
L J 

IRODALOM • MŰVÉSZET 
TÁRSADALOMTUDOMÁNY 

BÉLA DURÁNCI, SEBŐK ZOLTÁN, 
TOLNAI OTTÓ, BORDÁS GYŐZŐ , 

SINKOVITS PÉTER ÉS NÉMETH ISTVÁN 
KÉPZŐMŰVÉSZETI ÍRÁSAI 

DOKUMENTUM: 
SÁFRÁNY IMRE: AGYAG ÉS KERÁMIA 

MILÁN KONJOVIĆ  ALAKJAI 
VAJDASÁGI MŰVÉSZEK A KECSKEMÉTI MŰVÉSZTELEPEN 

PETAR DOBROVIĆ  ÍRÁSAI 
FARKAS BÉLA LEVELEI PÁL FRANCISKÁHOZ 

KöNYV- KRITIKA 

1989 
Szeptember 



HÍD  
IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI 

FOLYÓIRAT 

Alapítási év: 1934  
LIII. évfolyam  

A FORUM KÖNYVKIADÓ KIADÓI TANÁCSA: 

dr. Bányai János, Bognár Antal, Bordás Gy őző , dr. Biri Imre, Dudás Károly, 

Fehér Ferenc, Fehér Kálmán, Gion Nándor, Gobby Fehér Gyula, Illés Lajos, 

Maurits Ferenc, Minda Tibor, dr. Móra András (elnök), Szabó Zoltán, Tóbiás László 

és Tolnai Ottó 

Szerkesztőbizottság: Bordás Győző , dr. Gerold László (kritikai rovat) 

és Toldi Éva 

Fő- és felelős szerkesztő : dr. Biri Im e 

Műszaki szerkesztő : Maurits Ferenc 

TARTALOM  

Л . Nagy István: Álomtalan (vers) 	997 
Gömöri György (Cambridge) versei 	999  
Guelmino Sándor versei 	1002  
Herceg János: Vasárnap (novella) 	1004 
Juhász Erzsébet: Átlók (8., novella) 	1009 
Gion Nándor:  Börtönről álmodom mostanában (regényrészlet) 	1019 
Apró István: Újabb gyarlóságok (regénybrikett, VI. rész) 	1031 

MŰFORDÍTÓI MŰHELY  

Arab költészet — Bede Béla műfordításai 	1038  



HÍD 
LIII. évfolyam, 9. szám 

1989. 

szeptember 

ÁLOMTALAN 

P. NAGY ISTVÁN 

Fekszem 
éberen. Együtt virrasztunk; 
akárha holmi váróteremben, 
télies hajnalon, csipás szem ű , 
lármás zöldségeskofák között. 

A szomszédoló figyelem 
— ahogy pillantásoddal végig -
szántasz „szánandó testemen" — 
miért, hogy ily riadtan, vakon 
megremeg. Lenne csak 
kevésbé éber, restebb egy kicsit 
— akár a lomhán elhasaló 
unalom —: barátkozó 
tenyeredtől, tudom, meg-
juhászkodnának arcomon a fintorok 
is. A megszelídített halál álma 
bennünk a testi fájdalom — mert 
fáj itt is, meg ott is — 
egyszerre több helyen is —, de 
elviselhető  virradatig. 

És elélhetsz még egynéhány évet 
(elég-e) — néhány csonkát és egészet; 
a férfi-sorsból bízvást csipegethetsz. 
Ki halálára fülel: élni érkezik-e? 
Lásd, bennem felsajog valaminek az élete, 
aminek kevés vagyok én és kevés vagy te — 
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csak burjánzik vadon, s ha 
faggatom: önmagamra haragítom. 
(S egyre csak pisszegek, pórázát 
csuklómra tekerve.) 
És te, testeddel rám nehezkedve, 
te se hidd: „valaki elröppen ő  
álmában létezünk csupán". 
Mert tágra nyitott szemmel lesnek 
rám (és terád is), ébren-alvókra, 
s testünket tekintetük 
általragyogja, akár a röntgensugár. 

Fekszem 
éberen, együtt virrasztunk... 

(Menetrendszerűen érkezik a reggel.) 

Zlatko Prica: A kis hajó, 1973 



GÖMÖRI GYÖRGY 
VERSEI 

BLEDI PILLANATKÉPEK 

 

A fény sortüzétő l át- s átlyuggatott 
ablaktábla ragyogva vérzik el. 

 

Harangszó száll az álmos tó felett. 
Jegenyék lombja átszellemülten 
villog a megszűrt napsütésben. 
Füzek foszlott zászlói lengenek. 

 

Puha sötétség. Motoszkál a tó. 
Csónakok csobbannak, ringanak. 
Minden távoli lámpavillanásra 
csillagzáporral válaszol a hab. 

Bled, 1971 

HARMINC ÉVE, AVAGY HOGYHA EZT J. V. sz. 
SEJTETTE VOLNA... 

harminc éve még mennyire másképp 
néztem a világot 
illetve a világ nézett engem én csak 
léteztem benne sajgó öntudattal 
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kusza vágyakkal és egy csomó fiókban lappangó 
verssel Kb. ez id ő  tájt lehetett hogy E. 
(vagy inkább Ö.?) félrehívott 
és szigorúan megrótt a Gorkij fasorban 
mivelhogy verseimbő l nem domborodik ki eléggé 
a szociálizmus építése Lám hova jutottunk 
mióta elhallgattak az érces tenorok 
„a fö-hö-höld és a te-hen-ger" 
és József bácsit fölravatalozták 
(ugyan ki él még abból a dísz ő rségbő l?) 
E. (O.) közben (versekért) börtönben is ült 
aztán kopasz Corso (korzó?) lovag lett s ő t 
nemrég a Hajdúságban sz őrös hippi-tolmács 
mint mondják étvágya s létvágya változatlan 
Én meg itt élek szépséges-csipketornyos-
taláros-sokbiciklis Kémhidán 
egy nem létező  ország misztikus költő it 
és lehetetlen vágyait tanítom angoloknak 
hol ananászt hol fácánhúst eszem 
s bár nincsen és már nem is lesz hatalmam 
új rügyet hajt még az én birodalmam 

1983 

ÁLOMKOMMENTÁR 

Hideg szorongás. Már megint 
elfeledkeztem arról, hogy. Ennek 
következményei lesznek (lehetnek). 
Börtönbe vetnek érte, vagy pedig 
fölrobban ez az aláaknázott kert, 
amit a nyugalom kedvéért 
beültettek fréziával meg tulipánnal. 
Anyám, az álmok nem hazudnak? 
Nem; csak átrendezik ingatag 
és néha gépies köznapjaim, azt-
ami-van, és amit általában 
kívülről nézek, mert azonosulni 
csak azzal tudok, ami teljesen 
az enyém, amit át-éltem, s így nem 
adalék, percnyi szerep, és nem álom. 
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NOSZFeratu ünneplése 

Megjött itt van a NOSZFeratu 
nagyot szól mint egy hajóágyú 
maga a név mert mása vásznon 
zokogni kell az árva bárón 
aki vámpír — de boldogtalan 
(akkor boldog ha dolga van) 
sápadt arcán véres a festék 
nagyon szeretné ha szeretnék 
szívből szán minden elnyomottat 
de éles foga mély nyomot hagy 
a nyakér táján s hol az aorta 
(az élet — héj ! — nem habostorta) 
de NOSZFeratu prosperál 
mindaddig amíg áll a bál 
és amíg ő  az ünnepelt 
kinek sok széplány lépre ment 
s (ki nem hagyhatom ezt az élcet) 
boldog a balga áldozat 
ki a haladás érdekében 
NOSZFeratutól kaphat AIDS-et 



GUELMINO SÁNDOR 
VERSEI 

METRIKUS BUKOLIKA 

Imbolyognak még a dombok mellén lengedez ő  lombok, 
int a cserje köpenyével, levelén az alkony kékell, 
s cserepekre tört sugárba itt-ott megrebben ő  árva 
pici madár felröpül. 

Megvackol az újabb este, kinyúlik szép árnyékteste 
macskás-meleg odaliszknak, mint amikor birslét isznak 
baldachinos ágy tövében, s akire a sors jut éppen, 
hűs selymét az ejti el. 

Titokzatos messzi kelet táncra perdül a tó felett, 
láthatatlan léptek nyomát féltékenyen ő rzi a nád, 
s míg a színnek színe elfogy, lassan megfeledkezem, hogy 
költeménybe kezdtem én; 

mert varázsos bűvöletben üldögélünk szótlan, ketten 
borzos-baljós ég alatt. 

EGYSOROS 

Nemlét ágán varjú károg. 
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MENET KÖZBEN 

Nem jönni 	Sohase 
maradni 	 érkezni 
színekre 	 dombról 
szakadni 	 ereszkedni 
akár a 	 fél lábbal 
szivárvány 	a ködben 
kéneső 	 félig 
prizmáján 	elmenőben 
zöld tűzben 	spektrumot 
megégni 	 eltörni 
sárgában 	 szememet 
beszélni 	 elfödni 
ibolyán 	 lábamat 
fürödni 	 megkötni 
kék tájban 	hangodtól 
tűnődni 	 megszökni 
vöröset 	 tilolni 
álmodni 	 az évek 
narancsot 	bogáncsra 
hámozni 	 hullt gyapját 
egyedül 	 titkolni 
a térben 	 hogy a fényt 
esendő 	 csalárdan 
fehérben 	 kik kapják 

összképpel 	en passant 
dacolva 	 dermedünk 



VASÁRNAP  

HERCEG JÁNOS 

А mahagóniutánzatú kombinált szobában együtt ült az egész család. 
Lackó, egy nagy lomha sz őke paraszt és felesége a hajába sütött mély  

hullámokkal s három aranyfoggal a szájában, amelyeket hiánytalanul látni  

lehetett, ha jókedvében elnevette magát, de most nem nevetett, meg Tünde,  

a lányuk.  
Várták, hogy kinyíljon a szér űskert felő l a kiskapu, s majd hallani lehes-

sen a kemény lépteket a halványzöld csempével kirakott gangon. Elfelejtet-
ték, hogy ezúttal nem a kertek alatt jön, a folyó partján kékl ő  szilvafák kö-
zött, aki jön, mint máskor, halkan fütyörészve, egy szál ingben meg pa-
pucsban, mint amikor az ember átmegy kicsit a szomszédba. Most az utcá-
ról illett jönnie, ahol már vecsernyére indultak az öregasszonyok, feketén,  

minta varjak, de erre csak hiába vártak.  
Lackó újsággal a kezében nyakig elmerült a karosszékben, holott nem  

szeretett olvasni. Pápaszemet is erre az alkalomra tett fel, pedig jól látott,  

fiatal ember volt, alig túl a nagyversen. Felesége id őnként odalépett a bár-
szekrényhez, mire összekoccanva csengetty űzni kezdtek a kristálypoharak  
a hasas üveg körül, amelybe a kölni dóm volt belevésve karcsú tornyaival.  
Sógorka hozta az egész szervízt tavaly karácsonyra, mikor újévig itthon  

maradt. Az asszony most a szeme elé emelt egy-egy poharat, a világosság  

felé tartotta, ujja bögyével vagy csak a körmével törölve egyet rajta.  

— Na jó, most meddig fogunk még itt ülni, minta faszentek? — állt fel  

Tünde, s elvette fülét ől a zsebrádiót, mire Barbra Streisand kéjesen rekedt  

hangja zümmögte körül őket, mint a dongózúgás. — Rozi ángyi azt mond-
ta, úgy beszélték meg, hogy majd ötre jön. Most pár perc múlva hat. Én  

egy kicsit még várok, aztán eltűnök. Bánom is én!  
Magas, szép, erős lány volt, s ahogy most megállt és kihúzta magát,  

szinte hallani lehetett, hogy feszülnek meg az izmai. Az ajtóhoz lépett,  

és a mintás tejüveg szabadon hagyott résein úgy nézett ki az udvarra,  
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mint aki mindjárt kimegy, és begyújtja a 101-est, hogy elrohanjon vele 
valahova. 

Csak egy picikét legyél még türelemmel, kislányom! — könyörgött az 
anyja. — Ki tudja, miért nem jön, mi dolga akadt még odahaza! 

Mi dolga! — mordult fel Lackó, mert idegesítette a lány is, a várakozás 
is. — Tudom, hogy a kukoricakombájnról tárgyal máma. Talán az húzódott 
el! Arra alkudozik! De mért viszket neked mindjárt a valagad? 

Unom a banánt, ennyi az egész! — felelte magas hangon, szinte kiáltva 
a lány. — Most a kombájnra alkudoznak, aztán meg rám! 

Hát akkor und, a bogaistenit! — rivallt rá az apja, azzal újra maga elé 
emelte az újságot, a mama meg csupasz tenyérrel törölte le a bárszekrény 
sima ajtaját, pedig nem is volt poros. 

Ultek megint szótlanul. 
A lány ott maradt az ajtónál. Mutatóujjával hosszú vonalakat húzott az 

üvegen. Es a nagyvárosra gondolt, ahova majd ő  is kimegy Gézi után, ha 
megesküdtek. Nem voltak világos képzetei róla, hogy milyen is egy nagy-
város. Gézi inkább az Isarról mesélt, amelynek hullámaira ráhajolnak a fe-
hér kérgű  nyírfák üdezöld lombjai, és sokáig kell menni, míg a kanyarban 
feltűnik a vukovari Danica kocsmája, ahova szombat este szoktak kigurul-
ni, jó erős kolbászos bablevesre s utána táncolni egy kicsit. 

— Na de mégis, milyen a város? Mondod, mindig tele van néppel! Semmi 
többet nem tudsz róla? 

Hát nem sokat. Kint vagyunk a tanyán, este Alijával belerogyunk az 
ágyba, és hajnalban megint auf, mert Ott korán kezd ődik a meló. Fölköthe-
ted a bugyidat, babám, ha majd kijössz, annyi szint! 

Eddig minden rendben lett volna. De itt volt Jenci, sehogy se tudott be-
letörődni, szegény, hogy ő  férjhez megy, és mindennek vége. 

— Azt hittem, szerettél! — sóhajtotta gyámoltalanul, mikor utoljára együtt 
voltak, s az egész olyan volt már, mint valami búcsú, úgy kellett minden 
erejét összeszednie, hogy el ne sírja magát, annyira sajnálta. 

— Szerettelek. 
S most itthagysz mégis. 

— Édes Jencikém, tudod jól, hogy ez egy régi történet. Mondtam már, 
hogy még gyerekkorunkban így határoztak a szüleink. Nem érted? 

— De te nagykorú vagy, azt teszel, amit akarsz. 
Megmondtam els ő  este, hogy rám ne számíts. Szerettelek, és szeretni 

foglak, amíg csak lehet, de feleségül nem mehetek hozzád! 
Ez tegnapel ő tt volt. Zsuzsiéknál voltak házibulin, tánc közben folyt 

köztük ez a szomorúan kínos párbeszéd. S tegnap megjött Németb ő l 
Gézi. 

Jenci levette derekáról a kezét és köszönés nélkül ott hagyta. Még látta 
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a vállát, ahogy nyitva maradt utána az ajtó, s a zene hangjaival a világosság 
is kiömlött a sötétbe. 

— Ó, édes jó istenem! — ásított izgalmában hangosan most a mama, s Lac-
kó éppen rá akart szólni, hogy ne jajgasson itt, mint valami vénasszony, 
amikor megdöndült a színes üvegkockákkal kirakott vaskapu, és Tünde, 
kezével végigfutva a haján, visszaült a helyére. 

De a következ ő  pillanatban mind a hármunknak nagyra n őtt a szeme. 
Mert nem az jött, akit vártak. Jenci állt meg az ajtóban. Egy hosszú-hosszú 
pillanatig szótlanul nézett rájuk, s ők döbbenten bámultak vissza rá. 

Bocsánatot kérek a zavarásért — mondta, és közelebb jött. — Csak Tün-
dével szeretnék pár szót .. . 

A lány odaszaladt hozzá, csupa gyengédség volt és csupa remegés, ami-
kor megfogta a kezét, és fojtott hangon súgta: 

Édes Jencikém ... én mondtam neked ... ne haragudj, de máma nem... 
hiszen tudod! Majd holnap a hosszúszünetben beugrik hozzád az iskolá-
ba, jó? 

Holnap? — nézett körül együgy űn a fiú. — Én most azért jöttem... 
azért, hogy megmondjam, ennek nem szabad megtörténnie! 

Ugyan már, mire gondola tanár úr? — állt fel Lackó, s kilökte a hasát. 
Szája sarka fitymálón elhúzódott, mintha megakadtak volna benne a sza-
vak, amelyeket lassan, elnyújtva, de annál keményebben ejtett ki. — Mi le-
gyen az, amit a tanár úr az én házamban meg akar tiltani? 

Ne, apa, ne! — állt közébök a lány. — Majd én szépen kikísérem ő tet... 
ugye, Jencikém .. . 

Hanem az nem hagyta kidobni magát. Lerázta karjáról a lány kezét, s 
még lépett is egyet el őre, mire a mama zavarában újra kinyitotta a bárszek-
rényt, és kitette az asztalra a tálcával együtt azt a lik őrösszervízt a kölni 
dómmal az asztalra. Lackó meg állt keményen, megkövülten, minta szikla, 
mint valami hegy, belenyúlva a felh őkbe. 

Jenci lehajtotta a fejét, úgyhogy selymes sz őke haja a homlokába hullt. 
Hangja megcsuklott, ahogy a sírással küszködve azt mondta: 

Az én szememben, kérem szépen, a szerelem nagy és szentséges dolog. 
Tünde elfordult, a mama egy újabb fohászt eresztett meg az ég felé na-

gyot sóhajtva, Lackó pedig kell ő  fölénnyel, mint valami állatszelídít ő , azt 
mondta megsemmisít ő  gúnnyal: 

— Na és most talán nem így van, tanár úr? 
Hosszú csend következett. Csak akkor szólalt meg a fiú: 

Mi szerettük egymást ... meg kell mondanom, ahogy van... Ha ugyan 
igaz, hogy Tünde is szeretett... 

— Igaz! — kiáltotta éles üveghangon sikoltva a lány, anélkül hogy vissza-
fordult volna feléjük. 
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Hallgass, a bogaistenit az anyádnak! — ordított rá az apa. 
— Igaz — mondta még egyszer nyugodtan a lány, mintha nem ő  lett volna. 

De ez most megint más! 
Lackó visszaült az öblös karosszékbe, még mosolygott is. 
— Még nem késő  — mondta Jenci, mintha bátorságra kapott volna. — Én 

nem kérek maguktól semmit ... Igaz, nem is adhatok semmit, nekem csak a 
fizetésem van, de megélünk bel ő le, ahogy mások... hozzám még külön-
órákra is járnak, akik szeretik a zenét, és tovább akarnak tanulni... hát 
azért mondom... 

— Nincs itten semmi probléma, tanár úr! Csak hát nem jöhet figyelembe 
— állította meg a gyámoltalan dadogásban Lackó a fiút, mire az váratlanul 
kiabálni kezdett, Tünde meg a kezébe temette az arcát: 

— Nekünk fél éve viszonyunk van egymással, megmondom, ahogy van! 
Hadd tudjátok, hogy úgy éltünk titokban, mint akik sose hagyják el egy-
mást ... És maguk még gyerekkorában eladták ezt a lányt ... Mert az sem 
elég, amit szereztek, amijük van, az istenit annak a mohó parasztvérüknek, 
hanem még hadd menjen az urával Németországba cselédnek, itthon meg 
tovább vehessék a holdakat, mintha az jelentené a boldogságot... 

Lackó elvörösödött, hápogni kezdett, belemarkolt a fotel karfájába, 
mintha ki akarta volna tépni a helyéb ől, a mama összecsapta a kezét, s azt 
mondta: „Boldog isten!" — majd megismételte, mint aki nem tudja, mit be-
szél: „Boldog isten!" S a lány válla megrándult, ha háttal állt is, látszott, 
hogy hevesen rázza a sírás. 

Az egész jelenet végtelennek tetsz ő  ideig tartott, Jencit se látták remény-
telenül összeomolni, s a kaput se hallották, a kevélyen kopogó lépteket se, 
egyszer csak ott állt el őttük, akit vártak, Bakacsi. 

— Jó napot! Beszélgetnek? — mondta a kelleténél is szélesebb mosolyra 
húzva a száját, ahogy negédesen körülhordta rajtuk a tekintetét, és azonnal 
megértett mindent. 

Kicsit elmaradtam a kombájn miatt! 
— Mindjárt gondoltam! — állt fel Lackó, és rántott egyet a nadrágján, Pe-

dig nem is a kombájnhoz helyeselt, hanem mintha Jencinek címezte volna a 
szavait, s annak az egész jelenetb ő l meg kellett volna értenie, hogy szeren-
cséje van, amiért a másik kér ő , az igazi, betoppant, mert különben össze-
morzsolta volna a csontjait. Fenyegetése még ott volt zölden és sárgán a 
mosolyában, de a szavai már feloldották a haragját. 

Jenci még állt egy pillanatig, hol a lányra nézve elveszetten, hol Bakacsi-
ra, aki most eljött, hogy a fia nevében megkérje Tünde kezét, és így őrá már 
rá se nézett senki. Utána se hederítettek, amikor köszönés nélkül elment, 
csak az ajtót csukta be utána a lány, mert Jenci nyitva felejtette, amikor ki-
botorkált a házból az ősz elejei vasárnap délutánba. 
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No, lányom! — kiáltotta vidáman Bakacsi. —Aláírtad mára kérvényt 
passzusért? Mert ahogy Gézi mondja, ott már nagyon várnak. „Wan 
kommt denn die hübsche Jugoslawin?" — faggattak egyre, mikor eljött. 
Még arra is fölkínálkoztak, hogy ők rendezik meg a lakodalmatokat oda-
kinn. Nem mondta Gézi? 

A fenét! — vetette oda foghegyr ől Lackó. Majd talán hagyom, hogy az 
egyetlen lányom lakodalmán hopszassza legyen meg trallala! Marha sváb! 

Te, ide hallgass — mondta Bakacsi komolyan —, az egy nagyon belevaló 
pacák, az a német. Hát kellene neki ennyi föld mellett még vendégfogadó 
is? Meg sajtgyár! Mert ez nem adja át a tejet, ez földolgozza! Mondtam is 
neki, Herr Müller, ez magánál már egy egész kombinát! Csak nevetett. De 
tényleg! Az a kocsma, vagyis a Gasthof ott a birtok szélén, mindjárt az Au-
tobahn mellett, mindent fölvesz, ami nála megterem. Tejet, vajat, bort, 
húst, ha mondom, mindent! Te, ennek állandó hentese van! Nem mondta 
Gézi! Az csinálja neki a kolbászt, szalámit, az dolgozza föl az egész húst. 
Szintén idevalósi! Szabadkai ember. Még a Korhecznél tanult, ha hallottad 
a hírét! 

A mama kitöltötte a lik őrt, Bakacsi meg rászólt: 
Na, mi az, nászasszony, hát te nem iszol? Tán attól félsz, hogy majd 

félreáll tőle a bubifrizurád? Ne félj, megtáncoltatlak, de úgy, hogy három 
napig fogod majd a derekadat, aztán mehetsz Harkányba, hogy kiáztasd 
belőle a bajt! Tudod, ugye, hogy mindig szerettelek! Csak ez büdös Feri fi 
lett volna, rég a feleségem volnál! 

A mama kényszeredetten vihogott, s a lány megint az ajtóhoz állt, kiné-
zett az udvarra, s arra gondolt, hogy az a bosnyák Alija majd kivonul a kis-
szobából Gézi mellől, s ő  költözik hamarosan a helyére. Este, ha kiürült a 
vendégfogadó, az ő  számára is vége lesz a napnak. 

— Kellek én itt még maguknak? — fordult most hátra. Mert tévedett, ami-
kor azt hitte, alkudozni fognak a b ő rére. Rég megalkudtak rá ezek. 

Dehogy köllesz! — kiáltotta Bakacsi. — Eredj csak át, majd Gézi meg-
örül neked! Ugyis a lelkemre kötötte, hogy ne maradjak sokáig a nyakato-
kon, mert el akar menni veled valahova! 

Kicsit azért még maradhattál volna — simogatta meg Tünde napbarní-
tott arcát hízelegve a mama. Mert még tele volt rémülettel e miatt a boldog-
talan Jenci miatt, a fene ette volna meg! 

Csak menj ! — mondta Lackó magabiztosan, s abban a tudatban, hogy 
ismeri a lányát. Az ő  vére volt, talán most is az eszére hallgat, nem a 
szívére. 

De azért utánfülelt egy kicsit, amikor kiment. 
És megnyugodva hallotta a szér űskert ajtaját, ahogy elindult a kertek 

alatt, a folyó partján kékl ő  szilvafák között. 



ÁTLÓK 

(8.) 

JUHÁSZ ERZSÉBET 

— Rosszul emlékszel, Póluska — figyelmeztette húgát Hofmann Viktor 
furcsa egyvelegével hangjában a feddésnek, könyörületnek és a könyörgés-
nek — ki tudja, hányadszor a szapordó évek során. S mindahányszor föl-
visszhangzott fülében a messzi gyerekkor idejéb ől édesapjuk hangja, amint 
ugyane szavakkal rója meg egyetlen lányát: — Ne legyél már gyerek, megint 
rosszul emlékszel, fiam. Mert Póluska valahogy mindig gyerekes volt, 
ahogy a család fejezte ki magát, s ezért úgyszólván mindarra, ami történt, 
csak rosszul emlékezhetett. S Viktor az id ők során egyre világosabban látta, 
hogy szüleik Pólusk őt már gyerekkorában is azért bélyegezték meg, mert 
gyerek, aki nem tudja megítélni a dolgokat. Ne legyél már gyerek! Rosszul 
emlékszel, fiam. 

Tagadhatatlan, hogy Póluskáva) sohasem volt valami rendjén. Így raktá-
rozódott el az ő  laza emlékezetében is. Csak jóval kés őbb, már házasember 
korában kezdte lassacskán, akarata ellenére is felülvizsgálni ezt a húgára ki-
rótt balítéletet, hogy talán mégsem olyan egyszer ű  és nem is annyira egyér-
telmű  az a gyermetegség, amellyel — a család finom megfogalmazása ellené-
re — a húga sorsát életre szólóan megpecsételték. Csak Gyuris Julis doho-
gott mindig is, s máig következetesen és konokul, már a kezdet kezdetén is. 
Hogy micsoda népek ezek is! Erre a lányra akarnák ráfogni, hogy hülye! 
Több esze van neki, mint maguknak mindannyiuknak együttvéve. Gyuris 
Julis Póluska születése táján került a házhoz, és az id ők folyamán minden-
féle szerepet betöltött náluk. Volt dada, és volt házvezet őnő , miközben a 
kívülállók a háború előtt egyszerűen csak cselédnek nevezték, a háború 
után viszont bejárón őnek. S ez utóbbi kiváltképp helytelen megnevezés, 
hisz Gyuris Julis ekkorra réges-rég náluk lakott. Póluska, ki tudja, miért, 
már csöppnyi kislány korától fogva nenának szólította. Talán csak a néni 
szót ferdítette el, ámbár nála ezt soha sem lehet tudni. Nem a szavakon 
múlnak a dolgok az életben, Viktor azonban az id ők során egyre többet ka- 
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cérkodott a gondolattal, hogy bizony mégiscsak lehetnek dolgok, ame-
lyek igenis a szavakon múlnak. S talán Gyuris Julis anyatigrishez hasonla-
tos ragaszkodása is Póluskánoz épp ezen a nena szón múlott, hogy ebben a 
gépszerűségig korlátoltnak látszó teremtményben a szeretet olyan er ővel 
kezdett működni, amely minden észérvnél er ősebbnek bizonyult a Póluska 
sorsának alakulásában. Gyuris Julis oly szívósan védelmezte Pólusk őt a 
minduntalan föltoluló, de még ki sem mondott gyanúval szemben, misze-
rint a lány nem egészen épelméj ű , hogy mindenkibe belefojtotta a szót egy-
szer s mindenkorra. Mindössze annyi volt megengedhet ő , hogy Póluska 
gyerekesnek neveztessék. Az a körülmény, hogy nyíltan sohasem merülhe-
tett fel a kétség, hogy vajon Póluska egészen épelméj ű-e, Viktorban az id ők 
során az élet dolgaira vonatkozó örök eldönthetetlenség érzeteként kötött 
meg. Az is lehet azonban, hogy nemcsak lassacskán alakult ki benne a dol-
gok örök eldönthetetlenségére, végs ő  megítélhetetlenségére vonatkozó sej-
telem, hanem már kezdett ő l fogva ott kísértett lénye mélyén, s húga „fele-
mássága" ennek az életérzésnek mindössze a katalizátora volt. 

Első  visszavezethető  emléke errő l az eldönthetetlenségr ől és megítélhe-
tetlenségről Puzovszky alezredeshez f űződik. Puzovszky apjuk anyai 
nagybátyja volt. A Monarchia bukás után, egyébként is öreg lévén, semmi-
lyen szolgálatot sem teljesíthetett, teljesen elszegényedett, noha a viszony-
lagos jólét látszatát mindvégig sikeresen fenntartotta. A legfurcsább s egész 
megjelenésével és viselkedésével teljességgel összeegyeztethetetlen az volt, 
hogy ez a Puzovszky, a Monarchia néhai alezredese zongoraórákat adott. 
Egykori rangjáról azonban még halálában sem volt hajlandó lemondani. 
Síremlékén a mai napig is ott áll a felirat: Johann Puzovszky alezredes 
(Geb.... ges....) A kisvárosban mindenki Puzovszky alezredesnek vagy 
csak alezredesnek nevezte, a háta mögött még apjuk is, aki egyetlen él ő  
hozzátartozójának számított a világon. A Johann bácsi megszólítás épp any-
nyira összeilleszthetetlen volt vele, mint a zongoraleckék, s Viktort mindig 
is a látható dolgok mögött lappangó sötét kiszámíthatatlanságok, soha be 
nem ismerhető  titkok szorongató sejtelmével fenyegette. Gyerekkorában 
nemcsak idegenkedett, hanem egyenesen félt az alezredest ő l. Pontosabban 
nem is tőle magától, hanem péládul a csillogóan tiszta cip ő jétől, gondosan 
ápolt kezeitő l, s még inkább attól, hogy zongorázni kezd. Az ő  rövid gye-
rekkori zenei pályafutása a sánta Kovács Pista bácsihoz f űződik, aki a helyi 
Katolikus Kör zenekarának els ő  hegedűse volt, és oly zsarnoki katonásság-
gal akarta a vonókezelés csínját-bínját beleverni, mint akinek minden egyes 
nehezen kiküzdött zenei hang a minduntalan félresikló ujjak következté-
ben előállott falsolások hajszálnyi távolságára — elégtétel kellett hogy le-
gyen helyrehozhatatlan sántaságát illet ően. Egyszóval, mintha nem is hege-
dülni, hanem katonai díszlépésre akarta volna ő t megtanítani — hossz ű - 
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hosszú időre elriasztva bármely zenei hang élvezetét ő l. Puzovszky alezre-
des ellenben, aki aztán valóban katonás feszességgel lépkedett mindhalálig —
állítólag — gyönyörűen zongorázott. Póluska pedig — ugyancsak állítólag —
valóságos zenei zseni volt. Csodagyerek. (De hát ki látott már olyan „jobb" 
családot, ahol ne lett volna egy ilyen gyerek zenezseni, akinek zenei elkal-
lódása fölött még évtizedek múltán is kiadósan lehetett sopánkodni.) Ter-
mészetesen Póluska csodás tehetségének fejlesztését ki másra, mint Pu-
zovszky alezredesre bízta a család. Póluska kit űnő  tanítványnak bizonyult. 
Kivételes tehetségér ől a család mind mélyebb bizonyságot nyert. Viktor 
máig sem tudja eldönteni, vajon mennyi lehetett igaz mindebb ő l. A család 
ugyanis, nem nagy zeneért ő  lévén, meggyőződését egy reményteljes válto-
zásra alapozta. Arra, amely Puzovszky alezredes viselkedésében ment vég-
be e zongoraleckék során. Az alezredesen ugyanis mind jobban eluralko-
dott valamiféle szenvedélyes lelkesültség, amely minduntalan átütött ki-
mérten udvarias viselkedésén. Amióta eszüket tudták, az alezredes mindig 
oly szertartásos volt, hogy inkább valami faliórára vagy egyéb, hozzá ha-
sonló szerkentyűre emlékeztetett, mint eleven emberre, olyannyira, hogy a 
családiasság leghalványabb jelét sem lehetett volna a legnagyobb jóakarattal 
sem ráfogni — a zongoraleckék során viszont egyszer csak a szó szoros ér-
telmében kitört belő le a familiáris érzület. Amikor csak egyébként minden-
ben oly mértékletes lénye ezt önnönmagának engedélyezte — az alezredes 
náluk tartózkodott. Apjukkal politizált és kártyázott, anyjukkal szemben 
viszont a gyereknevel ő i tanácsadó szerepét öltötte magára. Ő  ez idő  tájt 
már ritkán tartózkodott otthon. Tizenhat éves „férfi" voltának minden 
testi és lelki keservének terhe egyébként sem engedélyezett sok id őt arra, 
hogy egy ilyen vén múmia (ahogy akkoriban nevezte) viselkedésének fi-
gyelmet szenteljen. Ki hitte volna, hogy ma, ha az alezredes fényképe a ke-
zébe kerül, egy vele egyid ős férfival néz szembe, s olykor riadtan vizsgálja 
a borotválkozás közben saját arcát a tükörben, vajon fölfedezi-e azt a jel-
legzetesen múmiaszer ű t, ami — úgy hitte egykor — az öregség elmaradhatat-
lan tartozéka, az a petyhüdtség mögött bujkáló feszesség, amely már egy 
halálba merevedett arc el ő revetülő  árnyéka, afféle örökös memento mori, 
amit már sohasem lehet kialudni. 

Johann bácsi egy jellegzetes tekintete azonban nagyon elevenen megma-
radt az emlékezetében még ebb ől az időből. Egy váratlan hazautózása al-
kalmával benyitott a szobába, ahol a zongoraóra éppen folyamatban volt. 
Arra lett figyelmes, hogy egyikük sem zongorázik, mester is, tanítvány is 
mereven ül a zongoránál, egyetlen szó vagy mozdulat nélkül, s hogy valami 
mégis történik. Világosan érezte, hogy folyamatban van kett őjük között 
valami, ami azonban láthatatlan. Ő  egyszeriben megtorpant, csak állt az aj-
tóban, és se ki, se be. Nem tudja megítélni, mennyi id ő  múlhatott el így, az- 
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tán egyszer csak Johann bácsi lassan, mintegy révületben, felé fordította te-
kintetét. Úgy tűnt, nem is látja ő t, vagy ha lát is valakit, épp annyira érinti 
csupán, mint valami röpke képzel ődés. Arca még feszesebb volt, mint ami-
lyennek valaha is látta, s mégis oly különös fények villogtak szemében, 
mintha még egy pillanat, és lángra kapna az egész szoba zongorástul, for-
gószékestül, mindenestül. Huzamosabb id ő  óta nem járt már otthon. A ro-
koni üdvözlés azonban elmaradt. Érezte, valami olyasmi van e szobában 
folyamatban, amit, ha mégoly láthatatlan is, egyszer űen nem lehet megsza-
kítani. Lélegzetvisszafojtva s a döbbenett ő l kótyagosan húzta be maga mö-
gött az ajtót. Aztán addig fütyörészett, míg meg nem feledkezett az egészr ő l. 

Póluska sohasem volt kedvesked ő , hízelkedő  gyerek, s ő t kifejezetten vad 
és megközelíthetetlen tudott lenni olykor a legváratlanabb pillanatokban. 
Jólneveltség terén semmi esetre sem lehetett rá számítani. Anyjuk legna-
gyobb bánatára. Mindig szégyent hoz a fejemre ez a gyerek — sopánkodott 
szegény. Zongorázni azonban szemlátomást szeretett. Látszott rajta, hogy 
egyedül ilyenkor képes megnyugodni, mert egyébként mintha mindenkire 
csak sandán tudott volna nézni, azon törve a fejét, hogy hogyan keserítse 
meg az életét. Ez nem egyszerű  hamisság vagy rosszalkodás — panaszko-
dott olykor az anyjuk. — Van ebben a gyerekben valami megátalkodottság. 
Apjuk mindezzel nem sokat tör ődött, meg volt róla gy őződve, hogy majd 
kinövi és kész. Kezdetben Póluska az alezredest is ugyanolyan sandán mé-
regette, mint a többieket, még a rendszeressé lett zongoraleckék idején is, 
lassacskán azonban egészen megváltozott. Mindannyiuknak úgy t űnt, vég-
re akadt valaki környezetükben, akit Póluska képes volt őszintén megsze-
retni. Olyan lett, mint egy hízelked ő  kiscica. Amit soha senkivel sem tett 
meg, Johann bácsival szemben egyszeriben megtette: folyton-folyvást rá-
csimpaszkodott, az ölébe ült, igyekezett mindenestül magának lefoglalni. 
Volt ebben mégis valami furcsa. Neki úgy tűnt olykor, hogy mégsem igazi 
kedvesség ez az egész, volt Póluskában egy árnyalatnyi elszántság is. Mint-
ha olykor megvillant volna a tekintetében valami ugyanabból a furcsa szen-
vedélyességből, ami Puzovszky alezredes tekintetéb ő l lövellt, amikor vá-
ratlanul benyitott a zongoraórára. Ebben az id ő szakban Póluskában semmi 
gyerekes nem volt tulajdonképpen. Testi koraérettséggel párosuló vadsága 
és megközelíthetetlensége minden korabeli gyereklánytól élesen megkü-
lönböztette. Nem is voltak soha pajtásai. Johann bácsit senki sem tekintette 
sem rokonnak, sem pajtásának, noha az óriási korkülönbség ebben csöppet 
sem zavarta volna. Bizonyos pillanatokban az volt az érzése, az alezredes 
Póluskának mintha a játékszere volna. Eleven játékszere. Pedig valójában 
elragadóan kedves volt, s őt tízéves gyereklány létére olykor egészen n ő ies, 
már-már kihívóan n ő ies és csábító. 

Puzovszky alezredesnek megadatott a szép halál — ahogy mondani szo- 
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kás —, nem szenvedett. Szívszélh űdés érte éppen zongoraóra közben. Egy-
szerűen bedő lt a billentyűk közé, majd egyensúlyt vesztve, nagy robajjal 
lezuhant a földre. Póluska holtsápadt volt és mozdulatlan, amikor a család 
a furcsa zajra összefutott. Csak a tekintetében fel-fellobbanó tébolyult kis 
tüzek árulták el indulatait. —Megöltem az alezredest — közölte szárazon. — 
Én öltem meg az alezredest. — 

Ezt ismételgette aztán még hosszú éveken át makacsul, miközben egyre 
kevésbé volt képes beilleszkedni az élet mindennapi, megszokott rendjébe. 
Kényszeríteni nem lehetett semmire. Csúfondáros arccal nézett mindenki-
re. Csak Gyuris Julist t űrte meg békességgel. Ő  pedig mindenkivel szem-
ben óvta, védelmezte. Rejtekhelyeit a ház mögötti hatalmas kertben, ahová 
a család elő l elbujdosott, egyedül Gyuris Julis ismerte. Ruháját rendre el-
szaggatta, s mint aki sárban és porban hempergett napokon át — úgy állí-
tott be a lakásba, kiváltképp ha vendég érkezett — a felismerhetetlenségig 
összepiszkolódva. A legkísértetiesebb mégis az volt, amikor zongorázott. 
Ilyenkor megfürdött, hosszú barna haját is megmosta, tiszta ruhába öltö-
zött, odaült a zongorához, s lassanként, zongorázás közben, anyaszült 
meztelenre vetk őzött. Gyönyörűen játszott, állítólag. Épp így, anyaszült 
meztelenül. Mint aki önmagát hívja tetemre, újra meg újra véresre elvakar-
va legmélyebb sebeit. 

Neki tulajdonképpen minderr ő l alig is volt tudomása. Ritkán tartózko-
dott a szülő i házban. Csak jóval később, már házasemberként tért újra visz-
sza Lolával, a feleségével. Lehet, hogy az alezredes halála óta valóban Lila 
volt az els ő  lány, aki változást hozott Póluska életébe. Mert ha csupa rosz-
szallással is, ezt még Gyuris Julisnak is el kellett ismernie, hogy Póluska 
megváltozott. Lolát ellenkezés nélkül elfogadta, s ő t egyenesen a hatása alá 
látszott kerülni. A „nenát" kivéve mindenki fellélegzett. Póluska finom fe-
hérneműket, elegáns ruhákat vásárolt magának, szinte szakasztott olyano-
kat, mint Lola. Ábrándosan nézegette magát a tükörben, miközben lassan 
fésülgette bársonyos, hosszú barna haját. És életében el őször rákapott az 
olvasásra. Ő , aki mindaddig utálta a könyveket, szemenszedett hazugság-
nak, észbontó ostobaságnak titulálva mindazt, ami a könyvekben írva van, 
most késő  éjszakáig, sőt nemegyszer reggelig olvasott. Póluskában ez is 
szenvedéllyé alakult át, mint annyi más. Nincs kizárva, hogy világéletében 
az volt az egyetlen baja, hogy az élet dolgaiban nem ismert mértéktartást, 
és nem ismerte az egyértelm űséget, mindig áttörte azt a határt, ameddig 
még egyértelm űeknek tetszenek a dolgok. Lolának, meg kell hagyni, kit ű -
nő  kis könyvtára volt. Nyilván irodalmilag igen művelt környezetének kö-
szönhette, hogy szert tett e könyvekre, mert ő t valójában sohasem érdekel-
hette igazán az irodalom. Egész furán nyugtalan lénye mindig is valahogy 
semmitmondó, holt dolognak tekinthette az írott szót. Póluska viszont 



1014 	 HID 

minden addigi élettapasztalatának igazolását vélhette felfedezni ezekben az 
olvasmányokban. Pazar és leny űgöző  bizonyítékát egész szabálytalan lé-
nyének. Oly szenvedélyesen figyelt mindarra, amit olvasott, mint akinek 
végre-valahára megadatott önmaga megismerésének lehet ősége, ső t az ön-
igazolás reménysége is. S talán mert önmagunkat végérvényesen soha fel 
nem menthetjük, azért vált az olvasás egyik életre szóló szenvedélyévé is. 
Milyen fura is ez az egész az olvasással. S megannyi eldönthetetlenség elle-
nére is mennyire másként s másként tud megtéveszt ő  lenni. Lola sohase 
szeretett olvasni — szögezte le Póluska nem sokkal azután, hogy Lila elt űnt 
az életükbő l. Mire ő : — Rosszul emlékszel, Póluska — s már sorolta is az el-
lenérveket, fedd őn, könyörtelenül és mégis könyörg őn — hát nem emlék-
szel, hogy Lola hívta fel a figyelmedet a legkit űnőbb könyvekre? 

Az idők során egyre hátborzongatóbb érzést váltott ki bel ő le Póluska 
örökös rosszul emlékezése, amely ha nem is egész elmúlt életének újraértel-
mezésére, de legalábbis a megítélhetetlenség érzésének minden valamireva-
ló eseményre való kiterjesztésére kényszeríti ő t öntudatlanul is. Mintha az 
idők során egyre inkább húga rossz emlékezete lenne az, ami sarokba szo-
rítja ő t önmagával szemben, a legváratlanabb pillanatokban mindig Póluska 
az, aki egyszer űen nem hagy neki egérutat a menekülésre, pedig mennyire 
szeretne megbékélni immár mindennel. Póluska szerint Lola els ősorban 
pózból olvasott, a művelt nő  látszatát akarta kelteni az emberekben. — De 
hát ez egészen rendjénvaló dolog fiatal n ők esetében. Lola imponálni akart 
— hallja a saját erő tlen hangját. A húga szerint azonban ez semmikor sem 
ártatlan dolog, mert egyszer s mindenkorra eltávolíthat a lényegt ől. Lola 
egyszerűen mintákat keresett a saját viselkedéséhez, te, bolond meg egy 
mintának dőltél be a sok lehetséges közül — érvelt Póluska, majd fennhan-
gon töprengve hozzáfűzte: — Az is lehet, hogy nem is Lolának d ő ltél te be, 
hanem Enekes Krisztinát vélted felismerni benne. Igen. Te Lolában is Éne-
kes Krisztinát kerested, ne is tagadd! — Istenem, mit tudhatott Póluska Énekes 
Krisztináról, hisz kereken hat évvel fiatalabb nála. Mit tudhatott ő  arról az is-
meretlen n ő rő l, aki karcsún, sugarasan végigsuhant olykora kisvároson vala-
ha, amikor ő  tizenhat éves „férfiként" a nyomába eredt. S az sincs kizárva, 
hogy álmodta csupán, hogy egy csatakos hajnalon t ő le jövet dő l ágyba, minden 
ízében még sokáig remegve a mondhatatlan boldogságtól, hogy magához von-
hatta e karcsú látomás izzó ölét, bimbózon remeg ő  melleit... 

— Rosszul emlékszel, Póluska — bizonygatta húgának már akkor is, ami-
kor a régi sétákról esett szó. Azokról a réges-régi annak idejéből való sé-
tákról, amikor Lila és Póluska elegáns ruháikban, mint két szerelemt ő l fá-
tyolos tekintetű  nagylány, úgy andalogtak a vasárnap délutáni korzón, be-
bekanyarodva a nagykert bódítóan illatos hársfái alá, majd betértek olykor 
a teniszpályára is, ahol 6 Hartman Gyuszival forehand-beckhand, patti- 
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gott két ütő  közt a labda, egyre véresebb komolysággal, melyikük nyeri 
meg a szettet, melyikük majd végül is az egész játszmát. Merthogy egyre 
inkább errő l a sorsdöntő  játszmáról volt szó ekkor már, mind er ősebb sej-
telmekkel aziránt, hogy nem is a teniszjátszma itt a tét, hanem, legalábbis 
neki, a tulajdon bűbájos felesége, aki Hartman Gyuszi hírneves receptjei 
iránt mind hevesebb érdekl ődést tanusítva, mintha megtalálni látszott vol-
na önmaga számára nemcsak az olyannyira keresett viselkedési mintát, de a 
mindeddig hiányzó orvosságot is a maga számára. Mert csupa udvariasság-
ból és jóindulatból Hartman Gyuszi ez id ő  tájt kezdte kevergetni a maga —
életre szóló — mérgeit. 

— Rosszul emlékszel, Póluska — bizonygatta ő  feddőn, könyörtelenül és 
mégis könyörgőn. — Ebben az időben Hartman Gyuszi miattad volt foly-
ton nálunk. S neked kevergette a családi patika emlékezetes hófehér tége-
lyeiből a gyógyírt. A Hartman-patikában neked készültek mindenféle cso-
daporok és kenőcsök, mindig is neked. S te kezdtél mégis bizalmat tettetve 
sugdosni vele arról, hogy Lola babát vár. S te vettél ekkoriban Lolának egy 
gyönyörű  alvósbabát is, hogy szegény Lila a kert végébe rohant kisírni 
magát. Ezt csak nem tagadod le. Es arról sincs semmi emléked, hogy egy 
tüneményesen szép vasárnap délutáni sétátok meg is örökíttetett, méghoz-
zá éppen Gyuszinak? Hónapokon át Ott voltatok láthatók az Azra fényké-
pészeti m űterem kirakatában, annak legf őbb ékességeként. Lola és te, 
mindketten bohókás kis fehér kalapban, üdén, karcsún, légiesen. Tünemé-
nyes megtestesüléseiként mindannak, ami e helyi sz űkös kis viszonyokra 
annyira nem jellemző . S mintha a lábatok sem érte volna a földet, s csak a 
sánta Limbeknek adatott meg — mintegy kárpótlásul — lencsevégre kapni 
benneteket ott a bódító hársfák alatt a nagykertben. Gyuszi pedig t ő led 
kért fényképet, egyedül t ő led. 

A család szerint valójában Póluska üldözte el a háztól szegény Lolát ;  Oly 
kegyetlenül viselkedett vele szemben, amilyenre csak n ők képesek. O vi-
szont sohasem volt más, mint egy közönséges pipogya alak. Ezt ugyan sen-
ki sem mondta a szemébe, de valahogy ott érz ődött a levegőben még hosszú 
ideig azután is, hogy Lila elköltözött. Ő  a maga részérő l mindig is képte-
len volt hinni abban, hogy az események menetét fel lehet tartóztatni, visz-
sza lehet fordítani, egyszóval, hogy semmissé lehet tenni mindazt, ami már 
a látszatok hártyavékony rétege alatt javában folyamatban van. Azt azon-
ban még ennyi temérdek év múltán sem hiszi, hogy Hartman Gyuszi vala-
ha is szerelmes lett volna Lolába. A mai napig is bizonyos afel ő l, hogy 
Gyuszi Póluskába volt szerelmes, mint ahogy a húga is Gyusziba. Lila vi-
szont, ahogy az olyan gyakran megesik az életben, minden t ő le telhető  
szenvedélyességgel ugyancsak Gyusziba volt szerelmes. Az élet furcsaságai 
közé tartozik az is, hogy ez a Gyuszi mennyire jellegtelen férfi volt való- 
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fában. Afféle tipikus úrifiú. Vonzó külsej ű , mindig udvarias és szeretetre-
méltó. Mint akinek soha sincsenek hátsó gondolatai. Gyuszi egyszer űen 
olyan volt, amilyennek látszott. Alighanem ez volt az a vonása, amelyet 
Póluska képtelen volt a lelke mélyén elfogadni. Csakis ez vihette rá a húgát, 
hogy Gyuszit megpróbálja kísértésbe hozni. 

Nincsenek kézzelfogható bizonyítékai, de máig is úgy sejti, Póluska sug-
dosta tele Lola fülét Gyuszival. Ő  szuggerálta neki ezt a szerelmet. Vajon 
megátalkodottságból vagy megvetésb ő l csupán? Póluskánál sohasem lehe-
tett tudni. — Lola mindig is felszínes volt és őszintétlen — nyilatkoztatta ki a 
húga jóval azután, hogy Lola elköltözött. — S ezért akartad te mindenáron 
utánozni? — így ő . —Mégiscsak igaza van a családnak, rosszul emlékszel, 
Póluska. — Vajon hogyan történhetett igazából ez az egész? Sohase lesz ké-
pes a végére járni. Miket sugdoshatott a húga Lola fülébe vasárnap délutáni 
sétáikon a korzón, a nagykert bódító hársfái alatt és fagylaltkanalazás köz-
ben az Erd ősi-cukrászdában, hogy Lola végül is elhitte, örökké rossz lelki-
ismerete, egész gyanús és elrendezetlen lénye egyszeriben átváltozik majd 
Hartman Gyuszi oldalán. S ha majd hozzátartozhat ehhez az elragadóan 
udvarias és szeretetreméltó úrifiúhoz, lepereg róla egész addigi élete a gya-
nús családi örökségig visszamen ő leg, amikor anyjának annyi igaz jó barátja 
járta házhoz, hogy még ő  maga sem tudta tán számszer ű  pontossággal, 
hogy hányan is, csak épp az apja nem volt soha sehol, se szóban, se írásban, 
hogy nemegyszer az a kínzó érzés szállta meg, hogy ő t valójában — a termé-
szet törvényszerűségének eleven cáfolataként — nem is apa nemzette. Annyi 
temérdek id ő  után ma már megérti, hogy megannyi gyanús családi körül-
mény formálta ki néhai feleségében azt a tüneményes könnyedséget, mely 
annyi kedvességgel párosult benne, hogy ő  méltán nem tudott neki ellenáll-
ni, de felszínessége és örökös őszintétlensége is ugyane körülményb ő l 
eredhetett, abból, hogy folyton menekülni akart önmagától. Nyilván az ő  
reménytelen komolysága tette, hogy egyre kevésbé volt alkalmas a felesége 
belső  békéjének a megteremtésére. Szerette Lolát, békés és nyugodt családi 
életre vágyott, rendre és sok gyerekre. Gyerekük azonban nem lehetett. 
Gyuszi felbukkanása idején ez már nyilvánvaló volt. 

Hogy hogyan közeledtek egyre drámaibb feszültséggel a triptichonnal 
kapcsolatos események — Gyuszival középen — a végkifejlet felé, arra — eb-
ben is igaza van a húgának — csak rosszul lehetett emlékezni. Annyi biztos, 
hogy senki sem láthatta tisztábban, mi játszódik le Lolában, mint Póluska. 
Egyadta kapkodás volt, csupa csillogás-villogás a felesége egész lénye. Még 
kétségbeesései is tele voltak sietséggel. Minduntalan Gyuszi érkezését leste. 
Gyuszi pedig még mindig nem értett semmit az egészb ő l, hiszen Póluska, 
aki egyre inkább kereste az ürügyeket a távolmaradásra, mégis szerét ejtet-
te, hogy bizalmasan elmondja Gyuszinak: Lola babát vár. Lola viszont 
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— mit sem sejtve — már le sem tudta vinni izzó tekintetét Gyusziról, olyany-
nyira, hogy ez már senki el őtt sem lehetett titok. Gyuszi végképp nem ér-
tette a helyzetet. Pólusk őt gyönyörűnek tartotta, el akarta venni feleségül. 
Csakhogy a lány mintha egyre inkább szökne el ő le. Az arcát sem érintette 
még soha addig, csak nézte, nézte, és gyönyörködött benne. Lila viselke-
dése végképp megzavarta. Volt lényében valami vele született játékosság, s 
Lila könnyedségének hatására ez kerekedett felül viselkedésében, de csak 
amikor Póluska is jelen volt. Gyuszi akkor döbbent rá minderre, amikor a 
lány kerülni kezdte. Póluska viszont minden valószín űség szerint Lolával 
való kapcsolatának elmélyülését látta ebben a könnyed játékosságban. És 
megsértődött, halálosan. Lola, nem bírván tovább magába fojtani a szere-
lem okozta hatalmas bels ő  feszültséget, egy szép napon minden bizonnyal 
megvallotta érzelmeit Gyuszinak, aki pedig Póluska miatt volt folyton 
folyvást a házuknál. 

De minderre csak rosszul lehet emlékezni. Mint ahogy megfigyelni és át-
élni-mindazt, amit akkor ott javában történ őben volt — arra is kizárólag 
rosszul, helytelenül lehetett. Hiszen önmaguk legmélyén csúsztak-másztak 
valamennyien, ki-ki a maga érzelmeinek útveszt őjében vájta kétségbeeset-
ten a kivezető  nyíláshoz vezet ő  utat. Csak néhány id őrendi sorrendben fel-
állíthatatlan jelenet maradt meg az emlékezetében. Lila, amint a kandalló 
melletti sarokban szorosan Gyuszihoz simul, vállára hajtva a fejét. Póluska 
ez idő  alatt a másik szobában anyaszült meztelenül és gyönyör űen zongo-
rázik, s karcsú, légies alakja ugyanekkor át-átsuhan a lakáson, megmegtor-
panva egy-egy ajtó küszöbén. Vagy mintha minden ajtóban ő  volna érke-
zőben és távozóban is egyidej űleg. De az is lehet, hogy összekeveredik 
benne a kamaszkora Énekes Krisztinájának álmaiból oly ismer ős alakjával. 
Hisz abban az időben, szívós kitartással visszajáró álmaiban, a kora hajnali 
lakásban Énekes Krisztina suhant ajtótól ajtóig, könnyeden, légiesen, az 
iménti szeretkezést ől karmatosan, mint egy mindörökre elérhetetlen álom-
alak tüneményes evilági visszfénye. 
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Regényrészlet 

GION NÁNDOR 

A borjak jóravaló, jámbor és kissé balga állatok, napközben békésen tén-
feregtek a karámban, ettek, ha enni kaptak, ittak, ha inni kaptak, este 

a rabok beterelték őket az istállóba, Ott is enni és inni kaptak, aztán a rabok 
teherautón visszamentek a börtönbe, én meg ott maradtam a hatalmas istál-
lóban a sok borjúval, az volt a dolgom, hogy ügyeljek rájuk, ne történjék 
semmi baj éjszakánként, sohasem történt semmi baj, így aztán megsimo-
gattam a borjak fejét, azok meg békésen kér ődztek, és ha úgy éreztem, 
hogy vastagodni kezd a tenyeremen a b őr, kinyújtottam a kezemet, és a 
borjak érdes nyelvükkel puhára nyalták a tenyeremet. Két viharlámpa volt 
az istállóban, ezeket meggyújtottam, az egyiket az ajtó fölé akasztottam, ez 
egész éjszaka égett, mert ez volt a szabály, a másikat az istálló végében egy 
falba vert szögre akasztottam a fekhelyem fölé. Olvasmányaimból ugyan 
tudtam, hogy a béresek a jászolban szoktak aludni, de én inkább a földre 
vackoltam meg magamnak az istálló végébe, szénakötegeket hordtam oda, 
vastagon szétterítettem a puha szénát, pokróccal letakartam, egy másik 
pokrócot összehajtogattam, ez volt a párnám, a harmadikkal pedig taka-
róztam. Volt ott még két pokróc, ezekkel is takarózhattam hidegebb éjsza-
kákon. De kezdetben még nem voltak hidegek az éjszakák, egy pokróccal 
takaróztam, korán elfújtam a fejem fölött lógó viharlámpát, és nagyokat 
aludtam, és ezúttal is Simokovics úrról álmodtam, rendületlenül faragta a 
kősziklát, most már azonban mintha megemberelte volna magát, nem aludt 
el munka közben, és a szikla is formálódni kezdett. El őször egy gyönyörű  
női fej formálódott ki, a gyönyörű  nő i fej vidáman kacagott, Simokovics úr 
pedig apró aranyfogakat rakott a szájába. Heged ű s Marcella néni is Ott volt 
még a hátam mögött, de egyre távolabb húzódott t ő lem, a tüzet már egyre 
távolabb gyújtotta meg, már nem égette, csak melegítette a hátamat, né-
hány éjszaka után pedig Heged űs Marcella néni eltűnt a hátam mögül, 
lenyúzott vállaim meggyógyultak. 
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Reggelenként kiengedtem a borjakat a karámba, az istálló el ő tti vízcsap-
ról megmosdottam, aztán elballagtam a takaros tanyaépülethez, az őrház-
hoz, az őrök reggelijével együtt kihozták az istállósok reggelijét is, az 
őröknek megterítettek bent a házban, nekünk kiosztották az ételt az épület 
előtt, és ehettünk, ahol akartunk. Közben a borjakhoz beosztott rabok al-
jaztak és rendet csináltak az istállóban, szénát raktak a jászlakba, és ő rle-
ményt hordtak a Darálóból. Néha arra gondoltam, hogy talán illene segíte-
nem nekik, de azután mégsem segítettem, részint azért, mert ez nem tarto-
zott a munkámhoz, részint meg azért, mert nem akartam barátkozni ezek-
kel a fickókkal, többnyire szabadosok voltak, és Radoman még annak ide-
jén figyelmeztetett, hogy sok közöttük a besúgó, bár rólam igazán nem tu-
dom, hogy mit súghattak volna be. Mindegy, nem barátkoztam velük, ők 
sem törődtek velem, nem volt nehéz a munkájuk, azt is gyorsan elvégezték, 
aztán szétszéledtek a gyümölcsösökben, sz ő lőt, körtét, almát és őszibarac-
kot ettek, az őrök nem szóltak rájuk. Ebédre valamennyien összegy űltünk 
a Darálónál, de akkor sem beszélgettem sokat a szabadosokkal, ők délután 
ismét megetették a borjakat, este visszamentek a börtönbe, én pedig az őr-
ház előtt megkaptam a vacsorámat, megettem, visszamentem a borjaim 
közé, hallgattam békés szuszogásukat, és örültem, hogy itt lehetek az istál-
lóban, nem kell a rabokkal tolonganom a börtönben, nem horkol senki kö-
rülöttem, majdnem úgy élek, mint a szabad emberek, a borjak jóravaló, 
szelíd állatok, nem bántanak senkit, körülöttem nagy tágasság van, a kapu-
nál ugyan őr állt, de az alig látszott a sötétben, és én arra gondoltam, hogy 
jó volna verseket írni, de nem volt se papírom, se tollam, meg nem is jutot-
tak eszembe épkézláb verssorok. 

Egyik nap mellém somfordált Mitar, a szabados f őnök, most is bűzlött a 
pálinkától, valahonnan az ingéb ő l elővett egy pálinkásüveget, és a kezembe 
nyomta. 

— A Halálfej ű  küldi — mondta bizalmasan, de azért tisztességtudóan. — 
Rejtsd el gyorsan, és fogyaszd egészséggel. 

A vörös pulóverem alá dugtam az üveget, besétáltam vele az istállóba, és 
elrejtettem a pokrócok alá. Este lefeküdtem a viharlámpa alá, magamhoz 
vettem a pálinkásüveget, és csöndesen iszogattam. Elszoktam az italtól, ta-
lán egyharmadát ürítettem ki az üvegnek, amikor fejbe csapott, és nyom-
ban elaludtam. Akkor este nem álmodtam Simokovics úrról, semmir ő l sem 
álmodtam. Még két éjszaka kiütöttem így magam, és akkor sem álmodtam 
semmirő l. 

De ahogy elfogyott a pálinka, és Heged űs Marcella néni is régóta nem 
tüzelt már a hátam mögött, hirtelen rám tört ismét a régi egészséges álmat-
lanság. Nem tudtam már elaludni esténként a szelíd borjak mellett, forgo-
lódtam a fekhelyemen, zörgött alattam a sok széna, úgyhogy akkor inkább 
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kimentem az istálló elé, tébláboltam a karámban, mint a borjak napközben, 
és a csillagos eget bámultam. Kezdett hiányozni Simokovics úr, aki szabad 
ember koromban minden éjjel betért hozzám a portásfülkébe egy kis be-
szélgetésre, és hiányoztak a Lírikusok is, akik a külföldi szajrét rámolták ki 
éjszakánként a teherautókból. Vagyis egyre inkább unatkoztam, és azon 
méltatlankodtam, hogy miért csak a vizet vezették be az istállóba, miért 
nem az áramot is, mert akkor kivilágítanám éjszakánként az istállót, és egy 
faággal esetleg verseket írhatnék a falakra. Aztán id őnként eszembe jutott, 
hogy megfogadtam, szenvedni fogok Kovács Júlia haláláért, ilyenkor meg-
nyugodtam, és unatkoztam tovább, kés őbb el is aludtam, ismét Simokovics 
úrról álmodtam, aki már az aranyfogú lány vállát faragta ki. 

Közben kiderült, hogy a növendék marhákra ügyel ő  istállós is magyar. 
Morózus öregember volt, azt hiszem, jócskán elmúlt hatvanéves, Gereben 
Mihálynak hívták. Ezt az őröktől hallottam, mert ő  nemigen beszélt senki-
vel, hozzám sem szólt egy szót sem sokáig. Aztán egyszer vacsoraosztásnál 
mégis megszólított: 

Te gyilkos vagy? — kérdezte. 
Tulajdonképpen igen — mondtam. 
Nagy tekintélyed van itt a telepen — mondta. — Azt mesélik, hogy jó 

barátja vagy a Halálfej űnek. 
— Egyszer odakint megvédtem a Halálfejút bizonyos kellemetlenked ő  

egyének zaklatásától — hencegtem az öregnek. 
Ezért kaptad a legjobb istállót — mondta. 
Az enyém a legjobb istálló? 
Persze — bólogatott. — A borjak nyugodtak és szelídek, de amikor meg-

nőnek és hozzám kerülnek, már nem tudnak mit kezdeni az erejükkel, és 
igen gyakran tusakodnak egymással. Még éjszaka is tusakodnak néha, 
ilyenkor közéjük kell csapnom. De a legnehezebb a hasas teheneknél és a 
szopós borjaknál. Ott állandóan ébernek kell lenni, ellenek a tehenek, a 
kisborjúk meg gyöngék az els ő  napokban, mindenféle baleset történhet ve-
lük. 

— Maga miért került ide? — kérdeztem. 
— Itt mindenki tegez ődik — nézett rám szigorúan. 

Hát jó. Te miért kerültél ide? 
Nemi erőszak miatt. 

— Nemi erőszak miatt? Ilyen öregen? 
— Ilyen öregen — mondta Gereben Mihály dühösen. — Ilyen öregen is 

szenvedélyes ember vagyok. Meger őszakoltam egy fiatalasszonyt. Hátul-
ról. 

— Nem vagy te civilben véletlenül bérkocsis? — kérdeztem. 
Miért lennék bérkocsis? 
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Egy napa piactéren láttam egy bérkocsist, hasonló módszerrel er ősza-
kolt meg egy sokszoknyás kofaasszonyt. 

Nem vagyok bérkocsis — mondta Gereben Mihály. — Malomipari dol-
gozó voltam, de értek a vízvezetékszereléshez is. A malomból kiléptem, 
mert egy tudatlan ficsúrt hoztak oda munkavezet őnek. Ismertem még inas 
korából, akkor sem ért semmit, kés őbb sem tanult meg semmit, de odahoz-
ták a nyakunkra, és ő  olyan szorosra állította a kerekeket, hogy füstölni 
kezdett a liszt, bűzlött az egész malom. Akkor elmentem onnan. Az a baja 
ennek az országnak, hogy tudatlanok a vezet ők. Ezért mentem én el a ma-
lomból nyugdíjba, és aztán már csak vízvezetékszereléssel foglalkoztam, és 
ekkor történt velem a baj. 

A nemi erőszak? 
Nem volt az egyáltalán er őszak. Egy fiatalasszony konyhájában javí-

tottam a vízcsapot, az asszony az ebédet f őzte, a tűzhely fölé hajolt, és ri-
szálta a fenekét. Mivel szenvedélyes ember vagyok, megsimogattam a szok-
nyáját, nem szólt semmit, erre ismét megsimogattam, még jobban riszálta a 
fenekét, akkor felhajtottam a szoknyáját, ő  meg előrehajolt. Éppen a legna-
gyobb munkában voltunk, amikor egyszer csak azt látom, hogy két tagba-
szakadt fiatalember álla konyhaajtóban. A férj jött haza az egyik barátjá-
val. Alaposan helybenhagytak, az asszony meg sikoltozott, azt sikoltozta, 
hogy megerőszakoltam. Hívták a rend őrséget, az asszonya rend ő röknek is 
azt sikoltozta, hogy megerőszakoltam, a bíróságon pedig vén szatírnak ne-
vezett. Az a baja ennek az országnak, hogy tudatlanok a vezet ő i, és hogy az 
asszonyok egyre erkölcstelenebbek lesznek, és hazudnak. Ezért kell nekem 
most barmok között élni öreg napjaimra. 

— Én elégedett vagyok a borjaimmal — mondtam. 
Én nem vagyok mindig elégedett a növendék marhákkal — mondta Ge-

reben Mihály, és elindult az istállója felé. Annyit szólt még vissza: — Azt a 
szegény bérkocsist is sajnálom. Lehet, hogy ő  is itt van valahol a börtön-
ben. 

Az volt az érzésem, hogy most egy évre el őre kibeszélte magát. 
Néhány nap múlva vacsora után meglátogatott a másik istállós is, az, aki 

a hasas tehenek felügyeletével volt megbízva. Szabados rab volt, minden-
nap találkoztam vele az étkezéseknél, mindenkivel barátságosan beszélt, és 
nem látszott besúgónak. Fiatalember volt még, de a szívélyes beszélgetések 
közben néha öregesen ráncolta a homlokát, mint akinek valami titkos baja 
van, és ezen gyakran eltöpreng. El ő ttem is töprengő  arccal állt meg, és azt 
mondta: 

Bora Vasić  vagyok. 
— Tudom — mondtam. 
— Téged hogy hívnak? — kérdezte. 
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Megmondtam neki. 
Furcsa név — mondta. — Meg vagy elégedve vele? 
Szerintem elfogadható név — mondtam. 
Én nem vagyok megelégedve a nevemmel — mondta. 
Mi bajod van vele? 

— A vezetéknevemmel nem vagyok megelégedve. Túlságosan rövid. Nem 
szeretem a rövid vezetékneveket. 

— Válassz magadnak egy hosszabbat, és változtass nevet — tanácsoltam. 
Ezt akarom csinálni — mondta —, de nem találok megfelel ő  hosszú veze-

téknevet. Nincs valami jó ötleted? 
Elgondolkoztam egy kicsit, aztán kivágtam : 

Hédervári. 
Hosszasan hallgatott, még a sötétben is láttam, hogy ráncolja a homlokát. 

Mi az, hogy Hédervári? — kérdezte. 
Magyar név. Magyar nemesi név. 
Nem fogok magyar nemesi nevet felvenni — mondta. 
Hát jó — hagytam rá. — Akkor legyen Dimitrijevi ć . 
Erre már én is gondoltam, de ez sem elég hosszú. 

— Aranđelović ? 
Nem. Hosszabb nem jut eszedbe? 

Kissé már kezdett idegesíteni a fiú, de azért megpróbálkoztam még egy-
szer: 

Karamehmedovi ć . 
Ezen már komolyan eltöprengett. Mozgott a szája, ízlelgette a hosszú 

vezetéknevet, de a végén ez sem tetszett neki. 
Ez meg mintha törökös lenne — mondta. 
Tényleg törökös egy kicsit — hagytam rá —, de a vége szlávosítva van. 
Szó sem lehet róla, hogy törökös vezetéknevem legyen — jelentette ki 

határozottan. 
Maradjunk akkor a Hédervárinál — sóhajtottam. — Szép név, patinás 

név, mi bajod van vele? 
— Egyáltalán nem szép név — mondta, és mintha megsért ődött volna. — 

Vissza kell mennem az istállóba, vigyáznom kell a hasas tehenekre, sok baj 
van velük. 

Elment, és ezentúl napközben velem nem beszélgetett szívélyesen, és estén-
ként sem jött el többé megkérdezni, hogy eszembe jutott-e egy-két jó hosz-
szú vezetéknév. Mellesleg nem jutott eszembe semmilyen valamirevaló hosz-
szú vezetéknév, nem is gondolkoztam róla sokat, pedig egyre hosszabbak 
lettek az éjszakák, és én továbbra sem tudtam aludni, járkáltam az istálló 
elő tt a karámban, az eget sem volt már érdemes nézni, mert egyre ború-
sabb lett, megjött az ősz, és én szép verseket szerettem volna írni, de a szép 
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verssorokkal is úgy voltam, mint a hosszú vezetéknevekkel, nem jutott 
eszembe semmi érdemleges, talán azért, mert tudtam, hogy a bejárati kapu-
nál egyenruhás őr sétál, akit mintha láttam is volna, vagy inkább csak oda-
képzeltem a sötét éjszakába, mert elég messze volt t ő lem az őrház, meg a 
bejárati kapu is. Egyre kevesebbet aludtam éjjel, és ez azzal járt, hogy Si-
mokovics úr ismét lelassult a szoborfaragásban, az aranyfogú lány kebleit 
kifaragta ugyan, szépen domborodtak egy népies hímzés ű  mellényke alatt, 
de itt mintha elbizonytalanodott volna Simokovics úr, a keblek alatt már 
csak pattogott a szikla, de nem akart kialakulni semmi. 

Így hát rákaptam a nappali alvásra. Leginkább délel őtt aludtam, amikor a 
szabados rabok már nem tébláboltak az istállóban. Egy ilyen csöndes dél-
előttön Radoman surrant be az istállóba. Felrázott, és közölte, hogy a sz ő -
lőskertben most szüretelnek, és ő  sző lő t hozott nekem. Elégedettnek lát-
szott, szépen lebarnult a b ő re odakint a földeken. 

Hallottam, hogy jól vagy — mondta mosolyogva. — Nem cipeled már a 
zsákokat, úgy élsz, mint egy tanyasi gazda, és élvezed körülötted a nagy tá-
gasságot. 

A kapunál éjjel-nappal ő r áll — mondtam álmosan, és a sz ő lő t szemez-
gettem. 

Ne törődj az ő rökkel — mondta Radoman. — Egyed a sz ő lőt, mert sok 
benne a vitamin, és aztán aludj nagyokat. Igaz, hogy a Halálfej ű  jó bará-
tod? 

Igaz. 
Szerezhetnél tő le jófajta cukormentes pálinkát. A raboknak főzött va-

cak pálinkából iszom néha, de attól fáj a fejem. 
Majd szólok a Halálfej űnek, ha megint eljön ide — mondtam. 
Gondolj rám is — mondta Radoman. — A Halálfej ű  most állandóan kint 

van nálunk a sző lőskertben, hordatja a sz ő lőt meg a seprő t is a Villába, bi-
zonyára rengeteg pálinkát f őznek most, a legtöbbjét megcukrozzák, de lesz 
Ott biztosan jó pálinka is. 

Majd szerzek, és gondolok rád — mondtam. — Kapsz te is a pálinkából. 
Hogy vagy egyébként? 

Nagyon jól — mondta Radoman. — Összejöttem egy öreg dörzsölt 
bankrablóval. Két bankot és három postát kirabolt már. Elmagyarázott né-
hány hasznos trükköt. Legközelebb nekem is sikerülni fog a bankrablás. 
Nem tartanál velem? Ketten könnyebben kirabolhatnánk a bankot. 

Nem — mondtam. — Verseket szeretnék írni, de az sem megy. 
Nem érdemes verseket írni — mondta Radoman. — Komoly emberek 

úgysem olvasnak verseket. 
Tudom — mondtam. — De én nem tudnék egy bankot kirabolni. 
Húzódj meg csöndesen itt a borjak között — mondta szánakozva Rado- 



BÖRTÖNRŐL ÁLMODOM MOSTANÁBAN 	 1025 

man. — Gyorsan elmúlik ez a két év. Aztán ha semmi más nem megy, hát ír-
jál verseket. De azért beszélj a Halálfej űvel. 

Radoman ezután elment, én meg arra gondoltam, hogy tényleg jó volna 
beszélni a Halálfej ű  Józsival, biztosan juttatna nekem rendes pálinkát. De 
Halálfejű  Józsi nem jött az istállók tájékára, a sz ő lőskertben volt elfoglalva 
ez idő  tájt, maradt Mitar, aki az ingéb ől bármikor elővette a pálinkásüve-
get. 

Igaz, hogy ő  nyilván a cukrozott, vacak pálinkát árulta, de már erre is rá-
szomjaztam. Elhatároztam, hogy szóba állok Mitarral. 

Éppen jókor érkezett apám látogatóba. Egy vasárnap reggel jött el a bör-
tönbe, és másfél órát várakozott, amíg engem is bevittek az őrök, akik az 
éjszakai váltás után mentek haza. A beszél őn apám nem sokat szólt, szo-
morúan nézte a vérvörös pulcsimat, amely már eléggé megkopott, és nem is 
volt olyan vérvörös, mint régen, apámat ez is elszomorította, elmondta, 
hogy otthon nagyjából mindenki jól van, adott valamennyi pénzt, nem túl 
sokat, de elegend őt néhány üveg pálinkára, aztán elbúcsúzott t ő lem. Ki-
mentem a börtönudvarra, sokáig ácsorogtam ott, vártam, hogy az őrök 
visszavigyenek a tanyára, búbánatos, rosszkedv ű  rabok járkáltak körülöt-
tem, és én alig vártam, hogy visszamenjek a borjaim közé. 

Másnap bementem a Darálóba, szóltam Mitarnak, hogy van pénzem, 
vennék tőle egy üveg pálinkát. Udvariasan bólintott, öt perc múlva már 
hozta is a pálinkát. Ezúttal óvatosabban bántam az itallal. Esténként csak 
módjával kortyolgattam, éppen csak annyit ittam, hogy elálmosodjak t ő le, 
de nem akartam fejbe csapni magam, nem akartam álomtalanul végigájulni 
az éjszakákat. És álmodtam is minden éjszaka, a pálinka Simokovics urat 
megmozgatta, ismét szorgalmasabban kezdett dolgozni, mára derekát fa-
ragta az aranyfogú lánynak. Közben beköszöntött az igazi ősz. A sző lős-
kertben befejez ődött a szüret, és hideg köd ereszkedett a földekre. Mi, ra-
bok téli ruhát kaptunk, az őrök is egyre melegebben öltözködtek, a borjak-
nak pedig felborzolódott a sz őrük, amikor reggelenként kitereltem őket az. 
istállóból. 

A második látogatóm Kucsuk volt, az egyik unokaöcsémmel jött, akit 
talán Juszufnak hívtak. Ők is vasárnap délel ő tt érkeztek, ők is sokáig vára-
koztak rám, Kucsuk roppant dühös volt, azt hittem, a hosszú várakozás 
miatt. De nem azért volt dühös. Amint megérkeztem a beszél őre, rám för-
medt: 

Fecsegtél valakinek a pincér ő l? 
Miféle pincérő l? 
Tudod te jól, hogy miféle pincér ő l. 

Ekkor eszembe jutott a pult alatti rejtekhely, és élénken tiltakoztam: 
Nem fecsegtem senkinek. 
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Lehet, hogy kiverték bel ő led itt a börtönben.  
Egyáltalán nem vertek a börtönben — mondtam. — Igaz, hogy lenyúzó-

dott a vállamról a b őr, de már az is begyógyult, és most szelíd borjak fejét  

vakargatom, ők meg hálából nyalogatják a tenyeremet, nehogy megvasta-
godjon a bő röm. A pincéd felő l egyébként sem érdekl ődött senki.  

— Valaki fecsegett — mondta Kucsuk még mindig dühösen. — A rend őrök  
mindennap bejönnek a cukrászdába, matatnak a pult körül. S ő t egy este be-
pofátlankodott а  вгб  is, és azt mondta, jól tudja ő , itt valahol a házamban  
egy titkos pince van. Pimaszkodott velem vagy fél óráig, de akkor bejött Is-
tenfélő  Dániel, és kihajította az utcára.  

Én nem fecsegtem senkinek — mondtam. — Lehet, hogy az unokaöcsök  

közül valaki elszólta magát.  
— Ezek a fiúk hallgatnak, mint a sír — mondta Kucsuk. Aztán elgondol-

kozott egy kicsit. — Esetleg a Lírikusok közül valaki...  

A Lírikusok verseket szavainak — mondtam. — Uzleti titkokról nem be-
szélnek. Errő l jut eszembe, hogy megy az üzlet?  

Elég jól — mondta Kucsuk és kissé mintha megenyhült volna. — Csak-
hogy most már nagyon veszélyes a dolog. Nincs emberünk a portásfülké-
ben, aki szemmel tartaná a környéket. De eddig még nem volt semmi baj.  

— Kopogja le.  
Lekopogom.  

Kucsuk a zsebébe nyúlt, egy csomó pénzt húzott el ő , és a kezembe  
nyomta.  

Istenfélő  Dániel küldi — mondta. — Ó is hamarosan meglátogat majd.  

Mi meg hoztunk neked egy kis édességet.  

Juszuf, aki eddig csak hallgatott és mosolygott rám, most elébem tett egy  

kartondobozt.  
Az ő rök megnézték, nyugodtan elveheted — mondta. — Jó süteménye-

ket hoztunk.  
Kezembe vettem a kartondobozt, és egyszerre nagyon ráéheztem az  

édességre. A börtönkosztot nem az édesszájúaknak csinálják, és én alig áll-
tam meg, hogy ott mindjárt ne kezdjem el enni a török cukrászsüteménye-
ket. De azért türt őztettem magam, és még megkérdeztem:  

Hogy van Simokovics úr?  
Nem tudom — mondta Kucsuk. Elment valahová Ázsiába. Azzal az  

öreg zsidó ékszerésszel.  
— Biztosan Buharába mentek — mondtam.  

Azt hiszem, oda — mondta Kucsuk. —Többször is emlegetett ilyen le-
hetetlen nevű  várost.  

Uzbég kő faragókkal akar találkozni.  
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Kőfaragókkal itthon is találkozhat — mondta Kucsuk. —Ezért kár volt 
olyan messzire utazni annak a két kelekótya öregembernek. 

Ezután Kucsukék elmentek, én meg aznap a borjak között az istállóban 
megettem a cukrászsüteményeket. Néha arra gondoltam, hogy megkínál-
hatnám az öreg Gereben Mihályt is, hátha akkor nem haragudna annyira a 
vezető  emberekre és a kicsapongó asszonyokra, de aztán mégsem kínáltam 
meg édességgel, befaltam magam az egészet. Ebb ől kifolyólag egész éjszaka 
émelygett a gyomrom, egyáltalán nem tudtam elaludni, folyton a jéghideg 
vizet ittam az istálló el ő tti csapból. 

Akkor már megfagyott a föld körülöttünk, a borjakat nem terelhettem ki 
reggel a karámba, végképp beszorultunk az istállóba. Szeretetreméltó álla-
tok a borjak, melegre szuszogták az istállót, bár éjszakánként most már két 
takaróval takaróztam, és pálinkát is állandóan tartottam a pokrócok alatt a 
szénában, nemcsak azért, hogy esténként elbágyasszam magam, hanem 
azért is, hogy melegítsen egy kicsit. Es volt Olyan éjszaka is, amikor Simo-
kovics úr sötétkék télikabátban faragta az aranyfogú lány szobrát. 

Aztán egy hideg vasárnap délután megjelent Simokovics úr a valóságban 
is. Méghozzá Ott kint a telepen. Nem akartam hinni a szememnek. Az istál-
ló elő tt toporogtam, Simokovics úr pedig az őrház felöl bicegett felém sö-
tétkék télikabátban és sötétkék kalappala fején, és integetett nekem. Álltam 
tátott szájjal, Simokovics úr meg odasántikált hozzám, és azt mondta: 

Elég laza nálatok a fegyelem. 
Hogy kerül ide? — hebegtem. 
Kihozott az őrparancsnok kocsival. 
Hogyhogy? 
Adtam neki egy kis alkalmi ajándékot. 
Diófás képet? 
Azt is — mondta kurtán Simokovics úr, és többet nem szólt az ajándék-

ról, mert mindig szeretett titokzatoskodni. 
— Menjünk be az istállóba — mondtam. — Nézze meg belülr ő l a börtönö-

met. 
Bementünk, és Simokovics úr megnézte a borjakat. Azt mondta: 

Egyáltalán nem hasonlít börtönre. A fegyelem pedig igen laza. Civilek 
járkálnak ki-be a börtönbe, és rabokat is láttam kimenni a városba. 

— Azok szabados rabok. Én melós rab vagyok, és id őnként megvastago-
dik a bő r a tenyeremen. Ha nem vigyázok magamra, az egész testemen 
megvastagodik a b ő r. Ez pedig azt jelentené, hogy az ember nagyon sötét 
rabságban él. Egy börtön ő r mesélte ezt nekem, és ő  bizonyára jól tudja. 

Hát akkor vigyázza tenyeredre — tanácsolta Simokovics úr, és megkér-
dezte: 

— Hogy érzed magad a borjak között? 
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— Szenvedek, de megérdemlem — mondtam. 
Meg fogsz fagyni itt a télen. 
Dehogyis. Befújják a borjak az istállót. 
Én már most is majdnem fázom. 

Az istálló végébe irányítottam Simokovics urat, leültettem egy szé-
nakötegre, el ővettem a pokróc alóla pálinkásüveget, és odanyújtottam 
neki. 

Mondom én, hogy laza itt a fegyelem — mondta rosszallóan harmad-
szor is Simokovics úr, de azért meghúzta az üveget. 

— A szeszforgalom kit űnően meg van szervezve — mondtam. 
Elég rossz ez a pálinka — mondta. — De azért melegít. Buharában nem 

kellett pálinkát inni. Ott sört ittunk az öreg Simonnal. Mert ott ősszel is 
kellemes meleg van. 

Meséljen Buharáról! — kérleltem. 
Repülővel utaztunk Moszkván keresztül. Azt ajánlom, hogy sohase 

utazz Moszkvába ősszel, mert ott ilyenkor már hó esik, és késnek a repü-
lőgépek. 

Buharáról meséljen. 
Előbb Taskentbe mentünk, onnan egy kis repül ővel átszálltunk Buha-

rába. Alacsonyan szálltunk, láttam a sivatagot, de sivatagi rókákat nem lát-
tam. 

Biztosan elrejtőztek a homokbuckák között. 
Lehet — mondta Simokovics úr. — De sárga szín ű  buharai macskákat 

sem láttam. 
Azok is bizonyára elrejt őztek a homokban. Mit látott egyáltalán? 
Láttam a főtéren azt a magas oszlopot, ahonnan valamikor a halálra 

ítélt bűnözőket dobálták le a kikövezett térre. Szépen faragott kemény kö-
vek borítják a teret, azokon holtbiztosan szétmállott a ledobott ember, 
akár a meleg viasz. Soha életemben nem éreztem olyan kemény köveket a 
talpam alatt, mint ott, Buharában. És azokat is a régi üzbég k őfaragók fa-
ragták ki. Értették a mesterségüket. Lehet, hogy tényleg ők faragták ki a 
Tadzs-Mahalt. Oda is elmegyek egyszer, ott még melegebb van mint Bu-
harában. 

Találkozott üzbég kőfaragókkal? 
Hárommal találkoztam. De már csak sírköveket faragnak. Kaftánt vi-

selnek, és totyogva járnak a kemény köveken, mintha ágyéksérvük lenni, 
de azért ők is értik a mesterségüket. Persze a régiek különbek voltak. 

— Maga nem próbálkozna meg kőfaragással? — kérdeztem. — Kifaraghatna 
egy szép szobrot. 

Milyen szobrot? 
Egy szép kacagó lány szobrát. A lány szájába aranyfogakat rakhatna. 



BÖRTŐNRŐL ÁLMODOM MOSTANÁBAN 	 1029 

Sok szép aranyfogú lányt láttam Buharában — mondta elmélázva Simo-
kovics úr. — És ezentúl még több lesz bel őlük, mert az öreg Simon fogara-
nyat osztogatott a kacagó üzbég lányoknak. Az öreg Simon becsempészett 
fogaranyat, és kerestük az üzbég lányokat, hogy megajándékozzuk őket. 
Az utcán nem akartuk leállítani őket, így hát bementünk egy könyvtárba, 
ahol ránk mosolygott a könyvtároslány, legalább hét aranyfog volt már a 
szájában. Az öreg Simon nagyon felvidult, és még legalább három fognak 
való aranyat adott neki. Aztán kimentünk a piacra. Az üzbég lányok sajto-
kat árultak, és nevettek felénk. Sok aranyfogat láttunk, én kis sajtgolyóbi-
sokat vásároltam, majdnem olyan kicsik azoka sajtok, mint az üveggolyók, 
de fehérek és jóíz űek, szóval én ezeket a kis golyóbisokat vásároltam, az 
öreg Simon meg aranyat osztogatott, végül már majdnem letartóztattak 
bennünket, de aztán mégsem bántottak, lehet, hogy kicsit hülyének néztek 
mindkettőnket, az üzbég lányok mindenesetre boldogan nevettek, az öreg 
Simon meg jókedvű  volt, és egészen megfiatalodott, és még ma is fiatalabb, 
mint amikor elindultunk Buharába. 

Kifaraghatná egy aranyfogú üzbég lánynak a szobrát — mondtam. 
Hagyjál békében — mondta idegesen Simokovics úr. — Nem vagyok 

szobrász, és nem vagyok k őfaragó. En fest őművész vagyok, és egyébként 
sem azért jöttem, hogy Buharáról meséljek. Buharáról beszélgethetünk ép-
pen eleget, ha majd kijöttél a börtönb ő l. 

Miről szeretne mesélni? — kérdeztem. 
Istenfélő  Dánielrő l. 
Mi van vele? 
Börtönbe került. A Lírikusok egész bandája börtönbe került. Meg a 

Mágnások bandája is. 
Mi történt? — hüledeztem. 

— Összeverekedtek — mondta Simokovics úr. — Egy éjszaka, amikor a Lí-
rikusok egy német teherautót rámoltak ki, a Mágnások rájuk támadtak bi-
cikliláncokkal és vasbotokkal. A Lírikusok nem voltak felszerelkezve, így 
aztán a whiskysüvegekkel verték a Mágnások fejét. Sok üveg összetört, és 
rengeteg drága ital elfolyt azon az éjszakán. Aztán el őkerültek a kések. 
Győri Pistát leszúrták a Mágnások, viszont a Lírikusok is leszúrták a Mar-
quise-t. Addigra megérkeztek a rend ő rök is és begyűjtötték az egész társa-
ságot, Győri Pistát és a Marquise-t a hullaszállítók vitték el. A teherautó 
Persze még időben elszelelt, de a két banda a rácsok mögött van, ott a 
Nagypiac mellett. 

Nézhetik naphosszat a kofaasszonyokat meg Leviathan-Lukié Simon 
ékszerüzletét — mondtam, s magamban nagyon sajnáltam Istenfél ő  Dánielt 
és a Lírikusokat. 



1030 	 HÍD 

Hamarosan bíróság elé kerülnek — mondta Simokovics úr. —Több vád 
is van ellenük, egyebek között a gyilkosság vádja is. 

Sokat fognak kapni — mondtam bánatosan. 
Nem biztos — mondta reménykedve Simokovics úr. — Mindenki vere-

kedett mindenkivel, nehéz lesz egy emberre rábizonyítania gyilkosságot. 
De azért elítélik őket néhány évre. 
Ezért vagyok most itt — mondta Simokovics úr. — Biztosan ide kerül-

nek majd, és Istenfél ő  Dániel nem akar készületlenül érkezni. 
Ő  küldte magát? 

— Persze. Mondd el az összes tudnivalót err ő l a börtönrő l. 
Ezúttal én is nagyot húztam a pálinkásüvegb ől, és végiggondoltam, hogy 

egyáltalán mit tudok a börtönünkr ő l. Nem tudtam túl sokat, hiszen fő leg a 
borjak között éltem. De aztán sorra vettem azt, amit Radoman mesélt, és 
elmondtam azt is, amit magam tapasztaltam a börtönben és itt kint a tele-
pen. Simokovics úr figyelmesen hallgatott, sötétkék kalapját feltolta a hom-
lokán, és igyekezett mindent megjegyezni. Azt üzentem Istenfél ő  Dániel-
nek, hogy igyekezzenek a melósok épületébe kerülni, és próbálják meg ki-
ügyeskedni magukat az én tanyám közelébe. Sokáig beszéltem, és én ma-
gam csodálkoztam legjobban, hogy ilyen sokat tudok mesélni a börtönr ő l. 
Simokovics úr közben felszívta a vacak cukrozott pálinkámat. 

Alkonyatkor autó tülkölt az ő rház felő l. Az ő rparancsnok indult vissza a 
városba. Simokovics úr kezet rázott velem, és én kikísértem az istállóból. 
Odakint ekkor kezdett esni az els ő  hó. Lusta hópelyhek szállingóztak a 
magasból, Simokovics úr bicegve ment az ő rház irányába, és a sötétkék ka-
lapja és a sötétkék télikabátja egyre fehérebb lett. Néztem utána, és nagyon 
szerencsétlennek éreztem magam. Ereztem, hogy a tenyeremen már megint 
vastagodni kezd a b ő r. 
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Regénybrikett VI. 

APRÓ ISTVÁN 

TBT kételyei a karnyújtásnyira hömpölyg ő  (kocsonyásan remegő) és 
mégis irreálisnak látszó valóságban gyökereztek. A többség számára lan-
gyosan, barnán, lustán múldogáló hétköznapok mézfolyásában nyugtalaní-
tó villanások, kénköves, rövid villámok cikáztak át, de perzselésüket, po-
kolszagukat csak az árgus szemekkel figyel ők és a véletlenül közelben leb-
zselők érzékelték. A közvetlenül sújtottak vonaglását is eltakarta az osto-
bán terpeszked ő , ragacsos homály. Pedig nem csupán a kételyre, torokszo-
rongató nyugtalanságra is okot adhatott volna a boszorkányüldözések és 
kirakatperek laza, de makacsul ismétl ődő  sorozata. És szinte senki sem 
nyugtalankodott. 

„Rothad az ember lelkiismerete" — állapította meg valaki pohárba hor-
gasztott fővel, s Tihamérék mind bólogattak. A csendes borzadályon kívül 
azonban egyébre nem futotta, legkevesebb tucatnyi okból. Cseleked-
ni? Mit? Mikor? Hogyan és kicsoda? Megszólalni? Hol? Hogyan és kinek 
a nevében? A lapok tele voltak a hivatalos álláspontok túlbuzgó, elvadult és 
émelyítően nyálkás „tolmácsolásával", és aki szólhatott volna, még jó, ha 
hallgatott! (Mert kicsi ez a lapály, és könnyen számba vehet ők az írástu-
dók. 

„Nincs még egy irodalom, amelynek annyi politikusa lenne, mint a mi-
énknek. Írástudóink versengve bocsátják áruba lelküket a nyállal telefröcs-
költ szószékeken, dogmát magolnak, rossz álmaikban is jelszavakat kiál-
toznak, és gátlástalan szenvtelenséggel ugródeszkának használják a vegetá-
ló kisbbségi kultúrák pátyolgatására hivatott intézményeket. Mi sem ter-
mészetesebb, hogy lélegzetvétel nélkül a maguk karrierjét foltozgatják, ta-
szigálják egy-egy diplomáciai poszt dédelgetett ábrándja felé, és miért is 
csodálkoznánk, ha eme honfitársaink furcsán ellenünk vezénylik a nagyze-
nekart a karmesteri pódiumról, azaz fotelból? Nem kockáztathatják elvég-
re az amúgy is folyton hajszálón függő  esélyt, s ha már eljutottak valahová 
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az emberevők közé, ha már benn vannak a buliban, még kevésbé állhatnak 
holmi gyanús igazságok, disszonánsan bégető  áldozati bárányok mellé. In-
kább saját magukat is meggyőzik arról, hogy renegát feszelgésük nem áru-
1ás, hanem bölcs taktikázás. Ok és csakis ők, el is hiszik" — hangzott el a 
pohárba lógatott fejek egyik csendes-keser ű  összejövetelén. 

Az írástudók csúful cserbenhagyták — nem csupán a kiszemelt b űnösö-
ket, hanem TBT sandán pislogó nemzedékét is az előttük járókkal és az 
utánuk következőkkel együtt. A kivételek pedig maguk sem tudhatták, mi-
kor kerül rájuk a sor.) 

Vaskos túlzás volna azonban azt állítani, hogy Tihamérék mélabús és 
szorongásra született gyülekezete csupán és mindenekfelett a fentiekhez 
hasonló nagyléptékű  traumákkal foglalkozott. Megvoltak a saját kis válsá-
gaik, panamáik, kisded karrieristáik, kitöréseik, hatalmi harcaik, frakciózá-
saik és mindehhez Persze epés indulataik is. 

Eljött például az idő , amikor a terv megvalósulásában igazából már nem 
hitt senki. Ennél is különösebb azonban, hogy nem is kívánta senki a sok-
szor megálmodott megvalósulást. Osszegabalyodott n őügyek, régi és foly-
ton felböffen ő  sérelmek, anyagiaskodó viták, felhánytorgatások, részeg 
szemrehányások (a sima hányások mellett) és pletykák uralták a terepet. 

A Tervet sikerült simán elfelejteni. Még hallgatólagos megegyezés sem 
kellett hozzá, magától elsüllyedt a múló id ő  iszapjában. A sérelmek azon-
ban maradtak, fel-felizzottak a pokoli mélységek legaljáról is. Furcsán 
megkeverték a gyarlóság démonai az emlékek kártyalapjait. Kés őbb ugyan-
is semmire sem lehetett már nyugodtan visszarévedni úgy, hogy háborítat-
lan maradjon az indulatok rothadó iszapja. 

D. például mindig szívesen idézte fel magában és mások el őtt egyaránt 
azt a csodálatos délutánt, amikor a megközelíthetetlennek hitt zöld szem ű  
tündérrel a Dominóban ült, és beállított TBT Pusztai Péter frissen felfede-
zett könyveivel. Sohasem fogja elfelejteni, milyen magabiztos természetes-
séggel karolta át a lányt hazafelé menet, és mindjárt be is nyúlta félig nyi-
tott, meleg kabát alá. Mintha csak tegnap lett volna, hosszú évek múlva is 
úgy emlékezett az engedelmesen tenyerébe simuló mellek forró lapulására. 
Aztán kés őbb a szobában a rossz, nyikorgó matracon kibontotta a mesés 
kis csöcsöket a flanelcsomagolásból, és hosszasan eljátszogatott velük. Uj-
jával hegyesre pumpálta az addig melegben alvó bimbókat, majd nyelvével 
benyálazta őket, s rájuk fújt, hogy még hegyesebbek legyenek. Szeme még 
könnyezett a tömény kocsmai füstt ő l, de azért jól látta a zöld szemekben 
és a bimbókon megvillanó kacér lámpafényt. (Abban mindannyian meg-
egyeztek, hogy lenézték és sajnálták azokat, akik sötétben, a dunyha alatt 
szeretkeztek. A szerelem csonka és torz a vizuális élmény, az érzékeket fel-
csigázó és tápláló látvány nélkül, amelyre sokáig emlékezni lehet. TBT pél- 
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dóul azzal dicsekedett, hogy a legszebb, legvonzóbb n ő t is hagyja felöltöz-
ni, ha ilyesmiben szemérmeskedik.) 

D. maga sem tudta, honnan származik nagyvilági magabiztossága, de 
tény, hogy végig nyeregben érezte magát. Nem sietett, minden percét ki 
akarta használnia reggel még nem is sejtett gy őzelemnek. Lassan vetkőz-
tette az engedelmesen simuló lányt, centir ő l centire húzta le róla a nadrá-
got, közben hol hasra, hol pedig hanyatt fordította, mint a grillcsirkét, 
hogy minden oldalról jól láthassa az elb őbukkanó feszes combokat, a pi-
ciny bugyiból kibuggyanó és a farmer szorításában annyiszor megcsodált 
popsit. 

„Istenem, íme a világ legszebb feneke!" — rebegte D., és a pillanat felejt-
hetetlenségének tudatában áhítattal benyúlta kicsit már nedvesed ő , sely-
mes tapintású bugyiba. 

Jellemző  azonban, hogy D. kés őbb már nem örülhetett zavartalanul a 
szédítő  nászröpülés feledhetetlen emlékének, mert a dolgok tényleg bolon-
dul összezavarodtak. El őször is minden tervezgetés, ígéret és könyörgés el-
lenére soha többé nem sikerült ágyba csalnia a zöldszem ű t, de Ró persze 
megtudta az esetet, és mindenfélét üzengetett. Ez még nem lett volna olyan 
nagy baj, a fenyegetés komolytalannak bizonyult, de néhány hét múlva vá-
ratlanul elébe toppant az utcán, és egy csomó pénzt követelt t ő le, mert a 
lány állítólag azt mondta, terhes maradt, mégpedig holtbiztosan az ő  nyi-
korgó matracán, vállalja hát legalább az abortusz költségeit. D. napokig 
próbálkozott, hogy személyesen beszéljen a lánnyal; órák után várta a suli 
előtt, de Ró résen volt, az utolsó pillanatban mindig bevágódott, és elvitte 
az orra elől. Végül nem fizetett semmit, de az ügyet sohasem sikerült telje-
sen tisztázni. Még az sem volt biztos (legalábbis D. kételkedett benne), 
hogy valóban fennforgott-e a terhesség esete, a tettes kilétér ő l nem is be-
szélve. Ezzel szemben D. azt már maga is sokallta volna, jobban mondva 
röstellte feltételezni, hogy Ró egyszer űen csak ilyen aljas módon próbált 
pénzt szerezni, bár kizárni teljesen ezt a lehet őséget sem lehetett. Még en-
nél is kellemetlenebb volt azonban, amikor TBT jóval kés őbb valahogy 
összejött a zöldszem űvel, sőt annyira begerjedt, hogy feleségül akarta ven-
ni. Ebben az időszakban történt, hogy hajnali háromkor feldúlva beállított 
D.-hez, mert a lány szipogva „bevallotta" neki, hogy azon a bizonyos éj-
szakán őt D. tulajdonképpen megerőszakolta. Ezt az ügyet sem lehetett so-
ha tisztázni, mert ekkor már nem hitt senki senkinek. Hiába fakadt ki D. 
végső  elkeseredésében — „Saját kez űleg dugta be magának a micsodámat, te 
ökör!" — a homály csak s űrűsödött. 

TBT végül nem vette el a zöldszem ű t, és nem vette el Ró sem, valami jö-
vevényhez ment férjhez, aki csinált neki két gyereket, és gyakran verte. D. 
egyszer találkozott vele, rettenetesen meghízott, a csodás lábszára vastag 
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tuskóvá formátlanodott, egyfolytában d ő lt belő le a panasz, amib ől D. csak 
annyit jegyzett meg, hogy a gyerekeinek csak az „apanyelvükön" szabad 
megszólalniuk. D. elbúcsúzott t őle, és elmenőben úgy látta, mára szeme 
sem igazán zöld, inkább szürke. 

Egy nőügyet azonban még el lehetett volna felejteni, akár a Tervet, de az 
elsőt követtea többi. Az Objektum végérvényesen elveszett a csatornaparti 
éjszakában, helyette családi házak, lakások víziói lebegtek a szemek elírt. 
A nősüléssel eleinte csak ugratták egymást, aztán szépen megn ősültek sor-
ban. (Ez az élet rendje.) Az utolsó nagy ficánkolások, a behódolás el őtti 
villongások alkalmával pedig a sértett mennyasszonyok kihez is futhattak 
volna, mint éppen ahhoz, aki a legélesebb szúrást, a legfogcsikorgatóbb 
dühöt okozhatja? TBT sebzett medve módjára üvöltött, amikor este kipo-
fozott feleségét másnap D. ágyában találta, és D. csaknem gutaütést kapott, 
amikor mennyasszonya egy ostoba veszekedés után faképnél hagyta, és 
Rót küldte vissza tiszta bugyiért. A n ők azután Persze rendre megtértek, 
csacsogva, ingerkedve öleltek nyakas nyakakat, és el is nyelt szépen min-
dent az idő , kivéve a veszett indulatok perzsel ő  nyomát. 

TB Tihamér egyszer azzal a szilárd elhatározással ült le egy üveg konyak 
mellé, hogy végérvényesen végiggondolja a szövevényeket, és megtalálja a 
módját, hogyan vonja ki magát a meg-megújuló ostoba jelenetekb ől. Odáig 
jutott ugyanis, hogy egy szál magában is belebonyolódott valamely föld-
hözragadt vitába D-vel, Róval vagy akárki mással. Ervelt, támadott és vé-
dekezett, miközben úgy felhergelte magát, hogy napokig képtelen volt sza-
badulni a kínos, kisszerű  tromfok pufogtatásától, a düht ő l. Józan pillanatai-
ban ha egyéb nem, az bosszantotta, hogy már megint belement a játékba. 
(Játéknak nevezte, mert unalmas és fáradságos er őlködés lett volna jobb ki-
fejezést találni mindarra, amit ez az ártatlan szó ez esetben takart.) A leg-
rosszabb azonban az volt, ha a szóváltásra a valóságban is sor került, s ha 
engedve a veleszületett érzelg ősségnek — főként Persze tetemes mennyi-
ségű  alkohol elfogyasztása után és közben — megengedte magának, hogy 
gyengének (vagy ami ezzel egyenérték ű ), őszintének lássák. Az ilyen él-
mény azután kínos másnapokat szült, a tudatból folyton el őtüremkedő  
kényszeremlékezéseket, hiába próbált másra gondolni, elfoglalni magát 
testi és szellemi fáradozással: el őször általában csak az jutott eszébe, 
hogy valamilyen kínos érzése volt, és a szorongásra máris beugrott maga 
az emlék. A kínlódás ilyenkor idővel háttérbe szorult, helyét a bosszúság 
váltja fel, sokáig kísért egy-két kaján vigyor, és ezt tetézi az egész kicsi-
nyes badarság miatt érzett tehetetlen düh, amiért nem tud felette napi-
rendre térni, hogy ráhagyná azokra, akiknek egyéb gondjuk sincs, hadd 
töltse ki amúgy is sivár lelküket, de neki magának legalább több esze le-
hetne! 
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Az árgus szemekkel figyel ők sokáig nem felejtik el a gyengeség óvatlan 
pillanatait, és ez a szorongás veszélyesebbik része, mert önmaga el őtt még 
csak talál az ember megnyugtató alapot az elnézésre: többször már nem 
fordul elő , hiszen a lélek olyan gyorsan és olyan csodálatosan változik, csak 
tudatosítani kell a dolgot, és ellenállóvá válik a hasonló támadásokkal 
szemben. Arra az esetre pedig, ha mégsem annyira edzett és sérthetetlen, 
kerülni kell a kényes szituációkat. 

„Berúgni is csak akkor szabad, ha a hangulat irányzéka kezdett ől fogva a 
jókedv vagy az ártatlan céltalanság felé mutat, és nem lógnak a leveg őben 
felismerhető  kötözködési szándékok akár saját, akár mások részér ől. Hogy 
ezt nem lehet el őre tudni? Legalább akkor, amikor lehet!" — vonta le TBT 
az egyetlen épkézláb tanulságot, s ha már elhatározásra jutott, meg is pe-
csételte még egy konyakkal. 

Miközben pedig TBT földhözragadt kicsinyességeivelbíbel ődött, a 
gyarlóság villámai tovább cikáztak a mézs űrű  homályban. Éppen egyedül 
ült a középső  asztalnál, körülötte lármás társaságok zsibongtak, de csak a 
hangosabb kiáltások jutottak el a tudatáig. Révedezéséb ől Nagy tanárnép-
társ harsány köszöntése rezzentette fel. Kicsit riadtan nyújtott kezet Nagy 
tanárnéptársnak (Így rögz ődött az iskolás évekb ől az agyalágyult megszó-
lítás, és most már értelme sem igen lett volna átváltani tanár úrra), mert a 
zsibongás abbamaradt, és mindenki rájuk figyelt. 

Most jöttem a börtönb ő l, fiam! 
Tihamér kényszeredetten bólogatott, és szorongatta Nagy tanárnéptárs 

kezét, mert persze jól tudta, hogy az a „most" már legalább egy évvel az-
előtt volt, de ez volta legkevesebb, amit Nagy tanárnéptárs beinduló pro-
dukciójában esetleg kifogásolhatott. A szemek persze mind rájuk szege-
ződtek, de a zsibongás hamarosan folytatódott, mert letelepedve, Nagy ta-
nárnéptárs suttogóra fogta a dolgot. Hosszan és szenvedélyesen suttogott, 
de TBT felét sem értette a homályos mondatoknak, legfeljebb az indulatok 
hullámzásából következtetett a lényegre. Jól emlékezett arra a délel őttre, 
amikor a hűvös iskolafolyosón összetalálkoztak, és Nagy tanárnéptárs sze-
méből potyogtak a könnyek. 

Képzeld, elvették az útlevelemet! — ragadta vállon Tihamért a hórihor-
gas, de akkor furcsán görnyedt férfi, és a következ ő  pillanatban elb ődült, 
hogy beleremegtek a falak: — Én vagyok államellenes, én, aki parasztgye-
rekből küzdöttem fel magam idáig? Tihamér, mit akarnak ezek?! 

Akkor sem tudott válaszoni, mint ahogyan mosta kocsmában is hiába 
törte a fejét, mit mondhatna a zavaros tekintet ű , fojtott hangon hadaró tanár-
nak. Úgy hallotta, odabent verték, és az ereit is felvágta, de közbeléptek. 

Tudod, kik tették ezt velem? — kérdezte egyszerre ismét teljes hang-
erővel. 
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TBT buzgón bólogatott, mert csakugyan tudta azt Nagy tanárnéptárs 
két kollégájáról, amit Persze mindenhol tagadtak. Ő t is kihallgatták annak 
idején az állambiztonság frissen vasalt emberei, de a beidézett diákok közül 
egyetlenegy sem tett terhel ő  vallomást, azaz talán egy hordott össze valami 
badarságot Nagy tanárnéptárs kijelentéseir ő l, valami Zoran nevű  fickó, 
többszörös ismétlő , iskolakerülő , akinek persze intője volt történelemb ől. 
Nem volt azonban meglep ő , hogy az ő  szava többet nyomott a latban, mint 
a többieké együttvéve. 

Tihamér legszívesebben elmenekült volna valahogyan a rögtönzött pódi-
umról, amivé a kocsmakő»épi asztal átalakult, de ehelyett csak a kulcscso-
mót nézte Nagy tanárnéptárs kezében, amellyel szavainak nyomatékot ko-
pogott a csíkos terítőn. Annyira hozzátapadta tekintete, hogy a másik is 
észrevette, és azonnal rájátszotta témára. 

A kulcsomat nézed? Egyebem sincs, csak az a rossz Fityó, ami kinn áll 
a kocsma elő tt. Ez a kulcs pedig a népért tett szolgálatban kopott el ilyen 
vékonyra! Ide nézz, mi maradt bel ő le! 

TBT engedelmesen kezébe vette a kulcsot, megtapogatta annak vékony-
ka húsát, és bólogatott. Nagyon jól tudta, hogy Nagy tanárnéptársnak 
semmije sincs, amikor börtönbe került, a felesége is elhagyta. Tihamérék 
annak idején osztályról osztályra jártak, és egy levelez őlapra aláírásokat 
gyűjtöttek, hogy lássa, legkedvesebb tanítványai nem feledték el, nem ta-
gadták meg, mint az asszonya. Más egyebet nemigen tehettek, az iskolában 
többé még a nevét sem említették Nagy tanárnéptársnak. Elmúlt egy hó-
nap, elmű t fél év, de senki sem magyarázta meg, hova tűnt a történelemta-
nár. Mintha soha nem is létezett volna. Azaz Tihamér és néhány társa az if-
júsági szervezet képvisel ő iként részt vettek egy ízben egy ülésen, ahol vé-
gül is kerek perec feltették a kérdést: 

Hol van Nagy tanárnéptárs? 
A teremben megállta leveg ő , a kollégák a cip őjükkel kezdtek babrálni, a 

kolléganők a táskájukban kotorásztak, a titkár arcából kiszökött a vér — ez 
minden. A kérdésre senki sem válaszolt. (Évekkel kés őbb valaki megpró-
bálta előkeríteni azt a jegyz őkönyvet, amelynek ezt a kérdést is tartalmaz-
nia kellett volna. A gondosan, szóról szóra vezetett dokumentumok között 
nyomát sem lelte a diákok ilyetén megnyilvánulásának, felfedezte viszont, 
hogy a kérdéses időszakból egy teljes jegyzőkönyv hiányzik.) 

Te tudod, kik tették ezt velem! — rázta b őszen Nagy tanárnéptárs TBT 
orra előtt a középpontba került kulcscsomót, és mély lélegzetet vett, olyan-
formán, mint amikor üvölteni készül. TBT ismerte mára felcsattanásait, 
Nagy tanárnéptárs a leghálásabb anekdotah ős volt az iskolában. Sokan nem 
szerették, különösen a magolós leányzók, mert nála vígan bezsonghatott az 
is, aki fejből bevágta a tankönyvb ől az aznapi leckét. Ilyesmi másik tanár- 
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nál nem fordulhatott el ő . Pontosan ezért volt könny ű  kinyírni, a szülők 
egy része is hangolt ellene, hiszen dédelgetett csemetéjük a megszokott 
ötösök helyett nála kisujjnyi kampókkal is felszerelkezett. Mindenféle ide-
alizálás nélkül, Nagy tanárnéptárs tényleg a gondolkodást és a tájékozott-
ságot értékelte, és nem ismert kivételt. Ha viszont magyarázott, kabarét 
vagy éppen drámát csinált az órából. Vad csatakiáltással levetette magát a 
katedra mögé: „Ratatatata!! Így támadtak a partizánok!" 

TBT egyrészt mosolyogva az akaratlanul is felmerül ő  emlékeken, más-
részt szorongva ült a füstben, és várta a fejleményeket. Semmiképpen sem 
tartotta okos dolognak a kocsmai nagyjelenetet. 

Etesd meg ezt a kulcsot azokkal, akik miatt börtönbe kerültem! — sza-
kadt ki diadalmasan Nagy tanárnéptárs torkából az imént beszívott renge-
teg levegő . 

— Mi... micsináljak? — hebegett TBT meglepetten, mert erre a nagyon is 
konkrét feladatra egyáltalán nem számított. 

— Esküdj meg, hogy megeteted velük! 
TBT zavartan forgatta kezében a reá ruházott kulcscsomót, és abban a 

pillanatban nem látott kiutat az esküvés el ől, márpedig ha odáig elmegy, a 
végrehajtásnak is meg kell történnie. Másodpercekre teljesen blokkolt az 
agya, aztán mégis kivágta magát: 

Jó, de legyen ez inkább csak szimbólum .. . 
Nem, nyeljék le! Nyelesd le velük! 

— Akkor mivel hajtja haza az autót? Jelképesen meg kell velük etetni 
mindazt a ganajt, amit felkavartak. Ebben megegyezhetünk. 

— Kezet rá! 
TBT hazafelé azon tűnődött, vajon hány oldalas jelentést fog holnap le-

adni az a besúgó, aki az egész estét betölt ő  cirkuszt végighallgatta. Szájában 
keserű  volta nyál, de nem köpött — úgyis hiába. Amit tudott, látott és meg-
élt, úgysem tudta volna kiöklendezni. 

(Folytatjuk) 



MŰFORDÍTÓI MŰHELY 

ARAB KÖLTÉSZET 

BEDE BÉLA M Ű FORDÍTÁSAI 

ŐSI ARAB BÖLCSESSÉG A SZERELEMRŐL 

Népdal 

A szerelem olyan, mint az árnyékunk: 
ha utána loholsz, 
utol nem érheted soha! 
De amint hátat fordítasz neki, 
hű  szolgaként kísér kába utaidon! 

(Arab Emírségek) 

A BERBER TÖRZSEK NÉPKÖLTÉSZETÉB ŐL 

Hegyi forrásnál pillantottam meg ő t, 
hűvös tölgy mellett álldogált, 
selymes b őre édes, mint a tej, 
vagy mint az ébreszt ő  hajnalpír. 
Szóltam, s ő  felém fordult, 
jól tudtam, hogy felismer, 
kérdőn rám mosolygott, s közben 
dereka megingott, mint 
a szélben imbolygó nádszál. 
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Sír a madár is, 
mert elszállt felette a nyár, 
szívem megremeg, 
egy szempillantás csupán, 
s ránk köszönt a tél, 
sajnáljuk a virágzó 
ezüstködös hajnalokat. 

(Líbia) 

ENYÉSZET, ÁLMODOZÁS! 

SZAMIT EL -KASSZIM 

Nem tanítottak meg a dal elejére 
Szembogaramból sem villant mosoly 
Nevetésem széjjeliramlik 
Amint hallgatagon a szelet csalogatom 
Gyökerestül tépje ki a hegyek ormait 
Osrégi elmúlás — oh — ki gyógyít ki engem 
S hozza vissza ellopott napjaimat 
Hatalmas erőmet hogy félbehasíthassam 
Az enyészet és álmodozás kába pillanatait? 

(Palesztina) 



KÉRDÉSEKÉS VÁLASZOK 

VINKO PERCIG 
KÉPEI KÖZÖTT 

BÉLA DURÁNCI 

Z agrábban a Jezsuita téri múzeumi központban nemrégiben dr. Vinko 
Perč ić  képgyűjteményét állították ki. A tárlatra sokfelé fölfigyeltek, Sza- 

badkán azonban valósággal felborzolta a kedélyeket. Dr. Vinko Per č ić  szabad-
kai orvos ugyanis 1936 óta gy űjtötte a művészeti tárgyakat, azzal az eltökélt 
szándékkal, hogy majd egy múzeumnak is alkalmas házzal egyetemben szül ő -
városának adományozza őket. Hogy a képek végül is Zágrábba kerültek, az új-
fent szellemi életünk — mindenekel őtt anyagi természetű  — nyomorúságának a 
bizonyítéka. 

Nem ez az első  ilyen eset Szabadkán, s bizonyára nem is az utolsó. Szinte vi-
tatkozni sem érdemes róla — elszomorító, hogy aPer č ić-ügy is csak egy lezárt 
akta lett a többiek sorában —, ezen sorok írója is csak mintegy emlékeztet őül 
sorolja fel, hogy elröppent innen Ivan Sari ć  csodálatos aeroplánja, hogy dr. Jo-
ca Milekić  gyűjteményének, az ún. bácskai múzeumnak a tárgyait is széthúz-
ták, hogy a Buljov č ić  család hagyatéka sem került soha haza Szarajevóból. 
Oláh Sándor élete végén a szó szoros értelmében nélkülözött, nem volt, aki fel-
vásárolta volna munkáit, hogy némileg jobbítson a fest őhöz méltalan életkö-
rülményeken. Arra sem talált senki módot, hogy az ezer szállal Szabadkához 
kötődő  Hangya Andrásnak még életében létrehozzák a gy űjteményét, s úgy 
tűnik, ez az elképzelés aHangya-képek szakért őjének és gyűjtő jének, Nagy 
Ferencnek a halálával végleg megvalósítatlan marad. Baranyi Károly hagyatéka 
is lényegében kallódik, ami még mindig jobb, mint ha m űvei olyan sorsra ju-
tottak volna, mint szobra, az Oroszlán a palicsi parkban, amelyet Branko Ru-
žić  hatalmas kőkompozíciója mellett mindenki csak közönséges pulikutyának 
néz. Husvéth Lajos, Ana Bešli ć  és Bosán György alkotásai is raktárban várják 
a jobb időket, fennállásának negyvenedik évfordulójára pedig a szabadkai Vá-
rosi Múzeum kiállítótér nélkül maradt. 

Válságos világunkban nem csoda, ha nemcsak a pénz értéktelenedik el. A 
művészi alkotás is els ősorban áruvá vált, melyet szinte kizárólag gy ű jtők vásá- 
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rolnak, s csak kevés igazi m űértő  jut hozzá. A gy űjtők között, sajnos, többen 
vannak olyanok, akiknek csak pénzük van, nem is csoda, hogy a m űtárgyak pia-
cát akkora mértékben árasztotta el a giccs, mint még soha. De nemcsak a 
pénzes vásárlók kedveznek a giccs burjánzásának, a giccstermel ők nagyon jól 
ki tudják használnia modern m űvészetnek azt a sajátosságát, hogy igencsak li-
berális az alkotói eljárások tekintetében. A m űtárgyak szerelmesének a hitvány 
portéka tömkelegéb ől kell kiválogtnia az értékes darabokat, s ez még akkor 
sem könnyű  feladat, ha a gy űjtőnek hajlama van a művészetek iránt. Eppen 
ezért, mondanom sem kell, nem mindiga „hálátlan utókor" a b űnös, ha egy-
egy hagyatékra nem tart igényt. Az viszont nagyon fontos lenne, hogy szakér-
tők csoportja elbírálja a képgy űjteményeket, s ennek módjára szabályzatot is ki 
kellene dolgozni, hogy amennyire lehetséges, egzakt mércékkel és egzakt gaz-
dasági mutatók segítségével felbecsüljünk minden hagyatékot, hogy ne csak a 
társadalom számlájára írják minden alkalommal, ha veszend őbe megy egy-egy 
kollekció. Nincsenek felbecsülhetetlen, csak felbecsületlen érték ű  gyűjtemé-
nyek. 

Dr. Vinko Per č ić  gyűjteményéről is sokáig csak annyit tudtunk, hogy 
„felbecsülhetetlen". Hogy valójában milyen, az csak most derül ki, amikor els ő  
ízben került közönség elé Zágrábban, mert most már nemcsak a feltételezések 
vagy a hangzatos nevek alapján bírálhatjuk el, a kétszáznyolvannyolc kiállított 
tárgy önmagáért beszél. Már az a tény is sejteti értékeit, hogy a kiállítást a szak-
ma kiválósága, dr. Vinko Zlamalik m űvészettörténész rendezte meg, a tárlatot 
látva azonban elmondhatjuk, hogy a hitvány kézm űvesmunkáktól a valódi, 
örök életű  műalkotásokig minden megtalálható benne, de az id őálló darabok 
vannak túlsúlyban. Biztosan van a gy űjteménynek sok olyan darabja, amely 
soha többé nem kerül közönség elé, de még több, az olyan, amely ennek a sza-
badkai műgyűjtőnek a kifinomult ízlésérő l tanúskodik. Elég ha megemlítjük, 
hogy a kiállítás plakátján Toulose-Lautrec Énekesn ője látható, természetesen a 
Perč ić-adományból. A mintegy háromszáz kiállított tárgya figyelmes szemlé-
lő t meglepheti szokatlan értékeivel, s a m űvészettörténészt sem csupán egy-egy 
alkotó opusa nyűgözi le, hanem az elmúlt száz év festészettörténetének értékes 
mozaikkockáival ajándékozza meg. 

Vinko Perč ić  kollekciója ún. komplex gyűjtemény, s talán az ilyenek árulnak 
el legtöbbet a gyűjtő  személyiségérő l. Felismerhető  bennük a már-már szenve-
déllyé fokozódó vonzalom a m űvészi tárgy iránt, megmutatkozik a társadalmi 
réteg, amelyhez tartozik s a kor is, amelyben él. De még finomabb árnyalatokat 
is észrevehetünk: milyen a gy űjtő  viszonya az alkotómunkához, az egyes stílu-
sok jellegzetességeihez, a konstans értékekhez és az avantgárd bizonytalansá-
gaihoz. Ezek a gy űjtemények gyakran nem a gy űjtő  tudatos munkájának ered-
ményeképp lesznek egységesek, hanem a szép tárgy elb űvöltjének személyi-
sége teszi egybetartozóvá a látszólag semmi közöset fel nem mutató munkákat. 
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Ilyen egészekként azonban számunkra azért is érdekesek a komplex kollekci-
ók, mert gyakran egy életút személyes, megrázó dokumentumai is kirajzolód-
hatnak előttünk. 

A vajdasági komplex gyűjtemények tárgyai az európai nagyvárosokból vagy 
az ismert fürd őhelyekről kerültek ide. Csak keveseknek volt értékes családi 
gyűjteményük, amelyet gyarapítani lehetett. A polgárosodás kezdetén a m űvé-
szeti alkotásnak jelentős szerepe lett az üzletkötésekben. A vizitek alkalmával 
az üzletember a polgári házak ebédl őjében látható festmények alapján felbe-
csülhette leend ő  társának a hitelképességét. A képek titkos üzeneteket közvetí-
tettek, s a beavatottak tudták, melyek azok, amelyek például hazafias érzel-
mekről árulkodnak. De kibeszélték ezek a festmények a vallási érzületet, a 
Bécshez való viszonyulást, de még az üzleti hajlamot és érdekl ődési kört is, né-
melyekbő l azt is ki lehetett olvasni, érdekelt-e tulajdonosuk a tengerentúli be-
fektetésekben. Mindenekelő tt pedig a képek értéke adta meg azt az anyagi hát-
teret, amely az üzletkötést kockázatmentessé tette. A képgy űjtemény a gaz-
dagság szimbóluma is volt, hatalmat jelképezett. Persze, ezzel a funkciójával 
vissza is lehetett élni. A polgár, aki minden haszontalanságra sajnálta a pénzt, 
képeket szívesen vásárolt, mert a festmények nagyon is alkalmasak voltak arra, 
hogy a gazdagság látszatát keltsék, s igen gyakran csak a cifra nyomorúságot 
jelentették. 

A magyar festők képeit az itteni polgár a Pesti szalonokból és m űtermekb ő l 
szerezte be, a munkákat a divatos képz őművészek, akik a vezető  réteg ke-
gyeltjei voltak, gyakran megrendelésre gyártották le. Nálunk a két világháború 
között jelentek meg a közvetít ők, s abban az időben főként ők bonyolították le 
a műalkotás-kereskedelmet. Lyka Károly érzékletesen írja a korabeli állapo-
tokról: „ ... úgy megn ő tt a becsületük, hogy a műkereskedők, hogy megbízói-
kat kielégítsék, kénytelenek voltak Nagybányára utazni, ahol összeszedték a 
magántulajdonba került képeket, s vadásztak ilyesmire másutt is Erdélyben. 
Kisült, hogy a valóban művészinek elismert képet egészen biztosan el lehet ad-
ni, még ilyen gazdaságilag elgyöngült időben is. Igaz, hogy néha jócskán kell 
erre várni" (Festészetünk a két világháború között. Képzőművészeti Alap, Bu-
dapest, 1956). 

Az 1923-ban Szabadkán megalakult Vajdasági Képz őművészek Egyesülete 
azt a célt tűzte maga elé, hogy harcoljon a hamisítványok ellen, amelyek el-
árasztották a piacot. A pénz elértéktelenedésének idején ugyanis a m űalkotás 
volta legerősebb valuta, s ez a hamisítókat „munkára" ösztönözte. Még ismert 
művészek is megtették, hogy saját kelend ő  képeiket újra megfestették, motívu-
maikat több festményen variálták. 

Az itteni gyű jtők ritkán „szakosodtak", érdekl ődésük széles körű  volt, a 
lakhelyük környékén él ő  képzőművészek munkáit azonban nem kedvelték, s 
szinte irtóztak a két háború közötti avantgárdtól, viszolyogtak a szociális te- 
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matikájú képekt ől. Legnagyobbra tartották az európai mestereket vagy azo-
kat, akik hasonlítottak rájuk, ezenkívül az alföldi fest őket értékelték, a nagybá-
nyai, a szolnoki, a kecskeméti m űvésztelep alkotókörét. De a Nemzeti Szalon 
vándorkiállításán részt vev ő  nagy „nevek" munkái, valamint meglep ő  módon a 
„nagy magányosok", Nagy István, Koszta József, Nagy-Balogh János és Tor-
nyaiJános alkotásai is nagy népszerűségnek örvendtek. 

Szajkó István: Vinko Per č ić  portréja, 1978 

Vinko Perč ić  is azt a célt t űzte maga elé, hogy komplex gy űjteményt hozzon 
létre. Művészetkedvel ő  volt, vonzották a kiállítások és a régiségkereskedések, 
de sok kortárs képz őművész is jó barátja volt, s t őlük szívesen vásárolt. Az 
idők folyamán mind kritikusabban viszonyulta m űalkotásokhoz, mindjobban 
megválogatta a képeket, ugyanakkor mindjobban hatalmába kerítette az a meg-
szállottság is, hogy gy ű jteményét az utókorra kell hagynia. Elkezdett portrékat 
gyűjteni, főként saját arcképeit. „Ilyesmit még a leghíresebb gy űjtőknél is rit-
kán látunk — emelte ki Vinko Zlamalik. — Hatvan fest ővel készíttette el a port-
réját, s mindenki saját alkotói módszerével és látásmódjával hozta létre a ké-
pet." Ahogyan a m űélvezőbő l egyre inkább kifinomult ízlés ű  műértő  lett, úgy 
épült be saját személyisége is, a szó szoros értelmében, m űvészeti tárgyként, 
a gyűjteménybe. Módszere nem volt szelektív, nemzeti, tematikus, motivikus 
vagy időbeli korlátokat nem ismert. Kiállítása alapján jól kivehet ő , hogy kez- 
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detben azokat a fest őket —Benczúrt, Székelyt, Lotz Károlyt, Paja Jovanovi ćot, 
Uroš Predićet — kedvelte, akiknek a munkái a tízes években még kisgyerekként 
közel kerültek hozzá, s valószín ű leg csak későbbi grazi, párizsi, londoni, zág-
rábi tanulmányútjai során fedezi fel a modern képz őművészetet. Az els ő  világ-
háború előtti és a két háború közötti alkotások mellett megtalálhatjuk kortár-
sainak műveit is, akik gyakran személyes ismerősei voltak. 

A kiállítás létrehozója, Vinko Zlamalik külön csoportba sorolta a jugoszláv 
szerzőket, a magyar fest őket, a francia alkotókat (Degas, Gauguin, Bonnard, 
Matisse, Chagall, Derain, Léger, Toulouse-Lautrec stb.), Rembrandt, Goya, 
Picasso, Dali, Henry Moore és mások grafikai lapjait, valamint a naiv fest őket, 
Emerik Feje, Ivan Generali ć , Ivan Rabuzin, Ivan Lackovi ć  Croata, Vangel 
Naumovszki, Dragan Gaži, Ivan Ve čenaj és a szabadkai Milodanovi ć  nővérek 
munkáit. 

A tárlaton hatvanhárom jugoszláviai fest ő  százhuszonnyolc munkáját lát-
hatjuk, a múlt századtól máig, az akadémiai realizmustól, a Müncheni Kör, il-
letve a Zemlja csoport alkotóitól egészen a napjainkban is alkotó m űvészekig. 
Vlaho Bukovac, Celestin Medovi ć  és Emanuel Vidovi ć  munkái mellett Milan 
Konjović , Petar Lubarda, Mili ć  od Mačve, Petar Dobrovi ć , Milo Milunović , 
Zlatko Šulenti ć , Vilko Gecan, Oskar Herman, Zlatko Prica, Ferdinand Kul-
mer, Nives Kavuri ć -Kurtović  és mások alkotásai sorakoznak, s megtalálhatjuk 
itt szülőföldjének alkotóit is, Hangya Andrást, Petrik Pált, Szilágyi Gábort, 
Oláh Sándort, Farkas Bélát, de a még ma is fiatal m űvészeket is. Számunkra 
mindenképpen felfedezés Vlado Veli čković  két 1950 -ben keletkezett akvarellje, 
mert az egyik a Bagolyvárat, a másik a palicsi n ői strandot ábrázolja, de Ott van 
a közelben az a forrás is, amelyet Ivan Tabakovi ć  festett meg ugyanabban az 
évben. Érdekes lenne kideríteni, hogyan került Veli čković  Milan Konjović , 
Ante Abramovi ć , Dobrica Ćosić  és Oskar Davi čo társaságában az egyetlenegy-
szer megrendezett palicsi m űvésztelepre, akkor, amikor még fiatal alkotó volt, 
hiszen majd csak két év múlva tör be az ország képz őművészeinek élvonalába. 

A francia anyag természetesen leny űgöző , mégis egyetérthetünk Vinko Zla-
malik megállapításával, hogy a magyar fest ők munkái — Ligeti Antaltól (1823-
1890) Szász Endréig — a legértékesebb részét képezik a kollekciónak, s egyaránt 
élményt jelentenek a m űvészettörténészek és a nagyközönség számára. T666 
mint ötven fest ő  kilencven munkáját láthatjuk a tárlatnak ebben a részében, s 
ezekbő l a gyűjtő  alapos tárgyismeretére és letisztult ízlésére ismerhetünk. 

Természetesen még a kiállításnak ezt a részét sem tudjuk teljes egészében 
idevarázsolni, a kiállított tárgyak értéke azonban elengedhetetlenné teszi, hogy 
legalább húsz-egynéhány nevet föltétlenül megemlítsünk. Az expresszioniz-
must az olasz Novecento stílusjegyeivel mesterien ötvöz ő  Aba Novák Vilmos 
1933 -ban készült festménye er őteljes koloritású, kiváló alkotás. A századfor-
duló népszerű  festőjének, Bihari Sándornak egy korai plein air-képe érdemel 
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figyelmet. Czóbel Béla, aki fauve-ista t űzijátékával ejtette ámulatba 1906-ban 
Nagybányát, Virág cím ű , égő  színekben pompázó képével kapott helyet Per č ić  
gyűjteményében, amilyet alkotóerejének teljében, 1934-ben festett. A poszt-
impresszionista Csók Istvánnak a Züzü-portrésorozatból látható egy képe a 
kiállításon, de ott van a Paál László és Munkácsy baráti köréhez tartozó Deák-
Ébner Lajos is, aki döntő  hatást gyakorolt a szolnoki m űvésztelep megalakulá-
sára, az ún. alföldi festészet létrejöttére. Egry József a tárlat „gyöngyszeme". 
1909-ben keletkezett Vásárosok cím ű  képével rijekai szállásadójának fizetett, 
amikor Pechón Józseffel együtt a tengerpartot Rijekától Dubrovnikig bejárta és 
festett, valószín űleg 1910-1913-ban. Nem tudom biztosan, de bennem fölme-
rült a gyanú, hogy a másik kiállított kép, a Badacsony, csak egrys modorban 
van megfestve, nem állítom, hogy hamisítvány, de kételyeim támadtak a hite-
lességét illetően. A kiállításon szerepel még Ferenczy Károly Kiköt ő  csónakkal 
című  képe, amely a fest ő  jellegzetes kézjegyét viseli magán, továbbá Fényes 
Adolf 1903-as keltezést visel ő  Szolnoki utcája, amely esztétikai erényei mellett 
dokumentumérték ű  is. A két háború közötti magyar festészet jelent ős egyéni-
sége. Kmetty János Reggeli cím ű , valóban értékes festményével hívja fel magá-
ra a figyelmet. Itt láthatjuk Koszta Józsefnek, a „nagy magányos"-nak a fest-
ményeit is, amelyeken a temperamentumos ecsetkezelés és a harsány színek a 
Szentes környéki szállások emberének drámaian megrázó élete elevenedik meg. 
S a festők sorában jelen van a precíz kidologzású romantikus felhangú tájképek 
megalkotója, Ligeti József is — annál a Markó Károlynál tanult Firenzében, aki-
nél a bánáti biedermeier fest ő , Konstantin Danil is — s aki pedagógus és custos 
volt, többek között Munkácsy Mihály támogatója. Nem hiányzik innen a Vaj-
daságban igen népszerű  Magyar Mannheimer Gusztáv sem, aki Bécsben Ma-
kart-tanítvány volt, s kés őbb Benczúr Gyulához és köréhez tartozott. Mészöly 
Géza Csónak a parton című  festménye méltóképpen reprezentálja ezt a múlt 
század hetvenes éveiben jelent ős munkákat létrehozó fest őt, a Tisza és a Bala-
ton megszállottját, aki szinte portrékat festett a tájról. Itt láthatjuk a korai ku-
bizmus és a szegények világának elkötelezettjét, Nagy Balogh Jánost is, rajza-
ival. Perč ić  hagyatékában két kiváló Nagy István-pasztell is megtalálható, az 
Erdélyi öregasszony és a Virágok. Nemes Lampért Józsefnek is két festménye 
található meg a tárlaton, azzal, hogy az 1916-ban keletkezett az igazán értékes. 
Nemes Lampért egyébként a magyar festészet sajátos figurája, aki 1916-ban és 
1917-ben a Nemzeti Szalonban, 1920-ban pedig Berlinben állította ki munkáit, 
s nagy hatást gyakorolt Uitz Béla és Kmetty János festészetére. Paál László, aki 
ma talán még barátjánál, Munkácsynál is híresebb fest ő , Gyümölcsös című  ké-
pét 1972-ben festette, alkotóerejének teljében Barbizonban, ahol élete végéig 
Ott maradt. A Terasz cím ű  Rippl-Rónai-kép méltóképpen reprezentálja fest ő -
jét, akinek a munkái még Gauguin érdekl ődését is fölkeltették, s akit Maillol, 
Bonnard és M. Denis, a Nabis-csoport tagjai is befogadtak, s barátjuknak tar- 
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tottak. A kiállításon Rubovics Márk nálunk népszer ű  zsánerképeivel szerepel, 
de ott van Fest ők a Dunán című  képével a magyar modern festészet jelent ős 
egyénisége, Sz őnyi István, továbbá a népszer ű  Spányi Béla is. Thorma János 
Hazafelé című  képe a nagybányai m űvésztelep alapító tagjának minden jelleg-
zetes ismertet őjeleit magán viseli. Szász Endre Megkínzott cím ű  grafikájáról 
ráismerhetünk a szürrealista grafikus és illusztrátor kézjegyére, de a másik kiál-
lított kép, a Vadkacsavadász dilettáns kézm űvesmunka, egész biztosan hami-
sítvány. Az alföldi fest ők jeles képviselőjének, Tornyai Jánosnak az Erdei tisz-
tás c. képe a gyűjtemény legértékesebb darabjai közé tartozik. A Székely Béla-
tanítvány és a Hollóst'-kör tagja, Vaszary János légies A teraszon és A parkban 
című  akvarelljei is a festő  legjobb munkái közé tartoznak, s újfent meggy őződ-
hetünk róla, hogy szerz őjük nem véletlenül volt egyaránt kedvence a m űértők-
nek és a nagyközönségnek. Úgy érzem, ebb ől a felsorolásból nem maradhat ki 
Mednyánszky László, Rudnay Gyula, Kernstok Károly, Márffy Ódön, Ber-
náth Aurél, Berkes Antal, Pataki László, Iványi-Grünvald Béla, Herman Li-
pót, Krusnyák Károly és Eisenhut Ferenc neve sem. 

A kiállításról szólva nem kerülhetjük meg a Per č ić-portrékat sem. Az els ő  
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1936-ban keletkezett, s csak egy titokzatos J. H. szignatúrával van ellátva, ezt 
követi a többi, melyek között silány vázlatok, dilettáns munkák és kiváló alko-
tások egyaránt találhatók. A jelent ősebbek közül kiemelhetjük Szajkó István, 
Radmila Radojevi ć , Szilágyi Gábor, Vinkler László, Mili ć  od Mačve, Božidar 
Lakac, Katarina Tonkovi ć  és Milan Konjovi ć  festményét, valamint Nesto Or-
č ić  Perč ić -szobrát. Bármennyire is érdekes végignézni ezeket az arcképeket, el 
kell mondanunk, hogy a gyűjtemény egésze sokkal többet elárul a képeket 
adó-vevő , cserélő , a művészetért rajongó, műalkotásait megválogató és meg ő r-
ző  emberről, mint maguk a portrék. 

Vinko Perč ić  gyűjteménye nem helyi jellegű  tehát, hanem univerzális értéket 
képvisel — ez jelenthetne talán egyedül némi vigaszt azoknak, akik úgy érzik, 
hogy ezeket a műveket kiszakították természetes környezetükb ő l. De talán 
nem ártana jobban odafigyelni kulturális értékeink sorsára. Szabadkának ma is 
vannak képzőművészei, akik a mostoha körülmények ellenére is jelent ős alko-
tásokat hoznak létre, a szó szoros értelmében helyet követelve maguknak. Ta-
lán még turisztikai szempontból sem lenne érdektelen, ha a Palicsi-tó partján 
üresen tátongó építészeti remekeket kiállítótermeknek, múzeumoknak rendez-
nék be vagy más művészeti tevékenységnek adnának helyet bennük. Hogy 
Szabadka végre igazán azzá lehessen, ami: a kulturális értékek városa. 

T. É. fordítása 



EGY „JUGOSZLÁV FESTŐ "  

Petar Omčikus retrospektív kiállítása  

Modern Művészetek Múzeuma, Belgrád, 1989. június július»  

SEB Ő K ZOLTÁN  

A szokványos munkatársi, haveri, illetve szerkeszt ői kérdésre, hogy „mir ő l  
írsz?", hetek óta azt füllentem, hogy Om č ikusról. Ez tényszerűen mind a mai  
napig nem volt igaz, lényegében azonban igen: a belgrádi Modern M űvészetek  
Múzeumában látott retrospektívája óta egyfolytában tolakszik bennem egy  
imaginárius írás, csak épp nem hajlandó átfolynia papírra. A lefekvés el őtt tá-
madt ötlet reggelre elavul, az autóbuszban zötyögtetett gondolatok fél óra  
múlva erő ltetetteknek bizonyulnak, a nagy nehezen összekotort jelz ők pedig  
mind-mind sántítanak. Ha az ilyesmi két napnál tovább tart, az ember becsület  
szóra megígéri, hogy szakmát változtat, miközben egyre biztosabb lehet ben-
ne, hogy nagyon fontos m űvésszel van dolga. Tehát még „utoljára csak azért  
is" megírja, s minden kezd ődik elölrő l.  

Ezt a „csak azért ist" jelen esetben egy igen bosszantó mozzanat is gerjeszti.  
Miután mindenkinek azt mondtam, hogy Om č ikusról írok, rendszerint a kö-
vetkező  kérdést szegezték nekem: „Ki a fene az az Om čikus?" Külpolitikus is-
merősömnek elárultam, hogy ellenzéki sámán Szibériából (vagy ha úgy akarja,  
protest-performer), entellektüel körökben olyanokat mondtam, hogy az eszki-
mó építészet posztmodern szárnyának teoretikusa, vagy egyszer űen finn szár-
mazású marokkói filozófus. Erdekes módon, mindez nemcsak izgalmasabb-
nak, hanem hihet őbbnek is bizonyult, mint a szomorú igazság, hogy Om čikus  
csupán egy jugoszláv fest ő . A zseniális túlvilági eszmék büszke hordozója he-
lyett az emberek lelki szemei el ő tt megjelent egy szerencsétlen flótás, aki felte-
hetőleg heroikus igyekezettel próbálja bepiszkítania szép fehér vásznat, anél-
kül hogy ez néhány szerencsétlen flótáson kívül bárkit is érdekelne. Megélni  
nem tud abból, amit csinál, mert nincs m űvészeti piac, a kritikákkal még perle-
kedni sem tud, mert nincs képz őművészeti kritika; ha követi a nemzetközi ten-  

A kiállítás következ ő  állomásai: Rajko Mamuzi ć  Képtár, Újvidék, 1989. okt ~ibrr—november;  
Modern Művészetek Képtára, Zágráb, 1990. január—február; Modern Képtár, Ljubljana, 1990. feb-
ruár—március  
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denciákat, azt mondják rá, hogy divatmajmoló; ha nem követi, akkor pedig 
provinciálisnak bélyegzik. Valóban mi érdekes lehet abban, ha valaki fest ő  és 
ráadásul jugoszláv? 

Rá kellett jönnöm, hogy ezek a dilemmák Om č ikus sorsának központi moz-
zanatai. 1945 -ben a belgrádi Képz őművészeti Akadémiára iratkozott. Olyan 
időszak volt ez, amikor a jugoszláv fest ő  helyzetét a szokásos nehézségek mel-
lett még egy alapkín is nehezítette: a politikusok elhatározták, hogy megszab-
ják a festőknek, hogyan kell az üres vásznat kitölteni. A parancs körülbelül az 
volt, hogy tipikus embereket tipikus helyzetekben realista megközelítésben 
kell ábrázolni. Om čikusnak ez kezdett ő l fogva annyira nem ment, hogy né-
hány társával együtt kénytelen volt kivonulni az akadémiáról. A politikusok 
szitkozódása el ő l Zadar környékére menekültek, ahol a föls ő  struktúráktól né-
mileg függetlenedve, megpróbálták a világot úgy lefesteni, ahogy nekik jólesik. 
A szellemi pusztaság és az ideológiai nyomás azonban olyan csökönyösnek bi-
zonyult, hogy Om čikus kénytelen volt levonni a megfelel ő  következtetést: el-
ment Párizsba, és azóta is Ott él. Némi optimizmussal úgy képzelhetnénk, 
hogy ezzel megmenekült a saját árnyékától, de természetesen nem így történt. 
Egy interjúban nemrég megkérdezték t ő le, miféle érdekl ődést tapasztalt Pá-
rizsban a jugoszláv képz őművészet iránt. A következ őket válaszolta: „Semmit 
sem tudok arról, hogy hol vagyunk, mik vagyunk, vagyunk-e egyáltalán ... Ha 
azt mondtad, hogy spanyol vagy, rögtön besoroltak valahova Goyától errefelé. 
De ha jugoszláv voltál, és fest ő , az semmit sem jelentett." 

Ilyen starttal kezd ődött tehát Om č ikus pályafutása a modern m űvészet ak-
kori központjában, s hogy a helytálláshoz milyen óriási er őfeszítésre lehetett 
szükség, azt csak elképzelni lehet. Tény viszont, hogy sikerült helytállnia. Pá-
rizsba érkezése után három évvel önálló kiállítása volt az Arnaud Galériában, 
ugyanabban az évben meghívták a Májusi szalonra, s nem kisebb autoritások 
figyeltek fel munkáira, mint Charles Estienne és Michel Seuphor, kés őbb pedig 
Rene de Solier, Georges Boudaille vagy például Gerald Gassiot-Talabot. Om-
čikus jugoszláv festő  létére néhány év alatt elérte, hogy neve Párizsban kevésbé 
csengjen ismeretlenül, mint nálunk. 

Most, hogy a belgrádi Modern Művészetek Múzeumában végre az egész 
életmű  áttekinthet ővé vált, elérkezett az id ő , hogy magukból a művekből von-
juk le a következtetéseket. El őször is meg kell jegyeznünk, hogy Om čikus so-
hasem vált párizsi fest ővé. Azzal, hogy a franica f ővárosba költözött, m űvésze-
tében semmi döntő  változás nem történt. Ha jól megfigyeljük korai képeit, ki-
derül, hogy egyszerűen felszabadultak és váltakozva önállósultak azok az érté-
kek, melyek az 1952 -es első  belgrádi kiállításán már mind megvoltak. Amikor 
például 1947-ben megfestette a Zadari romok cím ű  kitűnő  képét, még semmit 
sem tudhatott az informel párizsi fölfutásáról, de máris karnyújtásnyira került 
az irányzat legradikálisabb válfajaihoz: a festéket vastagon, pépszer ű  formában 
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vitte fel a vászonra, s olyan indulatos gesztusokkal dolgozta meg, hogy szinte 
teljesen eltűnt mögüle az ábrázolat. Három évvel kés őbb madártávlatból örö-
kítette meg Dubrovniket és az állomáson vesztegl ő  vagonokat. A „lenézetbő l" 
következően a látvány mindkét képen geometrikus alapelemek szeszélyesen 
hullámzó szerkezetévé egyszer űsödött. Mindezt laza ecsetkezelés ű , maszatos 
foltok segítségével értelmezte, nagyon hasonló hatást keltve, mint amivel né-
hány évvel később a jellegzetesen vizeny ős párizsi absztrakcióban találkozha-
tunk. Omčikus már Párizsba indulása elő tt sokoldalú, érett fest ő  benyomását 
kelti: képein hol a festői anyag gazdagsága, hol az érzékeny kolorit, hol pedig a 
lendületes ecsetkezelés biztonsága kerül különösen el ő térbe, miközben egyik-
másik munkáján olyan bámulatos kifejez őerővel tudja megragadni modelljét — 
legyen az egy dinnye, egy tányér sült hal vagy kedvenc tanára —, mint a kés őbb 
kibontakozó újfiguráció legjobbjai. Másrészr ől nem lehet nem észrevenni, 
hogy Omčikus Párizsban mind a mai napig egyetlen divatáramlatnak sem lett a 
kiszolgálója. Amikor hagyta, hogy festményein a primer gesztus uralkodjon, 
azért mindig megőrzött valamit az ábrázolatnak legalább a hangulatából, ami-
kor munkái geometrikussá egyszer űsödtek, mégis távol tartotta magát az ak-
koriban domináló egyöntetű  egzaktságtól, amikor pedig ismét visszatért nála a 
figura, az nagyon is szervesen n ő tt ki a rá kezdett ő l fogva jellemző  informel 
anyagiságból vagy a szeszélyesen cikázó gesztuskötegekb ő l. 

A belgrádi retrospektíva másik fontos tapasztalata, hogy Om čikus végig par 
excellence fest ő  maradt. Nem filozofáló, nem magyarázkodó, nem mesélget ő  
festő , hanem tisztán fest ő , aki nem a világ gondját-baját festi, hanem a képet. 
Noha 1982-től szobrászkodással is próbálkozott, ezek a munkái is összeté-
veszthetetlenül egy fest ő  kísérletei. A súly, a tömeg, a volumen, a struktúra és 
más tipikus szobrászati problémák helyett ő t gipszöntvényein is sokkal inkább 
az érdekli, ami képein: mindenekelő tt az anyag és annak faktúrája. Festménye-
in és szobrain éveken keresztül párhuzamosan foglalkoztatja például a hab 
megjelenítésének a problémája, s nyilván az sem véletlen, hogy gipszöntvénye-
inek leggyakoribb motívuma épp a piktor, aki lázasan mázol mindent, ami a 
keze ügyébe kerül. Beleértve saját magát is, hiszen ecsetjéb ől a festék mintegy 
véletlenül folyton hófehér testére csorog, olyan gazdag színes felületet eredmé-
nyezve, mint amit Om čikus informelperiódusából már jól ismerhetünk. S ez a 
visszautalás megint csak nagyon jellemz ő  rá: noha életm űvében viszonylag 
gyakoriak a stílusfordulatok, soha nem merészkedett olyan területre, amelyet 
korai művei legalábbis csírájukban ne tartalmaztak volna. Munkássága tehát 
végül is nem más, mint nagyszabású dialógus az ártatlan öntudatlanságban 
született ifjúkori m űvekkel — legalábbis ehhez a dialógushoz képest a kívülr ő l 
érkező  lehetséges hatások szinte lényegtelennek t űnnek. 

Másként fogalmazva, belgrádi kiállítása alapján Om čikust plasztikus egyéni-
ségnek látom, méghozzá abban az értelemben, ahogy a plaszticitást William 
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Petar Om č ikus: Pályaudvar 

James határozta meg: „Olyan struktúra birtokában lenni, amely eléggé gyenge 
ahhoz, hogy engedjen a küls ő  erőknek, de egyben eléggé er ős is ahhoz, hogy 
ne azonnal engedjen". S ő t, Omčikusra vonatkozóan ehhez még hozzá kell ten-
ni: eléggé erős ahhoz, hogy soha ne teljesen engedjen. S amiben soha nem en-
ged, az az a bizonyos valami, amit sokféleképpen nevezhetünk, de hogy kicsú-
szik a markunkból, abban biztosak lehetünk. Kicsúszik, mert mindig ugyanaz 
és egyúttal mindig más. Birtoklásához talán valami olyanfajta er ő  kell, ami iga-
zából csak a kicsiknek, a gyengéknek adatik meg — azoknak, akik a maguk létét 
helyzetüknél fogva kénytelenek tízszeresen is igazolni. Mindenesetre ilyennek 
látom Omč ikust, a jugoszláv fest ő t. 



NoтESz  

TOLNAI OTTÓ  

KÉSEI BÚCSÚ A PAPP FIVÉREKTŐL  

Csak most, a napokban jutott el hozzám a hír (majd kedden írok-mondok  
róla valamit a rádióban, volt az els ő  kétségbeesetten védekez ő  gondolatom):  
Zentán meghalt Papp Miklós. De ahogy most hozzáültem, hogy feljegyezzek  

valamit róla — az Új Symposion első  technikai szerkesztőjéről, a finom kezű  
rajzolóról, az Újvidéki Rádió egykori bemondójáról — belém hasított a felisme-
rés, hogy pár évvel korábban elhunyt bátyja, Tibor — a Symposion-melléklet  
színi- és filmkritikusa (Bruck belgrádi vendégszereplésér ől, meg Godard Élni  
az életet című  filmjérő l írt), a rendező  és versmondó — halálakor sem szóltam  
volt egy szót sem.  

Így immár csak együtt szólhatok az 50-es és a б0-as évek e két tehetséges (túl  
tehetséges), színes — mitikus — és tán éppen ezekb ől kifolyólag, felettébb tragi-
kus figuráiról. Együtt. Ugy, ahogy mindig is emlékezni fogok rájuk, ahogy  
mindig is megjelennek, mutatkoznak el ő ttem.  

Tógában és saruban állnak az Ifjúsági Tribün színpadán. Két görög Jovan  

Hristić  drámájában. Állnak a színpadon, és párbeszéd közben egy tálból sze-
mezik a sző lő t. Illetve szemeznék, ha az idősebb már bejövetele előtt, a színfa-
lak mögötti homályban nem happolta volna fel az egészet. Állnak tehát így. És  

sző lő  nélkül, nincs más hátra, kénytelenek színészkedni, kénytelenek úgy ten-
ni, mintha szemeznék a sz ő lőt, noha éppen ezt nem akarták. Precízen meg lett  

hagyva ugyanis a főszervezőnek, Kolarik Fintának (az 50-es és 60-as évek má-
sik mitikus figurájának), hogy reggel friss sz ő lő t vásároljon a piacon, méghoz-
zá jócskán — éhesek voltak, éhesek mindig, szinte a farkasétvágy határán. Igen,  

így látom őket, ahogy az alacsony, kreol Tibor, a magasabb, sz őke Miki felé  
nyújtja a fatálat, és rejtett iróniávan azt mondja: — Vegyél, Oresztész.  

Ez később egyik alapmondatunkká lett. S az a mozdulat is egyik alapmozdu-
latunkká. Ahogy finom, ám egy árnyalattal mégis mohóbban, éhesebben a kel-
leténél (hiszen Hristi ć  még nem Pasolini) belenyúl a fatálba, kotorászni kezd a  

sző lőcsumák között, mind gyorsabban, mind idegesebben, de szigorúan csuk- 



1054 	 HÍD 

lóból, és ahogy igazi göröghöz illik: nagyvonalúan és mégis felettébb érzékien 
(olyannyira, hogy nekünk, akik nem sokkal kevésbé voltunk éhesebbek náluk, 
csorogni kezdett a nyálunk: ez a kurva Finta, néztünk össze, ottonel muskotályt 
vett ennek a két facér görögnek!) eszegetni kezdi (eszegetni kezdik) a Semmit. 

Tiborral együtt jártam gimnáziumba. Vele és ifjú rajztanárunkkal, Benes 
Józseffel álmodoztunk a kietlen városban a m űvészetek valami nagy megújulá-
sáról. Benes akkor érkezett Belgrádból, s kezdett rendszeresen járni Párizsba, 
a művésztelep hőskorát élte, évente kiállítottak Ott az ország legjobb fest ő i, 
évente többször is megfordultak ott az ország vezet ő  műkritikusai, (Benessel 
az Új figurációt, a Mediaiét abszolváltuk, Trifunovi ć  Lazóval pedig az infor-
melért lelkesedtünk — akkor még Konjoviétyal szemben is.) Am én, emlék-
szem, még ezt is keveselltem: hevesen bíráltam a m űvésztelepet. (Istenem, ha 
a mai művésztelepre gondolok, elszégyellem magam — da hát ki hitte volna ak-
kor, az 50-es évek második felében, hogy nemcsak jobb lehet, ki hitte volna, 
hogy ennyire leülhetnek a dolgok. Ki hitte volna, hogy közben még a gimná-
zium is megszűnhet.) 

Tibor a A revizort rendezte, az Ő s Kajánt, a Hollót szavalta parázs önkép-
zőköreinken. 

Aztán együtt kerültünk Újvidékre. A magyar tanszék növendékeivel színre 
vitte Brecht Lucullusát. Ez volt az az előadás, amelyért Sinkó annyira lelkese-
dett, amely után óráin hosszan mesélt a Brechttel való találkozásairól... 

Ljubljanába került az akadémia rendez ő i szakára. Dušan Jovanoviétyal járt 
egy osztályba, Dušan mint rendkívüli tehetségre — jelenségre — emlékezik rá. 
De többször beszéltem róla Petar Božiétyal, a regényíróval és Zajccal, a költ ő -
vel is. Abban az id őben már én is zágrábi azíliumomban éltem, és ismét gyak-
ran voltunk együtt. Gyakran és mind regényesebb körülmények között — im-
már mind a ketten farkaséhesen, mind a ketten abból a fatálból szemezgetve a 
Semmit. Emlékszem, nemegyszer keseregtem neki, lám nem regényíró lett be-
lő lünk: regényhősökké züllöttünk... O ismertetett meg Doreennal, indonéz 
múzsámmal — múzsánkkal: 

„a Doreen 2-t megzenésítettem" 
— üzente szép versében, a Kontrapunktban Domonkos. 

Ljubljanából Koperbe vezetett az útja. A kiskorúak nevel őintézetében dol-
gozott az isztriai félsziget legcsücskén, közvetlenül az olasz határnál, isteni 
környezetben, komoly szakmai sikereket könyvelve. Itt még meglátogattam. 
Ő  meg minket látogatott meg nemsokára Rovinjban, amikor Domonkossal Ott 
töltöttünk egy telet. Majd Olaszország, Franciaország következett. Párizsban, 
77-ben még együtt töltöttünk néhány hetet (egy szálloda portáján dolgozott, 
mindennap más-más vendég ruháját öltve magára), ismét csak regényes körül-
mények között .. . 
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És végül Németország, Frankfurt. Pincérkedett, kávéháza volt, de írt is (azt 
hiszem, már németül), és a tv-nél is próbálkozott. Olykor hajnalonként felhí-
vott telefonon, és fantasztikusabbnál fantasztikusabb dolgokat mesélt. Az 
életét. 

„A mottó például a lemezkereskedésben lev ő  kassza melletti lemezfelírás, s 
hasonló funkciója van, mint Az utolsó leheletigben egy filmplakátfeliratnak 
(Kegyetlenül élni mindvégig)" — írta 63-as Godard-esszéjében. 

Miklós finomabb tehetség volt. Egész kis rajzopusa láthatóa Symposion-
melléklet lapjain, a Kontrapunkt című  antológiában, de ha jól emlékszem, a 
Major-féle Hídban is rendszeresen dolgozott. A Matisse-vonalnál is finomabb, 
érzékibb volt az ő  vonala, nem is vonal volt az, valami éteri húr, hattyúlapra 
hulló nő i hajszál. 

Több Domonkos-verset illusztrált akkor Mauritscsal együtt, és Benessel, 
meg Baráthtal meghatározói voltak annak az új vizualitásnak, amely majd a 
nagy formátumú Uj Symposionban teljesedik ki általuk. Magába a folyóiratba 
már kevesebbet rajzolt, egy-két kollázssorozata volt még esemény.. . 

De finom prózái is jelentek meg, amelyben egy öreg hangszerkészít ő ről me-
sélnek például, aki egy régi (évezredes) hárfa miatt heged űhúrra akasztotta fel 
magát... Újraolvastam most néhányat, és megdöbbenve tapasztaltam, lírájuk 
mitsem vesztett az id őben: „Mikor a főutcán megnyitottuk piciny kovácsmű-
helyünket, örömében elsírta magát. A képeslapárus gyerekek kara soha nem 
dalolt olyan gyönyörűen, mint akkor. Nekik külön kis emelvényt építettünk a 
műhely sarkában, ott, ahol Thamürisz domborm űve állt. Együtt ültünk asztal-
hoz, és az öreg Héphaisztoszhoz fohászkodtunk. Akkor még üres volt min-
den, csak Poszeidón két tengeri lovacskája vágtatott a kék falakon. Bronzból 
voltak kikalapálva, és a néreiszek kacagva integettek a piciny nyergekben... 

Egyik legjobb korai rajza itt lóg szobám falán. Az elmúlt évtizedben már 
csak ezen a rajzon keresztül kommunikáltunk. 

Nagy hal feje csúszik elő  egy megszenvedett, bohócarcú lény csíkos kosztü-
me alól — ám amíg mi megrettenünk, hátrah őkölünk az előbukkanó rém el ő l, 
látjuk, az ő  kezei gyengéden ölelik, óvják a nagy halat... 

Kedden értesültem Viceit ől a haláláról, és tegnap a Magyar Szóban fényképe 
alatt már a megemlékezés szövegét olvashattam, azt, hogy immár egy hónapja 
halott. Megdöbbentett ez a tény, mármint az, hogy egy hónapra volt szükség, 
hogy Zentáról a hír eljusson hozzám. 

Hát igen, ennyire lelassult világunk, leállt minden. Akkor mikor ér el ez a hír 
Uppsalába? Vagy tán jobb lenne, ha el sem érne, és egy Domonkos-regényben 
élő  figurákként toppannának ismét közénk a Papp-fivérek? 

A Magyar Szó gyászjelentései, apróhirdetései között böngészve könnyes 
szemekkel, az 50-es és 60-as évek fenn már megidézett mitikus figurájának, 
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Kolarik Finta barátunknak a szövegére — titkos üzenetére — bukkanok: „15-20  

kilogrammos malacok és kiskacsák eladók... Mohol (a trafónál)".  

Hát igen, a mi regényünkhöz (életünkhöz) már ez is hozzátartozik. Ám ők  
élték az életüket, úgy, ahogy kedvenc regényeink, filmjeink h ősei, és nem papi-
roson araszolgatva, mint mi. Es mindennek ellenére mégis úgy érzem, csak  

most, Miklós — Tibor által kissé Persze átrendezett — lírai világában, valahol egy  

túlvilágon kezdenek el igazán, úgy igazán élni, úgy igazán játszani, kezükben  

immár örökre teli tállal — együtt idézve, énekelve szinte Miklós 63-as novellá- 
~ át  

„Emlékezetünkben semmi sem maradt meg a földi életb ő l."  

KÉPALÁÍRÁS  

Penovdc Endre rajza  

Vonallal hasított, éles él ű  hasábon megülő  ember.  
Miféle hasáb?  
Láda tán.  
A meglett férfiak olykor felkapaszkodnak a puhafa létrán puhafa házuk nyi-

tott padlására. És megpihennek önnön hosszú puhafa ládájukon. Igen, azt a lá-
dát nem lenne szabad koporsónak nevezni, hisz semmi nyomát sem lelni rajta  a 
gyászpompának (pompes funébres) bakacsinnak, aranycirádának. Megülnek  a 
meglett férfiak, az aggastyánná lett férfiak önnön ládájukon. Sosem is volt má-
suk, mint amit puhafából csinálhattak. Puhafából meg ládát legkönnyebb  
összerakni. Sosem is volt másuk, mint három ládájuk: a házuk, egy rövid (ka-
tonaláda) és egy hosszú. Megülnek, még jobban lecsendesedni. Hallgatózni  a 
puhafa erdő  közepe felé. Riga mellett jártam egyszer egy ilyen erd őben (még a  
gyerekkor erdejétő l is tisztább, csendesebb erd őben), egy ilyen puhafa házban,  
egy ilyen puhafa padláson. S ha most e rajz el ő tt éppen az az erd ő  jutott eszem-
be, akkor biztosan van valami egyedülálló tisztaság, csönd — puhaság e vona-
lakban...  

Vagy kristályhasáb. Ami épp az előbb bukott ki cikkanva a hegyb ől. Ki-
lökte magából, túl szabályos. Vakító kristályhasáb. Ami épp az el őbb zuhant  
alá valamikósza égitestr ő l.  

Az ember maga vázlatos. Nem is tudjuk, csak skiccként jelezzük-e, vagy  
csontváznak nevezzük.  

Ilyen abszolút könnyed vázlatot csak az akadémia növendékei tudnak fel-
dobni puhafa szénnel, csak a koncentrációs táborok csupaszítanak ilyen csont-
keresztre, miel őtt szénné égetnék az emberfiát (lásd például Mušié „helyszí-
nen" készült rajzait mint e m űfajban a legfontosabbakat). Az ember még vázla- 
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Penovác Endre rajza 

tos. Olyannyira, hogy azt hihetn ők, magától firkálta egy HB-ceruza. Vázlatos, 
de gyomrában valami kél, méhében valami gomoly összpontosul, mint tavaszi 
ág végén a méhlabda. Fejetlen. Mintha csak a fej lecsúszott volna. Mintha csak 
lenyelte volna saját fejét." 

„Am a / csonka test mégis izzik, mint a lámpa, / melyben mintegy visszacsa-
varva ég / nézése." (Rilke) 

A fontos figurális rajzokon sokszor válik feleslegessé a fej, sokszor vágja le a 
papír éle, ez a borotva, csapja le ez az angyali nyaktiló. Danilo Kiš szép esszét 
szentelt ennek a kérdéskörnek, mármint annak, miért nincs feje Veli čković  at-
létáinak. „Az ő  számukra — írja Kiš — a fej most felesleges, mert a test e lendüle-
tének grafikai kivitelezésének — a fej zavar. Veli čković  Magasugrói egy méterre 
sem tudnának elrugaszkodni, ha lenne fejük, ha saját gondolataikat kezdenék 
gondolni. „A fejre e Futóknak csak addig van szükségük, amíg a rajtnál állnak, 
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amíg a tekintet a táv és a magasság absztrakcióját mérte, míg a fej az el őszámí-
tásokat végezte, míg komputer gyanánt a gyors kalkulációkat csinálta." 

Jó- vagy rosszindulatú daganat ez a firka ott a hasüregben? A halál vagy az 
élet napként kelő , emelkedő  narancsa? Rák vagy magzat? Szépen feszül ő  hasá-
nak nagydobját hallgatja, nézi, fansz ő re akár a fa északi oldalán a moha arany-
bársonya. 

Benn a nagydobban egy kis játékdob dübög. 
Mezei Árpád mondja: „A testvázlat m űködéséről alkotott öntudatlan kép 

(szétszedése és új rendbe való összerakása) a halál és az újjászületés gondolatát 
fejezi ki." 

SIFLIS ANDRÁS 

Szabadkára utaztam, hogy a könyvtárban megnézzem Siflis András legújabb 
képeit. Teát kapok az igazgatói szobában, miközben egy nagy mappában Slav-
ko behozza a könyvtár kis udvari galériájában kiállítandó lapokat. El őbb csak a 
szőnyegen térdelve pörgetem át az anyagot, aztán egy részét — azokat, amelyek 
kevésbé rajzosak, kevésbé emlékeztetnek Chagallra, illetve Chagall magyaror-
szági utánérz ő ire — felteszem a nagy, ovális asztalra. 

Az ügyvezető  igazgatónő  évfolyamtársam volt az egyetemen, jóíz ű t beszél-
getünk vele. Olykor témánktól függetlenül — függetlenül-e? — meg-megiramo-
dó jeleket írok, rajzolok a lapok közé keveredett noteszomba. Barátn őm a 
könyvtár állományának ritka, értékes kiadványairól mesél, meg is mutat egyet-
egyet, majd magáról a könyvtárépületr ő l, az egykori kaszinóról kezdünk be-
szélgetni, ugyanis nagy zajjal/porral épp takarítják a padlásokat felettünk. Le-
hallatszik a munkások kiabálása, látni hullámzó lépteiket — csak megtartsa őket 
a mennyezet, csak nehogy az ovális asztalra, András rajzai közé zuhanjanak, 
hiszen még Pesten is szeretné kiállítani őket. 

Ez az épület is a zseniális architektának, Szabadka Kosztolányi méret ű  mű -
vészének, Raichle J. Ferencnek a munkája. Engem már kisgyerek korom óta a 
kapu feletti Telcs Ede formálta er őlködő , hangosan nyögő  Atlaszok tartanak 
igézetükben. Ha Szabadkán járok, mindig vetek feléjük egy pillantást, s úgy t ű -
nik, ők is vetnek felém, kérdezvén: bírják-e még? bírom-e még? Éppen ezért 
meglepve olvastam Raichle monográfusának kifogását, hogy nincsenek arány-
ban a rájuk nehezed ő  súllyal, hogy túlságosan erő lködnek az óriási Atlaszok a 
törékeny és gyengéd balkon alatt. Meglepve, hisz én már kisgyerek koromban 
is pontosan tudtam — éreztem — hogy azok a robusztus gipszlények nem a töré-
keny és gyengéd balkont tartják, és még csak nem is a balkonra olykor kiálló 
politikusokat, hanem az egész világot. De úgy is mondhatnám, már kisgyerek 
koromban is pontosan tudtam, hogy egy porszemet, egy fűszálat is olyan ne- 
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héz tartani, mint egy hegyet, hisz az egész világot tartjuk benne. Meg aztán a 
térnek köszönhet ő  csodálatos rálátás miatt is fokoznia kellett Raichle-nek és 
Telcsnek ezeket aBuddha-köldök ű  Atlaszokat, hisz egyértelműen ők tartják 
Szabadka fölött az égboltot. 

Barátnőm arról mesél, hogy repedeznek a gipszóriások, ünnepnapokon 
mind életveszélyesebb kiállni a balkonra. Úgy látszik, tovább nem hajlandók, 
tovább nem bírják tartani a törékeny és gyengéd balkont. A világot. Repedez-
nek, írtam be gyorsan a lapok között elkeveredett noteszomba, egy napon apró 
gipszcserepekre hullnak, hisz biztosan üresek. Uresek a gipsz-Atlaszok. Mi 
lehet bennük? Mi lehet a gipsz-Atlaszokban — miféle armatúra? 

Armatúra — ezt már a rajzokat vizsgálva írtam noteszomba: pasztellarmatúra 
tartja a rajzlapok súlyos tuskáoszát... Es most, noteszomban böngészve mind-
inkább úgy tűnik, az épületről, a hangosan, akárha mikrofonba nyög ő  Atla-
szokról írva is már valójában Siflis rajzairól jegyzeteltem meg-megiramodva. 

Íme a jegyzetek: 

Első  lap, avagy az alvadtvörös vadállat 

Hatalmas, az egész lapot kitölt ő  vörös kétszarvú. A lascauxi sziklarajz nagy 
bizonjára kell gondolnunk. Igen, hisz itt vannak a kis nyilazó pálcikaemberkék 
is körötte (ügyetlenül, de ha jobban szemügyre vesszük őket, láthatjuk, fan-
tasztikusan pontos mozdulatokkal). Az összes vörös Ott csorog az állat testén, 
ott, alvadt vérként. Noha a vad még nincs megsebesítve, mégis pontosan látni, 
hamarosan meg fog roggyanni, el fog esni, el fogják ejteni a pálcikaemberkék, 
ahogyan a mamutokat is elejtették volt... 

Ez így egy kitűnő , erős, brutális gesztusú munka lenne, ám még nem Siflis 
Andrást mutató. A siflisi gesztust, a rá annyira jellemz ő  abszolút pikturalitást 
csak ezek után veszem észre, csak ezek után jut tudatomig: a hátsó lapocka és a 
vért fröccsent ő  farok fölött kis gyengéd türkiz nap! 

Hirtelen nem tudom, sírjak-e vagy nevessek örömömben — örömömben, 
amit ez az ellenpontozás, az alvadtvörös tus és a türkiz pasztell (amit az állat ál-
lán egy kis lila támaszt alá!) vált ki bel őlem. Hát igen, ez a kétszarvú vad is ha-
marosan össze fog roppanni, meg fog roggyanni a csöpp pálcikaemberkék és a 
türkiz pasztellnap súlya alatt... 

Nietzsche írja a Túl jón és rosszon cím ű  könyvében: „Ahogy a csillagok vi-
lágában olykor két nap határozza meg egy bolygó pályáját, ahogy bizonyos 
esetekben különböz ő  színű  napok ragyognak egyetlenegy bolygó körül, hol 
vörös, hol meg zöld fényben, hol megint egyidej ű leg záporozva rá tarka fényá-
radatukat: úgy határoznak meg minket, modern embereket is — hála »csillagos 
égboltunk« bonyolult szerkezetének — különböz ő  erkölcsi rendszerek; cseleke- 
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deteink váltakozó, eltér ő  fényekben ragyognak, ritkán egyértelm űek — és elég 
sok eset adódik, amikor tetteink tarkák." 

Trakl költészetében is két nap ragyog — két fekete nap, de Nietzsche, aki a 
legfogékonyabb az ultradimenziókra, -gondolatokra, -hangokra, -színekre, 
említ először zöld napot. Különben a tarkaság is fontos kategóriánk lehetne 
Siflis képeinek, heterogenitásának értelmezésénél, annál is inkább, mivel egy-
szer már megkíséreltem az újfestészetet a Vidám tudomány tarka bizonytalan-
ságaival magyarázni. 

Második lap, avagy a pasztellarmatúra 

Nem túl jó rajzos sokaság, gondolom, de abban a pillanatban felfedezem —
egészen fenn, teljesen külön, a holdat. Tán hogy alá ne zuhanjon, beli ne essen, 
bele ne fulladjon a rajz összevisszaságába, er ősen alá van dúcolva. Erőslila 
pasztellarmatúra tartja a holdat. Ez tényleg fantasztikus, ahogy az alácsorgó 
holdfény megszilárdul, saját armatúrájává, már-már m űmárvány oszlopává áll 
össze! 

Mellesleg ez a lila armatúra csodálatosan kiegyensúlyozza azt is, ami ki-
egyensúlyozhatatlannak t űnt, a rajzot. És valóban csak úgy mellesleg, kitűnő  
képpé varázsolja az egészet. 

Nézem, és miközben a vékony jégként hullámzó kék mennyezet alatt, az el-
ső  kiadású Spinoza- és Njegoš-kötetekr ől beszélgetünk, mutatóujjamat titok-
ban, félve megérintem a lila pasztellarmatúrát. 

Ha armatúrát mondok, a modern jugoszláv festészet egyik els ő  momentu-
mára, Lubarda Csendélet armatúrával cím ű  41-es festményére is gondolok, 
hisz valahol ott, akkor kezd ődött az a modern m űvészet, amely itt, Jugoszlávi-
ában az 50-es és 60-as években teljesedett ki —amelyb ő l szervesen következett 
a jugoszláviai magyar képz őművészet korai szinkronitása Európával, a Világ-
gal (Sáfrány, Ács, B. Szabó, Hangya, Maurits, Bíró stb.). 

Az illanó holdfényt érintve valójában az Atlasz armatúráját érintem, azt, ami 
tartja a gipszóriásokat, a balkont, Szabadka egét, ahogy Kosztolányi mondaná, 
honi holdunkkal — a Világot. 

Negyedik lap, avagy a fehér faszínes angyal 

Hanyag ceruzarajz a bal sarokban: papírcsákós figura tán. Aztán semmi. A 
szűz papír istentelen szakadéka. Majd egy hatalmas fekete tusfelület. Bosszan-
kodom, ilyent azért mégsem szabad. Aztán újra elém kerül a lap az ovális asztal 
csipketerítőjén. És a roppant tusfelület sarkába szorulva egy nagy, gilisztasze-
rű , rózsaszín tengeri szörnyet pillantok meg. Hogyan került, szorult ide? Ezek 
szerint nincs kizárva, hogy egykor kék volt, azúrként hullámzott ez a fekete fi- 
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lület. És milyen jól van megfestve emberhalacska feje! Csak most döbbenek rá, 
párja lehetne az alvadtvörös kétszarvúnak. 

Es akkor, abban a pillanatban a zsúfolt, az éjszaka szörnyeivel telekarcolt 
tusfelület alsó sarkában valami megmozdul: egy fehér faszínessel rajzolt angyal 
elfordítja a fejét, el, akárha t őlem. Egy angyala sok ügyetlenség között úgy 
megrajzolva, hogy egyszer űen nincs szavam. Dadogva mondom, próbálom 
mutatni: angyal... A többi lapon azért a sok hanyagul megrajzolt, átmásolt an-
gyal, hogy ezt — az igazit! — elrejtse el ő lünk. Erre az egyre neki van szüksége. 
Ez tán Siflis egész életművének leggyengédebb détaila. Vissza kellene térdel-
nem a szőnyegre, és úgy várni a finoman szitáló kék mennyezet leszakadását. 
És akkor már magától lesz egyértelm űvé az is, hogy a papírcsákós ceruzafigura 
felett sem véletlenek azoka kis vörös flekkek: lángnyelvek. 

A siflisi abszolút kontrapunktika. 
Káosz a világ, firkantom noteszomba. Gomolygó gömb, amit valami pókfo-

nál tart. Könnyű  azt mondani, hogy káosz, ám nehéz, szinte lehetetlen megraj-
zolni, megfesteni. És ugyanolyan nehéz megfonni, kifeszíteni — megrajzolni — 
azt a fonalat is. És még ezeknél is nehezebb megtalálni azt a pontot, ahol a pók-
fonál másik vége fixálódhat. A póknak külön mirigye van a ragacs el őállítására. 
Különben egyesek ezt a pontot nevezik Istennek. 

Ötödik lap, avagy az üres pillangó 

Van egy pillangója Siflisnek. Mintha pillangó lenne, én legalábbis annak ne-
vezem. Mind lekopott már hímpora. Nincs rajta szín, ám annál er ősebb, inten-
zívebb, „hupibb", ultrább a színpompa nyoma. A hímpora kép másik részére, 
másik képekre kenődött, maszatolódott — de éppen ezért ez az üres pillangó 
színeskedik legpompásabban. Fantompompa. Igen, innen vétettek mind az 
édességükben, gyengédségükben erős, intenzív, „hugi", ultra siflisi színek. 

Siflis András új lapjain nem élt akadémiai-anatómiai tudásával, adottságaival, 
mert tudta, ahhoz az angyalhoz, az angyalnak ahhoz a mozdulatához csakis ez 
a veszélyekkel teljes út vezet. 

Az az angyala központi motívuma, ám szavainkkal nincs szándékunkban 
zavarni, megerőszakolni. Az ilyen motívumokat csak egyszer, véletlenül pil-
lanthatjuk meg, így is már csak az elfordulás pillanatában .. . 

Épp e gyerekrajzoknak t űnő  lapok elő tt beszélhetünk Siflis érettségér ől. „A 
férfi érettsége: ha újra rátalál arra a komolyságra, ahogyan gyerekként ját-
szott." (Nietzsche) 

Elbúcsúzva, távozva a mind intenzívebben hullámzó kék mennyezet alól, 
ijedten lesek vissza a gipsz-Atlaszokra. Még megvannak. Még nem pukkadtak 
szét, nem hullottak darabokra. Jóllehet mind hangosabban nyögnek a kis bal-
kon alatt. Ismét megnyugszom, meg, mint gyerekkoromban, amikor a Tolnai- 
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lexikonban is ellenőrizhettem, az Atlasz az egész földgolyót tartja vállán, ma-
gát az Atlasz hegységet is, melynek meredek, vulkanikus széle a Földközi-ten-
gerbe.zuhan ... Séta közben olykor közel hajolok egy-egy Zsolnay-cseréphez, 
hogy ellenőrizzem, pattognak, repedeznek-e már. De nem repedeznek, a 
könyvtár Atlaszai még tartják Szabadka felett az eget. A hatalmas, üresen kon-
gó gipsztestek homályában a pasztellarmatúra rezzenetlen. 

„Mégis van Valaki, aki szelíden 
tartja kezében e vad zuhanást." 

(Rilke) 



A FELISMERHETŐSÉG JELEI 

A Forum-könyvek tervez ői megmunkálásáról 

BORDÁS GY Ő Z Ő  

Hazai és külföldi kiállításokon gyakran elhangzik a megállapítás: a Forum-
könyveknek image-ük van. A tipográfiától az esztétikus, m űvészi kivitelezés ű  
védőborítóig könyveink megállják a helyüket Belgrádban, Frankfurtban, Bu-
dapesten, Lipcsében, Moszkvában, Bolognában, Kairóban és másutt, ahova 
minden évben eljutnak. Természetesen egy-egy kiadó jellegét els ősorban az 
irodalmi-szerkesztési munka adja meg, de az is kétségtelen, hogy minden kiadó 
törekszik arra is, hogy Olyan egyedi megoldásokat találjon könyveinek kivite-
lezésében, amelyek megkülönböztetik őket a többiektő l, s ahogy kiadványaik 
magukon viseljék a felismerhetőség jeleit. 

A könyv grafikai szempontból természetesen csak akkor igazán jó, ha a von-
zó „külsőnek", a fedőlapnak és a borítónak megfelel a „bels ő " is: olyan tipo-
gráfiával készül, amely szem el ő tt tartja az olvashatóságot, segíti a befogadást, 
ha tükre és kötésterve funkcionális, illusztrációi kifejezik a kiadvány tartalmát, 
s ha mindezek a komponensek egymással is összefüggésben állnak, jelleget köl-
csönöznek a könyvnek. Az sem mellékes, hogy a könyvtervez ő  milyen anya-
gokat használ fel, tehát a papír min őségre, amire nyomják, a kartoné és a vás-
zoné, amelybe borítják. Mindezek fontos tényez ők, mert hozzájárulnak a vi-
zuális hatáshoz, végs ő  soron pedig az olvasói befogadáshoz is. A jó könyv te-
hát ízléses, kötődik a tartalomhoz, megkönnyíti az olvasást, magán viseli meg-
álmodójának kézjegyét, s tükrözi a kort is, amelyben készült. 

A Forum Könyvkiadó els ő , e szempontokat is figyelembe vev ő  könyvei 
Kapitány László és Tomcsányi László könyvtervez ők nevéhez fűződnek, akik 
szakítottak a 60-as évek elején még divatos, sokszor „kemény" könyvtervezés-
sel, amely előszeretettel alkalmazta a fed őlapon a kifejezetten didaktikus és 
erősen szocrealista rajzokat. Tomcsányi például a tiszta felület ű  könyvek híve 
volt, s úgy gondolta, hogy a pusztán bet ű - és vonalmegoldásos fed ő lapok job-
ban kifejezik korának szellemét, ezenfelül pedig kedvez őbb hatást érhet el ve-
lük, mint a modoros rajzokkal. Könyvtervei közül Herceg János Évek és köny- 
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vele, Bányai János A szó fegyelme, valamint Németh István Zsebtükör című  kö-
tete emelkedik ki nemesen egyszer ű  fedőlapjával és funkcionális, tiszta könyv-
oldalaival. 

Ezt a könyvtervezési elvet vallja Illés Lajos is, aki a Gyökér és szárny és a 
Különös ajándék című  antológiától jutott el a Forum Kiskönyvtár és a még le-
tisztultabb Eletmű  sorozatig (Gál László, Sinkó Ervin és B. Szabó György 
könyvei). Az Illés Lajos tervezte kötetekre a „nyugodt" szövegoldal és az adott 
műfajhoz leginkább ill ő  klasszikus betűtípus jellemző . A fedőlap vagy könyv-
borító leginkább „csak" tónolt vagy egyszín ű , felső  felén nemegyszer vékony 
színes vonal fut végig, amelynek az a funkciója, hogy megtörje az egy szín kel-
tette monotóniát. Ez a vonal hol folyamatos, mint az imént említett két antoló-
gián, hol pedig a vonalat embléma szakítja meg (a Forum Kiskönyvtár könyvei 
esetében). Illés Lajos a hagyományos elvárásoknak megfelel ően kombinálja a 
színeket is: sárgásbarna alapszín ű  fedőlapon a vonal és a könyvcím sötétbarna, 
a fekete tónusúnál pedig pirosa csík, hamuszürke a cím. 

Kapitány László a Tomcsányi—Illés-féle megoldásoknál összetettebb felada-
tokra vállalkozik. Grafikus lévén sajátos m űvészi megoldásokat készít: a négy-
színű  borítón eleinte keretek jelennek meg, majd benne egy-egy vignetta, geo-
metriai forma, majd pedig eredeti grafikai rajz. Több száz könyvterve közül az 
egyik legsikerültebb Fehér Kálmán Fürjvadászat című  verseskötetéhez készült, 
amelynek borítóján a lila szín dominál, s abból diszkréten világítanak ki az 
acélszürke betűk. A tervező  itt a borító alapszínét és a mértani formákra emlé-
keztető  illusztrációkat a könyv bels ő  színes oldalain is variálja. A szedéshez 
használt ún. könnyű  betűknek és ezeknek a légies geometriai formáknak a játé-
ka egyben a költő  lírai létélményének a hangjait is érzékeltetik velünk. Ugyan-
ennek a költőnek egy merőben más jellegű  verseket tartalmazó kötetéhez, a 
Száz panaszhoz sötétbarna tónust használt, ső t fekete el őzéket is illeszt a 
könyvhöz, amivel a panaszmagatartást sejtet ő  zárt versformát erősíti föl kép-
zőművészeti eszközökkel, a saját grafikáival. Ugyancsak a verses motívum- és 
képrendszeréhez igazodnak azok a megoldások is, amelyeket Bicskei Zoltán 
grafikáinak felhasználásával Tolnai Ottó Világpor cím ű  kötetéhez készített. 
Szerz ő , könyvtervez ő  és képz őművész sikeres együttm űködése valósul meg 
ezeken a könyveken, bizonyítékaként annak, hogy az évek során a Forum 
Könyvkiadóban sikeres gyakorlattá vált az ilyenfajta közös munka. Így jött 
létre például a Symposion Könyvek sorozat legtöbb kötete is, amelynek már 
sorozatkoncepciója is feladatul tűzte ki az új irodalomfelfogóst tükröz ő , mo-
dernebb vizuális megjelenítését. Ennek a sorozatnak szinte minden kötete más 
formátumú, ennélfogva a bet űtípusa, a szedéstükre és a fed őlapja is, de ezek a 
Kapitány László tervezte könyvek mégis egységesek, olyannyira, hogy a rend-
szeres olvasó azonnal felismeri: egy sorozatnak a darabjait tartja a kezében. 
Részletesebb szakmai elemzés tárgyát képezhetné, hogy itt a tervez ő  milyen 
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betű- és térelosztásokat alkalmazott, s hogy a fed őlapok sokféleségének me-
lyek azok a közös nevez ői, amelyek az együvé tartozás hatását keltik. 

Sok újdonságot és frissességet hozott a Forum-könyvek tervezésébe Mau-
rits Ferenc is. O a tipografizálás és a képszerkesztés iskoláját az Új Symposion 
műszaki és grafikai szerkeszt őjeként járta ki, s a folyóiratnál szerzett tapasz-
talatait kamatoztatja a könyvtervezés során. Elve, hogy a könyv külalakja, f ő -
ként védőborítója és illusztrációi áruljanak el valamit a m ű  szellemébő l, hogy a 
kép a szöveg hangulati elemeit tartalmazza a képz őművészet formanyelvén. 
Maurits a borítón különösen kedveli a kör alakú rajzokat. Ezek leginkább — el-
sősorban a szépirodalmi művek esetében — portrék vagy portrésorozatok. Ta-
lán legsikerültebb ilyen típusú megoldásai az utóbbi id őben Brasnyó István 
Macula, Podolszki József At, Böndör Ni A gázló, Csorba Béla Rögeszmélet és 
David Albahari Apám evangéliuma című  kötete; ezeken mérhet ő  le leginkább 
vállalkozásának sikeressége. Bár az említett köteteken többnyire azonos típusú 
rajzokat találunk, a tervez ő  és a képzőművész ez ideig elkerülte a modorosság 
buktatóit. Ezek az alapok ugyanis szinte a szövegb ő l lépnek elő , s ezért mindig 
másmilyenek, mindig egyediek, úgy is mondhatnánk, szövegspecifikus figu-
rák. 

Maurits Ferenc a könyvek tipográfiájában is több újítást vezetett be. A ko-
rábban csak folyóiratokban alkalmazott rochwell bet űtípust például bátran be-
hozta a verseskötetekben, annak ellenére, hogy a szigorú könyvészeti el őírások 
ezt a betűfajtát kerülend őnek tartják. A versek balra zárása is eretnekségnek 
számított még nemrégiben, ám éppen a Maurits tervezte kötetek tanúsítják, 
mennyire relatívak a szigorú szabályok. Hozzá kell tenni mindehhez, hogy 
Maurits könyvei már nem ólomszedéssel készülnek, s az újabb, fényszedés ű  
technika újabb megoldásokat is megkövetel s lehet ővé teszi a kísérletezéseket, 
amiben a tervezőnk élen jár. Tolnai Ottó Prózák könyve című  novellagyűj-
teménye esetében Maurits a címeket két vastagabb függ ő leges fekete vonal 
közé zárta, s ezzel nemcsak vizuálisan határolta be a címet, hanem optikailag 
meg is nyújtotta a tükröt, amire azért volt szüksége, mert kisebb szedéstalpon, 
ún. nyújtott betűből szedte a szöveget. Maurits tehát rendszerben gondolko-
dik, egyik megoldása maga után vonja a másikat. Brasnyó István Macula című  
regényében a több mint nyolcszázötven közcímet a margón helyezte el, a za-
varmentésebb folyamatos olvasás érdekében. De újítást vezetett be a regénypá-
lyázati művek tervezésében is, azzal, hogy a logikailag elhatárolható egysége-
ket vagy fejezeteket ábrákkal és odaill ő  rajzokkal választotta el, (lásd Kontra 
Ferenc Drávaszögi keresztek és Apró István Három folyó című  regényét). 

Természetesen vitázni lehet arról, elfogadhatóak-e ezek a megoldások vagy 
sem, az azonban bizonyos, hogyha a műszaki megoldás újdonsága hozzájárul 
az irodalmi élmény gazdagításához, netán a mélyítés, a többletadás szándéká-
val történik, indokolt az ilyen jelleg ű  kísérletezés. Szerencsére Maurits illuszt- 
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rátor is, méghozzá olyan, aki utána tud eredni az író gondolatainak, sokszor 
egyetlen szövegpillanat cselekményét ültetve át rajzába, úgyhogy képz őművé-
szeti megoldásai mindig jelkép érték űek is. 

Magukon viselik Maurits keze nyomát azok a könyvek is, amelyekhez köl-
csönzött képzőművészeti alkotásokat vagy illusztrációkat használ, mint pél-
dául Thomka Beáta Esszéterek, regényterek (René Magritte művének repro-
dukciója), Herceg János Kitekint ő  (Escher-grafika) vagy Németh István Dísz-
udvar (Hangya András rajzai) köteténél. 

Maurits tervező i erényei közé kell sorolni azt is, hogy könyveinek belíveit 
gondosan, szinte aprólékosan megmunkálja, elkészítve a képek és képszöve-
gek, az ábrák, az illusztrációk és a szövegtömbök elhelyezésének tervét is, s 
ezáltal levegős, jól áttekinthető  szövegoldalakat készít. Legjobb példája ennek 
a néprajzi sorozat (Lábadi Károly Kopácsi vízi élet vagy Csorba Béla Temerini 
néphagyományok című  kötete), valamint a képz őművészeti kismonográfiák 
darabjai (Hangya, Oláh). 

Ennek a folyamatos és tudatos könyvtervez ő  munkának köszönhet ő , hogy 
az utóbbi évtizedekben a szép könyv versenyeken nem kis konkurenciában 
számos díjat és elismerést kapott a Forum-könyv, s ez is bizonyítja, hogy az 
ebből a könyvtervez ő  műhelybő l kikerülő  kiadvány nemcsak egyedi és sajátos, 
amelyre a szakma is odafigyel, hanem értékes is. 



ILLUSZTRÁTOROK 

SINKOVITS PÉTER 

Mi vezetheti a képz őművész kezét, ha egy újságnak szánt tárca elolvasása 
után megbízásból szövegrajz készítésébe kezd? Autonóm marad-e a képzelet? 
Hiszen az illusztráció funkciói lényegében adottak: láttatja a szöveget, atmosz-
férateremt ő , alaphangulatot adó, amellyel megkönnyíti, egyben befolyásolja is 
az olvasót. Mégis: másodlagos lenne, mint mondjuk a muzsika területén egy 
vers megzenésítése? 

Most, hogy a Magyar Szó szerkesztősége állandósította a szövegrajzzal ellá-
tott tárcák közlését, ismételten elismerve újságírásunk e gazdag hagyománnyal 
rendelkező , rangot adó, az irodalomhoz legközelebb álló m űfajának fontossá-
gát — a válaszadás izgalmas lehet őségére nyílik alkalom, amelynek tényanyaga a 
több mint harminc tárcaszerz őtől és csaknem húsz képz őművésztől közölt 
több mint száz illusztrált tárca. 

Nos, biztonsággal állítható, hogy a szövegrajzkészítés, minden kötöttsége 
ellenére, önálló műfaj. Akár így is fogalmazhatnánk: meghatározott rendelteté-
sű , külön szabályokat betartani kényszerül ő  önálló mesterség. Es még inkább a 
pillanatnyiság művészete, az elhagyás, a tömörítés különleges módszereivel. 

A festő  általában eltaszít, eltol magától mindent, ami a hagyományos vizuális 
tapasztalásból táplálkozik, önálló felfedez őként szemléli a színeket és arányo-
kat. Tárgy- és témaválasztásában független. A meghatározott szöveghez páro-
suló rajz esetében azonban a feladat határok közé szorított: ha egy tárcaszö-
vegben közölt történetet filmszer ű  folyamatnak veszünk, akkor a képz őmű -
vész munkájának els ő  és döntő  lépése az, hol megszakítani a filmet, hogyan ki-
választani azt a pillanatnyi helyzetet, amely az átlagolvasó (és -néz ő) számára 
logikailag tipikus és domináns, ugyanakkor nem tartja kordában a képz őművé-
szet sajátos és öntörvény ű  eszközeit. A kötöttség természetesen elkerülhetet-
len, hiszen a képz őművész alkalmazkodni kényszerül az írói képzelethez, azt 
lényegében újraképzeli. Az alkotásának témája tehát nem küls őleg megközelít-
hető  (természet, tárgy vagy lény!), hanem a már kész írói produktum. Ennek 
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a képiségében való visszaadása tehát a feladat. Úgy t űnik, eddig a pontig tart a 
festő  alkalmazkodási kényszerűsége, vagy inkább így: a megfigyelés, a kivá-
lasztás sajátossága. Utána már színre lép az egyéni értelmezés, a szövegközvetí-
tés személyes volta, amely immár függetlenül a szóban megfogalmazott képze-
lettő l és az átlagolvasó feltételezett vizuális-logikai rendszerét ől; ha az egykori 
kínai mesék szerint valamely kép alakjai egy kapun át besétálnak az igazi tájba, 
az igazi életbe, akkor most a festő  saját lényei kelnek életre, saját tárgyai körvo-
nalazódnak, s összeáll az egyénien kialakított táj. 

A teremtés m űvészetének és a művészet teremtésének párhuzamában szá-
mos megoldási mód kínálkozik. Az egyik az eddig végigvezetett logikai menet 
betartását példázza, tehát a folyamatból az állókép megválasztását, a többségi 
elképzelés objektivizációja elvének érvényesítését, a fantázia váratlansága és já-
tékossága azonban okozhat meglepetést. Ebben az esetben mégis a szövegrajz 
kidolgozása a hangsúlyos, hiszen a témaválasztás eleve a szöveget részesíti el őny-
ben. Rajz és szöveg kevésbé furcsa szimbiózisa ez, az egymáshoz való kötött-
ség lényegében egyértelm ű , az illusztráció alkalmisága is a fest ő  képzelete az 
író fantáziájának medrében marad. A másik megoldás ugyanebb ől a logiká-
ból táplálkozik, de a rajz síkját több részre bontja, tehát a kapott szöveg több 
egységét és motívumát használja fel, ezek együtt láttatásával akar/próbál hatni 
a befogadóra. Mozaikkockákból építkezve, a perg ő  filmszalagot több ízben is 
megszakítva a pillanatnyiságot tagolja tovább. Kombinatívabb forma ez, a 
részletek túlhalmozásának veszélyével. A tárcaolvasót bonyolultabb módon 
igazítja el, többirányú tapasztalást kínál, a lusta képzeletet azonban nem képes 
megmozdítani, mert nem egyértelm ű . 

A számos variáns közül említsünk meg még egyet, amelyben a képz őművész 
logikája függetlenül az íróétól. Amennyiben elfogadjuk azt a megállapítást, 
hogy az ember a saját életterét és annak tárgyait intimizálja, azaz személyessé 
teszi, „enyémmé" változtatja, bens őséges viszonyt alakít ki vele, egyszóval 
igyekszik azt a saját világába beépíteni, akkor ebben az esetben annak vagyunk 
tanúi, hogy az illusztrátor a tárca tárgyát intimizálja, így elszakítja a szöveghez 
való közvetlen függőség láncát, elvontan, kerül ő  úton ad vissza valamit, ami 
már nemcsak részlet (vagy részlethalmaz!), hanem maga a lényeg. Egyéni jelen-
tésátvitelű  jelkép, a tárcaszöveg intimizálásának bonyolult folyamatából fel-
bukkanó szimbólum, amely önmagában véve, függetlenül is önálló egész, zárt-
ságában teljes. 

A képzelet köztudottan szereti, ha maga teremt. Ez utóbbi esetben a képze-
let kitárulkozásának, szárnyalásának minden feltétele, teljes fegyvertára adott. 

Persze, mindaz, amiről szóltunk, még nem a min őség kérdése, hanem az 
egyes eljárási technikák és az azon belül adódó és kínálkozó lehet őségek szám-
bavétele. Követend ő  szabály nincs. Egyéniségek vannak. Ez teszi végül is von-
zóvá és izgalmassá ezt a tárcasorozatot. Képz őművészeti vonatkozásában is. 



MAGÁNKÉPTÁRBAN 

KÉPEINK KÖZT ÜLVE 

Nagy Ferenc emlékének 

NÉMETH ISTVÁN 

A két Konjović- s az egy szem Nikolajevi ć-, Karlavaris- meg Illés Árpád-
képen kívül csak jugoszláviai magyar mesterekt ől gyűjtök rajzokat, fest- 

ményeket. Nem azért, mert ezeket többre tartom másoknál, de például magyar-
országi látogatóimnak mindig azzal szoktam eldicsekedni a falaimra mutatva: 
látjátok, festészetünk már van! 

Ha jeles, képzőművészeti érdekl ődésű  vendég érkezik pátriánkba, elvezethe-
tik a Pavle Beljanski képtárba, Šiden megtekintheti a Šumanovi ć-, Rumán a Ni-
kolajević-, Zomborban aKonjovi ć -gyűjteményt, még a naivoknak is van kép-
táruk Kovačicán, van számottevő  galériánk, de olyan egy sincs, ahol példának 
okáért a jugoszláviai magyar fest ők és szobrászok legjobb alkotásait gy űjtenék 
egybe. 

Természetesen nem a többiekt ő l való elkülönülés szándékával, ez ellen bizo-
nyára maguk a művészek tiltakoznának a leghevesebben, hanem hogy megte-
remtsék ezen a talajon a hazai magyar m űvészet reprezentatív otthonát, ahol 
egyrészt ennek a m űvészetnek a legjobb alkotásait együtt láthatná a közönség, 
másrészt pedig megmentené ezt a m űvészetet a szétszórtságtól, a teljes elkalló-
dástól. 

Lakásomban ennek a m űvészetnek egy szerény, ugyancsak foghíjas változa-
ta állt össze az elmúlt évtizedek alatt, reprezentatívnak semmilyen vonatkozás-
ban nem mondható, a képgyűjtő  mindig szerény lehetőségei sajnos ezt nem is 
engedték meg. 

Valamiféle illembő l, illendőségből kezdtem rajzokat, festményeket gy űjteni, 
vásárolni. A szül ő i házból ilyen szokást, hajlamot nem hoztam, nem is hozhat-
tam magammal. Szüleim „festményt" nem vásároltak; erre sem igényünk, sem 
lehetőségünk nem volt. Így aztán a bekeretezett családi fényképeken kívül két 
reprezentatív kép díszítette a falakat: két szentkép a két ágy fölött. Meg egy 
harmadik, nem reprezentatív: a falvéd ő . Néha előfordult egyszerre két válto-
zatban is: a hímzett és a bolti papír falvéd ő . Egy ilyen utóbbit egyszer „élet- 
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nagyságban" félárkusnyi csomagolópapírra lemásoltam, s mert megtéveszt ően 
hasonlított az eredetire, ezt t űzte fel édesanyám amannak a helyére. Ezenkívül 
gyerekkoromban még két „m űalkotásom" került föl a falra: ezerkilencszáz-
negyvenháromban az iskola falára a Kossuth-címeres magyar korona, 
negyvenötben a szobánk falára Tito portréja, egy „életh ű " ceruzarajz. 

Mondom, „illendőségbő l" kezdtem festményeket vásárolni. Meglátogattam 
például Sáfrány Imrét vagy Szilágyi Gábort a m űtermében, megmutogatták 
frissen festett vagy régebbi vásznaikat, közös er ővel meghümmögtük őket —
megáll az ember egy csoda el őtt: vajon mit tud kinyögni? Csak áll és néz és 
hümmög, bólogat, vagy hallgat. Néztem a képet, ami számomra sokszor való-
ban a csodával volt határos, és azt gondoltam magamban: ember, ezt neked fes-
tették, a te gyönyör űségedre! A festő  azért fest, mert fest ő , de azért szeretne is 
ebből a munkájából megélni. Illene hát megvenned egy vásznat! 

Ajándékba is kaptam képet. Például Konjovi ćnak egy tusrajzát magától a 
Mestertő l, Herceg János egyetlen jó szavára! Ott derült ki, az ajándékozás pil-
lanatában, hogy ez a rajz a topolyai m űvészetelepen készült s egy kishegyesi 
kútásót ábrázol, nevezetesen Bacsó Orbánt. A rajz hátlapján Konjovi ć  kézírá-
sával ez áll: „bunardžija Bacsó Urban (így!), Mali I đoš, Partizanska 7. Topola, 
68/VII/24." Herceg megjegyezte: „Jól fest, öregem, egy ilyen rajz a szoba fa-
lán, bekeretezve." Csakugyan jól fest. Ezzel a rajzzal kapcsolatban hármas em-
léket őrzök: mindenekelő tt az Ajándékozóét, aztán Hercegét, végül, de nem 
utolsósorban Bacsó Orbán bácsiét, a Kútásóét, akit, miel őtt örökre alászállott 
volna, jómagam is „megfestettem" egy írás erejéig. 

És Nagy Feritől is kaptam képet ajándékba. Nagy Ferenc közéleti ember 
volt és nagy képgyűjtő . Neki volt a legszebb, a legnagyobb Hangya András-
gyűjteménye, amit valaha is láttam. Följárogattunk hozzá pálinkázgatni és ké-
peket nézni. Gyönyörű  szeánszok voltak ezek. Ferinek nemcsak Hangya-ké-
pei voltak, de ezek teljesen megtöltötték a nappali mind a négy falát. Es volt 
egy aktatáskája Nagy Ferinek, tele Hangya-rajzokkal. Úgynevezett levélké-
pekkel. Egyikre egyszer rámutattam: ha valaha írok még gyerekkönyvet, ezt 
tesszük a fedő lapjára. „Fogjad — mondta erre ő  —, legyen a tied, tetesd a fed ő -
lapra." 

Uveg alá került ez a kis Hangya-kép, s azóta minden reggel megnézem ma-
gamnak. Mert nem tudom meg nem nézni. Világít a falon, akár egy örökmé-
cses, magára vonja a figyelmet. A kép egy faluszéli futballpályát ábrázol, négy 
gyerekkel. A falu fölött már alkonyodik, egyöntet ű  lila égbolt. A „futballpá-
lya" — kopár térség — a letiport, kiégett augusztusi gyepet juttatja eszembe. Tu-
lajdonképpen ez világítja be az egész kis képet. Ezt a Semmiséget, ezt a levele-
zőlapnyi temperát. 

És Acstól is, Mauritstól is kaptam képet, rajzot ajándékba, másoktól is, de 
gyűjteményem java részét vásároltam, s erre vagyok a legbüszkébb. 
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Végül is mit mondhatok? Mindig elcsüggeszt, elszomorít, ha azt látom, hal-
lom, hogy valaki, rendszerint „ért ő " ember, egy festmény elő tt állva elemeire 
próbálja bontani azt, ami tökéletesen Egy, Egész. En, csöndben és egymagam-
ban, csak nézni szeretem a képet, mint mindent, ami Szép és Tökéletes. 

Hangya András: Fudbalpálya 



DOKUMENTUM 

AGYAG ÉS KERÁMIA 

SÁFRÁNY IMRE 

A KERÁMIA 

A legősibb művészetek egyike végigkísérte az embert fejl ődésében a barlang-
tól a felhőkarcolókba: tehát ma is velejárója a sima lapokból szerkesztett diva-
tos bútordaraboknak, ma is a függöny, a sz őnyeg és a virág mellett dísze lehet a 
lakásnak. Kerámiával foglalkozó m űvészeink tehát nem kis fába vágták a fej-
széjüket, amikor hadat üzenve a kirakatainkat elárasztó ízléstelen, „régimódi" 
figurácskáknak, vázáknak és egyéb használati tárgyaknak, a leegyszer űsített 
formát és a lefokozott színskálát igyekeznek népszer űsíteni a kerámiában is. 

Nem véletlen, hogy a művésztelepi mozgalom már néhány éve m űvészeink 
ilyen irányú kezdeményezését és törekvéseit is felkarolta, és ma már Kishegye-
sen a kerámiatelep jelent ős eredményeket mutat fel. Ehhez az eredménysoro-
zathoz zárkózik fel a vasárnap megnyitott kerámiatárlat a kishegyesi ifjúsági 
otthonban. Ez a tárlat az idei táborozáson részt vett hat m űvész eredményeit 
summázza. Ana Bešlić , Fekete Edit, Kalmár Ferenc, Radmila Radojevi ć , Mira 
Sandić  és Togyerás József vettek részt az idén a kerámiatelep munkájában, és 
ők is a kiállítói a tárlatnak, ebb ől kifolyólag nekik kell címeznünk a kifogásain-
kat is, melyek a tárlat elrendezésére vonatkoznak. Nagyon sok kiváló m ű  az el-
rendezés folytán nem jutott megfelel ő  látószögbe a látogatóval, s ezért rejtve 
maradt a nézők elő tt a tárlat sava-borsa, mintha szépségversenyen s űrű  fátylak-
ba burkolva jelennének meg a versenyz ők a bírálóbizottság el őtt. 

A kísérletezés a legmegfelel őbb szó, mellyel az idei kishegyesi kerámiatárla-
tot jellemezhetjük, és ebben a m űfajban, ha azt állítjuk a m űvészekről, hogy 
kísérleteznek, ez dicséretet jelent, hiszen a kerámia, a modern kerámia ízlésfor-
máló szerepe nagy és összetett, és nyilvánvaló, hogy a kész sablonok és a kita-
posott utak nem vezethetnek célhoz. Valószín ű , hogy ez a makacs keresés, a 
próbálgatások sorozatai eredményezték azt a széles értékskálát is, melyet az a 
hat művész ezen a tárlaton felvonultat: mintha mindegyik kiállító m ű termének 
legeldugottabb sarkáról lebbentette volna fel a függönyt, bemutatva a kíváncsi 
publikumnak azt is, ami kevésbé sikerült. Egészen jelentéktelen versenyen is 
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születhet viszont új csúcs, új rekord, így van ez ezen a szerény, rögtönzött tár-
laton is, mindegyik kiállító művei között rábukkanhat a kutató szem Olyan al-
kotásra, melyen a kiállító tehetségének a maximumát nyújtja. 

Éppen ezért ez a tárlat, valószín ű , nem téveszt célt: népszer űsíti ezt a művé-
szetet egy olyan környezetben, mely mindig nyitott szívvel várja m űvészeink 
eredményeit. 

7 Nap, 1963. szept. 13. 

A KISHEGYESI PÉLDA 

Jegyzet a XI. kerámiai kiállítás margójára 

Kulturális tradíciót teremteni kivételes feladat, irigylésreméltó küldetés, ma-
gasztos tevékenység. Tizenegy éven át egyazon tevékenységet istápolni, szer-
vezgetni kultúránk tarackos kertjében, minden dicséretet megérdemel. A m ű -
vésztelepi mozgalom keretében Vajdaságban, a m űvésztelepi mozgalom hazai 
bölcsőjében és melegágyában a kishegyesi kerámiai m űvésztelepnek úttör ő  
szerep jutott. Ez az a község, ahol a szervezési nehézségek ellenére minden 
akadályon át, íme, immár a tizenegyedik tárlat hirdeti az agyagm űvésség bács-
kai megújhodását néhány fanatikus keramikus, néhány lelkes szervez ő , néhány 
lelkes szervező , néhány megértő  mecénás együttes vállalkozása nyomán. 

A tizenegyedik kerámiai kiállítást Kishegyesen is és Szabadkán is, ahová a 
tárlat anyagát nagy érdekl ődéssel várják ennek az ősi művészetnek a hódolói, 
nagy érdekl ődés kíséri. Kishegyesen vasárnap, e hó 8-án nyílt meg és 16-án zá-
rul ez a látványos bemutató. A kerámai m űvésztelep közönsége előtt nem is-
meretlenek a kiállítók. Ana Bešli ć , Ivan Jandri ć , Kalmár Magdolna, Moják 
Aranka, Nemes F. Edit, Mira Sandi ć  és Togyerás József nemcsak azt az anya-
got mutatják be ezen a tárlaton, amit a nyáron termeltek hegyesi vendégszerep-
lésük időszakában, hanem tevékenységük legújabb eredményeib ő l adnak ízelí-
tő t. 

A tárlat egységét talán az a körülmény szavatolja, hogy Szabó Ferenc sza-
badkai gölöncsér a m űvésztelep vendégeként eredményesen együttm űködött a 
telep munkájában részt vev ő  keramikusokkal, s ezáltal a kézzel való mintázás 
egy kissé háttérbe szorult, a tárlat egységének el őnyére, a mintázás egyéni je-
gyei csupán halkan kísérik plasztikai egységének vezérmotívumait. Mása helyzet 
a festéssel. Itt szembeszök ően nagy a skála, s nagyobbára a kiállított m űvek mi-
nőségi skálája is a tárgyak díszítésénél rétegez ődik szét. Ha hegyesi iskoláról 
még nem is beszélhetünk a vajdasági m űvészetben, de az idei tárlat már felveti 
ezt a fogalmat is. 
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A kishegyesi kerámiai m űvésztelepnek köszönhető  az az érdekl ődés, mely a 
művészet eme ősi fajtája iránt Észak-Bácskában megnyilvánul. Ezt az érdekl ő -
dést kívánja fokozni a Képz őművészeti Találkozó rendezte kerámiai triennále, 
melyre az előkészületek már régen folynak. A nagy országos tárlat megnyitóját 
október elejére várjuk. A hírek szerint a triennále nem csupán a most él ő  kera-
mikusaink alkotásainak lesz a szemléje, hanem érdekes kerámiai gy űjtemé-
nyek, valamint e művészet fejlődésének értékes dokumentumai is bemutatásra 
kerülnek. 

7 Nap, 1968. szept. 13. 

AZ AGYAG DICSŐ ÍTÉSE 

Jegyzet az I. kerámiai triennále katalógusának margójára 

A Városi Múzeum régi épületében a Képz őművészeti Találkozó megszer-
vezte az I. Kerámaiai Triennálét. 

Hihető , hogy a tirennále létrejötte, amelyet nem kis mértékben a kishegyesi 
kerámiai művésztelep évtizedes fennállása is el ősegített, visszahat az ottani al-
kotói tevékenységre is, de ugyanakkora keramikusok e nagy szabadkai szem-
léje elő tt nem állhatnak bekötött szemmel építészeink sem, akiknek éppen ez 
az esemény hívja fel újra a figyelmét Raichle J. Ferenc, Komor Marcell és Jakab 
Dezső  hagyatékára, valamint megszívlelend ő  elveikre egy sajátosabb regionális 
architektúra érdekében. 

Ennek az eseménynek a jelent ősége — éppen azért, mert az itt él ő  ember al-
kotószellemének a legmesszebbre visszanyúló húrjain szólal meg — ma még 
felmérhetetlen. A leg ősibb és erre a tájra az egyetlen jellemz ő  anyagnak, az 
agyagnak a művészi megformálásáról tanúskodó régészeti leletek azt bizo-
nyítják, hogy a kerámia mára most itt él ő  népek elő tt is jelen volt ezen a 
tájon. Ez a folyamatossága népi kerámiában nemcsak a jugoszláv népek, 
hanem a Duna mentén él ő  összes népek alkotói tevékenységében is kimu-
tatható. 

A modern művészi kerámiának tehát megvannak a gyökerei, van mire tá-
maszkodnia, és ez a gazdag hagyomány sajátos eredmények elérésére ihleti a 
korszerű  kerámia apostolait. 

A régi múzeum épülete ideális hely a triennále megrendezésére, hiszen ön-
magában is építészeti remekmű , a kerámia alkalmazásának remek példája. Az 
épületet Raichle J. Ferenc (1879-1926?) építész és fest őművész építette magá-
nak a századforduló éveiben. Ebben az épületben rajtolt az I. Kerámaiai Trien-
nále három egységet képez ő  anyaggal. A művészei kerámia, a gölöncsérmun- 
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kák és a kiállított gy űjtemények látványos anyagához hozzájárulnak négy kül-
földi művész művei is, akiket a jugoszláv kerámia értékelése és nagyrabecsülése 
hozott el az első  triennálénkra. Ennek köszönhet ő , hogy a triennále közönsége 
nemcsak a népi géniusz alkotta gölöncsérremekm űvekben, nemcsak művészi 
kerámiánkban gyönyörködhet, de a vendégek m űvei között először találkoz-
hat Picasso-kerámiával is. Sajnálatos, hogy a Baranyi házaspár, amely ezen a tá-
jon a kerámai úttörője volt, s ma is e művészet világszerte elismert tekintélye, 
ezúttal távol tartotta magát ett ő l a nagy szemlétő l. 

A kiállítás hatalmas anyagának szemlélése közben önkéntelenül is felvet ődik 
a nézőben a kérdés: milyen távlatok el ő tt áll ez a kulturális helyzetünk impera-
tivusaként most kirobbant kezdeményezés. Szép lenne, ha ez a háromévenként 
ismétlődő  rendezévény nemcsak hazánk népeinek és nemzetiségeinek eredmé-
nyeit mutathatná be, hanem vendégül láthatná a Duna menti államok kerámi-
kusait és gölöncsérjeit is. Ennek a kínálkozó lehet őségnek a gondolatát sugal-
mazza az is, hogy Pécsett a szabadkai triennále megnyitásával egyidej ű leg nyílt 
meg egy nagy kerámiakiállítás. Pécsváradon pedig a III. Magyar Gölöncsérki-
állítás. 

Fogyatékossága a triennálénak, hogy már most, induláskor nem került sor a 
kerámiaipar termékeinek bemutatására, habár az ipari formaképzés szerves ré-
sze a művészi kerámiai alkotómunkának. A krámiai triennále funkciójának 
egyik vetületét mindenképpen az ipari formaképzés fejlesztésében kell keres-
nünk. Ezen a téren a hazai kerámiaipar mellett kölcsönösen hasznos lenne az 
együttműködés a pécsi porcelángyárral, ahol a híres Zsolnay-termékek készül-
nek. 

7 Nap, 1968. október 25. 
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A SÖRÖZD TONCSIKA 

A városházának a nagy pravoszláv templom felé es ő  sarkán egykor a Fehér 
Gúnár elnevezés ű  üzlet állt, tulajdonosára is ráragadt ez a név. Kés őbb Šantić  
egy rokona, egy mostari, ide n ősült, zomborivá lett, finom ember volt, egyszó-
val ez a mostani a Gúnár helyén megnyitotta a Strahinjához címzett vendégl ő-
jét. Le is festettem ezt párszor. 

Szenvedélyes sörivó létére szívesen eljárt ebbe a kocsmába a nagybátyám, 
Antonije Konjovi ć , Justin fia, apám testvére. Toncsi bácsinak vagy Toncsiká-
nak ismerte mindenki. Olyannyira közkedvelt volt Toncsika, hogy maga se 
tudja, kinek nem a komája, melyik gyereket nem ő  keresztelte. Mindig vidám 
volt, jó természetű , és ez tetszett az embereknek. 

Toncsika kedvelte a színészn őket és a szépasszonyokat általában, sokszor 
bajba is keveredett emiatt. Nagyon élvezte a lóversenyt is, Pestre, Bécsbe járt 
ezért az élvezetéért. Engem is elvitt a versenyekre. Mégis mintha a sört szerette 
volna legjobban. Nem esett nehezére elmenni Bécsbe csak azért, hogy kipró-
bálja a Görög Bejzlihez címzett fogadóban mért sört. Ez a fogadó a Vörösto-
rony utcában a Posta Szállóval szemben állt. Zomborban sörivóversenyt tartott 
Stevan Jovi ć  matematikatanárral — Jovi ć  a negyvenedik pohárnál feladta, Ton-
csika meg folytatta az ivászatot. 

Egy alkalommal a Strahinjánál találtam a társaságával. Er ősködtem, hogy le-
festem, de Toncsika így védekezett: 

„Csak te ne fess le engem! Nem szeretnék épp emiatt meghalni!" 
Máskor is akadt hasonló gondom, mert az emberek hittek abban, hogy a halált 

idézik meg azzal, hogy lefestik őket. Különösen a tanyasiak menekültek a vászon 
elől. Még Toncsika is elhitte ezt a babonát. Mégis négy képemen ábrázoltam, min-
dig a társaságával együtt. Ott ül a szemüvegével, olyan, amilyen, mintha egészében 
sörbő l lenne, mellette Emilijan Grigorijevi ć , a félszemű  zombori orvos, aki foly-
ton azt hajtogatta: „Én úriember vagyok!", és akinek olcsón eladtam a földem, mi-
elő tt kimentem Párizsba. Velük van Szévald professzor is, a harmadik sörivó. 



1078 	 HÍD 

A SZÁNTÓVETŐ  

Jókora darab földünk volt Zombor végénél, a nagy katolikus temet ő  mellett, 
szántókkal, homokbányával, sz ő lősökkel. Kijárt ide Pajica, a tanító és méhész, 
rokonom, Petar Konjovi ć  zeneszerző  édesapja. Veljko Petrovi ć  is megírta ezt a 
Beli Dedóban .. . 

Munkások jártak oda hozzánk, és elvégeztek minden mez őgazdasági mun-
kát. Egyikőjük volt Milan Milutinović , szelencsei galambász. Még ma is meg-
van a hely, a Ducine jame, ahol az övéi a birkákat tartották. Milant a második 
világháborúban táborba hurcolták, soha nem tért vissza. Kommunista beállí-
tottságú volt, aktív és találékony. Ezért járta meg. 

Milutinovićot a háború elő tt festettem le, és elneveztem szántóvet őnek, mert 
ügyesen vetette a búzát, err ő l volt nevezetes. Számomra mindenekel ő tt mint fi-
gura volt érdekes: görbe orr, hatalmas fülek, tagbaszakadt, szemre durva, való-
jában gyengéd, jólelkű , jó ember. Ez a kontraszt izgatott, akár apám, David 
esetében is (a Konjovi ćoknál ez a név mindig megújul: unokaöcsém az ötödik 
David a családfában), aki minden nálunk dolgozóval különösen figyelmes volt. 
Mindannyian odaadók voltak, szórahajlók, apám meg jóltartotta őket. Sohase 
hallottam kiabálni, ők meg szorgalmasan tették a dolgukat. Emlékszem, apa 
csak egyszer kiabált. Miska és a felesége, Rézi a konyhán dolgozott. Egyszer 
fölrepedt virslit tálaltak neki, és ez kihozta a sodrából. Rájuk ripakodott, mi 
meg csak csodálkoztunk, miért teszi ezt ilyen apróságért. Amennyire vissza-
emlékszem, csak ekkor emelte fel a hangját a személyzetre. Ezért is kedvelték, 
akár mint ügyvédet, akár mint királyi jegyz ő t, de leginkább mint népképvisel ő t. 

Minden nálunk dolgozót lefestettem, a mosón őket, vasalóasszonyokat, ház-
vezetőnőket, szobalányokat... mind lefestettem őket, akárcsak azokat, akik a 
földünket művelték. A Szántóvető  egy közülük. 

A PAPOK 

Néhány képemen a temetések élményét örökítettem meg. Szemléltem a lát-
ványt, figyeltem, emlékezetembe rögzítettem az alakokat, majd amikor haza-
mentem, néha előzetes rajz nélkül megcsináltam a képet. Igy festettem 1942-
ben aTemetést a tipikus gyertyát tartó n ő i alakokkal. Ugyanígy készítettem a 
Két fejet 1948-ban. A Mrazovi ć  utcában lakó Bikárt temették, a menet az ut-
cán, a vaskapu elő tt áll, két sírásó meg, mindketten kapatosak, alig várják, hogy 
kihozzák a halottat a házból. Valami kalapféleség volta fejükön. Egyik ő jük, az 
idősebb folyton az orrát szívta, a másik meg igazi nagybél ű , vörös és felfúvó-
dott. Emlékezetb ő l festettem le őket, rögtön a temetés után, a képet meg szán-
dékosan a Két fejnek neveztem el. 
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Amikor meg meghalt Rai ć , a városi nagygazda, a búzakeresked ő  barátom 
apja, három Pap végezte a halottbeszentelést. Még ma is el őttem van alakjuk, 
habár ez 1946-ban történt. Ugy festettem le őket, hogy előtte rajzot se készítet-
tem, amin ma is csodálkozom. Annyira autentikus volt az élményem. Vizuális 
sokkot éltem át akkor — én azt így nevezem — a nagy katolikus temet őben, ezért 
is készítettem el olyan gyorsan a képet. A kápolna el ő tt, a szentelésen, ugyan-
úgy, mint a képen, a középen álla f őpap, a Skenderovi ć , igazi csődör, neves ka-
matyoló, erőszakos nőcsábász, csak csinálta a gyerekeket, de a bíróságon nem 
ismerte el őket, letagadta mind, míg végül el nem zavarták. Mára szeméb ől lát-
szott a szemtelensége. Jobbján egy töpörödött öreg pap, tele halálfélelemmel, 
kioltott vágyakkal; egy önmagától sorvadó ember. A f őpap balján egy fiatal 
tiszteletes, sápadt és sovány, szemér ől, arcáról, b őrszínéről lerí, hogy rendsze-
resen onanizál. Igy örökítettem meg őket, mint három világot, vagy jobban 
mondva ugyanannak a világnak három jelképét. A képen szerepl ő  többi alak 
csak a kontrasztot hivatott növelni, csak elfedik a f ő  élményt. 

Megesik velem tehát, hogy emlékezetb ő l festek le alakokat. Ehhez azonban 
olyan intenzív élményre van szükségem, ami valódi kis sokkot idéz el ő  ben-
nem, ami nélkül soha nem tudtam festeni. Így keletkeznek az élményportréim, 
amire a Papok az igazi példa. 

ĆIRA FALCION 

Ć ira Falcion — Sándor olasz származású. Az egész családja Zomborba költö-
zött, itt meggazdagodtak, fél utca az övéké volt, jeles tisztségeket töltöttek be a 
városban, nagy birtokot szereztek, Pesten, meg máshol is építettek házakat. 
Ć ira különös alak volt, kivált a családból, azok meg üt ődöttnek tartották. 

Féltek, hogy elherdálja a család vagyonát, ezért valahogy elintézték, hogy az 
osztozkodásnál mindenkinek több száz hold föld jutott, házak, pénz és egye-
bek, szegény Ć irónak meg csak hat hold szánt ő t adtak. Így kezdte Falcion, vé-
gül meg igazi vagyont hagyott a városra: házakat, százötven hold els ő  osztályú 
földet, uradalmi házakat és sz ő lősöket. 

Falciont mindenki ismerte a különleges öltözködése miatt. Mindig tarka 
bőrnyakkendőket hordott — több száz volt ezekb ő l neki —, s minden tarka volt 
rajta, szembetűnő . Alacsony volt, elhízott, kecskeszakállas, és amikor a város-
ban feszített, folyton piszkálta az utcán a n őket. Ahol érte, beléjük csípett, 
úgyhogy ez már megszokott dolog lett, ha róla volt szó. Tarka idomított lova-
kat tartott mintha cirkuszból szerezte volna őket, és azok mindig vele voltak. 
Ha Falcion bement a boltba vagy a kocsmába, a ló kint várta, és amikor a gazda 
elindult haza, a 16 is utána. 

Nagy tanyája volt Strili ć  mögött, a vasúton túl, uradalmi háza, a kastélya 
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Milan Konjović : Cira Falcion, 1944 
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még most is ott áll. Egyszer arra hajtott feleségével, és összekaptak valamin az 
asszonnyal. Ć ira nyugodtan megállította a lovakat, megparancsolta az asz-
szonynak, hogy szálljon le, és gyalog kövesse. Szót kellett fogadnia az asz-
szonynak. Amikor rávették, hogy traktort vásároljon, így kommentálta: „Min-
den jó, csak éppen — nem szeretik!" Ilyen volt, különös. Sok mese maradt fönn 
róla. 

Egy alkalommal vendégeskedtem is nála. Meghívott uzsonnára, délutánra, 
annak rendje-módja szerint. Leültünk a szép, tiszta asztalhoz, amit körben él ő  
virág díszített, mint ahogy mindig is, télen meg m űvirág. Minden szépen elren-
dezve, tisztán, gazdagon. Libamájat hozott, levágott bel ő le egy darabkát, majd 
még egyet, kisebbet, végül kávét. Ez volt az egész uzsonna Falcionnál. Takaré-
koskodott, ezért is volt neki. 

Mindenét a népre hagyta. Táblát helyezett az egyik házra, azzal a szöveggel, 
hogy mindenét Zomborban, a Pesti és a balatoni házait, a nagy tanyáját és a 
kastélyát, földjét... mindenét, amije volt, a városának hagyja. Végrendeletét la-
tinul írta meg, hogy senki se érezze sértve magát, se a szerbek, se a magyarok, 
se a bunyevácok, se a zsidók, se a németek ... senki. Ennyire el őrelátó volt. 

Kitartóan le akartam festeni Falciont, ő  meg kitartóan elutasított. Mert hát 
nincs pénze. Mondogattam neki, hogy én fizetek neki, csak álljon rá, mert fes-
tő ileg igazán érdekelt, ő  meg csak folytatta: „Azt meg már nem lehet!" A meg-
szállás alatt többször találkoztam vele, szörnyen szidta a németeket. Süket 
volt. Ezért beszélgetéseinkkor mindig úgy ordítottam, ahogy a torkomon ki-
fért. Egy alkalommal meg csak odafordul hozzám Falcion és rámförmed: „Mi 
van veled? Mit üvöltesz? Nem vagyok süket!" Ezt követ ően kedvre kapott, én 
meg hívtam, Sándor bácsi, jöjjön cl ma, hogy lefessem. „Jól van, eljövök" —
ígérte meg. Továbbra is a nagybátyám házában festettem, minta háború teljes 
ideje alatt, mivel kihajítottak a megyeháza toronyszobájából. Falcion eljött a 
Templom utcába, hogy lefessem. A kép befejezése el ő tt abbahagytam egy ki-
csit a munkát, hogy kifújjam magam. Falcion meglátta a képet, földhözcsapta a 
kalapját és elkiáltotta magát: „Gyönyör ű ! Egy vonást se többet — írd alá!" Föl-
vidult, körbecsókolta a nagynéném, kiszaladt az utcára és mutogatta a portré-
ját. Ezer forintot kínált, Simovi ć  doktor által kapacitált, de nem adtam oda 
a portrét. Ez is az állandó ösztönömnek a jele, ami gyakran mentett meg az 
életben. 

És képzelje el a sorsot: négy hónapra rá, 1944-ben Falcion háza el ő tt meg-
jelennek az oroszok és látják, hogy a szolgálólány döngeti a kaput, mert nem 
tud bejutni, tő le megtudják, ki a gazda, mennyire tehet ős, valódi nábob, így 
amikor Falcion kinyitotta a kaput, bementek, elkapták a feleségét meg ő t is, 
meg mindent, ami értékeset találtak a házban, és elzavarták őket. Soha többé 
hír se érkezett róluk. 



1082 	 HÍD 

EGY POHÁR BOR MELLETT 

Itt van a Kaszinóban egy pohár bor mellett, elmaradhatatlan ceruzájával és 
jegyzetfüzetével a közismert kultúrmunkás, Vízi Sándor is. Ilyen alakok ma 
már nincsenek. Alacsony volt, barna b őrű , sovány, hegyes arccal és Pisze orral, 
lényegében szimpatikus, csak akkor harapós, ha megsérti valaki. Különböz ő  
dolgokkal foglalkozott, el őadásokat szervezett, széthordta a sajtót és egyebe-
ket. Mindenhová eljutott, a falvakba, szállásokra, mindenhová, és folyton vala-
mit jegyezgetett. Talán a saját történeteit is leírta, mert nála szebben senki se 
tudott mesélni. Emlékszem, micsoda élvezettel regélt a bécsi tartózkodásáról, 
amikor egy előkelő  házban tartózkodott, és amikor egyszerre csak megjelent 
Ott maga a bécsi császár, rámutatott Vízire, és a következ őket mondta a jelenle-
vőknek: 

„Azonnal jöjjön hozzám el az a kis fekete ember! Már régóta keresek egy 
ilyen embert!" 

Ilyen stílusban mesélt, így találta ki történeteit, amelyeket a bor csak színesí-
tett. De elég meggyőző  volt az előadásmódja — mintha a saját szemeddel láttad 
volna azt, amit leírt. Mindenki figyelmesen hallgatta, mert minden összejöve-
telre újabb történetet készített el ő . Soha nem ismételte meséit. 

A nagy katolikus temető  mellett lakott, és oda is tért meg; egy este hazafelé 
menet a Kaszinóból, a hóban és a fagyban, részegen belegurulta temet ő  melleti 
árokban így fejezte be. 

KEKSZ TUNA 

„Öreglegény volt már, huszonhat éves, és még n őtlen. Ezért egy kicsit min-
denki bolondnak tartotta. Nem is igen járta falubeli legényekkel, mert mind fi-
atalabbak voltak nála, nem volt hozzájuk való." 

Tufa kapott barátja a k őműves Iván ajánlatán, szemügyre vette Ágnest, és 
bele is szeretett. Ágnes fiatal volt, ráállt a férjhezmenésre. Tufa nagy lakoda-
lomra vágyott, „csonoplai tamburásokkal", baranyai borral a nagy sátor alatt. 
A pénz is eszébe jutott, amije meg nem volt; rákényszerítette a vén és gazdag 
boltost, hogy „kölcsönözzön" neki öt ezrest és megfenyegette, hogy err ől ne 
szóljon senkinek egy szót se. Mindennek tetejére Tufa elhozatta az öreg bol-
tost a lakodalmába, öntötte bele a bort, az öreget rázta a félelem meg a beteg-
ség, ő  meg csak szórta el őtte a saját pénzét. Az öreg csak „összecsuklott, mint a 
bicska, Kekez meg így szólt: 

„Mulassatok tovább. Neki már úgyis mindegy. Jó emberem volt, de most 
meghalt. Meg aztán az én lakodalmamra jöttetek, nem az ő  temetésére." 

Tufa elvitte a hullát a „virágoskert mellé", majd rövidesen kiszökött az ün- 
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neplők közül a szép Ágnessel, majd a fehér ágyban „megfürösztötte ég ő  arcát a 
mennyasszony feny őillatos hajában ..." 

Legrövidebben így mondhatnánk el Kekez Tuna lakodalmát, Herceg János 
elbeszélésének történetét. 

Herceg elbeszélésének olvasói aztán elneveztek egy Piaci trógert Kekez Tu-
nának, én meg 1948-ban lefestettem ezt az embert, aki él ő  alak volt, nevét 
azonban Herceg János elbeszéléséb ő l kapta. 

FEKETE J. JÓZSEF fordításai Lejegyezte MIRO Vuksanovi ć  

Milan honjovi ć: Temete's,  1942  



HOZZÁSZÓLÁS 

Vajdasági művészek a kecskeméti m űvésztelepen 

SÜMEGI GYÖRGY 

Érdeklődéssel és az összefoglalásnak, egyszersmind az összefoglalónak kijá-
ró főhajtó elismeréssel olvastam Bela Duranci Vajdaság képz őművészete című  
cikksorozatát a Híd 1986. évfolyamában. Ez egy egy évtizeddel ezel őtti él-
ményt, indíttatást is megmoccant bennem. Akkor a kecskeméti múzeum m ű -
vészettörténészeként dolgoztam. Egy alkalommal Sz. Kanyó Leona (két ked-
ves levelét azóta is őrzöm) és Duranci faggattak a vajdasági képz őművészek 
kecskeméti művésztelepi nyomairól-emlékeirő l-műveiről, kértek hogy segít-
sek ezek fölkutatásában. Akkor persze keveset, pontosabban alig-alig valamit, 
talán csak a firtatottak nevét tudtam pontosan: Farkas Béla, Oláh Sándor, Petar 
Dobrović , Pechón József. 

Az ösztönzően föladott lecke évekre föladat maradt. Most, végre egy évtized 
távolában a kecskeméti művészteleprő l gyűjtött nagy mennyiségű  adathalma-
zomból-cédulatengeremb ől előszedem s összerakom az idetartozókat. Még 
így, mozaikszerűségükben is jellegzetesek, és ismeretlen elemeket is tartalmaz-
nak. 

Egy apró korrekcióval kell kezdenem, mert Duranci így említi: „a kecske-
méti művésztelep (1907) pedig a szabadkai Oláh Sándort és Farkas Bélát" 
vonzza magához. A magyarországi századfordulóban sereghajtó — mert leg-
utolsóként létrejött — kecskeméti m űvésztelepnek 1909-ben fogalmazódott 
meg s alakult ki a megfontoltan koncipiált, az akkor már dolgozó m űvésztele-
peknél (Nagybánya, Szolnok) mindenképpen többsíkú (fest ő -, szőnyegszövő-, 
kerámiarészleggel s nagyfokú építészeti együttm űködéssel) művészeti prog-
ramja. Ennek valóra váltásához — Ivónyi-Grünwald Béla vezetésével — azonban 
a korszerű  épületek, a közös műterembérház, a fest ő iskola és a hat művészvilla 
megépülése teremtett csak lehet őséget 1911 -ben. Vagyishogy a kecskeméti mű-
vésztelep tényleges beindulását ez id őtől kell számítani, s nem 1907-tő l, ahogy 
Duranci valószínű leg egy pontatlan forrás alapján teszi. 

A vajdasági művészek „Pesti köré"-nek (Duranci kifejezése) tagjai sorából 
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kerülnek ki azok is természetesen, akik megfordulnak, illetve hosszabb vagy 
rövidebb időt eltöltenek a kecskeméti m űvésztelepen. Persze a vajdaságiak 
részvétele-részesedése mellett kitetszik Kecskemét nemzetközisége (bár kicsit 
Nagybánya, a Münchenb ől hazatapadó nemzetközi Hollóst'-kör példája ár-
nyékában), hiszen oroszok, németek, svédek, de erdélyiek (Mikola András, 
Nagy Imre, Nagy Oszkár stb.) kárpátaljaiak (p1. Erdélyi Béla) is dolgoztak a 
kecskeméti Műkertben. 

A vajdasági művészek „pesti köré"-nek legf őbb jellemzője — ha jól értem 
Durancit — az, hogy m űvészeti iskoláik Budapest—Nagybánya, esetleg Párizs 
grádicsain lendültek tovább, vagyis els ősorban a budapesti művészeti élet szel-
lemisége kapott fő  hangsúlyt, meghatározó szerepet alkotóm űvészetük kibon-
takozásában. Ehhez egyfajta hozzáadás, m űvészeti hozzájárulás lehetett mind-
az, amit Ivónyi-Grünwald Bélától, a kecskeméti m űvésztelep vezet őjétő l vagy 
korrigáló kollégáitól, esetleg egymástól (is) tanulhattak a növendékek. Ivónyi a 
10-es években jutott el dekoratív-stilizáló (esetenként már-már szimbólumte-
remtő) stílusához. Valamiféle kés ő  szecessziós árkádiai öröm és boldogságfes-
tészet ez övé az els ő  világháború előszelében már. Túláradóan polgári, deka-
dens és elvágyódó. 

A stílussokféleséget, stíluspluralizmust szentesít ő  kecskeméti művésztelep 
törekvéseiben a kés ő  szecessziós hang munkásmozgalmi tematikával egybefor-
rottan is föllelhető . Stílusösszképében Cézanne-on, a kubizmuson való iskolá-
zottság, a kutató m űvészet elvének fölismerése, a nagybányai plein air törekvé-
sek meghonosítása és az aktivizmus (1916 -ban Kassák, Uitz, Galimberti-La-
now Mária, Gárber Margit, Perlrott Csaba Vilmos, Kmetty János dolgozott 
például Kecskeméten) egyformán nyomot hagyott a 10-es években. A kés ő i 
létrejöttű  kecskeméti m űvésztelep életében az els ő  világháború jelentette az 
egyik legerősebb cezúrát, majd pedig a forradalmak utáni konszolidáció, amely 
az újkonzervativizmust, a megkésett akadémizmust juttatta pozícióba 1920 
után a kecskeméti m űvésztelepen is. 

Vajdasági vagy vajdasági köt ődésű  művészek a forradalmak el őtt, a 10-es 
évek második harmadában dolgoztak dolgozhattak Kecskeméten. A kecske-
méti művésztelep 1913. évi képkiállításán (október 26-ától november 13 -óig) 
kiállított — többek között — Petar Dobrovi ć , Farkas Béla, Fejérváry Erzsi, Gu-
lyás Sándor, Jánosi H., Oláh Sándor, Perlrott Csaba Vilmos (Bács-Kiskun me-
gyei Levéltár, Kecskemét város levéltára, 39703/1913.). 

A Kecskeméti Városi Tanács 1913. november 13 -aj ülésén elhatározott kép-
vásárlásokat kett ős cél vezette: egyrészt a Nemes Marcell-féle képajándék 
(1911 -ben 80 művel megalapította Nemes a Kecskeméti Képtárat, honorálandó 
a művésztelep-létesítést) ellentételeként évi 3000 korona képvásárlásra kötelez-
te magát a város, másrészt igyekeztek olyan m űvészektő l vásárolni, akik lak-
bérhátralékkal tartoztak. A fönntartó, Kecskemét városa ugyanis fölszerelve- 
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berendezve adta bérbe a m ű termeket. S mivel nehézkesen ment, folyamatosan 
gondot okozott a hátralékos bérleti díjak inkasszálása, így többször el őfordult, 
hogy a művek vásárlását összekötötték a bérleti tartozások kiegyenlítésével. 
Igy történt az 1913. november 13 -ai városi tanácsi ülésen is (39703/1913. sz. 
üi.): a lakbérhátralék levonása utáni különbözetet kapták kézhez az érintettek a 
képek vételárából. 

Jánosi: Fa alatt — 80 korona 
Dobrović  Petar: Csendélet — 120 korona, ebb ő l 60 korona lakbérhátralék 
Fejérvári Erzsi: Műkerti részlet-100 korona 
Oláh Sándor: Gitározó nő  — 120 korona, ebb ő l 120 korona lakbérhátralék 
Farkas Béla: Ősz — 70 korona 
Gulyás Sándor: Sárga kendős nő  — 120 korona, ebb ő l 60 korona lakbérhátra-

lék 
Perlrott Csaba Vilmos: „Kecskeméti részlet" — 400 korona, ebb ő l 100 koro-

na lakbérhátralék 
Fej érvári Erzsi-Körmendi Frim Jen ő : Porcelán — 70 korona 
Körmendi Frim Jenő : Bronzfej — 250 korona. 

A Dobrovi ć  Csendéleteinek (olaj, vászon, 55 x 69 cm. Jelezve balra fönt: 
Dobrović . Katona József Múzeum, Kecskemét, leltári szám: 56 106) hátoldalá-
ra ragasztott nyomtatott kiállítási cédula szerint a m ű  szerepelt 1912 -ben a 
pozsonyi Tavaszi Kiállításon, eladási árként 300 korona van föltüntetve (Kecs-
kemét városa olcsón, 120 (!) koronáért vette meg), s fest őjének címe: Paris, Rue 
de Lenine 59. A festmény színvilága meghatározóan fehér, világos-pasztelles 
színkarakter jellemzi. Az egész kompozíció nyugodt, a Bonnard-féle meghitt-
ség, bensőségesség hordozója. Ecsetkezelésének meglehet ős nagyvonalúsága 
ugyanakkor egyértelm űen az École de Paris hatókörébe utalja. 

Oláh Sándor Gitározó nője arcképtanulmány, elmélyült mozdulat s karak-
terstúdium inkább, mintsem kiforrott alkotásnak vélhetnénk. 

Farkas Béla Ősz című  kompozíciója (olaj, papír, 70x97,5 cm. Jelezve jobbra 
lent: Farkas. Katona József Múzeum, Kecskemét, leltári szám: 56 119) áll leg-
közelebb a kecskeméti m űvésztelep dekoratív-stilizáló, kés ő  szecessziós törek-
véseihez. A lombhullás-elbágyadás előtti utolsó, pazarló színföllobbanás, sötét 
árnyakban (itt: er ős, sötét kontúrokban) följajduló túlérett s túltelített élet-
vágy. Csupa lemondás és nosztalgia. 

Pechón Józsefre nem találtam Kecskeméten adatot, vannak m űvei viszont —
ha nyomokban is — a kaposvári Rippl-Rónai Múzeumban. A fest ő  Rippl-Rónai 
József műgyűjtő  testvére, Ödön tulajdonába kerültek e munkák eredetileg, 
majd az egész kollekciója a kaposvári múzeum képz őművészeti gyűjteményé-
nek képezte az alapjait. Rippl-Rónai Ödön gy űjteményének a 10-es évekbeli 
részében találhatók a Pechón m űvek: Téli táj (olaj, vászon, 48 x 40 cm, Ltsz.: 
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55 450), Plakát (Táj) — (olaj, 70 x 56 cm — háborús veszteség), Kett ős női akt 
(olaj, vászon, 90 x 60 cm, J. j. 1. Ltsz.: 55 561). A kaposvári múzeumban szere-
pelt egy Dobrović-kép (Tiziano-másolat, olaj, 42 x 30 cm), de ez is elveszett a 
háborúban. Egyébként szül ővárosában, Pécsett a Modern Magyar Képtár ő riz 
Dobrovi ć -rajzot és festményt is. 

A fönnmaradt műveken s adatmozaikszemeken túl a szellemi kapcsolatok, a 
szellemi nyomok föltárása ugyancsak megkerülhetetlen. A kecskeméti mű -
vésztelepen tanulótársa, kollégája volt Farkas Bélának Pál Franciska fest őnő , 
akinek a hagyatékában fölleltem Farkas Béla leveleit. Ezekben a szabadkai fes-
tő  dekadensnek, világfájdalmasnak, spleenesnek, de mindenképpen elvágyódó-
nak mutatkozik. A címzettnek, Pál Franciskának is szerepe lehetett ebben, 
mert Farkas Béla soraiból a fest őnő  utáni vágyódás is kihallatszik. 

Ivónyi-Grünwald Béla: Faluvégen 



PETAR DOBROVIĆ  ÍRÁSAI 

Petar Dobrović  pécsi születés ű, budapesti és párizsi iskolázottságú, s így ter-
mészetesen Duranci is olyan m űvésznek tartja, aki érintőlegesen tartozik a 
„Pesti kör-höz." A kolorista szenzációk egyéni megnyilatkozásairól tanúskod-
nak, talán a legkorábban, Petar Dobrović  vásznai. (...) az Újvidékr ől nősülő  
Petar Dobrović  1930-ban mutatkozott be itt" — értsd: Újvidéken, vagyis Vajdaság-
ban, s ezért mégis köze volt, köze lehetett az ottani m űvészethez. Különösen érde-
kes, hogy a pécsi születés ű  Dobrović  közel harmincévesen költözik Magyaror-
szágról Jugoszláviába, ahol kb. szintén jó három évtizedig él és dolgozik. 

Dobrović  a kecskeméti m űvésztelepi tartózkodása idején kapcsolatot talált a 
város baloldali érzelmű, főleg szocdem beállítottságú értelmiségével. (Velük, 
akár ugyanazokkal a személyekkel, a Tanácsköztársaság idején városparancs-
nokként találkozott-találkozhatott Sinkó Ervin is.) Az ő  kérészélet ű, az első  vi-
lágháború miatt összesen négy számot megért folyóiratukban, a L őwy Ödön 
szerkesztette Az Alföld -ben két m űvészeti tárgyú írása jelent meg 1914-ben 
Dobroviénak. Ezek a m űvészetről, egyes m űvészekr ől és m űvekről vallott fia-
talkori eszme- és gondolatvilágába is beavatnak bennünket. 

S. Gy. 

ELMÉLKEDÉS 

Nemrég vívta meg az impresszionizmus kemény csatáit, s a harc még el sem 
simult, a fiatalság újra kibontotta a forradalmi zászlót, hogy lángba borítsa újra 
a kedélyeket. Mindez tegnap történt, utána zaj, lárma, ócsárlás, kicsinyes gú-
nyolódás, siker és diadal jelezte az állomásokat. 

A szövegeket a mai helyesírásnak megfelel ően rendeztük sajtó alá 
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Az ifjak zászlóira Párizs volt írva, ama Párizsé, ahol a szabadság, világosság 
és progresszivitás princípiumát el őször kiáltották ki. 

Ma már csendesedik a harc, nemcsak azért, mert a fiatalságnak igaza volt, 
nemcsak azért, mert a konzervatívak elvesztették minden csatájukat, mert a fia-
talok jobban felkészült csapata nagyobb tudást, több elaszticitást vitt a harcba, 
hanem mivel a forradalmárok efemer értékeit is, amelyek nélkül el sem lehet 
ilyen nagyarányú küzdelmet képzelni, kikezdi az id ő , s csak azok maradnak 
meg, amelyek az Orök, a Nagy, az Abszolútum fogalmát megközelítették. 

Eltűnnek a lágy lírikusok (Monet), a klasszikusok gyenge utánzói (Klinger), 
akiknek megmerevedett gerince kettétört, s csak azok maradtak meg, akik 
homlokukon Káin-jelvénnyel szent ő rületben égtek el, hogy az új, nagy stílust 
megcsinálják. 

Manet, Gauguin, Van Gogh, Rodin, Meštrovi ć  ennek a kornak a h ősei, akik 
áldozatai, de egyszersmind legkimagaslóbb alakjai lettek ennek a kornak. 

Mi lett a többiekkel, akik szintén az új harcosok zászlói mellé álltak — kér-
dem, mi van a progresszivitással? Álmélkodom, kik tegnap forradalmárok, 
mártírok voltak, ma jól nevelt burzsoák részére festenek, akik még ma is a for-
radalmat képviselik, azokat holnap ugyanaz a sors éri. Mit jelentsen ez, talán 
megalkuvást — korántsem. 

A véres, gennyes cafatok elt űntek, melyek a szülés stádiumát jelezték, azok 
eltűntek, s a princípiumok, melyekért tehetségesek és dilettánsok síkraszállot-
tak, csak kevés ember lelkén át váltak klasszissá. 

A konzervatívekrő l nem is szólva, legtöbbjérő l kisült, hogy minden kvalitá-
suk — konzervativizmus volt. 

S mindeme megállapításokhoz ma jutunk. A kor reveláló leveg ője kellett ah-
hoz, hogy oly nevek kerüljenek forgalomba, akiknek tegnap még a kiejtése is 
bűn volt (Ingres). Megvetett egyének, lenézett korok megállapításai ma újraér-
tékeltetnek. Cézanne-ban, Tintoretto és Greco emanációjában a romantika-
miszticizmus, mely egyrészt Tintorettót, másrészt Grecót jellemzi, egyesült 
eme gall szellemben, aki mindnyájukra rányomta bélyegét, kik valamit csinálni 
szándékoztunk. Ő  volt annak a piktori szellemnek az el őfutárfa, amelynek 
apostolai Maeterlinck, Baudelaire, Verlaine. 

Az impresszionizmuson nevelődött ifjúság szükségét érezte magasabb szel-
lemi megnyilvánulásoknak. Az a képtelen szellem, amely a küls ő  fizikai hatást 
többre becsülte a befelé való elmélyedésnél. Nem maradhatott fenn sokáig az a 
felfogás, mely feláldozta az expressziót az epidermisznek, a szerkezetet a fel-
színnek, a ritmust a természetesnek. 

Így történt, hogy némelyek, akik tegnap az impresszionizmusra esküdtek, 
ma Dürerrel sétálnak karon fogva, vagy a piazzettán együtt vannak az olaszok-
kal. 

Örömmel konstatálom, hogy bár ez a gárda távol maradt legnagyobbrészt a 
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jelenlegi kiállításról, mégis találunk kiváló, s őt legkiválóbb alkotásokra, a M ű -
csarnokban mindjárt ott van Iványi-Grünwald Tavasz ébredése, úgyszintén az 
Ernst Múzeumban Fürdőz ő  női mind egy élet ígéretének kolosszális beváltása, 
Czigány Dezs ő  Önarcképe komoly, magas klasszisú dolog; Perlrot Csaba so-
kat ígérő , nagy horizontokat befutó piktúrareprezentánsai, Csáktornyai dolgai 
említendők fel. Az Ernst Múzeumban Szinyei nagyszabású (nem méret) Fekete 
ruhás nője, Hermann Lipót kompozíciója, Csók, Ferenczy csendéletei azok, 
melyek az embert megvigasztalják a jelen sivár kiállítás anyagának láttán. 

Az Alföld, 1914. I. 43-44. 

KIÁLLÍTÁSOKRÓL 

Most, hogy a szezon vége felé jár, mikor az ember az els ő  izgalmakon túl 
van, szeretném megcsinálni az idei kiállítások mérlegét. 

Azt az egyet leszögezhetjük, ez az év sem volt jobb, sem rosszabb, mint a 
többi, nagy meglepetések nem érik az obszerválót egyik oldalról sem. 

A lezajlott Hatvant' kiállítása az Ernst Múzeumban, már el ő re óriási módon 
felkavarták a céhbeliek kedélyét nagyhangú kijelentésekkel. Nekem, aki sze-
rencsés voltam a képek legnagyobb részét tavaly Párisban Bernheim Jenncnél 
látni, már bizonyos kialakult véleményem volt. Képei tagadhatatlanul egy nagy 
kultúrájú ember bélyegét hordják magukon, de egy cseppel sem többet. Ingres, 
Cézanne, Matisse, ifjabb éveib ől lévő  dolgain Pissarro látszik meg, de csak fel-
színen. Ingres nagy objektivitását nem érti meg, összekeveri annak stílusát Maillo-
léval, de míg annak az anyag diktálta elnagyolásai megokoltak, addig az ő  aktjai 
teljesen külön élnek, s nem képesek a kép szerkezetébe belehangolódni. Képei 
úgynevezett kompozíciók, lényegileg csak különböz ő  alakoknak és gesztusok-
nak társításai; és nem a vászon terének egy er ős szerkezeti megoldásai. Azok-
nak az alakoknak más akciója sem zavarná meg a kép hangulatát. A dolog tud-
niillik úgy áll, hogy képei közül egyet látni elég és a többiek ismétl ődnek, azzal 
a különbséggel, hogy a bútorok esetleg más szín űek, és az alakok beállítása más 
módon történik. Vele egy id őben Boromisszának van kíállitása a Könyves Kál-
mánban; ő  épp ellentéte Hatvanynak. Hatvant' artikulálja magas, természete-
sen addig, amíg tehetsége engedi. Boromissza egész lénye csupa lázongás. Gau-
guines sziluettjei vad skálát hordanak, bizonyos rusztikus ízzel, de klasszissá 
soha nem emelkedik. Véleményem szerint talentumos ember, de ebb ő l a gár-
dából idehaza sokat láttunk, egyszer már — piktorokat szeretnénk üdvözölni. 

Ebben az időben a Művészház nagy lépésre szánta rá magát, lehozatta a bécsi 
— Künstlerhaus — legkonzervatívabb egyesületet, azzal a céllal, hogy cserekiál-
lítást rendez Bécsben. Ez mindenesetre érthetetlen volt, nem azért, mivel a mi 
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részünkrő l nem méltányolnánk annak horderejét, hogy a mienk kivonuljanak 
Bécsben. De kölcsönös csalódás nélkül ezt megcsinálni képtelenség. A M űvészház 
a fiatalság, a progresszivitás jegyében indult, a Künstlerhaus a bécsi bourgeois ked-
venc piktoraiból áll. Íme az ellentét. Beszéltem a bécsiekkel, ők maguk azt hitték, 
hogy a Művészház, az a Műcsarnok, ők egy paralel egyesülettel gondoltak rövid 
lejáratú házasságra lépni, mikor a tévedés kisült, kés ő  volt. 

A bécsieket láttuk, és láttuk jó részben a Bécsbe küldend ő  magyar dolgokat 
is. A bécsi művészek mind komoly polgárok, kik komolyan fogják fel mester-
ségüket, elég jól rajzolnak, jól kifestett munkájuk van. De semmi több, a m ű -
vészeknek még nyomát sem találjuk. Mesterembereknek becsületes munkái 
lógtak, semmi emóciót nem akartak kiváltani. Kivéve Sterrort, aki az egyedüli 
közöttük, aki komoly nagy tömör hangon szólaltatta meg m űvészetét (Szent 
Család). Hát én veszedelmesnek tartom az ilyen piktúra portálását, el őször 
azért, mert ilyen kaliberű  emberekből idehaza is rogyásig van, s előbb ezeket 
kellene kipusztítani, annál is inkább, mert publikumunk, mely elég zsenge a 
nagy és komoly dolgok appercipiálására, újra tápláló anyagot kap a maga értel-
metlen nézeteinek a megerősítésére. Most képzeljék el, hogy mint fognak fes-
teni aMűvészház piktorai ebben a milli őben, ők a nagy bécsi tavaszi tárlaton 
kapnak pár termet. Itt minden fiatalos nekikészül ődés, ígéret, féleredmény, Ott 
minden halálosan, az unalomig elcsépelt. Szerencsétlen idea volt szóval. 

Vissza akarok még térni a M űvészháznak a tavaszi tárlatára, mert fontosnak 
tartok pár megállapítást. Éspedig kezdem Vaszaryval. Ezt az embert évek óta 
figyelem, nem tud megállapodni, állítólag forrong, én azonban az ő  forrongását 
nem egy belső  evolúció megnyilvánulásának látom, hanem mindig küls ő  okok 
zavarják meg. Ső t egyenesen félrevezet ő  tendenciájú. Ő  gyenge volt mint imp-
resszionista, bár érdemén felül esztimáltuk, azután stíluskeres ők közé állott, 
pár utánérzésnél többet nem adott, lényegileg semmit most pedig kubista, de a 
legkezdetlegesebb fajtából, tér- és szerkezetproblémák izgatják, amelyeket he-
venyészve, könnyelműen félóránként intéz el, azt kérdem magamtól, hol itt a 
probléma, ha ily játszi módon nyilvánul meg. Azok az óriások, akikb ő l ő  ki-
indul, tovább eljutottak, ő  csak a dadogásnál marad, s ha leszámítjuk a tenden-
ciát, aminek artisztikus értéke, szóval abszolút m űvészi értéke nincs, csak 
szubjektív szempontból, saját evolúciója szempontjából akceptálható. Semmit 
nem ad. Erre idővel többen is rá fognak jönni. 

Másik az öregek közül Csók, a Műcsarnokban ünnepli művészi múltjának 
25 éves jubileumát. Ez a múlt feltétlenül imponáló. Sok kiágazása mellett is ha-
talmas dolgokat adott, Báthory Erzsébetje, amelyet a harmincéves Csók festett, 
a legsúlyosabb dolgai közül való. Ily hatalmasan csak kétszer nyilatkozik meg 
életében: a Nirvánában és a Vámpírokban. Ezekben sikerült neki egy transz-
cedentális körbe kilendülni, és elhagynia reálitás józanságát, mely annyira ka-
rakterizálja Csókot. 
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Az Ernst Múzeumban most zárul be Battyányi—Beck kiállítása. A fest ő  Baty-
tyányi kevésbbé érdekes. Van fantáziája, vizionál, alig Beardsley Moreau, el ő -
adása nem nobilis, technikája, mert nála csak err ől lehet szó, maníros nemar-
tisztikus, a mesterségét nem érti, dilletantéria teljes vonalon. 

Annál érdekesebbek Beck Fülöp Odön nagy monumentális kolosszusai, ha-
talmas erővel, nagy anyagtisztelettel és igazi m űvészi lélekkel megcsinált dol-
gok. A szuggesztiót elősegíti az, hogy ő  maga faragja köveit, komolyabb ma-
gyar szobrászt nem is említhetek. Azel őtt plaketteket csinált, s ebben is ő  volt 
az előfutár, most monumentális kövei előtt hajlanak meg. Egy súlyos tehetség, 
ki még sok-sok örömet fog szerezni. 

Bezáróul a fiatalokról kell írni, akik a Szalonban mutatták be munkásságu-
kat, egytől egyig volt mestereik hatása alatt dolgoznak, nincs egy fiatalos len-
dület, egy gesztus az egész kiállításon. Tisztelettel csak Er ős András tájképeit, 
Kmetty János csendéletét és kompozícióját kell megemlíteni. 

Az Alföld, 1914. III. 108-110. 

Pctar Dobrovi ć : Olajfák 



FARKAS BÉLA LEVELEI 
PÁL FRANCISKÁHOZ* 

Kecskemét, 914. XII. 19. 

Asszonyom! 
Az Ön holmiját öt perc mulya viszi Tóka feladni. Az el őbb meritettem ki össz m ű -
vészetem felírván az Ön meleg cinrét heroikusan é utóbb némi elbágyadással. 
Asszonyom az élet mondhatnám keser ű . És még talán mondhatnék valamit er-
re vonatkozólag de ime a zenék — hisz tudja Ön — elszálltak immár szegényes 
és fanyar lelkemb ől. Itt hideg van Asszonyom és köd van és tagjaim fáradtsága 
detto van és dolgozni akarok hogy úgy mondjam. 
Isten Önnel dús Istenn ő  üdvözlöm Önt kéjesen az emlékezésben és túl a me-
z őkön. 

Mi van Jóskával? Vajha irna Ön beteg és enervált barátjának az Aljusnak. 
Asszonyom küldjön Ön ha lehet egy katalógust a Szalónból. 
És adja el a képemet. 

(Autográf. A boríték címzése: ngs. /Pál Franciska / úrhölgy / VI. Izabella utca 62. III / 24. / Bu-
dapest. / Feladó: Farkas, Kecskemét. M űvésztelep. ) 

A kecskeméti m űvésztelepről eltávozott Pál Franciska utána m űvészkolónia 
tagjai többek által közösen írt levelei is mentek. Fönnmaradt egy ilyen közös 
levél (1941 decemberi postabélyegz ővel) s egy képeslap is. A levelet egy Irén 
nevű  festőnő  foglalja keretbe, kezdi, befejezi s megszólalnak benne: Iványi-
Grünwald Béla, Darvassy István, Farkas Béla. Irén írja: 

„Farkas kissé lehangolt ugy látszik a közös csomagolás, nem vitte el valamijét?? 
Ez a flört kissé gyanus. Miért is nem lett komoly az ügy, legalább itt volnának, 

A Pál Franciska festőnő  hagyatékából való leveleket bet űhív átiratban közöljük. A levelek Sümegi 
György tulajdonában vannak, s a szövegeket az ő  kommentárjaival együtt tesszük közzé 
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a Jánszky villa átváltozna Farkas „villának" s esetleg apró gyerekek élénkítnék 
a telepet." 

Farkas Béla így folytatja: 

„Bájdus Nő! —Bár megfosztott ama bizonyos nyúlós búcsúphosziktól, — látja Én 
a Hős nagylelk űen ide biggyesztem magam. — Igazán rosszúl választotta meg 
az időt amikor elmegy; most víg der űs, sőt néha forró a hangulat mi mindent 
lehetne most éjféltájt Ott az ablakrésen látni... !!!" 

Irén még hozzáteszi: 

„Farkas azt mondja, ő  külön ír. Kajánul nevet úgy tesz he-he-he." 

(Autográf. A boríték címzése: Pál Franciska Úrleánynak. Budapest. VI. Izabella utca 62. III/24.) 

A közösen írt képeslap, 1915. január 14-i bélyegzéssel: 

„Nagys. Pál Franciska urnő  Budapest Izabella utca 62. II. em 24. 
Itt vagyok és lehetetlen a kedves távollev őkre és a szénaboglyára nem gon-

dolni Grünwald Herman Béluska 
Néni! nem szeretem, mert rossznyelv ű!... Matykó 
Hát mi jól vagyunk Irén 

Bizony Franciska!!! 
Asszonyom az élet néha oly szomorú Farkas 

(Autográf.) 

Ezekb ől a levelekb ől és levél-részletekb ől az is kitetszik, hogy Farkas Béla 
1913 őszétől — vagy nyarától —1915   január derekáig lehetett Kecskeméten, mert 
a Pál Franciskának szóló, megtalált levelek közüli utolsót 1915. februárjában 
már Szabadkáról címezte Pestre. 

Szabadka 915. február 8. 

Ma kaptam meg az Ön levelét Ah Madamme mintegy s közlöm önnel mi-
ként, ha beteg vagyok és immáron két hete fekszem ágyamban elnyúlva és ke-
serűn. 



FARKAS BÉLA LEVELEI 	 1095 

Mellemb ől ólykor vehemens énekek törnek el ő  stilizáltak és dekadensek ha 
pék lennék vagy egyéb polgár, mondhatnám hasonlatosak a hörgéshez. 

Könnyedén és elomolva a perspektívák utáni vágyban éjelente az utcán 
mászkáltam és bolyongásaim közben némi korcsmák és egyéb üdül őhelyek har-
sány és magasztos adományaiban szórakozva kaptam e bajt — úgy vélem — mert 
kint fujt a szél és kabátom úgy lehet elfelejtettem felölteni. 

Mindezt mentségemül talán s ha lehet. 
Tehát nevezett D. egyénnel nem beszélhetek az Ön ügyében. Ez mondanom 

nem kell — különösebb örömömre szolgál. Tekintettel őrületes szerelmemre s 
tiszteletemre melyet D. iránt érzek. 

Asszonyom vajh, mit tesz Ön? És Jóska vajh? 
Borzasztóan érdekes, hogy Ön Asszonyom, épen akkor kapott levelet Maty-

kótól Losoncról, mikor nekem irt. Arra kell kérnem legközelebb még több édes 
reminiscenciát irjon nekem barátaimról s áltatában kiket szeretek. S juttassa 
eszembe mind e fekélyeket kik szivemet gyakran rugdosták és belemásztak lá-
gyan az életembe. És hogyne Asszonyom ha ön akarja levélben is zenghetem a 
Nagyságos Asszonynak és közölhetem vele hogy ön tiszteli és a mit ön akar 
egyáltalán azt én készségesen m űvelendem. Köszönöm a katalóg és a képek. 
Semmiféle katalóg nem láttam. Mikor kaptam meg? És köszönöm Anyámtól 
életemet és köszönöm hogy a nap süt és köszönöm az Atyauristennek, hogy két 
lábam van és két vesém. Az finom és kellemes dalokat zengjek-é illatos ajkaim-
mal minta bülbül madár és az ifju vidéki és fehérruhás de jólnevelt szüzeket 
szeressek-é halálos és zeng ő  szerelemmel avagy becsületes asztalosokkal szorít-
sak kezet s nevezzem a F űszerkeresked őt testvéremnek. 

Mindezt óh Asszonyom ha Ön akarja de Ön Asszonyom nem elég el őkelő  
hogy úgy mondjam az Istenét. Ön pajzánul él ömlengve Sobri Jóskának nevezi 
gyönyörű  barátom és ígéreteket tesz, hogy nevezettnek hajikáját fejecskéjéb ől 
kitépi. Ah Madam mindez gyönyör ű  és ágyamban fetrengtem a gyönyört ől 
mikor olvastam a drága sorokat. De Asszonyom, legyen ön kegyelmes, ha Dali-
ássnak kitépi a fejéb ől a haját, mi marad a fejébe? A viccek csupán és az ötletek 
ah ez keserű . Ah ön nyugtalanít engem Asszonyom. Aha kecskeméti nyár és az 
ősz ah kéjes álom ah és megkell halni utóbb és mennyi szerelem és — mondom — 
ah az illatoka szerelmek után. A szerelmek utáni illatok melyeket szagolnom 
kegyelmesen adatott. 

Aha Krisztusát bocsásson Ön meg nekem, de az emberekért szívesen élnék 
ha valamivel elasztikusabb lennék igy azonban a lehet őség szerint inkább egy 
erdőbe fogok vonulni és Ott kaján és aljas lelkemet az áhítat levével fogom lo-
csolgatni mig tiszta lesz mint egy háztartásbeli edény, ha kimosták. Ah bocsát-
tassék meg nekem ha túl tengek imé, de mint közöltem Önnel beteg vagyok és 
elgyötört. 

Közölje Ön Józskával, hogy ugy lehet nemsokára lesz immár kardocskám. 
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Jelentkeztem és amint lesz hely valamely ezredben mehetek. A huszárokat 
vagy tüzéreket kértem és áprilisban valószín űleg felcibálhatom sovány tagjaim-
ra a cifraságokat melyekre dús lelkem immár oly régen vágyik. 

Megvette már ön „Bilitist" ? 
Irjon ön még egy ideig itt leszek. 

Farkas Béla 

Szabadka 7 kör S sz. 1 em. 
Jóskát üdvözlöm. Irhatnának beteg barátjuknak. 

A Farkas-levelekben többször emlegetett Jóska nem más, mint Járitz Józsa 
festőnő , Pál Franciska barát- és kollégan ője, aki az idő  tájt valószínűleg meg-
fordulhatott a kecskeméti m űvésztelepen, ahol Farkas is találkozhatott vele. 
Farkas Bélának „a fájdalomig felzaklatott szenzibilitását" (Bela Duranci igen 
találó megfogalamazása), egyénisége — nyilván m űveibe is beépülő  — szorongá-
sosságát a fönti levelei is nyomósíthatják, er ősen aláhúzzák. 



KRITIKAI SZEMLE 

KÖNYVEK 

KÜZDELEM A HITÉRT 

Csorba Béla: Rögeszmélet. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1989 

Régi közhely, hogy a gondolkodó embernek hitre van szüksége, különben cselekvé-
se, alkotótevékenysége aránylag gyorsan a kényszer űség jegyeit kezdi mutatni, kés őbb 
pedig akár teljes meghasonlottságba is fulladhat. S valójában mindegy, hogy miben hisz: 
Istenben, emberben, önnön elhivatottságában, hiszen a hit súlyát nem a lehetséges vagy 
tényleges öncsalás foka adja meg, hanem els ősorban az, hogy a hív ő  par excellence értel-
mesnek véli az emberi életet, következésképp a jöv ő t fürkész ő  kreativitást is. A vallásos 
gondolkodás az értelmet az erővonalak meghosszabbításával küzdi ki magának, akár az 
ember megváltásáért harcba induló materialista eszmélkedés is, amely ugyancsak a jöv ő -
be mintegy beleépülve véli számottev őnek működését. Csakhogy csüggeszt ő  századunk 
épp a jövő tő l fosztotta és fosztja meg ma is nap nap után az embert. Az anyagi javak 
hajhászásában, a fogyasztói manírok fert őzetében mind kevesebb id ő  marad a religiózus 
tudat ápolására, a metafizikai min őségek kutatására, ugyanakkor pedig mindaz, amit 
manapság a szocializmus általános válságaként emlegetnek szertea világon, alapvet ően 
megkérdőjelezte a társadalmi fejl ődés egyik feltételezett törvényszer űségét, nevezetesen 
azt, hogy a jövő  többé-kevésbé pontosan belátható, hiszen a történelem az osztályhar-
cok története, világos hát, hogy a fejl ődésnek ez az immanens törvényszer űsége, amennyi-
ben hívek maradunk hozzá, el őbb-utóbb a kommunizmusig röpít bennünket. S ha 
mindehhez hozzászámítjuk azt is, hogy a társadalmi torzulásokon, b űnökön és gyalá-
zatokon túl a világon felszabaduló, egyre hatalmasabb materiális er ők, melyek az ún. 
fejlődést volnának hivatottak biztosítani, javak és károk, ígéretek és veszélyek kiélez ő -
dő  ellentmondásosságának látványát kínálják, akkor nem nehéz belátni, hogy a mai em-
ber tulajdonképpen jövő  nélkül maradt, s bár ez ellen az állapot ellen megpróbál küz-
deni, immár semmilyen biztos fogódzót nem talál, amely félelmét, szorongását huza-
mosabb időre feloldhatná. Különösen a szellem embere nem, aki egy több ezer éve tartó 
kínos menetelés részvev őjének érzi és tudja magát, most azonban a már-már kontrollál-
hatatlan „fejlődés" végképp becsapni készül el ő tte a kaput, s elzárni el ő tte azt az utat, 
melyen haladni tudna és szeretne. 

Ennek az objektíve feltételezett eszmei válságnak a szimptómái messzemen ően meg-
határozzák Csorba Béla verseskönyvének anyagát. „Vakvágányon a történelem mozdo-
nyai hát ugass feléjük örökös bolond!" — írja a József Attila (1980) -ban, átmenetileg di- 
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lemma elé állítva az olvasót. Mert hiszen ha ama mozdonyok évtizedünk elején vakvá-
gányon robogtak, fel kell tételeznünk, hogy számukra létezik nyílt pálya is, amely, a 
vasút képzetkörénél maradva, nyilván valahonnan valahová — konkrét cél felé vezet. 
Más szóval, idézetünk azt sugallja, mintha Csorba Béla még ismerné a vonatozás meg-
váltó pályáját, amely a szükségszer űség jegyében megépíthet ő , de amelyet századunk 
időlegesen ködbe vont és degradált. 

A kötet verseinek kontextusában azonban ez a feltételezés csakhamar semmissé válik, 
annál inkább, mert Csorba Béla mára Stratégia (1980) című  első  könyvében meggy őző -
en jelezte, hogy a végs ő  igazságok ellenében a viszonylagosságot tartja mértékadónak. 
A Dadogásban, ha nem is elsőként, de ő  is eljutotta felismerésig, miszerint „semmi sem 
azonos önmagával", „minden ellentétben nyeri el / végs ő  értelmét", minek következté-
ben nyilvánvaló, hogy „minden önmagán túlra mutat". Szó se lehet tehát arról, hogy a 
Rögeszméletben nyílegyenes pálya meglétét tételezi. Ellenkez ő leg, a vakvágányt látja 
definitívnek, melyet hasztalan ugat meg ismételten a lírai én, ez az „örökös bolond". 
Lehatároltságának, pillanatba zártáságnak méreteit talán a Buszon, alva járva érzékelteti 
a legközvetlenebbül: „Álmomban egy hídon állok az id őben, / múlt és jövő  közt fölfe-
szítve rég. / És ez a híd már sehova sem vezet." Nem, mert ezen a hídon, ahelyett hogy 
távlatok tárulnának föl el ő tte, a Jakobson-felé elem válik uralkodóvá a költ őben: „fé-
lek (s nem tudom, mi lesz velem". Érthet ő  hát, hogy Csorba Béla undorral fordul el 
szűkebb környezetének „okos ostobáitól", amint „harminc ezüst serblijükön" behajóz-
nak a színtérre, vagy attól a „felvilágosult férfiútól", ki pozíciójának magasából lelken-
dezve kiáltja alá, hogy „Már majdnem szabályosa nép!" S érthet ő  az is, hogy a költő  tá-
gabb összefüggésekben sem tud biztató jeleket észlelni. Arcát nemcsak a „mérgezett 
kontinenstő l" hanem a „húgyos égtő l" is elfordítja, s miközben keserű  iróniával a „dia-
lektikus és történelmi manierizmust" élteti, korunk Héphaisztoszaként minden patetika 
nélkül Akhilleusz pajzsára vési a tanulságot, hogy napjainkban a lét falusi víziójából 
csak ennyi maradt: „érik a kukorica, (érik a gané,) éretten potyognak halottaink. (Be-
szántandók a gabona alá." 

Mindazonáltal fölmerül a kérdés, mi ad megújulón impulzusokat Csorba Bélának, 
hogy, mint maga mondja egy helyt, alagutakat rágjon a Semmibe. A divat vagy a destru-
álás szándéka netán? Aligha. Mert igaz ugyan, hogy nagy el ődje XIX. századi érvényes-
séggel pontosan fogalmazott, mid őn az egyszer fázó, máskor lánggal ég ő  világi életrő l 
szólt, ám ezzel az észrevételével, s őt legismertebb versének jóslatával („lesz még egyszer 
ünnep a világon") Csorba Béla gyakorlatilag már mit sem tud kezdeni. Ahhoz ugyanis, 
hogy a lánggal égés egy újabb periódusában reménykedjen, feltétlenül utópiára lenne 
szüksége, mely átmenthetné a túl hosszúra nyúló hideg jelenlegi id őszakán. Márpedig 
ilyesmi fel sem merülhet, hiszen „Utópisztikus elrugaszkodások / helyett kérdések. 
Kérdések / helyett válaszok. Válaszok / helyett semmi", zárják le el ő tte a kört (Itt és 
most), vagy ahogy másutt, még meredekebben fogalmaz: „vége a komédiának / és az 
utópiának" (Marx). Nem azért természetesen, mintha az utópisztikus gondolkodás elve 
talpfákat szállítana a történelmi vakvágány monstruózus továbbépítéséhez, hanem mert 
a tapasztalat bizonyságaként amint az ember hatalmi eszközökkel hozzálát egy-egy 
utópia megvalósításához, ténykedése igen gyorsan a kit űzött célok rémít ő  ellentétébe 
csap át — hazugságtorlaszokkal csúfolva meg a bizakodó elmét. 
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Ilyenformán Csorba Béla nem léphet le az álombeli hídról, nem szerezheti meg a ma-
gának a jövő  ígéretét. Akarva-akaratlanul vállalnia kell a senki földjén való tartózkodást, 
s ez aztán egész sor poétikai változást eredményez lírájában. Költeményeit ugyan már a 
Stratégia idején otthontalanság- és idegenségérzet hatotta át, ezt azonban akkor még fe-
szes, rövidre fogott, szigorúan megkomponált, a hagyományos képletekhez közelebb 
álló versek közvetítették. A Rögeszméletben viszont, amikor már fanyar fintorral 
„obszcénikus-ekszrementisztikus poétának" nevezi magát, versbeszéde repedezetté, 
fragmentálttá vált, s a maga töredezettségében is autentikusan jelzi eszmei válságának 
dimenzióit. Annál inkább, mert költészetének dúlt tájait nem egyéni sérelmek csalogat-
ják elő , hanem egy egyetemesebb érvény ű  sötét látomás. Egy olyan látomás, amely mö-
gött a költészetteremt ő  sóvár hitszomjat csak az nem tudja érzékelni, akinek a hit soha-
sem jelentett megkerülhetetlen problémát. 

UTAST Csaba 

BEVEZETÉS A DOSITEJ-OLVASÁSBA 

Dositej Obradovi ć : Szívemnek drága föld. Fordította: Brasnyó István. Forum Könyv-
kiadó, Újvidék, 1989 

A Forum Dositej Obradovi ć  műveit és munkásságát szemelvényesen bemutató új ki-
adványáról már kézbevétele pillanatában megállapíthatjuk, hogy mindenben megfelel a 
rendeltetésszerű  iskolai használat céljainak: a könyv az író születésének kétszázötvene-
dik évfordulójára készült a Tartományi Közm űvelődési Közösség jelvényszerz ő  verse-
nyére a nemzetiségi kiadóvállalatok közös munkájával szerbhorvát, magyar, szlovák, 
ruszin és román nyelven, az alkalomnak megfelel ő  viszonylag magas példányszámban. 
Anyagát didaktikai szempontok figyelembe vételével Lazar Čurč ić  válogatta az ilyen, 
kétszáz évnél is öregebb m űveket szokásosan kísér ő  terhes jegyzetapparátus szándékos 
mellőzésével, a szerz ő  sokoldalúságát illusztráló rövid (és rövidített) szövegek sorával. 
A mintegy 130 oldalas válogatást Dragoljub Pavlovié egyíves tanulmánya vezeti be Do-
sitej írói jellemrajzának legmarkánsabb vonásaira irányítva az olvasó figyelmét, a könyv 
használóinak átlagos irodalmi tájékozottságához mért szinten. 

A fenti célok és megfontolások szerint szerkesztett kiadvány értékelése és ismertetése 
is szükségszerűen az említett szempontok mérlegelését kívánja meg (az összeállítás bel-
ső  arányai, a besorolás cél- és id őszerűsége, a könyv használati funkciója stb.) s kevésbé 
foglalkozhat magával a szerz ővel, műve egészével, korának társadalmi és szellemi (iro-
dalmi, filozófiai, esztétikai stb.) viszonyaival és állapotával. Mondjuk ki tehát még egy-
szer és nyomatékosan: a kiadvány messzemen ően tekintetbe veszi az említett elváráso-
kat, s még kiadástechnikai megoldásai is azoknak vannak alárendelve: ízlésesen egysze-
rű , jól áttekinthető , még masszív kötése is alkalmassá teszi az intenzív használatra, a tö-
meges és versenyszer ű  olvasásra. Jó kedvcsináló és egyféle el őjáték lehet Dositej elmé-
lyültebb olvasásához, ami azonban a továbbiak során már csupán a szerz ő  nyelvén foly-
tatható. Magyarul legfeljebb még néhány vers vagy prózarészlet. Meg kell azonban 
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mondanunk, hogy Dositej munkáit napjainkban jobbára már csak filológusok forgat-
ják, mert ma már az anyanyelvi olvasó számára sem képesek különösebb esztétikai gyö-
nyört nyújtani. Írásaiban — talán az egy önéletrajzán kívül — legfeljebb ha nyelvtörténeti 
ismeretekkel fölvértezett ínyencek találnak élvezetet, s egyedül azok tudják lemérni 
szerzőnk hősi erőfeszítéseinek nagyságát, hogy a köz nyelvén szólaltassa meg a korabeli 
Európa eszméit és szellemi tartalmait. Tudatában volt annak, hogy „... tudomány híján 
egy egész nemzetre örökös sötétség és az elme vaksága borul. Ki ne lenne tisztában a 
művelt fölényével a műveletlennel szemben, miszerint az európai fölvilágosult nemze-
tek a tudomány és a mesterségek révén építették ki virágzó társadalmukat a helyes köz-
igazgatással és a megfelel ő  renddel." S ezért is tér folyton vissza az egész opusát kísér ő  
vezérmotívumként az a kérdése, hogy lehet-e tudományokat „alkalmasabban és köny-
nyebben elhinteni és meghonosítani az emberek között, mint épp a nép nyelvén és be-
szédén keresztül?" Ma is s minden emberi náció számára örökre érvényes igazságok 
ezek, a felvilágosodás nemzeti programjának egyetemes alapja minden emberi közös-
ségben. Eppen ez a Dositej által univerzális érvénnyel megfogalmazott tétel indítja el 
bennünk azt a gondolatot, hogy miért nem lehetett volna ezt az öt nyelven közreadot 
szép könyvet a potenciális olvasókhoz még közelebb hozni, még közelibb kapcsolatot 
teremteni köztük és a szerz ő  gondolatvilága és igazságai között. Didaktikai szempont-
ból ugyanis semmiképpen sem elhanyagolható körülmény, hogy a könyv lehetséges ol-
vasóinak már vannak (legalábbis lehetnek) bizonyos háttérismeretei vagy el őzetes érte-
sülései a maga kultúrájának, irodalmának vagy nyelvének ismeretanyagából, amelyeket 
Dositej gondolataival hasonlónak ismer fel. Tudomása lehet például a magyar nyelvújí-
tásról, Bessenyei vagy Kazinczy egyidej ű  (Dositejével nem kis részben egybehangzó) 
törekvéseir ő l. Nem lett volna talán hiábavaló egy 1-2 oldalas appendixszel ellátni a 
könyvet (p1. Dositej magyar kapcsolatai vagy Dositej magyar kortársai stb.), esetleg a 
terjedelmes életm űbő l egy-két rövid szöveget közölni, amely konkrétan, a szerz ő  sza-
vával világított volna rá e párhuzamokra vagy kapcsolatokra. S ugyanígy föltételezhet ő , 
hogy a többi nyelveken kiadott könyvekhez is van megfelel ő  anyag az ilyen illusztráció-
hoz. (Tudjuk — errő l ő  maga beszél —, hogy Dositej már kora ifjúságában román nyelv ű  
könyveket olvasott, s társalgott ezen a nyelven). Mindez persze már nem a válogatónak 
és a bevezetés írójának lett volna a feladata, hanem a nemzetiségi kiadóké, mert a nyelv-
ek szerint differenciált kiadások értelme éppen abban rejlik, hogy az egyes irodalmi kul-
túrákba organikusan beépítsék Dositej szellemi hagyatékát. 

Dragoljub Pavlovié arra hívja fel a figyelmünket, hogy Dositejt mencsak gondolko-
dóként, a felvilágosult eszmék népszer űsítő jeként s a kulturális haladás bajnokaként kell 
értékelnünk, hanem mint jelent ős szépírót is. A válogatás besorolt szövegei közül legin-
kább a Dositej Obradovi ć  Élete és kalandozásai cím ű  regényszerű  önéletírása igazolja 
ezt a minősítést, a közölt versek és egyéb prózai darabok azonban kevésbé gy őznek 
meg bennünket err ő l. KöltőEihletettségér ő l leginkább még érzelmi és tájlírájának egyes 
szemelvényei tanúskodnak, a szerb felkelésre írt hazafias versének lendületét azonban 
meg-megállítják a történelmi reminiszcenciák, allegóriák és politikai id őszerűsítések. 
Patriótának Dositej kétségkívül kiválóbb, mint poétának. Nem nagy költ ő i értéket kép-
viselnek aTanulságos történetek és bölcs mondások, valamint a Szónoklatok cím alá so-
rolt prózai részletek sem. Az Értekezések cím ű  blokknak természetesen nem az eszté- 
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tikai minőségek adják meg az értékét, hanem az elmélkedések tartalmi igazsága, id ő tlen 
érvényessége, a kollektív emberi tapasztalat frappáns gondolati megformálása. Nem 
eredetiségükre hivatkozunk, mert a felvilágosodás irodalmában az még nem okvetlenül 
a minőség kritériuma, jóllehet Dositej írásai annak sincsenek híján, mert személyes ta-
pasztalataival és észleleteivel járult hozzá a Longinosz, Démoszthenész, Cicero vagy 
Horatius által megfogalmazott gondolatok elmélyítéséhez. Így nyilván saját literátori 
sorsa is kifejezésre jut abban, amit az írók igencsak viszonylagos társadalmi megbecsü-
lésérő l állapít meg: .....a beszélyíró szomszédai, akik szokásuk szerint az emberi szó és 
elme fontosságát az író évi jövedelme vagy erszénye alapján mérlegelik, rendkívüli mó-
don sértve érzik megukat, hogy egy olyan ember, akinek semmiféle ügyben sincs hatal-
ma sem igent, sem nemet mondani, nincs fél hold földje sem, vagy egy darabka kaszáló-
ja a föld színén, oly bátorsággal merészel szólni, mintha három pusztája volna, ahol mé-
nesei és ökörcsordái legelnek, és mintha több pár vadászkutyát etetne... "Még konkré-
tabb s még inkább az empíria beszél bel ő le az olyan helyeken, ahol az óegyházi szláv és 
a paraszti szerb nyelv közti különbségekb ő l vonja le következtetéseit, s ahol egy nevé-
vel is említett írótársa munkájáról kifejti, hogy „ — ez nem parasztoknak való, akiknek 
kötelességünk gondjukat viselnünk és törődnünk velük, mivel minden nemzetben pa-
rasztból van a legtöbb, s ő t túl sok is van. Különösképpen mennyire hasznos egy nem-
zetnek már rögtön a kezdet kezdetén, amint könyvekhez kezd jutni, új fogalmakkal és 
képzetekkel, hogy azt kapja, amit a legjobb ízlés és a józan ész szab meg. Különben is, 
amit az új edénybe els őbb betöltenek, azt fogja tartalmazni, és — jó fundámentomra le-
het csak tartósan építkezni." — A következtetés, &tanulságok levonása, a konkrét fel ő l 
az elvont általánosság felé haladó logikai gondolatszövés jellemzi meséit is: egy nyolc-
soros anekdotikus történetkérgi egy ötszörös terjedelm ű  gondolatépítményt emel, a szé-
lesen kilomboztatott „tanulságot", a racionalista bölcsel ő  olykor terhes logisztikájának 
kevésbé szépírói megnyilatkozásait. Ami ezen kívül még olvashatóa kötetben, az in-
kább életrajzi dokumentum, levél — és iratanyag. Nem érdektelen egy monografikus fel-
dolgozásban, ső t szükségesnek is mondható az egész opus értékeléséhez, de a szépíró 
Dositej megközelítését nem sokkal szolgálja. 

Annál inkább elmondhatjuk ezt a könyv (szerencsére) legnagyobb oldalszámmal 
képviselt műfajáról, az önéletrajzáról, amelynek a teljes címe: A szerzetben DOSITEJ 
nevet nyert DIMITRIJE OBRADOVIC élete és kalandozásai, ahogyan ő  maga följe-
gyezte és közreadta. — A kissé tudálékosan megfogalmazott s minden körülményt (így 
pl. a szerző  személyét, kilétét, munkája tartalmát, jellegét, létrejöttének módját) tisztáz-
ni akaró hosszadalmas címadás azonban csak a barokkos kordivat miatt lett ilyen szét-
folyó és terjengős, maga a tartalom, a viszontagságos élettörténet, ahogy azt Dositej el ő -
adásából megismerjük, a század európai prózairodalmának a legjavához tartozik a ha-
sonló műfajokban. Nemcsak hitelessége, közléseinek a megbízhatósága, a fölléptetett 
személyeknek, a közelebbi és a távolabbi környezetnek körültekint ő  és részletes ábrá-
zolása, s mindennek folytán akár történelmi forrásként is használható volta teszi a szá-
zad jelentős alkotásává, hanem önmaga bels ő  életének, „lélekváltásainak", egyénisége 
kialakulásának finoman elemz ő  bemutatása és leplezetlen feltárása is, amely már-már 
Szent Ágoston vagy Rousseau Vallomásainak őszinteségével és írói kvalitásaival vetek-
szik, de Voltaire csúfondáros iróniájával, Richardson elomló érzelmességével, Goethe 
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gondolati fölényével vagy Swift szatirizáló hajlamaival is. Csak sajnálhatjuk, hogy terje-
delmi korlátai miatt a könyv kénytelen volt beérni egy mindössze harmincoldalnyi szö-
veg közlésével. Külön öröm a számunkra, hogy mily nagy beleérzéssel követik e finom 
stílhajlatokat és hangulatváltásokat Brasnyó István kimunkált, frissen ható nyelvi megol-
dásai a fordításban. Nem a paradoxonok kedvelése mondatja velünk, hanem a közös fi-
lológiai és stilisztikai megfigyelés: a fordítónak nem kevés az érdeme abban, hogy Do-
sitej ma kézzelfoghatóbb közelségben van a magyar olvasóhoz, mint az eredeti szöveg 
a szerb olvasóhoz. Nem stílustéveszt ő  modernizálásról van itt szó, hanem a mai magyar 
nyelv enyhe (inkább mondatszerkezetben, mint lexikális elemekben megfigyelhet ő) ar-
chaizálásról, amely anélkül érezteti a patinás fordulatokat, a régiség ízeit, hogy elévült s 
ezért már nehezen érthet ő  szókinccsel tenne kísérletet az eredeti szöveg nyelvi rekonst-
ruálására. Szólaltassunk meg a gazdag nyelvi orkesztrációból csak egyetlen hangnemet: 
a felvilágosult író-bölcsel ő  ironikus-önirónikus nyelvöltögetését: 

„Ha valaki Szentgyöngybe, Pártosra vagy Bezdinbe ment, vagyis a Csák környéki ko-
lostorok valamelyikébe, én is vele tartottam, azzal a szándékkal, hogy valahol egy bar-
langra vagy pusztaságra leljek, s Ott megmaradjak, de miután láttam, hogy a szerzetesek 
éppúgy esznek és isznak, akár a többi ember, és tudomásuk sincs arról, hogy a közelben 
bárhol is föllelhető  lenne akármilyen barlang vagy pusztaság, nem nekem való hely ez, 
gondoltam ilyenkor magamban, és elkedvetlenedve tértem vissza Csákra. Akkori eszem 
szerint a Bánság sokkalta boldogabb lett volna, ha falvak, községek és városok helyett 
remetékkel van tele." 

„[Rendfőnököm] Olykor erővel rávett, hogy ebédeljek, és eközben az önjelölt szent 
nevezettel illetett, és gyakorta így szólott hozzám: »Jegyezd meg szavaimat: te most 
bolond gyermek vagy, azért éhezel, akár a kóbor kutya; világi vagy, de nem akarsz húst 
enni, ám ha egyszer szerzetes leszel, még azt sem tudod majd kivárni, hogy megsüljön; 
olyan leszel, akár a török, aki rákapott a disznóhúsra«. Kérdezgettem, honnan tudja ezt. 
Azt felelte: »Először is abból, hogy túl korán kezdted, és huzamosabb id ő  múltán gyű -
löletessé fog válni el ő tted; másodszor meg az olvasáshoz való hajlandóságodból. Nem 
fogod te örökké a szentek életét olvasni; egyszer bele fogsz unni; más, okosabb köny-
veket kezdesz olvasni. Életem során pedig megfigyeltem, hogy mindazok, akik sokat 
olvasnak, keveset böjtölnek.« 

„Híre kelt, hogy szent vagyok; a faluban azt beszélték, hogy csodákat tudok tenni. 
A kolostorba zarándokló betegek engem kértek, hogy mondjak fölöttük imát. Amen-
nyiben szentnek tűntem, nem tudom, mi volt az oka, hogy a fiatalabb fehércselédekért 
igen buzgón imádkoztam, az id ősebb anyókákért viszont nem annyira a szívemb ő l fa-
kadt a fohász..." 

Sommája: az ötnyelvű  sorozat jó szolgálatot tesz iskoláink és oktatásunk számára. 
Reméljük, hogy a kiadók e szövetkezése a vajdasági „ötágú síp" mindegyik ágát azonos 
szerepkörben és hanger ővel szólaltatja meg az újfajta irodalmi gondolkodás és közszel-
lem meggyökereztetése érdekében. 

SZELI István 
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AZ ÖNKÉNYURALOM SOKARCÚSÁGA 

Forradalom után — kiegyezés el őtt. Szerk. Németh G. Béla. Gondolat, Budapest, 1988 

A kötetben összegyűjtött huszonnégy tanulmányt a tér és az id ő  egysége fűzi össze. 
Az idő : az 1848-49 -es forradalom és az 1867-es kiegyezés közötti id őszak, az önkény-
uralom periódusa. A tér: Magyarország; szélesebb és általánosabb összefüggésben, ér-
telmezésben: Közép-Kelet Európa. A bels ő  koherenciát támogatja a tudományos igé-
nyű  írásoknak a tágabb értelemben vett m űvelődéstörténetre való orientáltsága is. A ta-
nulmánygyűjtmény elrendezésekor a tudományterületek azonos, illet ő leg rokon voltá-
nak elve érvényesült. Az irodalomtörténeti, nyelvészeti munkákat m űvészettörténeti 
(építészet, festészet) majd — a teljesség igénye nélkül — sajtó-, mentalitás-, eszme- és egy-
háztörténeti, egyházpolitikai, tudásszociológiai és szociológiai, történeti, oktatás- és 
egészségügyi s ezzel egyidej űleg tudományos irányultságú m űvek követik. 

A kultúra alakulásának folyamatában, történetében a szellemi tényez ők mellett az 
anyagi tényezők is közrejátszanak: a gazdaság és a társadalom, a lakosság nemzeti 
összetétele, különböz ő  rétegeinek élet- és magatartásformái, a mindennapi élet szokás-
kultúrája, akárcsak a politikai gondolkodás — tehát az élet minden mozzanata. „A m űve-
lődéstörténet számára nem a kulturális alkotás m űvészi, esztétikai értéke, hanem egy 
közösség élet- és gondolkodásmódját jellemz ő  reprezentatív érték és valóságrelevancia a 
mérték." (Hanák Péter) 

A két világháború között Domanovszky Sándor mint a további kutatások alapjául 
szolgáló háromkötetes Magyar művelődéstörténet szerkeszt ő je az Előszóban a követ-
kezőképpen méri fel a helyzetet:,,... a m űvelődési tényezők kutatása nálunk, akik elég-
gé el voltunk zárva a külföld szellemi mozgalmaitól, kissé kés őn indult meg. A nagy 
összefoglalásra egy író sz űrőjén át nincsenek még meg a kell ő  előmunkálatok. Az 
adatgyűjtés a kezdet kezdetén van, jó résztanulmányokban még igen szegények va-
gyunk. Pedig épp a művelődéstörténetben az általanos kép kialakításához sokkal kiter-
jedtebb és fáradságosabb anyaggy űjtésre van szükség. Nemcsak történeti kultúránk el-
mélyítésének és minél szélesebb körben való elterjesztésének van azonban szüksége a 
szintézisre, hanem magának a m űvelődéstörténeti kutatásnak is. Amint szintézis nincs 
analízis nélkül, úgy fordítva: analízis sincs szintézis nélkül. A szintézis veti fel a gondo-
latokat, ihleti a kutatót ennek vagy amannak a részletnek a kidolgozására, a hiányok fel-
kutatására, pótlására, az új nyomokon való elindulásra. A kultúrtörténetnek a történe-
lem egészét kell a saját területén és módján felmutatnia, mint minden történeti tudo-
mányágnak. Magának is szintézist kell alkotnia, ugyanakkor egy egyetemes történeti 
szintézisnek is része kell hogy legyen. „Az egyetemes szintézisbe való tartozás hitelét 
viszont csak úgy szerezheti meg, ha érzékeli és érzékelteti a történeti valóság szerkezet-
szerű  voltát és szerkezetszer ű  mozgását." (Németh G. Béla) E mozgás pedig alakulás-
történetként fogható fel. 

A Magyar Tudományos Akadémia M űvelődéstörténeti Bizottsága 1981 -ben alakult 
meg. A maga elé célként kitűzött program (az újszer ű  művelődéstörténet szemléletének 
és módszerének kialakítása, valamint a gyakorlati kutatómunka kereteinek és lehet ősé-
geinek a behatárolása, valamennyi érdekelt tudományos diszciplína bevonásával) meg- 
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valósításának keretén belül indították útjára ezt a sorozatot is, melynek harmadik kiad-
ványát kapja kézhez az olvasó. A Bizottság meglátása szerint az egyes korok kultúrájá-
nak összegzésére, azaz sokoldalú, szintetikus módon történ ő  bemutatására ma még 
nincs lehetőség. A legelvontabb szellemi alkotásokkal szemben az emberek mindennapi 
szellemi és anyagi kultúrája Magyarországon ma még lépéshátrányban van. E tény a 
technika-, a tudomány-, az eszme- és mentalitástörténet, illetve a néprajz meg más disz-
ciplínák bevonására apellál. Azonban a kutatás közvetlen tárgyától függetlenül mindig 
az emberi szellem működését kíséreli meg felvázolni — középpontjában mindig az em-
ber áll. 

A gyűjteményben felölelt tudományterületek széles skálájából származóan a témák is 
változatosak, sokirányúak. Szajbély Mihály a „líraellenesség"-et (többnyire a dallal 
szemben nyilvánult meg) mint mára m űvészeti korszak lezárulása táján érzékelhet ő  
változást az 1849 után, a pozitivizmus korában kialakult új értékrend tényéb ő l kiindul-
va vizsgálja meg. „A reáliák felé fordulás" — az új értékrend — az abszolutizmus magyar 
társadalmának valamennyi területét áthatotta. Maga a Világos utáni politikai helyzet is 
józan számvetést és szembenézést igényelt, melynek talán legfontosabb, legátfogóbb te-
rét az irodalom képezte. „Ahogy Sterne, s kés őbb Byron, s még kés őbb Joyce a világ el 
nem fogadását azzal fejezte ki, hogy az irodalom normáit játszotta ki, leplezte le, tette 
nevetségessé, úgy Arany is a Bolond Istók els ő  énekében egy létez ő  világtól és egy levett 
értékrendtő l fordult el az irodalom normáinak felrúgásával" (Bata Imre: Minden emberi 
és költő i konvenció ellenében). 

Dávidházi Péter a „tényfelülbírálás" attit űdjét, vagyis a tények számbavételét s egy-
ben azok meghaladására való törekvést, ösztönzést a legkülönfélébb kontextusokban 
követi nyomon — a jog- és államtudományban, a kor filozófiai vitáiban, az irodalomkri-
tikában —, hogy a kor szellemi éghajlatát, kritikai világképét közelebb hozza a jellem-
hez. 

Miként a sajtótörténeti kutatások, adatforrások és hivatkozások (Gergely András, 
Batári Gyula, Erd ődy Gábor írásai) alátamasztják, e másfél évtizedet nyugat-európai 
mércével is magas nívójú napilapok (Budapest Szemle, Pesti Napló) és kiváló folyóira-
tok (Szépirodalmi Szemle, Koszorú, Orvosi Hetilap, Gyógyászat) képviselik. A gondol-
kodás sokféleségének lehet őségét, a más meggyőződések iránti toleranciát közvetítet-
ték, s ültették el az olvasók tudatában. Ezért Magyarországon éppen a vákuum id ő szaka 
jelenti a filozófia alapításának éveit. Ugyanis a forradalom el ő tti művelődés irodalmi jel-
legével ellentétben az azt követ ő  korszak gondolati-tudományos meghatározottságú. A 
filozófia helyzete, „felfüggesztett állapota" mintegy tartalmait illet ően is „választásra 
adott lehetőséget" (Kiss Endre: A filozófia f ő  irányai forradalom és kiegyezés között). 

A reformkorban a Magyarországon lakó más etnikumú népek problémáját alig vették 
figyelembe, míg a forradalmat követ ően épp ezen társadalmi-politikai törekvések hatá-
rozták meg a szituáció érzékelését. Borsi-Kálmán Béla, Heiszler Vilmos, Kiss Gy. Csaba és 
Ress Imre tanulmánya egységet alkotva a közép-kelet-európai térség helyzetér ől nyújt 
áttekintő  képet. Erd ődy Gábor Egység vagy szabadság cím ű  írása pedig a közép-euró-
pai kontextust, pontosabban a német egység kérdését elemzi. Ez módot ad arra, hogy 
az olvasó a magyar m űvelődési élet 1949-et követ ő  jelenségeit eredeti világukban, szer-
ves mivoltukban ismerje meg, azaz egységben lássa a helyi gyökereket és a nemzetközi 
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indítékokat is. Amit tehát a periódus kultúrájának ilyen szakszer ű  — megszületésében, 
kibontakozásában és m űködésében történ ő  — vizsgálata tesz lehet ővé. 

É. Kiss Katalin, Csorba László, valamint Csohány János egy-egy kiemelked ő  szemé-
lyiség (Brassai Sámuel, Danielik Nepomuk János, Révész Imre) alkotóútját, illetve pá-
lyaszakaszát és magatartását állítja kutatásai középpontjába, hogy az abszolutizmus 
nyelvészetének felismeréseir ő l, elő relépésérő l, valamint (a katolikus és protestáns) egy-
házpolitika sajátosságairól és nehézségeir ő l számot adjon. 

A tőkésedés, az urbanizációs folyamatok fellendülésé következetében a tudományos, 
a művelődési és a művészeti élet területén úgyszintén lényeges változások, gyarapodá-
sok történtek. A szellemi alkotások recepciója, létrehozása és terjesztése — els ősorban az 
1950-es évek végét ő l — szembeötlően felélénkült. A m űvelődési (művészeti, sajtóbeli, 
oktatási, tudományos, egészségügyi stb.) értelmiség pedig egy jóval önállóbb, polgári-
városi jellegű  életformát, életvitelt alakított ki, mint a forradalmat megel őző  korban 
(Mazsu János, Gergely András). 

Ennyi téma és ilyen sokirányú összefüggés többféleképpen közelíthet ő  meg. A követ 
ilyen tekintetben is nagy változatosságot mutat. Nem csupán forrásbázis és forráskeze-
lés vonatkozásában észlelhet őek eltérések az egyes tanulmányok között. Az igénybe 
vett módszer akkor is sokféle marad, ha csupán a hagyományos értelemben vett törté-
nészek tudományos dolgozatai alapján ítéljük meg, akik szükségszer űen egyedül írott 
forrásokra hagyatkoznak, támaszkodnak. Az írott szöveg is sokrét űen s eltérő  módon 
fogható vallatóra: a különböz ő  tények, számszer ű  adatok, értesülések megbízhatóságá-
nak vizsgálatával, egyszer ű  szembesítésével, fogalmak s fogalmi rendszerek aprólékos, 
filológiai elemzésével (Veliky János: Liberális közvélemény-értelmezések Magyaror-
szágon a 19. században stb.). Ám a módszerbeli pluralitás ezzel még nem zárult le, hi-
szen a gyűjteményben nemcsak történészek, hanem irodalom- és m űvészettörténészek, 
nyelvészek stb. írásai is helyet kapnak. Miként az emberi szellem legtöbb terméke a múltban 
oszthatalan, úgy feltárásának, jelenidej űsítésének (azaz interpretációjának) is olyannak 
kell lennie. A történészt a m űvészettörténészt ő l jelen esetben nem a cél, hanem a meg-
közelítés módszere és tárgya különbözteti meg. A Lotz-festmények interpretációja 
ugyanúgy történeti tények, összefüggések, valamint múltbeli életeszmények és értékka-
tegóriák felismeréséhez vezethet, akárcsak a Bolond Istók I. éneke vagy a Világos utáni 
„líraellenesség": „A cselekmény, az érzelem és jellemek, ezek ütközésének elmaradása, 
a kompozíció, a formák megmerevedése, ha mégoly nagyszer ű  mesterségbeli jártasságot 
is tanúsít, mint Lotz esetében, az ideológia élettelenségét, elszakadását a valóságtól, a 
nemzeti gondolattal összefonódott történelmi festészet m űfajának végét jelzi" (Keserű  
Katalin: A KÉPz őművészet szerepének érzékelése a nemzeti jelleg reprezentálásában). 

A magyar kultúrtörténet „terra incognitá" - jára lép ő , s az el nem végzett munkák év-
százados adósságait törleszt ő , többségében fiatal kutatók értkezései eleget tesznek a 
korszerű  művelődéstörténet ismérveinek. Egységben látás és láttatás, a szakágazatok 
között szerves együttm űködést teremtő  szemlélet; vagyis a szakosodás és az interdisz-
ciplináris módszerek jellemeznek valamennyi tudományos igény ű  írást. Ez teszi lehet ő -
vé, hogy a múlt ez ideig ismeretlen területein a látszat mögött rejt ő ző  valót, a felszíni 
jelenségek alatt zajló világot tárják a szaktudás, az olvasó s korunk elé egyaránt. 

A tudós-szerz ők a teljes szakmai fegyverzet alkalmazása ellenére tanulmányaik meg- 
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írásakor arra törekedtek, hogy a közönségérdekl ődés és tudományos kutatások, inter-
pretációk között meglév ő  ellentmondást áthidalják, feloldják. Ezért immár csak a  
múltjukkal és jelenükkel folyamatosan dialogizálók és a történelmet jöv ő t alakító jelen-
ségében elemzők gyarapodó táborának közrem űködését feltélezi a vizuális dokumentu-
mokat is tartalmazó kötet.  

ЛОZSVAI Györgyi  

SZÖVEGNYELVÉSZET ÉS STILISZTIKA  

Szabó Zoltán: Szövegnyelvészet és stilisztika. Tankönyvkiadó, Budapest, 1988  

Szabó Zoltán erdélyi kutató tanulmánykötete sokban segítheti mind az egyre inkább  

erősödő  magyar nyelvű  szövegnyelvészeti, szövegelméleti kutatást, mind a stilisztika  

tudományágának elméleti megalapozását, korunk tudományos elvárásainak megfelel ő  
módszertani újragondolását s gyakorlását.  

Szabó Zoltán korábbi e tárgyú tanulmányai után ez a kötet egyfajta szintézis, mód-
szeres újragondolása a világban folyó szövegnyelvészeti és szövegelméleti, valamint sti-
lisztikai kutatások szerinti legjelent ősebbnek ítélt tapasztalatainak, tudományos ered-
ményeinek s hipotéziseinek, azzal a hangsúlyozott célkit űzéssel, hogy a magyar nyelv ű  
stilisztikai kutatás szövegnyelvészeti, szövegelméleti megalapozásának a szükségességé-
re figyelmeztessen, s rámutasson azokra a konkrét elméleti és módszertani szempon-
tokra, melyek a stilisztikai tanulmányokat interdiszciplináris kutatási tevékenységként  

koncipiálva az irodalmi szövegekr ő l és az irodalmi szövegek stílusáról való tudományos  

hitelű  gondolkodásunkat segítik, ne mondjuk, lehet ővé teszik. A könyvének mintegy a  
felét kitevő  elméleti kérdések számbavétele után Szabó Zoltán stilisztikai elemzései kö-
vetkeznek, melyek módszerességükkel példamutatóak lehetnek.  

A fő leg Nyugat-Európában kiteljesedett, immár több évtizedre visszatekint ő , egy-
mástól legtöbbször elkülönül ő , ám egymással kérdésfeltevéseikben sokszorosan érint-
kező  szövegnyelvészeti és szövegelméleti kutatások bemutatásában Szabó Zoltán érthe-
tően nem törekedhetett a teljességre, ha az egyes integrális elméletek, módszertanok  

belső  felépítésér ől van szó, jóllehet impozáns tájékozottsága bizonyára lehet ővé tenné  
számára ezt is, ő  „csupán" azt a kett ő s célt tűzte maga elé, hogy egyrészt, a szövegnyel-
vészeti és szövegelméleti kutatások tárgyterületeit bemutassa, szembesítve eközben az  

egymástól különböző  elméleti hozzáállásokat, mintegy a kutatási területek és eredmé-
nyek leltárát készítve el, másrészt, e kutatási eredményeknek a stilisztikai tanulmányok  

elméleti megalapozásában való konkrét lehet őségét kereste.  
Célkitűzését nem értékelhetjük eléggé — akár a magyar szövegnyelvészeti, szövegel-

méleti kutatás, akár a magyar stilisztika jöv őjére gondolunk. Ha a szövegnyelvészeti és  
a szövegelméleti kutatások mint önálló tudományos diszciplína létjogosultsága mellett a  

magyar nyelvterületen már nem is kell külön érvelni, hiszen léteznek már fontos rész-
kutatások (például Békési Imre tanulmányai; nem gondolva itt Pet őfi S. János tudomá- 



KRITIKAI SZEMLE 	 1107 

nyos munkásságára, hiszen szövegelmélete kell őképpen még nem épült be a magyar 
szövegtani kutatásokba), egy ilyen tárgyias áttekintésre rendkívüli módon szükségünk 
volt, szüksége lehet mindenkinek, aki e tudományos diszciplínák egyikében vagy mind-
egyikében előrehaladni kíván. 

Szabó Zoltán áttekintését a szövegelméleti kérdéskörök komplexitása miatt itt nincs 
helyem ismertetni, s így néhány, egyes konkrét elméletek bemutatásához, illetve elméle-
ti kérdésekhez kapcsolódó hiányérzetem kifejtésére sincs mód (p1. a konnexitás, a kohé-
zió és a koherencia kifejtése és összefüggéseiknek magyarázta Pet őfi S. János szövegel-
méletében a Szöveggrammatika, illetve a Szövegkohézió fejezetekben). Rendkívül sze-
rencsésnek tartom azonban Szabó Zoltán megközelítési koncepcióját, mely nyilvánva-
lóan az ő  szövegelméleti értését, felfogását tükrözi, miszerint a szövegelméletek legál-
talánosabb kérdésfeltevéseib ő l kiindulva jut el a szövegelméleti kutatások során felme-
rült konkrét elméleti/módszertani problémák és eredmények tárgyalásáig. „Tanáros" 
áttekintése kit űnő  alapot nyújt egyrészt ahhoz, hogy a szövegelméleti kutatást új nyel-
vészeti diszciplínaként az egyetemi hallgatók megismerjék, másrészt lehet ővé teszi a ku-
tatók számára, hogy a maguk részkutatását a szövegelmélet általános kereteibe helyezve 
mélyítsék el s gondolják tovább. Ehhez nyújt külön lehet őséget az általa feltüntetett 
gazdag szakirodalom is! 

Igen fontosnak tartom áttekintésében, hogy a különböz ő  szövegelméletek módszer-
tani és terminológiai különböz őségeit egyneműsíteni tudja, szuverénül koncentrálva az 
adott, soron lev ő  kutatási tárgyra, illetve kutatási problémára, melyek feldolgozásában/ 
megválaszolásában megnyilvánuló többféleséget prezentálva, értelmezve, az illet ő  elmé-
letek és az illető  problémakörök átgondolására és továbbgondolására készteti olvasóját, 
nyilvánvalóvá téve, hogy a szövegelméleti kutatás minden jelent ős eredménye mellett is 
napjainkban még alakításra, kidolgozásra váró nyílt diszciplína. Ezen korántsem az új 
elméletek létrehozásának a szükségésségét értem, hanem azt, amire Szabó Zoltán is 
többször utal, nevezetesen, hogy a meghatározott elméleti premisszákból kiindulva az 
egyes részkérdések árnyaltabb kidolgozása legtöbbször még várat magára. Bizonyára 
ennek tudható be az is, hogy a viszonylag nagyszámú szövegnyelvészeti és szövegelmé-
leti tanulmány aránylag igen kevés konkrét szövegleírást, szövegelemzést mutathat fel. 

Szabó Zoltán mindeközben hangsúlyozottan keresi azokat a szövegelméletekb ő l me-
ríthető  szempontokat, melyek a stilisztikát is megalapozhatják. Vallja, hogy a stiliszti-
kai elemzésenek is eleget kell tennie azoknak az általános tudományelméleti premisz-
száknak, melyekb ő l a szövegelméletek megalkotói kiindultak. Így biztosítania kell 1. a 
cél, a tárgy, a módszer és az elmélet egységét; 2. az explicit jelleget; 3. az általános érvé-
nyűséget; 4. az alkalmazhatóságot és 5. az egzaktságot. Szabó külön kitér azokra a ne-
hézségekre, melyek az irodalmi m űvek sajátosságai miatt az általános érvény ű  elemzési 
módszer kialakíthatóságára vonatkoznak, valamint azokra a nehézségekre is, melyek, 
ezzel ellentétben, az irodalmi m ű  'egyediségét' megragadni képes elemzési módszer fel-
állíthatóságát illetik. „Alig adódik ugyanis módszertani lehet őségünk ennek az egyedi-
ségnek a megragadására, holott az elemzés végcélja épp ez kellene, hogy legyen" — írja, s 
jóllehet szkepszisét jogosultnak tartom, mégsem tudok vele teljes mértékben egyetérte-
ni. Ha ugyanis a szöveg, az irodalmi m ű  mindig „egyedi egész", ahogyan Pet ő fi S. János 
szövegelméletében olvassuk, akkor egy adott szöveg (egész) leírásának, elemzésének 
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tartalmaznia kell az 'egyediség' megragadását, felmutatását is. Közvetve ehhez kapcso-
lódik az esztétikai értékelhet őség kérdése. Nem osztom Szabó Zoltán véleményét, mi-
szerint „A szövegelméletekben ugyanis semmi ilyen lehet őség nem alakult ki." Ismét 
csak Petőfi S. János szövegelméletére hivatkozom, melyben az (esztétikai) értékelésnek 
mint az elemzés harmadik, a leírás és a magyarázás után következ ő  fázisának igen sza-
batos helye van. Szabó Zoltán stilisztikai elemzéseit olvasva gyakorlati módon is felme-
rül ez a probléma, ugyanis elemzései végén ismételten hangsúlyozza, hogy, minthogy 
stilisztikai elemzése alapján nem végezheti el az esztétikai min ősítést, kénytelen mások 
meglátásait idézni. Nem látom, miért teszi ezt, hisz amit másoktól idéz, azt a maga 
elemzése alapján is elmondhatta volna, s talán még határozottabban, kifejezettebben is. 

Nagyon jelentős Szabó Zoltánnak az a törkvése, hogy a szövegelmélet és stilisztika, 
valamint a szöveg és a stílus kapcsolatait tisztázva az egyes szövegelméleti kategóriák 
alapján a stilisztikai elemzés kategóriáit is kialakítsa, illetve meghatározza. Így fejti ki pl. 
a 'szövegkohézió' fogalma alapján a 'stíluskohézió' fogalmát, a szövegtipológiai kutatá-
sok kísérő jeként pedig a „stílustipológia' lehet őségét és szükségességét. 

Tanulmánya végén Szabó Zoltán 10 pontban összegezi, hogy miben segítheti a szö-
vegnyelvészet a stilisztikát. Meglátásainak fontosságát nem hangsúlyozhatjuk eléggé, 
különösen, ha a magyar stilisztikai kutatás tünetszer ű  elhanyagoltságára, háttérbeszo-
rultságára gondolunk. Meglátásai közül az utolsó hármat idézem: 

„8. az eddig eléggé elszigetel ő  és atomisztikus, a részletek számbavételében kimerül ő  
stilisztikai elemzés számára olyan elveket és technikát kínál fel, amelyek segítségével a 
szövegegész stílusa ragadható meg, s ő t az elemzés egy elmélete, egy különben még csak 
részleges stíluselmélet is kialakítható szövegelméleti forrásokból; 

a szöveg feletti stíluskategóriák vizsgálata, a stílustipológia, a stílústípusok jellem-
zése számára elméleti és módszertani analógiákat, mindenekel őtt a szövegtipológia 
eredményeit biztosítja; 

lehetőve teszi a stilisztika számára is az interdiszciplináris kapcsolatok kiépítését." 

Ha néhány mondatban is, de szólni kívánok Szabó Zoltán stilisztikai elemzéseir ő l is. 
A könyvben egy-egy Csokonai-, Ady- és három József Attila-vers, valamint Mikszáth és 
Kosztolányi egy-egy elbeszélésének és Bródy Sándor Az ezüst kecske című  regényének 
stilisztikai elemzését találjuk. Amikor példamutatónak mondtam stilisztikai elemzéseit, 
elsősorban elemzési módszerének következetességére és egységességére gondoltam. 
Elemzései rendkívül jól áttekinthet ők, s rendkívül olvasmányosak is, ami semmiképpen 
nem baj, különösen, ha a magyar irodalom középiskolai oktatására, tanári feladataira 
gondolunk. Miért juthatott ez az eszembe? Azért, mert Szabó Zoltán elemzései teljes 
mértékben eleget tesznek azoknak a magyar nyelvterületen (s Kelet-Közép-Európában) 
beidegződött elvárásoknak, miszerint a tartalom, az eszmeiség femutatása nélkül nincs 
műelmezés, a kompozícionális, a nyelvi jegyek, jellegzetességek elemzése csak ezután 
következhet, a tartalom/eszmeiség funkcionális hordozóelemeiként. Épp az egyes szö-
vegelméletek premisszáiból kiindulva lehetne vitánk ezzel az elemzési módszerrel, ha 
nem tartanánk a vitát feleslegesnek, minthogy Szabó a maga elemzési eljárását elméleti-
leg is megindokolja, s ezáltal elemzési módszerét nemcsak ellen őrizhetővé teszi, hanem 
elméletileg is igazolja. S ami ugyanennyire fontos, alkalmasságát is bizonyítani tudja. 
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Elemzéseibe az irodalmi szöveg szervez ő  elvének a megállapításából indul ki, majd en-
nek a szervez ő  elvnek a működését/érvényesülését elemzi 1. az elvont tartalom, 2. a 
megjelenít ő  anyag és 3. a stílus szintjén, illetve, ahogyan ő  mondja, az irodalmi szöveg 
három rétegében, kitérve eközben az elemzett m ű  külső  kontextusaira is, miáltal mind 
az elvont tartalom, mind a megjelenít ő  anyag mind pedig a stílus vonatkozásában általá-
nosító megfigyeléseket is tehet. 

Szabó Zoltán egy kivételével az elemzett irodalmi szövegek szervez ő  elveként az el-
lentétet mutatja fel, s bárha elemzései teljességgel igazolják is (deduktív?) döntését, ol-
vasójában alighanem szükségszer űen felmerül a kérdés, vajon azt jelenti-e ez, hogy az 
ellentétezést a „legfontosabb szöveg alkotási eljárásnak", az irodalmi szövegek általános 
érvény ű  jellegzetességének kell tartanunk. Szabó Zoltán explicite nem állítja ezt (József 
Attila idézett vallomása, miszerint „csak disszonancia által lehetséges alkotás", értésem 
szerint nem ezt kell hogy jelentse), s amennyiben nem is így gondolja, úgy sajnálatosnak 
tartom, hogy az irodalmi szövegek megválasztásakor nem gondolt az egymástól eltérő  
szervez ő  elveket érvényesítő  szövegek elemzésének elméleti/stilisztikai jelent őségére is. 

DANYI Magdolna 

A SZERTELENSÉG METAFIZIKÁJA 

Kornis Mihály: A félelem dicsérete. Próza, esszé, kritika. Szépirodalmi Könyvkiadó, 
Budapest, 1989 

Nemzedéki röpirat, emlékez ő  próza, novella, konfesszió, politikai pamflet, anekdo-
tafüzér, prózaköltemény-ciklus, nyelv- és életfilozófiai esszé, társadalombölcseleti 
elemzés, m űvészetelméleti tanulmány, körkérdésre adott válasz, filmbírálat, m űvé-
szetkritikai töredék stb. — ezek azoka m űfajok, amelyeket Kornis Mihály harmadik 
könyvének írásai képviselnek: a kötetben közölt tizennyolc szöveg majdnem ugyan-
ennyi mű fajt is jelent. A Nemzedékemhez című  bevezető  írást követ ően négy fejezetbe 
sorolt szövegek nemcsak m űfajukban reprezentálnak egy-egy külön típust, hanem stí-
lusukban is (szinte) írásonként különböz őek. 

A stíluskoordináták egyik tengelyén, az esztétikai min őségek skáláján a maró gúnytól 
a szolid szellemességen és a tárgyilagos hangvételen át a tragikus komolyságig terjed a 
sor; a másik tengelyen, a szöveg megszerkesztettségének és a szavak elrendezettségének 
vonalán a laza, mozaikos, fragmentumjelleg ű  kisprózától a poétikus, filozofikus kom-
pozícióig találunk példát a kötetben. 

Az írások zömére az jellemz ő , hogy a formaegészt nem egyetlen néz őpont, nem 
egyetlen poétikai-gondolat vezérfonal, illetve vezérszólam határozza meg. A kötet szép-
irodalmi és kritikai szövegeiben Kornis nem metonimikusan, hanem metaforikusan 
szerkeszt, egy asszociációs logika kapcsolja egymáshoz az (általa termetest) eredeti és a 
felhasznált vendégszövegeket. Többnyire ezek elegye: rövidebb-hosszabb megnyilat-
kozások kaleidoszkópszerű  konfigurációja a m ű , mely nemcsak kívülről (a mű fajcso-
port felő l) változatos, hanem belülrő l (a szöveget felépít ő  elemek felő l) is az. 
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A prózák (novellák, elbeszélések, vallomások stb.) egy részét olyan köznyelvi be-
szédaktosok építik fel, amelyek szubkulturális vagy tömegkommunikációs eredet űek. 
Kornis ezekben a szövegekben a nyelvi sztereotípiák, jelszavak, slágeridézetek, falfir-
kák, bemondások, szóviccek és beköpések nyelvi eklektikájából teremt szuverén írói vi-
lágot. Ezeknek az — éppen nyelvi eklektikájuk miatt többnyire komikus és blaszfémikus 
— írásoknak a nyelve közönséges, triviális, alpári és banális megnyilatkozásokkal telített. 
Koncentráltan szerepelteti a mai magyar köznyelv paneljeit, kliséit, fordulatait. Gyako-
ri bennük a különböz ő  nyelvi rétegek (mozgalmi, alvilági stb.) vegyítése, a kultúrtörté-
neti, irodalmi és populáris köznyelvi idézetek halmozása. 

A kötet írásainak másik részét homogenizáltabb nyelvhasználat jellemzi. Els ősorban 
a címadó ciklusba sorolt esszék ezek, melyek a beszédr ő l, a krízisrő l, a fotóról, a féle-
lemrő l és a színházról szólnak. Míg a populáris megnyilatkozásokat adaptáló el őző  mű -
fajcsoport végs ő  vonatkoztatási köre a tömegkultúra, addig a másik szövegtípus metafi-
zikai referenciákkal rendelkezik. A félelem dicsérete című  ciklus írásai a szenvedélyfilo-
zófia reprezentánsai, s lényegüket tekintve egyazon dologról, az egyénről szólnak. 

Az egyéniség, a személyszer űség, az individualitás, az autonómia meg ő rzése, az egy-
személyi felelősség kérdése és követelménye fogalmazódik újra és újra ezekben az írá-
sokban. Az esszék szellemi hátteréb ő l Kierkegaard, Kafka, Hamvas Béla és Walter Be-
njamin arcvonásai tűnnek elő . A kötet fedelére írott félelem nemcsak Kierkegaard híres 
filozófiai esszéit idézi (Félelem és reszketés; A szorongás fogalma), hanem Franz Kafka 
írásművészetét és Hamvas Béla gondolatvilágát is, akinek az egyetlen könyvbeli dediká-
ció (a címadó írásé) szól. 

Miként a dán bölcselő , úgy Kornis Mihály is az egyénit az általános fölébe helyezi. 
„Általános esemény nincs, ezért napjaink történelme pletyka" — írja az els ő  szövegben. 
Az individualitás megteremtésének eltökéltségét fogalmazza meg a beszédr ő l szóló 
esszé. S a fotó jelenségét elemz ő  írás éppúgy, mint az Erdélyi Miklós filmjeit kommen-
táló fragmentumsor is, azt mondja ki, hogy „amib ő l sok van, nem lehet igaz, mivel az 
igazság egy". Ezért sem akar Kornis profi lenni („se a hétköznapokban, se a m űvészet-
ben, sem másutt"). Ahogy a profizmustól való megrettenése magyarázza azt a gesztusát 
is, hogy frissen diplomázott rendez őként 1974-ben szakít a színházzal, s kijelenti: „hát-
ralévő  életem során nem kívánok többé színházrendezéssel foglalkozni, mert semmi ér-
telmét nem látom az ilyesminek". 

Ezt a gesztust (és sorsválasztást) nemcsak a professzionális m űvészetteremtés elutasí-
tása magyarázza, hanem az a küszöb-effektus is, ami Kornist két szellemi el ődjével — 
Kierkegaard-ral és Kafkával — rokonítja. Az integrálódás elhárítása, a betagozódás elve-
tése, az egyéni autonómia kivívása és meg őrzése jellemzik ezt a beállítódást. Az intéz-
ményesülés kapujában, a (privát és a társadalmi) lét stabilizálódásra-rögzülésre hajló fo-
lyamatainak határpontján ez a magatartás- és szemléletforma mindig nemet mond az 
„invitálásra", és mindig kívül marad. 

Az integrálódástól és intézményesülést ő l való távolmaradás filozófiája szertelen 
nyelvi gesztusokban jelenik meg Kornisnál. Itt is, miként a Végre élsz kötet prózáiban 
és a Ki vagy te drámagyűjtemény darabjaiban az író eredend ően indulatból és hevület-
bő l fogalmaz. Ez az emocionális er ő , ez a nem titkolt ösztönösség teszi megnyilatkozá-
sait szertelenné. Írásainak renitens jellege azt jelenti, hogy szövegeiben a szertelenség- 
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nek nemcsak nyelvi artikulációja, hanem metafizikája is van. Esterházy Péterrel és Ná-
das Péterrel összevetve Kornis Mihály éppúgy brilliáns nyelvm űvész, mint Esterházy, 
és éppúgy érzéki szövegek megalkotója, mint Nádas. De ez az érzékiség nála nem kerül 
a tiszta ész racionális kontrollja alá (mint Nádasnál), és az idézéstechnika, illetve a 
nyelvi eklektika sem telítődik az önreflexív poétizálással (mint Esterházynál). 

A félelem dicsérete című  kötetben többször felbukkanó gondolatok (az irónia elutasí-
tása, az individualitás kiemelése, a banalitások tettenérése, a közhelygondolatok kigú-
nyolása, a történelem rettenete) sokféle megfogalmazásban és szövegkörnyezetben t űn-
nek elénk. Ez a sokféleség, s a bevezet őben említett műfaji változatosság ugyanarra az 
alapélményre vezethet ő  vissza: „Amikor félünk, írunk." (...)„s ha írók vagyunk: írásá-
ban létezünk, várakozva, hallgatagon. Hiszen azt csinálunk, amit akarunk. 

Tehát félünk. 
Tehát írunk.” 

P. MÜLLER Péter 

GYÓGYMÓD ÉS BABONA 

Makay Béla—Kiss József: Népi gyógyítások Szatmárban, Népszava Kiadó, Budapest, 
1988 

A magyar népi orvoslás tudatos gy űjtése először a két világháború között, majd az 
ötvenes évek végét ő l már nemcsak az etnográfiai kutatás más ágaival (a népmesék, hie-
delmek, népballadák gy űjtésével) együtt folyik, hanem önálló néprajzi diszciplínaként. 
Tanulmányok, monográfiák igazolják, hogy a szorgalmas, hozzáért ő  gyűjtők — a hu-
szonnegyedik órában, igaz — még igen értékes adatokat menthetnek meg a feledést ő l. 
Ezt hivatott bemutatni a Makay—Kiss szerz őpáros, kik a szatmári Erd őháton megbúvó 
kis falvakban az évszázados népi tapasztalatok és megfigyelések gazdag füzérét gy űjtöt-
ték össze, a nemzedékr ő l nemzedékre öröklött népi orvoslás közismert és kevésbé is-
mert módjait. 

A monográfiában olyan gyógyítási módszerekkel ismerkedhetünk meg, amelyek a 
gyógynövények alkalmazása mellett a ráolvasásig, az imáig terjednek. Ezekben a falvak-
ban még ma is él az ólomöntés, a ráolvasás, a szemverés ellen készített szenesvíz vagy a 
szenteltvíz használata, aminek nem sok köze van a népi orvosláshoz, akárcsak a sárga-
ság elleni védekezésnek, mi szerint „egy vajákos asszony kommendálására kilenc tet űt 
tettek rá egy kis kenyérbélre!" De a babonára következtethetünk abból is, hogy az ije-
dős gyerek párnája alá a nagyanyja sírjáról vett zacskónyi földet tettek az egyik faluban 
vagy a veszettséget úgy gyógyították, hogy kilenc k őrisfabogarat megszárítottak, össze-
törték, vízben megfőzték és ezt megitatták a beteggel. A szemmel vert gyereken pedig 
csak a ráolvasás segít. Népszokás már az is, hogy a lányos háznál, egyebek mellett úgy is 
próbálták a legényt megfogni, hogy fondorlattal bugyidarabot varrtak a lajbijába. 

Idegbetegségek és gyógyításai a kötet egyik legérdekesebb fejezete. Ebben a részben 
olvashatjuk a legtöbb hiedelmet, imát a betegségek elhárítására. Ijedtség ellen pl. ólmot, 
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viaszt olvasztottak, miközben ezt az imát mondták: „Istennek szentháromsága, a te ne-
vedben kérem,/Mutasd meg, hogy mit ő l ijedt meg." Szenes vizet csináltak és ráolvastak 
a betegre, de ha nagyon megrémült a gyerek, akkor „levették a küls ő  ablakot, a leghide-
gebbet és azt a fekv ő  gyereknek az arcára, testére rányomtuk. Rövidesen meggyógyult." 
Rontás megelőzése ellen különféle praktikát ajánl a népi hiedelem: fordítva kell hordani 
az alsónemű t; fekete tyúk csontját kell a szájban tartani stb. 

A mell-, a hasüreg, a csont, az izületek, az izmok betegségei és gyógyításai fejezetben 
a különböző  fájdalmak, betegségek ellen leggyakrabban különféle teákat ajánlja a népi 
orvoslás (hársfa, egérfarkkóró, székf ű , medveszeder, keménymag, ezerjóf ű , tormalevél, 
dohánylevél, fodormenta, bodza, ökörfarkkóró, feketeribizli levele, k ő risfalevél, mosó-
fű , borsfű , zab, csipkebogyó stb.). 

A gyű jteményben több olyan gyógyszer van, amelynek hatása igen széleskör ű , sok 
betegségre jó, mint pl. a feketerétek apróra reszelve gyógyítja az epebántalmakat, rossz 
közérzet ellen a levét kell inni, a tüd őbajos ember naponta kétszer-háromszor egy kanál 
reszelt feketerétek levét igya jól megcukrozva, gyomorfekélyre, gyomorfájásokra, szél-
görcsre szintén hatásos, giliszta ellen pedig a hámozatlan retket kell éhgyomorra regge-
lire enni. 

A sok hasznos tanács mellett akad mosolyogni való hiedelem is pl. a gyógyíthatatlan, 
makacs reumás testrészt a nagyon régi öregek kankutya hájával dörzsölték, kenegették. 
Hideglelés ellen a disznó körmeit nyersen, apróra vágva kellett megenni; orbánc ellen 
száraz kutyaszart kellett a pipába tömni és azt szívni; a kutyaharapásra néhány szál ku-
tyaszőrt húztak és bekötötték (kutyaharapást sz ő rével gyógyították!); a nerckívánt ter-
hesség ellen lósz őr porát összekefélték és megitatták az állapotos asszonnyal; a tifusz el-
len pedig úgy védekeztek, hogy egy záptojást akaszottak a nyakukba és azt ott kellett 
hordani egy hétig, utána odaadták egy kan kutyának. 

Külön figyelmet érdemelnek a kötet verses mondókái, imái, amelyek szerves tartozé-
kai voltak egy-egy cselekménynek, mely a betegség elhárítására, gyógyítására irányult. 
Különösen a szemverés, ijedés ellen, de ráimádkoztak a szemölcsre is, hogy elt űnjön 
vagy a szepl ő re az első  fecskék megjelenéskor. Volt olyan nagymama, anyuka, aki na-
ponta ráimádkozott a gyerekekre, hogy megel őzze a bajt. Egy szép, szülés közben el-
mondott imát is olvashatunk a gyűjteményben. 

A monográfia szerkezete jól áttekinthet ő , a szerzőpáros ugyanis az emberi testrészek 
szerint csoportosította anyagát: a fej betegségei (szem, légz őszerv, fül, száj); idegbeteg-
ségek; a mell, hasüreg betegségei; a csont, ízület, ín, izom betegségei; vérkeringési és 
anyagcsere-betegségek; küls ő  bajok a bőrön; asszonybajok; fert őző  és egyéb betegsé-
gek és gyógyításaik. A gyűjtemény végén találjuk a kötetben el őforduló gyógynövé-
nyek jegyzékét, a tájszavak magyarázatát és a 74 adatközl ő  nevét, korát és lakhelyét. Az 
értékes és egyben szórakoztató kötetet gazdag képmelléklet teszi színesebbé és látvá-
nyosabbá. 

SÁRVÁRI V. Zsuzsa 
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SZÍNHÁZ 

AMPHITRUO 

Lehet-e s egyáltalán kell-e kritikát írni arról az el őadásról, amelyrő l nap mint nap közli 
az újsága néz ők kizárólag dicsérő , lelkendező  véleményét, amikor olyan eseményt, amely 
rendesen öt-tíz soros hírt kíván meg, a m űvelődési rovat az olvasóval legtöbbször f őhelyen 
tudat, bőven, képpel, s ő t nemegyszer még egy színes írással, riporttal is megtoldja. Van-e ér-
telme ezzel a dicséret- és információáradattal szemben egyéni kritikusi véleményt közölni, 
kifejteni? Kivált, ha azt is tudjuk, hogy a Tanyaszínháznak valóban fontos küldetése van, 
amit nem lehet eléggé hangoztatni, föltétlenül segíteni, méltányolni kell. 

Kritika helyett talán valóban csak riportot kellene írni err ől az áldozatos feladatvál-
lalásról, amely Soltis Lajost és a fiatal színészjelölteket dicséri, arról, hogy hol hogyan 
fogadták őket, milyen körülmények között, kiknek játszottak, kalandjaikról, minden-
napjaikról, szamaras-kerékpáros utazásaikról. A körülményekr ő l, amelyek érdekesek, 
lényegesek, meghatározóak a Tanyaszínház munkáját illet ően, ugyanakkor azonban 
nem tartoznak a vállalkozás m űvészi értékének körébe, annak megítélésébe, ami a kri-
tikus dolga, a látott el őadás színházi, m űvészi értékeinek meghatározása, min ő sítése, 
minden mástól függetlenül. 

De lehet-e a kritikus független, ha naponta újabb s újabb dicsérethullámmal találko-
zik? 

Néhány éve nem volt módomban látni a Tanyaszínház el őadásait, de mintha válto-
zott volna a kezdeti koncepció, vagy megfeledkeztek róla, amely szerint az els ő  néhány 
évben könnyed, mókás szövegek játékos megjelenítésével kell a színházban talán soha 
nem járt néz őkkel elfogadtatni, megkedveltetni a színjátszást, hogy azután — a bohókás 
stílust alapfokon megtartva, de gorteszkebbé mélyítve, tartalmasítva — ne csak komikus 
szituációkat, hanem aktuális létproblémákat mutassanak be. Kár lenne, lett volna ezen 
az elven változtatni, mert — ahogy tudom — bevált, néhány el őadással mára második, je-
lentősebb, értékesebb fázisába jutottak, jelent ős eredményeik voltak. Ugyesen nevelte, 
tanította színházra — és életre — a közönséget. 

Most viszont ennek a koncepciónak nyomát sem láttam. 
Az Amphitruo előadása se nem mulatságos, se nem nevel ő-tanító jellegű . 
Jellegtelen, kidolgozatlan, kusza. 
Persze, tudom, minderre van magyarázat. Els ő  helyen talán az, hogy ebben a gazda-

sági vész- és véghelyzetben sokan cserbenhagyták a Tanyaszínházit. Hogy az el őadás 
— az újvidéki Színművészeti Akadémia másodéves hallgatóinak vizsgael őadása — lénye-
gében kényszermegoldás. Szorongatott helyzetben döntöttek úgy, hogy inkább ez és 
így, mint semmi és sehogy. S ez feltétlenül tiszteletre méltó elhatározás, lévén hogy a fo-
lyamatosság mindennél fontosabb, mert inkább magában rejti a folytatás lehet őségét, 
mint a kihagyás, a szünet. 

Tanyaszínház 1989. Plautus: Amphitruo. Fordította Devecseri Gábor. Rendez ő : Soltis Lajos. Sze-
replők: Szőke Zoltán, Szántó Valéria, Tóth Lom, Brücker István, Káló Béla és Erdélyi Hermina. 
Zenei munkatárs: Bakos Árpád. 
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Az előadást azonban — mindentő l függetlenül — csak előadásként lehet s kell megítél-
ni, és mint ilyen többszörös csalódást okozott. 

Kezdjük a darabválasztással, még ha — a kényszerít ő  körülmények folytán — ezt lenne 
legkevesebé jogunk bírálni. Az Amphitruo csak látszólag alkalmas darab a Tanyaszín-
ház számára. Látszólag, mert érdekes cselekménymagja van — míg Amphitruo, a thébai 
fővezér háborúban van, asszonyát, Alcumenát, a férj képében elcsábítja Jupiter, egy má-
sik isten Mercurius segítségével, aki Sosia, Amphitruo szolgájának képében jelenik meg 
az asszony elő tt, Amphitruo hazajön, s kezd ődnek a bonyodalmak, a magyarázkodá-
sok... —, ókori jelmezbe öltöztetett szerelmi háromszög-dráma, amit a kett ős szerep-
azonosság tesz érdekessé, de a római Plautus, aki talán elindítója ennek a máig fel-felt űnő  
vígjátéki témának, híven követi az ő t megelő ző  görög drámaírást, melyet többek között 
a szó s nem a cselekmény, inkább a szöveg, mint a szituáció, az elbeszélés s nem a játék 
jellemez. A Tanyaszínház stílusa, hagyománya pedig ennek a gyakorlatnak éppen az el-
lenkezője: fontosabba játék, mint a szöveg, a helyzet, a cselekvés, mint a szó. Ennek el-
lenére aTanyaszínházban sem eljátszhatatlan Plautus vígjátéka, de sokkal több színpadi 
helyzetet kell kitalálni, mint mondjuk egy Moliére- vagy Goldoni-vígjáték esetében, 
ahol nem elmondják, hanem eljátsszák a történetet, a helyzetek adottak a darabban van-
nak. A Tanyaszínházit jellege szerint a helyzetteremtés jellemzi, amit egykoron szín-
szerűségnek mondtak, utalva a játék, a színpadi cselekvés fontosságára, els ődlegességé-
re. Az Amphitruo előadása pedig éppen ennek van leginkább híján. Nem eléggé játékos, 
kevés benne a bohózati ötlet. Még azt sem használják ki a rendez ő  és színészei, ami a 
műben eleve adott: a párhuzamos szerepeket, holott éppen ez a félreértésb ő l eredő  ko-
mikum alapja. Sem ismétlődő  gesztusokkal, gegekkel, sem egyéb formában, például 
azonos ruhával, nem igyekeznek kifejezni, érzékeltetni a történet mélyén rejl ő  komiku-
mot. Szinte nincsnek is komikus helyzetei ennek a vígjáték-el őadásnak. Nem csoda, ha 
a közönség is az apró aktualitásokon, az id őnkénti kiszólásokon nevet, s nem a darab 
komikumán. Akkor villanyozódik fel, amikor az egyik szerepl ő  „fogd meg!" felszólítással 
egy néző  kezéba adja a fáklyát, amikor a kavillóiak és a völgypartiak konfliktusait említik, 
amikor az egyik szerepl ő , csillapítandóa fenekére zúduló ütéseket Magyar Szóért kiált... 
Plautusból viszont az a rész köti le legjobban a közönség figyelmét, amelyben Alcumena, 
férje s ennek szolgája vitatkozik, nyilván mert a párbeszéd itt nélkülözi az istenek és h ősök 
kedvelt pátoszát, fellengz ős ékesszólását, amit a fiatal színészek—talán a tér tágassága miatt 
— csak elkiabálnak, s nem próbálnak értelmesen, prózaként tolmácsolni. Mintha ők is el-
vesztek volna a verses szöveg fordulataiban, zegzugaiban, netán nem is egészen értették, 
nem egészen érezték a szöveg árnyalatait. Ennek következtében szerephez való viszonyuk 
sem határozott, világos, s ezért nemigen fedezhet ő  fel játékukban a szükséges, m űvészi töb-
letet adó, jelentős jellemzés, alak- és helyzetteremtés. Talán ha egy ügyes dramaturg segítsé-
gével átdolgozták volna a történetet, jobban aktualizálták s lokalizálták volna, akkor a szí-
nészjelöltek is könnyebben feltalálták volna magukat, el őadásuk jobb lenne. 

Az Amphitruo előadása— minden fogyatékosság ellenére — a Tanyaszínház m űködésének 
folyamatosságát jelenti, s ez a legnagyobb érdeme, meg talán az sem mellékes, hogy a nyári 
előadássorozat tapasztalatszerz ő  iskola a szakma alapjaival ismerked ő  fiatalok számára. 

GEROLD László 
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NYÁRI KÉPZŐMŰVÉSZETI KÖRKÉP —
Zágrábban a Per č ić -hagyaték kiállításán kívül —
melyrő l Kérdések és válaszok rovatunkban 
részletesebben beszámolunk — még két kiállítás 
keltette fel a szakma és a közönség érdekl ődését 
a nyár folyamán. A Jezsuita téri múzeumi köz-
pontban Gunduli ć  álma címmel tárlatot ren-
deztek, melyet a dubrovniki költ őnek szentel-
tek a kiállítás létrehozói, Slobodan Prosperov 
Novak, Željko Kovač ić  és Zlatka Kauzarli ć  
Atač . A kiállítás nem mindennapi, s közelebb 
járunk az igazsághoz, ha a nagyméret ű  díszle-
tek látványos bemutatójának nevezzük, amely 
ellentéte kíván lenni a tudományos-száraz 
anyaginterpretációnak. Mivel manapság már 
nemcsak a műalkotásnak van piaca, hanem a ki-
állításrendez ők is kasszasikert akarnak elérni, s 
mert a mai, a tévé által megbabonázott, eltom-
pult emberek érzékére nehezen lehet hatni, 
mindenképpen dicséretre méltó ez a kezdemé-
nyezés, mely a kiállítás attraktív modelljét való-
sította meg. Minden bizonnyal az utóbbi évek 
jelentős bécsi tárlatai szolgálhattak mintaként a 
kiállítás létrehozói számára. Úgy látszik, a kép-
zőművészeti rendezvénynek, hogy vonzó le-
gyen, és valóban el ősegíthesse a m űalkotások 
befogadását, exkluzívnak, rendhagyónak és att-
raktívnak kell lennie. 

Természetesen nemcsak újszer űsége miatt 
érdemel figyelmet ez a tárlat. Igen értékes a 
dubrovniki költő  életét és munkásságát bemu-
tató anyag, amelyet a klasszikus és modern ki-
fejezőeszközök egybefonódásával, a díszletek-
hez hasonló környezetben állít elénk ez a kiállí-
tás. Felkelti érdekl ődésünket a Jurje Petrovi ć  
reneszánsz kápolnájának részlete a megfeszített 
Krisztussal, valamint számos más, Gunduli ć  
életével és munkásságával kapcsolatos kiállítási  

tárgy. Továbbá Vlaho Bukovac Dubravka cím ű  
festménye, amely budapesti millenniumi kiállí-
tás utána Szépm űvészeti Múzeum tulajdonába 
került, s így ezt a jelentős képzőművészeti al-
kotást is most láthatta el őször a hazai közön-
ség. 

A Gundulić  álma cím ű  kiállítás felidézi a 
16-17. század hangulatát, megérint bennünket 
a kor szelleme, s a mai szemlél őben felidéződik 
a régmúlt embereinek életérzése is. 

A zágrábi képz őművészeti és iparm űvészeti 
múzeumban rendezte meg Oleg Hadži ć  és Vla-
da Maleković  A pálos rend Horvátországban 
című  kiállítást. A pálos rend Horvátországban 
1244-ben jelentkezik, a dubicai kolostor létesí-
tésével, s II. József türelmi rendelete után sz ű -
nik meg, 1786-ban. A kolostorok lakói ügyes 
kézművesek voltak, munkáik közül pedig nem 
egyet jelentős képzőművészeti értékként tar-
tunk számon. A jasenovaci, sisaki és lepoglavai 
kolostorokéi mellett számos olyan muzeális ér-
tékű  alkotást láthatunk, amelyen a vallási szim-
bolika az alkotói egyéniség kézjegyével páro-
sul. A kiállítás fölépítése és elrendezése m űvé-
szeti és muzeológiai szempontból egyaránt tö-
kéletes, ami minden bizonnyal többéves tudo-
mányos kutatómunka eredménye. A monu -
mentális és átfogó anyagot kiválóan elkészített 
katalógus teszi megközelíthet ővé. 

„Világhódító volt... messzi kontinensekre 
tolta el őre katonáit, s mindenütt ütközetet 
nyert. Az agyag fegyver lett kezében, szebb 
uniformist pedig nem kapott katona, mint 
Zsolnay csudás ércfényben lángoló lüszterei. 
Vékonyka szivárványszer ű  lehelet a törékeny 
fajansztestben; anyag, amely érccé pirul. De 



1116 	 HÍD 

minő  művészet van ebben a földátalakításban!" 
ezt az 1900-ban a Budapesti Naplóban meg-

jelent idézetet választotta Katona Imre a Gon-
dolat kiadónál megjelent Szemt ől szemben 
Zsolnay Vilmossal című  könyvének mottójául, 
s mi is ezekkel a szavakkal jellemezhetjük legta-
lálóbban azt a kiállítást, amely a zágráb—pécsi 
kulturális együttm űködés keretében valósult 
meg a zágrábi múzeumikiállítási központban. 
A kiváló művész, üzletember és feltaláló Zsol-
nay Vilmos alapította gyár termékeit nálunk 
mindig is nagyra értékelték, nagy számban talá-
lunk Zsolnay-kerámiát Rijekán, Szarajevóban, 
Splitben, Zágrábban, Eszéken, Szabadkán és 
másutt. A szecessziós építészet egyik válfaja 
éppen a Zsolnay-kerámia alkalmazásával jött 
létre — erre példaként leginkábba vajdasági, 
pontosabban a szabadkai épületek szolgálhat-
nak. A városházában például ma is változatlan 
fénnyel ragyog a Zsolnay-eozin, a városháza 
előtti téren levő  szökőkút pedig pirogránitból 
készült. Ezenkívül Palicson két nagy méretű  
kék Zsolnay-váza található, amelyeket Zsolnay 
Miklós ajándékozott 1912 -ben Szabadkának. 
De a szabadkai Raichle-palata és a szarajevói 
tanácsháza is impozánsan hirdeti Zsolnay ter-
mékeinek örökkévalóságát. A zágrábi kiállítás 
már csak itteni vonatkozásai miatt is figyelmet 
érdemel. 

A tárlat rendező i — élükön Romvári Ferenc 
pécsi művészettörténésszel — nem fukarodtak a 
kiállítási anyaggal, gazdag gyűjteményt hoztak 
Zágrábba. A vázák és korsók a múlt századtól 
napjainkig mutatják be a Zsolnay-gyár termé-
keit. Itt láthatjuk Klein Ármin remekm űvű  tá-
nyérjait, Zsolnay Sikorszky Júlia pávás-mada-
ras vázáit, Rippl-Rónai József, Apáti Abt Sán-
dor, Nikelszky Géza, Matryasovszky Zsolnay 
László alkotásait. A virág alakú vázáknak, tuli-
pánmotívumoknak, a szirmok áttetsz őségének, 
a színeknek, fényeknek és formáknak, a keleti 
kerteket idéz ő , antik vagy bizánci méltóságot 
hirdető  alkotásoknak a szépségét és gazdagsá-
gát felesleges részletesen ecsetelni, két kiállítási 
tárgy azonban külön figyelmet érdemel. Az 
1917-ben készült, fehér alapon kék és barna ár-
nyalatú Bödönt' az egyik, amely feliratával 
együtt — „egy kis ízelít ő  köll — a régi jó idők-
bő l" — érdekes színfoltja a tárlatnak, a másik a 
hatalmas méretű  Alhambra, amely széttárt 
szárnyú madárként villogtatja áttetsz ő  kék, sár-
ga, barna, zöld és aranyszíneivel még a gazda-
gon díszített fejékű  sokác menyasszonyt is feli-
dézi a tudatunkban. 

A nyáron megrendezett belgrádi képz őmű -
vészeti események között Petar Om č ikus kiál- 

lítása mellett Milorad-Bata Mihailovi ć  tárlata 
keltett érdekl ődést. Milorad-Bata Mihailovi ć  
1923-ban született, a II. világháború után a 
belgrádi képzőművészeti akadémiára iratko-
zott. Om č ikusszal együtt a Zadari Csoport tag-
ja lett, s mert egyikük sem ismeri el az akkor 
még egyedül lehetségesnek tartott szocialista 
realizmust, mindketten Párizsba költöznek 
1952-ben, ahol bekerülnek a modern képz őmű -
vészet áramába, s alkalmuk nyílik arra, hogy 
rátaláljanak saját kifejez őeszközeikre. Párizs-
ban a művészeti kényszert ől megszabadulva 
Milorad-Bata Mihailovi ć  az erőteljes koloritású 
képektől kezdve az absztrakt tájképfestésig 
mindent kipróbált, s kísérletei közepette talál rá 
egyéni stílusára, amelyhez mindvégig h ű  ma-
radt, a divat változásai s New York-i évei sem 
tántorították el t ő le. Hatalmas, monumentális 
festményeit nézegetve, expresszív ecsetkezelé-
sét és lángoló színakcentusait szemlélve az az 
érzésünk, hogy a fest ő  a divatáramlatoktól füg-
getlenül érlelte ki képeinek azokat az elemeit, 
amelyek alapján ma posztmodern m űvésznek 
tarthatjuk. Mihailovi č  megőrizte a bizánci kul-
túra iránti csodálatát, ám akárcsak El Greco, ki-
zárólag saját intuíciójában bízott, így érhette 
meg, állhatatos ragaszkodásával a saját útjához, 
hogy nagyon is korszerű  festőművész lett — a 
mai modern festészeti irányzatoknak nem ment 
elébe, azok érték utol őt. 

Pancsován június folyamán ötödik alkalom-
mal rendezték meg az országos szobrászati ki-
állítást, amelyre kétévenként érkeznek orszá-
gunk minden tájáról a képz őművészeti alkotá-
sok. A szobrok ezúttal is szerz ő ik egyéniségét 
tükrözik, s a mi világunkról is elárulnak vala-
mit. Az idén is főként a legfiatalabb alkotók ál-
lítottak ki. Válságoktól terhes világunkban fel-
tétlenül üdvözölni kell minden olyan kezdemé-
nyezést, amely képes a magújulásra. A pancso-
vai szoborkiállítás mindenképpen ezek közé 
tartozik, ezért kapta meg már két évvel ezel őtt 
a Forum Képzőművészeti Díjat is. Az idei kiál-
lításon bemutatott anyagból, úgy hiszem, nem 
egy maradandó értéke a jugoszláv szobrászat-
nak. (B. D.) 

ELHUNYT NEBOJŠA MITRIĆ  SZOB-
RÁSZMUVÉSZ — Belgrádban 58 éves korában 
elhunyt Nebojša Mitri ć  szobrászművész, egyik 
legismertebb portrékészít őnk. Az egykori sza-
badkai diák a fővárosban végezte el egyetemi 
tanulmányait, majd itt is telepedett le, és alkotta 
meg legjelentősebb munkáit, többek között La-
zar fejedelem Kruševacon és Stefan Lazarevi ć  
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Belgrádban felállított szobrát. Ismertek még a 
Vuk Karadžiéról, Nikola Tesláról, Radoje Do-
manovićról, Branko Miljkovi ćról, Ivan Taba-
kovićról és Pavle Beljanskiról készült mell-
szobrai is. A közelmúltban is két alkotását 
avatták fel, egyiket Szentendrén, Lazar fejede-
lem mellszobrát, a másikat Belgrádban, a Szent 
Száva- templom kupolakeresztiét. Az életének 
önkezével véget vető  jeles szobrász alkotásait 
az elmúlt évek során több európai nagyváros 
közönsége is láthatta, többek között bemutat-
kozott Londonban, Párizsban, Amsterdamban 
és Frankfurtban is. 

VAJDASÁG FESTÉSZETE 1955 ÉS 1972 
KÖZÖTT — Ezzel a címmel rendezett nagysza-
bású kiállítást az újvidéki Modern M űvészetek 
Képtára, folytatva azt a sorozatot, amely kere-
tében be kívánja mutatni tartományunk festé-
szetének háború utáni alakulását. A tárlaton, 
amelyet Miloš Arsi ć  custos állított össze, 36 
festő  és képzőm űvész mintegy 170 alkotásával 
prezentálja ezt az id őszakot. A kiállítás alkal-
mából nagy elő tanulmánnyal ellátott gazdag 
kép- és dokumentációs anyagot megjelentet ő  
katalógus is készült. 

SZOMBATHY BÁLINT KASSÁK-DÍJA —
A párizsi Magyar Műhely 1989. évi Kassák-dí-
ját Szombathy Bálintnak ítélték oda. „A ju-
goszláviai magyar és a jugoszláv irodalom 
egyik legjelent ősebb alkotója, Szombathy Bá-
lint konkrét és vizuális költ ő , performer, szá-
mos, a mai m űvészetekkel foglalkozó esszé és 
tanulmány szerz ője. Pályája kezdettől a mo-
dernség jegyében ível. Alapító tagja volta Sza-
badkán 1969-ben alakult Bosch + Bosch m űvé-
szeti csoportnak, és az Új Symposion szerkesz-
tésében is jelentős szerepet vállalt. Több köny-
ve jelent meg, vizuális és küldeménym űvészeti 
(Mail Art) m űvei jelentős nemzetközi kiállítá-
sokon szerepelnek" — indokolta meg döntését a 
Kassák-díjat odaítél ő  zsű ri. 

PULAI FILMFESZTIVÁL — Augusztus fo-
lyamán harminchatodik alkalommal rendezték 
meg Pulában a jugoszláv filmek fesztiválját, 
amelyen a tavalyi szemle óta elkészült alkotáso-
kat mutatták be. A huszonöt játékfilmet öttagú 
bírálóbizottság (Lordan Zafranovi ć , Žarko 
Dragojevi ć , Tone Partlji č , Krsto Škanata és Že-
limir Zilnik) értékelte. A filmkritikusok szerint 
az idei szemlét — bár öt-hat figyelemreméltó al-
kotást láthatott a közönség — a középszer űség 
jellemezte. A hazai filmek forgatókönyvei egy-
re kidolgozottabbak, érdekfeszít őbbek, annak  

ellenére, hogy még mindig nem napjaink em-
berének létkérdéseir ő l, legégetőbb problémái-
ról szólnak. „A hazai filmm űvészet legújabb 
termésének és az idei, 36. Aulai játékfilmfeszti-
válnak a színvonalát az a tény kommentálja a 
legjobban és egyben a leglesújtóbban, hogy a 
legmagasabb m űvészi színvonalú alkotás egy 
másfél évtizeddel ezel őtt készült tévéproduk-
ció, amelynek értékét mára maradandóság is 
igazolta. Ivica Mati ć , a fiatalon elhunyt rendez ő  
Nő  tájképpel cím ű  következetes stílusú és ki-
egyensúlyozottan komponált alkotása ma is 
ugyanolyan friss, er ő teljes és magával ragadó, 
mint annak idején volt, amikor készült. (...) A 
tematikai és a m ű faji változatosságot nem érheti 
különösebb kifogás, a technikai kivitelezést vi-
szont annál inkább. Ezt nem lehet csupán a 
pénzhiánnyal és a felszerelés elavultságával in-
dokolni, mert ha az egyik film hangfelvétele 
például jó, a másiké rossz, akkor nyilván ha-
nyagságról, nemtörődömségről lehet szó. A 
rendezők a hazai módra értelemezett vígjáték 
mellett — amelyb ő l mellesleg szólva az idén 
mindősszé néhány szerepelt a fesztiválon — 
most már gyakrabban kokettálnak egyéb m ű fa-
jokkal, mint azel ő tt, például a krimivel, gengsz-
terfilmmel, rémfilmmel, zenés produkcióval. 
Csak az a baj, hogy a m űfaji alapszabályokat 
nem mindig tartják be" — írta a fesztiválról Ládi 
István, a Magyar Szó filmkritikusa. 

A szemle nagydíját, a Nagy Aranyarénát 
Goran Markovié Gy űjtőközpont cím ű  alkotása 
érdemelte ki, ennek a filmnek a legjobba forga-
tókönyve is (Dušan Kova čevi ć  munkája), eb-
ben láthatta a közönség a legjobb n ő i epizód-
szerepl ő t, Radmila Živkovi ćot. „Goran Marko-
vié minden filmjében valami mást próbál, nem 
az a rendező , aki ugyanazt a gondolatot variálja 
más-más történet keretében. Ezúttal nagy sike-
rű  színdarab nyomán alkotta meg Gy űjtőköz-
pont cím ű  művét, Dušan Kova čevi ć  azonban a 
film számára újraírta az evilág és a túlvilág kö-
zötti furcsa, de nagyon ironikus kommuniká-
cióról szóló színm űvét. (...) Az öreg archeoló-
gus megleli azt a római szarkofágot, amelyen át 
el lehet jutnia Gy űjtő táborba, vagyis a túlvilág-
ra, ahova a történelem csúnya epizódjainak la-
birintusán és Hódész birodalmán át, a Sztüx fo-
lyón vezet az út. A régész izgalmában szívszél-
hűdésben meghal. A diagnózis azonban téves, 
csupán klinikai halálról van szó, s így közvetít ő  
szerepet tölt be a túlvilág és az evilág között. A 
felfedezett átjárón a történet szerepl ő inek né-
hány rég meghalt hozzátartozója is hazalátogat, 
de amikor látják, milyen primitív az a világ, 
ahova vágyakoztak, inkább visszamennek az 
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örökkévalóságba. Ezt a sokrét ű  és asszociáció-
kat kiváltó, a múltunkra utaló és a jelenünket 
ostorozó, sajátos humorú vígjátékot Goran 
Markovié a színdarab műfaji korlátai közepette 
és ellenére leleményesen rendezte meg a t ő le 
megszokott magas színvonalon "  — írta a nagy-
díjas filmrő l Ládi István. 

A Nagy Ezüstarénát Ademir Kenovi ć  Kuduz 
című  filmje kapta meg, s ebben játszotta leg-
jobb női főszereplő , Snežana Bogdanovi ć . A 
Nagy Bronzarénát Verdan Mihleti ć, Mladen 
Mitrović  és Dragutin Krencer filmje, a Ham-
burg—Altona érdemelte ki. 

A legjobb rendezésért járó díjat Jože Poga č -
nik kapta Astoria kávéház című  filmjéért, 
amelyben a legjobb férfi főszereplő , Janez Ho-
čevar alakítását láthatta a közönség. Ivica Mati ć  
Nő  tájképpel című  filmje különdíjban részesült. 

A zágrábi Vjesnik napilap nap mint nap tíz 
filmszakértő  véleményét kérte ki a filmekr ől. A 
Nenad Đukić , Dražen Ilinč ić , Mirko Kostovi ć , 
Blagoja Kunovszki, Ante Kruštre, Ládi István, 
Rajko Munitić , Toni Tršar, Milan Vlaj č ić  és 
Darko Zubčević  összetételű  nem hivatalos zs ű -
ri egytől ötig osztályozta a megtekintett filme-
ket. A filmkritikusok véleménye szerint leg-
jobb Ivica Mati ć  Nő  tájképpel című  filmje, a 
második Goran Markovié Gyűjtőközpontja, a 
harmadik Ademir Kenovi ć  Kuduz, a negyedik 
Rajko Grlić  Ördögiparadicsom című  játékfilmje. 

A PANNON CSÚCS KRITIKAI VISSZ-
HANGJA — Az idei Aulai filmfesztiválon be-
mutatták az Újvidéki Televízió és a belgrádi 
Film danas koprodukciójában készült Pannon 
csúcs című  játékfilmet, amelyet Petrovi ć  Balázs 
Éva rendezett Balázs Attila forgatókönyve 
alapján. Az alábbiakban a film fogadtatásába 
nyújtunk betekintést: 

„A Petrovi ć  Éva rendezésében és Balázs At-
tila forgatókönyvíró társrendezésében készült 
Pannon csúcs című  filmnek kifejezetten tévé-
dráma jellege van, ezért talán nem is filmfeszti-
válon a helye, ám mégsem maradt teljesen ész-
revétlen ott sem, ami legnagyobbrészt a jó for-
gatókönyvszövegnek és Bicskei István kiváló 
színészi játékának köszönhet ő . A film negyven 
évet fog át, megrázó történet egy Olyan ember-
ről, aki a politikai változások és eszmék között 
őrlődik, azonban meg van terhelve a szerz ő  
impresszióinak ballasztjaival, amelyek irodal-
mi, színházi alkotásokat és filmeket juttatnak 
eszünkbe (Borisz Davidovics síremléke — Dani-
10 Kiš, Horvát Faust — Slobodan Šnajder, Tanú 
— Bacsó Péter)" — írja a filmr ől Vesna Čekić  az 
újvidéki Dnevnikben. 

„A film főhőse a fehérorosz Iváncsin Péter, 
aki az opera és a pannon csúcsok szerelmese: a 
viharos ötvenes években politikailag gyanússá 
válik, és viselnie kell származásának következ-
ményeit. Ezt a témát nálunk eddig nemigen 
dolgozták fel, vagy sokkal kevesebb m űvészi 
hitellel mutatták be, mégis azt kell mondanunk, 
hogy Petrović  Éva monoton, vontatott és nem 
kommunikatív filmje nem valami nagy nyeresé-
ge a jugoszláv filmművészetnek. Nem hiszem, 
hogy annak a kornak a valódi drámáját ki lehet-
ne fejezni a vég nélküli monológokkal és az 
egymással össze nem függ ő  képsorok segítségé-
vel. Szóval, meg lettünk volna ezen a fesztivá-
lon a Pannon csúcs nélkül is." (Verica Petkovs-
ka, belgrádi Borba) 

„Petrovic Éva Pannon csúcs cím ű  filmje ki-
ábrándító volt. Ennek az ötvenes évekre való 
megkésett reflexiónak az elkészítésére nincs 
egyetlenegy alapos ok sem, mert Bacsó Péter 
Tanúja után nincs értelme ügyetlenül variálni 
ezt a témát, amelyhez nem is n őtt föl ez a film." 
(Milan Mitić , belgrádi Ve černje novosti) 

„Az egyetlen rendezőnő , aki ebben az évben 
tűnt föl, a debütáns Petrovi ć  Éva, aki az Újvi-
déki Televízió és a Film danas koprodukciójá-
ban készítette el a Pannon csúcs cím ű  filmet, 
amelyet nehezen tudnánk beilleszteni a jugo-
szláv film valamely vonulatába. Ez tulajdon-
képpen magyar film, magyar színészekkel, ma-
gyar nyelven. Természetesen a jugoszláviai ma-
gyarokról van szó, s a film cselekménye Ju-
goszláviában zajlik. 

Egy ártatlan operaénekes sorsáról szól, akit a 
rendőrség üldöz, és aki az események sodrában 
végül a punkokhoz csatlakozik. Ez el őtt azon-
ban többször 61 börtönben, néhányszor kiug-
rik az ablakon, belezuhan a zenekari árokba, 
otthagyja a színházat, és egy id őre kikerül az 
utcára. Tehát egy tragikus-groteszk filmr ől van 
szó, amely a totalitarizmust, s természetesen a 
sztálinizmust is, támadja. Azonban a film túlsá-
gosan is vontatott, meg van terhelve fölösleges 
szimbólumokkal, és valami módon egy másféle 
szenzibilitásról tanúskodik, amely idegen a ha-
zai filmgyártásban. 

Mindennek ellenére a fiatal Petrovi ć  Éva első  
filmje, a Pannon csúcs nem rossz indulás. "  (Mi-
ra Boglić , zágrábi Vjesnik) 

Ládi István, a Magyar Szó filmkritikusa a kö-
vetkezőket állapítja meg a filmről: „Petrović  
Éva Balázs Attila forgatókönyve nyomán al-
kotta meg a Pannon csúcs cím ű  sokrétű  és 
összetett filmjét az orosz emigráns nálunk szü-
letett fiáról, aki a hegycsúcsok és az opera sze-
relmese, s ártatlanul meghurcolják a történelmi 
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és politikai változások közepette. Az egyén és a 
hatalom, a művészet és az ideológia, a feltörés 
és lebukás, az ambíciók és a gyakorlat reláció-
ján számos kérdést vet fel, sok mindenre utal, 
sok mindent jelez, ami odahat a f őhős meta-
morfózisára, mindez mégis feltételes marad. A 
nem filmszerű , inkább irodalmi szöveget realis-
ta képsorokkal egyesíti az id ősíkokat egy síkba 
helyezi ez a kísérlet, s ezáltal az utalások és jel-
zések még összetettebbekké válnak. A film 
fényképezett színházként hat, tévéjáték, amely 
lehet, hogy a kis képerny őn egészen más meg-
világítást nyer és más benyomást kelt, mint a 
mozivásznon. A Pannon csúcsban fellép szinte 
az egész vajdasági magyar színészgárda. Bicskei 
István alakítása kiváló, de a többiek is mind jól 
megállták a helyüket. Remélhet ő leg a film alko-
tói e produkció tapasztalatai alapján fognak to-
vább kísérletezni, és törekvésükben kell ő  támo-
gatásban is részesülnek majd." 

A filmkritikusokból álló tíztagú nem hivata-
los zsűri tizenöt pontot adott Petrovi ć  Éva 
filmjének, s így a Pannon csúcsa huszonöt be-
mutatott film közül a 15. helyet szerezte meg, 
holtversenyben Zdravko Šotra Rigómezei csata 
című  filmjével. 

IN MEMORIAM MIRA TRAILOVIĆ  —
Hatvanöt éves korában meghalt Mira Trailovi ć  
(1924-ben született Kraljevón), a jugoszláv, s ő t 
az európai színházi élet jelent ős egyénisége. 
Színházi ember volta szónak a legteljesebb ér-
telmében, intézményeket létesített (Atelje 212, 
BITEF), miközben a belgrádi színházi élet 
összekötője Európával és a világgal maga is in-
tézménnyé vált. —Harminchárom évvel az 
után, hogy írókkal, rendez őkkel, színészekkel 
együtt kitalálta az els ő  avantgárd jugoszláv 
színházat, a belgrádi Atelje 212-t, melynek 
több mint negyedszázadig igazgatója volt, Mira 
Trailovi ć  elbúcsúzott a színháztól és az élett ő l, 
attól a két jelenségt ől, amit talán mindennél 
jobban szeretett, s ami számára elválaszthatat-
lanul egyet jelentett. Miel ő tt Az Atelje 212 élé-
re került, Mira Trailovi ć  zene- és színiiskolát 
végzett, hallgatója az építészeti, a technológiai 
karnak, diplomái a művelődéstörténeti tanszé-
ken, majd színésznőként s rendez őként is okle-
velet szerez. Els ő  munkahelye a Belgrádi Rá-
dió, ahol bemondó, dramaturg s hangjáték-
rendező . Mira Trailovi ć  rendezte az 1956 őszén 
indult Atelje 212 első  bemutatóját, Goethe 
Faustjának kamarael őadását, Viktor Star ć iétyal, 
Mata Miloševi ćtyel, Ljubiša Jovanovi ć tyal és 
Marija Crnoborival együtt. S ekkortól több-
ször jegyezi rendez őként színházának el őadásait. 

Mira Trailovi ć  rendezte Shaw Don Juan a po-
kolban, Sartre Zárt tárgyalás, Ionesco Székek, 
Sztravinszkij A katona története, Camus Félre-
értés, Albee Nem félünk a farkastól (évekig a 
színház legismertebb előadása, 171-szer ját-
szották), Eliot Koktél hatkor, Weiss Marat/ 
Sade, Ragni-Rado Hair (több mint 200 elő -
adással a színház egyik legnépszer űbb produk-
ciója volt), Witkiewicz Az anya című  művek 
Atelje 212-beli bemutatóit. Néhány Trailovi ć -
rendezés jelent ős színházi esemény volt s ma-
radt, de a belgrádi színházi világ Madame-ja el-
sősorban nem el őadások, hanem a színházi élet 
folyamatának rendezésével-szervezésével vált 
jelentőssé. Kezdeményezője és alapítója volt a 
BITEF névre hallgató Belgrádi Nemzetközi 
Színházi Fesztiválnak (1967) amely néhány év 
alatt — köszönve els ősorban éppen Mira Trailo-
vić  nagyszerű  szervezőkészségének és ügyes 
színházi diplomáciájának — a világ egyik legis-
mertebb színházi fesztiváljává vált. Ennek a si-
kerének köszönve nevezték ki Mira Trailovi ćot 
a nancyi Nemzetek Színháza igazgatójává. Ki-
tüntetéseit köztük a francia becsületrendet is, 
elsősorban szervez őként érdemelte ki — Mira 
Trailović  munkássága, egyénisége meghatároz-
ta néhány színház képét, színházi kultúráját, az 
avantgárd jelenségek, törekvések iránti nyitott-
sága példamutató és követend ő . (G) 

NYÁRI SZÍNHÁZAK — Legtöbb érdekl ő -
dés a Dubrovniki Nyári Játékok, a Spliti Nyár 
és a szabadkai—palicsi színház fesztivál el őadá-
sai iránt nyilvánul meg. Dubrovnikben, ahol a 
pénzhiány szintén érezteti hatását, az angol 
Nemzeti Színház Hamlet- előadása keltett meg-
különböztetett figyelmet, rendez ő  Richard 
Eyre, címszerepl ő  Daniel Day-Lewis. Továbbá 
az a tény, hogy fesztivál házi szerz őjének, Ma-
rin Drži ćnak legismertebb művét, a Dundo 
Marojét, amely nélkül még nem múlt el nyári 
évad Dubrovnikben, ezúttal két változatban is 
bemutatták. A jugoszláv színjátszás egyik leg-
ellentmondásosabb alakjának, Paolo Magelli-
nek a rendezésében és zenés változatában musi-
calként, Deli Jusi ć  zenéjével. Megelli rendezé-
sében ez a klasszikus alkotás új értelmezést ka-
pott, kortársukká vált. — A spliti nyári évad 
színházi slágere Brecht Háromgarasos operája 
volt, Roberto Ciulli, olasz-német rendez ő  irá-
nyításával. Ciulli kabaréként rendezte meg ezt 
a hol zenés játékként, hol operettparódiaként 
feltűnő , a szerző  által kifejezetten politikai jel-
legűre képzelt darabot. — Szabadkán, annak el-
lenére, hogy anyagiak híján ezúttal szerényebb 
méretű  mű sor mellett kellett dönteniük, tervez- 
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téka legtöbb bemutatat. A belváros helyett, 
ahonnét az élet megbénítása miatt tiltották ki a 
produkciót, Palicson kapott színpadot A rigó-
mezei csata című  összeállítás Ljubiša Risti ć  
rendezésében. Ugyancsak Risti ć  jegyzi rende-
zőként а  Тeтet ёs Terézvárott című  Krleža-no-
vella dramatizációját, valamint a Repülő  Vucsi-
dol című  Csáth-Havas-Munk regényb ől készí-
tett Royal Navy című  előadást, amelynek szín-
padi változatát Ka ća Ćelan készítette. Dušan 
Jovanovi ć  készülő  rendezéseként adta a sajtó 
hírül a másik Krleža-bemutatót, az Aretaeust.  
Augusztus vége felé azonban A rigómezei csata  
mellett csupán Bartók Béla operába, A kéksza-
kállú herceg vára, alapján készült koreodrámát 
láthatta a palicsi közönség. Ennek rendez ő je 
Nada Kokotovi ć , aki számára ez horror törté-
net, amely azonban lehet őséget ad a bennünk 
rejlő  szörnyű , mondhatnánk állati ösztönökt ő l 
való megszabadulásra, a legféltettebb lelki tit-
kok kibeszélésére, s ezzel felszabadító erej ű  is. 
Bartók zenéjét a szándéknak megfelel ően Mitar 
Subotić  dolgozta át, dísz- és jelmeztervez ő  
Bjanka Adži ć  Ursulov, szereplők pedig Rama-
dan Azirovi ć , Bakota Árpád, Ljupcso Bresz-
liszki, Timea Budim čević , Dóró Emma, Mišo 
Gajin, Ljiljana Jakši ć , Kasza Éva, Elizabeta Ko-
csoszka, Ana Kosztovszka, Marija Opsenica, 
Neđo Osman, Luka Piljagi ć , Törköly Levente 
és Varga Henrietta. A szabadkai—palicsi el őadá-
sokat Újvidéken, a péterváradi várban is kö-
zönség elé kívánják vinni. (G) 

SZTRUGAI KÖLTÉSZETI ESTÉK — Hu-
szonnyolcadik alkalommal rendezték meg au-
gusztus folyamán a Sztrugai Költészeti Esték 
elnevezésű  rendezvénysorozatot, amelyben 
több mint száz hazai és külföldi író, költ ő  és 
irodalomkritikus vett részt. Az idei költészeti 
fesztivált a belga költészetnek szentelték. Eb-
ből az alkalomból jelent meg a szkopjei Kultúra 
kiadóház több mint negyven költ ő t bemutató 
antológiája is. A rendezvény keretében bemu-
tatták Jure Kaštelan Lice u pepelu (Arca hamu-
ban) című  verseskötetét is. A résztvev ők szá-
mos író—olvasó találkozón és irodalmi szimpó-
ziumon vettek részt. 

A Sztrugai Költészeti Esték díját, az Arany-
koszorút Thomas Shapcott ausztrál költ őnek 
ítélték oda. 

CSÁTH GÉZA NOVELLÁI SZERBHOR-
VÁT NYELVEN — Nemrégiben jelent meg a 
szabadkai Életjel és az Osvit gondozásában az 
első  szerbhorvát nyelvű  Csáth-kötet. A könyv 
huszonhat Csáth-novellát tartalmaz, valamint 

Dér Zoltán tanulmányát. Anyagát Lazar Mer-
ković  és Dér Zoltán válogatta, a kötet fordítói 
Lazar Markovié és Tomislav Vojni ć . 

EMLÉKEZÉS JAKÖV IGNJATOVIĆRA 
— Július 5-én, halálának századik évfordulóján 
összegy ű jtött művei tizennégy kötetének be-
mutatásával és koszorúzási ünnepséggel adóz-
tak Újvidéken az els ő  szerb realista íróként szá-
mon tartott Jakov Ignjatoviénak. A tíz regé-
nyét, elbeszéléseit, tanulmányait és emlékiratait 
tartalmazó impozáns életm űsorozatot Božidar 
Kovaček és Dragiša Živkovi ć  mutatta be a Ma-
tica srpskában megtartott ünnepségen. Ezen az 
alkalmi rendezvényen Stojan Vuji č ić  átnyújtot-
ta Živojin Boškovnak, az Ignjatovi ć -művek ku-
tatójának és a sorozat szerkeszt őjének az író  
szülővárosa, Szentendre Ignjatovi ć -alapítvá-
nyának díszoklevelét és emlékplakettjét. 
Ugyanilyen kitüntetésben részesült Dobrica 
Ćosić , valamint — posztumusz — Veljko Petro-
vić  és Milan Kašanin. A koszorúzási ünnepsé-
gen Dušan Popov és Živojin Boškov méltatta 
Ignjatovi ć  életútját és írói pályáját, megemlítve,  

hogy Jakov Ignjatovi ć  mindeddig szinte mosto-
hagyereke volta szerb irodalomnak, amir ő l ta-
lán az tanúskodik a legékesebben, hogy 97 év-
vel ezelő tt emlékeztek meg róla utoljára. „Tu-
datosan és szándékosan mell őzték már életében 
is, halála után pedig ez a rideg hallgatás csak 
folytatódott" — mondta emlékbeszédében Ži-
vojin Boškov. Ignjatović  sírjára koszorút he-
lyezett el a Magyar Írószövetség nevében Cse-
res Tibor elnök, valamint az Ignjatovi ć -alapít-
vány és a Magyarországon él ő  szerbek nevében 
Stojan Vujič ić . 

A JUGOSZLÁV ENCIKLOPÉDIÁRÓL —  
A Jugoszláv Enciklopédia szerbiai, vajdasági és 
kosovói szerkesztőségének nemrégiben meg-
tartott közös értekezletén a kiadvánnyal kap-
csolatos munkák végzésének és a megjelenés-
nek a várható ütemérő l számolnak be a résztve-
vők. Az eredményesebb együttm űködés és a 
körültekintő  és alapos munka érdekében a jö-
vőben mindhárom szerkesztőségnek meg kell 
ismerkednie a már kész szócikkekkel, s a mun-
katársakat sem területi hovatartozásuk, hanem 
szakmai tudásuk alapján kell toborozni — hang-
zott el az ülésen. A jelenlegi gazdasági helyzet 
miatt nagy nehézségekbe ütközik az enciklopé-
diának és párhuzamos kiadványainak, a cirill 
betűs, az albán és a magyar nyelvű  köteteknek a 
megjelentetése. Pillanatnyilag csak a latin bet ű s 
szerbhorvát nyelv ű  kötet megjelenésére van 
elegendő  pénz. A magyar nyelv ű  kiadás máso- 
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dik kötetének anyaga már tavaly nyomdakész 	ben folyamodtak a köztársaságok és tartomá- 
állapotban volt, ám anyagi okokból valószín ű - 	nyok képviselőházaihoz a kiadvány pénzelésé- 
leg még az idén sem jelenhet meg. A Jugoszláv 	nek ügyében. 
Enciklópédia szerkeszt őségei immár másodíz- 

Ljubo Babić : Velence 
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Uroš Predi ć : Nő i portré, 1911 
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Marc Chagall: Szerelmesek 
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