol-
tán, Hornyik Miklós és Kopeczky 
László) 1986. július 26-án megtartott 
ülésén odaítélte a folyóirat tavalyi 
évfolyamában megjelent legjobb mun-
kájáért járó pályadíjakat. A legki-
emelkedőbb szépirodalmi alkotásért 
járó díjat ezúttal fordítónak ítélték 
oda: Lazar Merkovi ć  érdemelte ki, 
aki az Üzenet 1985. február—már-
ciusi Kosztolányi-emlékszámában Kosz-
tolányi Dezső  Hajnali részegség című  
versét tolmácsolta szerbhorvát nyel-
ven. Ugyanebben a számban jelent 
meg Thomka Beáta értekezése Kosz-
tolányi prózájáról, amelyet a zs űri a 
múlt év legszínvonalasabb tanulmá-
nyává nyilvánított. A legjobb mun-
kásmozgalom-történeti munkát Hódi 
Sándor írta a politikus és filozófus 
Lukács Györgyről, tanulmánya Kettős  
kötésben címmel az 1985. júniusi 
számban látott napvilágot. 
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