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FOKY ISTVÁN

BUZDÍTÓ
(A szabadkai tanítóképz ő megnyitásának
századik évfordulójára)

több év után kézfogások
táncot taposó est laza
nyakkend ők izzadt társaság szaga
aztán egy szép napon csak
lelépsz a vonatról esik
kofferod cibálod magad után
s keresed a templomtornyot
elég távol van esik
a hosszú töltés köldökzsinórra
emlékeztet körülötted elszórtan
szőlősök hosszú szerelvény liheg
a hídra mögötted gyorsabban
szeded a leveg őt esik
melletted hétf ői napot cipelő
kerékpárok gurulnak kócos purdék
lesik a v ĺzgyuir űket a csalitos szakadály
tavánál isten szeme gy űríízik
benned is valami talán félelem
talán szorongás messze a torony
feszül esik
nem izzadság csupán a borús ég nyála
szalad végig vézna nyakadon
megáll az id ő a töltésen neked tovább
kell mozdulnod mozdítani
jössz kócos cigányasszony
mozog veled szemben tokaszalonnát
rágcsál szájszögletén zsír csordul
hátán batyu belül is felpakolt jön
feléd hozza a házi feladatod
a koffer csuklója elroppan nyalábodba
viszed tovább a küldetésed megállsz és
megöntözöd a sürgönykarót
az első házaknál sikoltva felhasad
a terhed bendője agyonra mosott ingek
fakó lábravalók anyád kötötte pulóver
fájós karral tartod őket össze marakodnak
nincs ínyükre a menés de neked menned kell
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nincs aki rád köszönjön idegen a zsindelyek
alól előkúszó pillantás idegen a
kovácsmulhelyb ől ordító ének fárasztó
a gömbakácok gyökerében való botladozás
hosszú folyosó csend
beülsz a hosszú asztal mellé a trombitás
altiszt üléshez tessékel mindjárt jön az
igazgató csupán az elnökhöz ugrott át pár szóra
gondjaid között motozol minden nedves
dobbanásaid számolod rágyújtasz
Józsefre pislogsz ferdén akasztották a
falra nem ilyennek képzelted füstölögsz
erélyes kézszorítás éppen jókor küldtek
mert hiányzik az er ő kényszeredetten mosolyogsz
az igazgató Marxhoz hasonlít mély ránc
rajta a megoldás hova tegyen aztán csak
kerül egy szoba csupán a bútorok hiányoznak
ágydeszka szútól hangos éjjeliszekrény
de kerül az is a börtönnek kinevezett rácsos
ablakúból kotorják elő kukoricahéj a
szalmazsákban a gondos asszony még birset
is rakott a szekrénykére itt ez az illatosító
itt ez a csend
a mennyezetet bámulod rajta Bácska humuszos
tájai az eső erei másznak rajta
remeg a lábad ez most nem mintatanítás
mert a naplóba felelned kell a nyitányról
zajongnak szólsz egyszer kétszer akkor
nyakon vágsz egy sz őke gyereket ő a dunai
partról mindig futva jön az iskolába de
ezt csak jóval kés őbb tudod meg ó Makarenko
mondod a magadét 6k az aranyfogad nézik
a nyolcas padokból pálinka szaga ül az
orrodba kenyér a fészke
ebédre csukahúslevest kapsz Örzse teszi
eléd itt feferónit is esznek ám hozzá te
köhögni kezdesz talán nem tüd őgyulladás
nem nem
miért foghíjas ez a könyv tanító bácsi az
apám mit akarsz az apáddal dohányt csavart beléje
érted itt mellre szívják a tudományt
érdemes volt jönnöd itt a disznó bálak
ideje vegyen a hurkából is emez meg Jutka
Ő a legszebb a faluban amott a földistent
szidják rokka pörög készül a hozomány
hagyomány este korán feküdni a kovács
mindig mozgalmas most is üti úgy érzed
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megbolondulsz mégsem bolondulsz meg
a román tanító néni lebetegszik neked kell
kigurulnod a gyöngyszem ű gyerekekhez
vakaróznak másnapra káposztáshordót
rendelsz dunai vízzel szappanak
gyökérkefét használtok az asszonnyal
aki a hasadékos padlózatot tartozik rendbe tenni
két gyerek vizit a többi szétfut aztán
hegediik jajongnak zokog a bél zokog az acélszál
idegeid kifeszültek a fák ágai közé
magyar szót izzadsz szemed tekn őjén
idegenek tapasztják a vert falú házakat
a kovács most íz kalapál kezet fogsz
vele neked adja a fujtató sziszegését
a vas izzó a markodban a szó émelyeg a szádban
most érzed hogy a repedt homlokú házak
miért verejtékeznek lakodalom kicsi a szaporulat
emberek ne egykézzenek vétek tartoznak
a vérnek egy kisfiú a halottakra gondol
akkor viheti a keresztet s csörg ő
fityingeket kap érte miért nincs több halott
a földistenek szaggatják a méheket
patkónyomokba lépnek
az életek teherbe esnek az esték
nádtetőről szó csorog mézédes
tekintetekb ő l csavarod a savót birs
szaga terjeng a gerendás szobában
te vagy a szomj te vagy a kapuállító
te faragsz mintákat az utca porára amely
átcsorog a világ másik felére
halántékodon lüktet a kovács
tenyere viszketsz csukahúslevest
eszel feferónit hozzá
annyiszor megvirrad hagy otthonosan
érzed magad a gyerekek emlékezetében

• földistenek pedig rád olvassák
• napszámosok nehéz perceit magad
vagy csak te mehetsz tovább
újra ültetni fogadott az idő csak
te keflesz tovább
távolodik a feszül ő torony szemben
szőke nő jön gyerek ballag mellette
tanító bácsi nem ismer meg igen az
enyém és még kett ő van
nagyon eljár az idŐ Jancsi segítsd
a vasútig a koffert
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a hosszú töltés hurkára emlékeztet
körülötted elszórtan sebes földhalmok
szerelvény liheg a hídra
gyorsabban szeded a levegőt gy űrűzik
benned is valami talán félelem
talán szorongás varázsvesszővel a
kezedben izzadság folyik végig
vézna nyakadon megáll az id ő a töltésen
egy arc messziről Marxhoz hasonlít
elfelé haladsz hátad tiżicrén
házak repedt fala csillámlik jó utat
buzdítod magad haladsz
maradni haladsz
Qjvidék, 1972. március
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SZIRMAI ĺ(ÁROL V

KULÖNÖS G YEREKJÁ TÉK

Ha nem volt odahaza az édesapjuk, a két fiú - a kilencéves Gyurka
és a hétesztend ős Ferkó - nem egyszer hallotta édesanyjuktól, hogy
töppedt, eltehetetlenedett öregapjuk hol emiatt van útjában, hol amiatt.
Baj volt, ha délutánonként leült a konyhaasztalhoz, baj, ha télid őn,
fázós térdét melenget őn, a tűzhely közelébe húzódott, baj, ha letelepedett a fekhelyéül szolgáló pamlagra, és roggyant lábára támaszkodva, belerévedt a semmibe, baj, ha munkája közben megkérdezte
a menyét, hogy hová tette ócska, drótkeretes szemüvegét, mert el
szerette volna olvasni az újságot. Mindig lába alatt, útjában volt. Hol
a konyha reggeli kitakarításában, hol az ebédf őzés előkészftésében,
hol lábasforgató, kavargató tevékenységében, hol az éléskamrába való
ki-beszaladgálásában. A sz űk konyhában - mint mondta - alig lehetett
tőle mozogni. Hogy miért is vette magukhoz a férje, miért nem kísérelte meg bejuttatni egy szegényházba? Miért is él még az olyan öregember, aki már nem való semmire, aki csak ny űge övéinek? - szaladt ki olykor gyermekei füle hallatára a száján, valamelyik n őrokona
előtt, amit fiai akaratlanul megjegyeztek, mert anyjuk bizonyára tudja, mit beszél. Emiatt mindig tartózkodóak maradtak öregapjuk iránt.
Igaz, hogy idegenkedésüket érezve, ő sem igyekezett hozzájuk közelebb
kerülni, s magát megkedveltetni.
De hát hová is mehetett volna télid őben, mikor a két keskeny,
kitakarított szobába délel őttönként nem léphetett be, nehogy valami
piszkot vigyen be a talpán. Odakünn sem ténfereghetett, mert még
meg talált volna h űlni, s menye ápolására szorulva, váltig hallgathatta
volna lamentálását.
Aztán hol is járkálhatott volna, mikor a latyakos télid őben a két
magában álldogáló emeletes munkásház környéke, a lakók jóvoltából,
valóságos szemét- és hulladékteleppé változott, melynek szortyogó
sarú, nagy, négyszög ű udvarát - az egyetlen, még m űködő szivattyús
kút irányából - keskeny, s űrű, barna levű csatornák szelték keresztül, átfolyva a fölpuhult gyalogjárón, és álló szennytócsát alkotva az
éjjeli edények odalöttyintett tartalmától undorító betonburkolatos úttesten.
Azért, bármily nehezére esett, téli délel őttönként a konyhába
szorult menye társaságába, s ott töltötte délutánjait és estéit Is.
A nappali szobába csak ünnepestéken ült be, amikor hozzálépett
köpcös, kövér arcú fia, vállára tette kezét, és így szólt hozzá:
- Jöjjön, édesapám, töltse velünk az ünnepestét.
Ilyenkor visszanyerte elvesztett önbizalmát, megjött a hangja,
takarékoskodó szóval bele-belekóstolt a beszélgetésbe, s unokáihoz Is volt
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időnként egy-egy, fejüket megsimogató jó szava, amit azok, apjuk
jelenléte miatt, szégyenlősen lekapott arccal, elmotyogott válasszal
viszonoztak.
Ily estéken odabenn hallgathatta Végig a rádióel őadást, nem úgy,
mint máskor, a konyhai pamlagon ülve, romlott hallását er őltetően.
Megtűrtségének érzése csak kitavaszodással enyhült, amikor kimehetett a délre néz ő, betonút menti ikerház elé, hátával falához támaszkodhatott vagy szétvetett lábbal, roggyant térde közé ejtett öreg,
csontpókos, kékeres kezével ott ülhetett a kopott, zöld léces vaspadon,
és sorsáról megfeledkezően, óraszámra nézhette a fényesre csiszolt
műúton futkosó, tovasüvítő gépkocsikat, sokszor azzal az érzéssel, hogy
sodruk fölkapja és magával ragadja az elszürkült országúttorok h őn
vágyott messzeségébe. Olyankor nem egyszer azt kívánta, bár mindez
sohasem érne véget, s Így nézhetné az egymást túlzúgó, túldörömböl ő
járművek szüntelen, szakadatlan áramlását, mintha maga is ott ülne a
vezető mellett a fülkében, anélkül, hogy valahol is megállnának, valaha is megérkeznének valahová, csak rohannának, száguldanának a soha
el nem fogyó, véget nem ér ő, egymásba torkolló országutakon.
Vagy elnézte az ikerházi udvarközb ől kirontó fiúkat, amint kiszaladtak az úttestre, valamelyik zúgva közeled ő autó előtt átnyargaltak a túloldalra, s ott kitör ő zsivajjal, kezüket diadalmasan lengették, lobogtatták az elsurranó járm ű után, annak jeléül, hogy lám,
gyorsabbak voltak, megelőzték.
Unokáit többször is megpillantotta közöttük, de Gyurka, a nagyobbik, nem tartott velük, hanem várakozóan megállt a betonút
szélén s veszélyt fitymáló elszántsággal, úgyszólván az utolsó pillanatban, átugrott a már-már fékezni kényszerül ő, nagyokat káromkodó,
öklével fenyegetőző gépkocsivezető orra előtt, pajtásait irigyked ő csodálatra késztetve, mert ők ugyanezt nem merték volna megtenni. Volt
is tekintélye közöttük, hallgattak rá, amivel élt is alkalomadtán.
Öregapja azonban csöppet sem lelkesedett bakugrásos mutatványaiért. Attól tartva, hogy valamelyik gépkocsi el őbb-utóbb elüti, roszszaflóan kiabált oda. De ő hetykén, ahogy nagyobb fiúktól hallotta,
visszakiabált:
- Ne tessék engemet félteni!
S a legközelebbi autó orra el őtt ismét átszaladt. Öregapja most
már ráhagyta, és inkább elfordította a fejét, semhogy szemtanúja
legyen újabb bajkihívó nekirohanásainak.
Unokái egyébként sem tör ődtek vele. Nem mentek hozzá, nem
szólították meg. Mintha ott sem Ült volna, pajtásaik társaságában elballagtak vagy elviharzottak mellette, igazi játékterük felé vévén
útjukat, a beljebb es ő emeletes munkásház túloldalára, mely dimbesdombos, akácbokrokkal megtüzdelt, barlangüreges részével valóságos
kincsesbányája volt a mindenféle játékot kitaláló gyermeki teremt ő
képzeletnek.
O sem hívta Őket magához, tudta, hogy hiába tenné. Mert mindaz, amit anyjuktól hallottak vele kapcsolatban, eltávolította, elidegenítette őket.
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Már nem fájt, hogy Így Van; hogy vannak unokái, s még sincsenek, hogy elvesztette őket, mielőtt övéi lettek volna, beletör ődött
a megváltoztathatatlanba, magának Való lett, s legfeljebb azzal a néhány idősebb emberrel melegedett össze, akik nem tudván idejükkel
mit kezdeni, társaságcsináló szándékkal melléje telepedtek.
A tavaszi napoknak ebbe a padra ültet ő és elnézelődő egyformaságába egy temetés közbejötte kevert kizökkent ő változatosságot.
Az udvarban ugyanis meghalt Balázsné, egy munkásn ő betegesked ő
anyósa. Minthogy az ikerházakban régóta nem történt ilyesmi, a temetés esemény- és látványosságszámba ment. Annál is inkább, mert
az elhunytat katolikus pap és kántor búcsúztatta. Balazsék ugyanis
templombajárók voltak.
A nő k és nagyobb gyermekek kiálltak a földszinti és emeleti
folyosókra, s onnan nézték a gyászszertartást.
A férfiakat mindez kevésbé érdekelte. Meghalt, hát meghalt mondogatták egykedv űen. - Aki él, minek foglalkozzék vele? Elég
lesz akkor, ha majd övéikre kerül a sor.
Az öregember csak a házsarokról vetett oda egy-egy pillantást.
Azután visszaballagott a padhoz, és leült a távolba nézve.
Gyurka és Ferkó, puszta kíváncsiságból, odaállt szép termet ű,
mandulaszemű anyjuk meUé, s úgy figyelte a gyászszertartást. Maga
a halál, mint a gyermekeket általában, érzelmileg és hangulatilag nem
érintette őket. Csupán a komor, fekete, aranybet űs koporsó rögződött
emlékezetükbe. Meg amikor, magasba ível ően, fölhangzott a szokatlan,
először hallott fájdalmas búcsúztató:
Ments meg, Uram, minket sz örök haláltól,
Ama rettenetes napon...
Gyurka a temetéssel nem foglalkozott volna többet, ha a rákövetkező vasárnap, kora délel őtt, nem toppan be hozzájuk anyjuk nehéz, szőke kontyos unokahúga.
Öregapó szokása szerint akkor már künn üldögélt a zöld padon,
Gyurka pedig öccsével, a reggelihez kapott vajas kenyeret majszolva,
kitárt ablakuk alatt, a fal tövében csücsült.
Anyjuk először feketekávét f őzött maguknak, majd, mivel bizalmas kettesben lehetett hasonló gondolkozású unokahúgával, el őhozakodott öregapóval, hogy Így, meg úgy, milyen jó Balázsnénak, mert
meghalt az anyósa, s nincs vele többé gondja.
- Mikor fogom én ezt megérni? - sóhajtott M.
S mindenben vele egyetért ő unokahúgával tovább beszéltek öregapóról.
A két fiú némán hallgatta, de szavaik igazi értelmét csak Gyurka
fogta föl, anélkül, hogy közölte volna öccsével.
Később fölállt, s mintha valami tervet forgatna magában, töprengően pár lépést tett, majd visszafordult Ferkóhoz:
- Gyere!
S lecsapott fejjel, nyomában öccsével, elindult a szemközti bokortaréjos dombsor felé, melynek sárga földes oldalában kisebb-nagyobb
217

-

kivájt, barlangszer ű üregek sorakoztak. Ezekbe hordták Össze a két
ház végére kidobált s nekik megtetsz ő mindenféle kiselejtezett holmit,
hogy eljátszanak velük.
A barlangsor most jórészt üresen tátongott, csupán néhány nyílása volt téglával vagy nagyobb k ődarabbal betámasztva.
Gyurka odament az egyikhez, lehajolt, elhengerítette el őle a
követ, benyúlt, s egy piszkos tekebábot húzott ki, melynek gömb
alakú végét valaki emberfej formájúra faragta ki, s hogy szemöldöke
és bajusza is legyen, valami sz őrfélét ragasztott rá.
- Mit akarsz vele? - kérdezte öccse.
- Majd meglátod - válaszolta ő sokat sejtet ően, várakozását
még jobban fölcsigázva.
S mint akinek kész terve van, hátraballagott fáskamrájukhoz,
ott matatott egy ideig, azután egyik kezében egy rövidebb deszkalappal, a másikban pedig valami kifakult fekete ronggyal, visszatért.
Majd leguggolt, a tekebábot a deszkadarab közepére fektette, és zsebéből előhúzott madzaggal odakötötte. Utána fölállt, és odaszólt
öccséhez:
- Menj, és hozd el a kisebbik ásót.
Ferkó engedelmesen megfordult, lábát kapkodva elsietett, s nemsokára már hozta is.
Gyurka most alkalmas helyet keres őn széjjelnézett, s egy sima,
gazmentes földdarabkán elkezdett ásni. Amid őn a gödör elég mély volt,
hepehupás alját kiegyenlítette. Utána, jobb kezében az ásóval, megállt a téglalap alakú gödör szélén, és jól sikerült m űvét elégedetten
szemlélte.
Az emeletes ház sarka fel ől ekkor négy, vele egyidős fiú tűnt föl,
s odaérve, kíváncsian nyújtogatta nyakát a kiásott gödör felé.
- Hát ez meg micsoda? - tudakolták.
- Sírgödör - felelte Gyurka közönyösen, nagyosan ásója nyelére támaszkodva.
- Sírgödör? - kérdezték csodálkozva. - Aztán minek?
- Hogy eltemessül: öregapót - válaszolta ő ugyanolyan természetes hanghordozással.
- Miféle öregapót? - csaptak rá kérdésükkel.
- Hát a miénket.
- Hiszen öregapád ott ül a padon - mondta egyikük.
- Nem igazán gondoltam, hanem csak úgy.
- Hogyan csak úgy? - firtatták.
- Mintha őt temetnénk, s mégsem őt.
- Akkor hát kicsodát?
- Azt ott! - mutatott oda kezével a fekete ronggyal letakart,
deszkadarabra kötözött tekebábra. - Helyette - tette hozzá magyarázatképpen. - Már éppen küldeni akartam értetek Ferkót.
- Miért, mi lesz a dolgunk? - vették körül a fiúk várakozástól
fölcsigázottan, elő re örülve, hogy részt vehetnek az újfajta temet ősdi
játékban.
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Gyurka előbb belevágta nagyosan ásóját a földbe, azután feléjük
fordult
- Te viszed, Anti, Mikivel válladon a koporsót - mondta egy
tömzsi, széles képű, fekete fiúnak. - Te leszel, Jóska, a pap, te pedig,
Laci, a kántor, aki, mikor kezemmel megadom a jelt, rákezdesz a
búcsúztatóra. Csak el tudod-e majd énekelni?
- Azt hiszem, el - válaszolta a helyes, leányos kép ű, szénaszőke
fiú, osztályuk legjobb szólóénekese. - Mert már Rozi nenám temetésén is hallottam és megjegyeztem - tette hozzá, hogy Gyurka valahogy mást ne jelöljön ki helyette az udvarbeli fiúk közül kántornak.
- Akkor jól van. Most pedig gyertek utánam - mondta Gyurka,
mire a fiúk elindultak, őt követve, a barlangüreges domboldal felé.
Ott felállította Antit és Mikit, fölemelte és vállukra tette az
öregapó koporsóját jelképez ő, fekete ronggyal letakart tekebábos deszkát, majd odaszólt Jóskának és Lacinak:
- Most ti következtek, utánatok pedig Ferkó.
S odacsapta öccsét halottas menet zárónak.
Aztán hátralépett, s elégedetten szemlélte a fölállított sort.
- Így, most indulhattok - adta ki a rendelkezést.
Amire a csitri fiúkból rögtönzött gyászmenet, magát szerepébe
beélve, ünnepélyes lassúsággal elindult a kiásott, jelképes sírgödör felé.
Ott Gyurka, ahogy egyszer televízióban látta, karja lendítésével
jelt adott a búcsúztatóra.
Erre, kezdetben, akár egy szélcsenddel küszköd ő, nehezen emelkedő sárkány, fölcsendült Laci tiszta szopránján az ismert gyászének.
Ments meg, Uram, minket az örök haláltól,
Ama rettenetes napon...
Amire Gyurka magára maradt anyja a konyhában, meglepetten
kapta föl fejét.
- Hát ez meg micsoda?
S abbahagyva munkáját, odasietett a nyitott ablakhoz.
- Hát ti mit csináltok ott? - kiáltotta oda.
- Oregapót temetjük! - kiáltották azok vissza nagybüszkén új
játékukra.
- Megbolondultatok? Azonnal hagyjátok abba! - parancsolta.
- De miért, mikor nem csinálunk vele semmi rosszat...
- Egy szót se többet! Mars be!
Régen nem kiabált Így a fiára. De ha arra gondolt, hogy a különös játékra valamelyik rosszmájú szomszédasszony is fölfigyelt, és kárörvendően fűnek-fának elmeséli... Micsoda szégyen lenne! Hátha
még ha a férje fülébe jutna. Majd mondaná:
- Te nevelted őket ilyenre, mert sohasem szívelted az apámat.
Még jó, hogy nincs idehaza, és nem látta, nem hallotta.
Akkor léptek be a rájuk váró szidástól elbátortalanodva, lesütött
tekintettel a fiai.
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- Megbolondultatok? - förmedt reájuk. - Jobb játékot nem
találtatok? Látott valaki benneteket?
- Nem tudjuk - válaszolták csendesen. S úgy érezték, hogy
a szidást nem érdemelték meg. Hiszen anyjuk is...
- Most menjetek, és hívjátok ide az öregapátokat tízóraizni mondta nekik élesen, s magában azt gondolta: mily rég nem kínálta
tízóraival apósát. Akkor is falatozó férje kívánságára. - Siessetek!
- szólt gyerekei után.
Nem, nem lett volna szabad fiai el őtt úgy beszélnie, bármit is
gondolt, bárhogy is érzett. Meg - ismerte be - apósa elvégre nem
tehet róla, hogy vénségére rájuk szorul, mert nincs rajtuk kívül
senkije.
- Jöjjön be és üljön le - mondta neki, mikor hajlottan s a
megtűrtek félénkségével megjelent az ajtóban. - Csináltam egy kis
tizórait - tette eléje a magáét.
És éledő szánakozással nézte, amint merevedni kezd ő ujjaival
lassan kihúzta a széket, és tör ődött testével leült az asztalhoz.
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FEKETE LAJOS

AZ NEM LEHET

• . . az nem lehet, hogy végs ő percedig,
ha zokszó fullaszt is, ne valld, ne Irci
a verset, amely formái téged is
és lelkeddel lélekközelbe visz:
az nem lehet... Hát szótlanul ne hadd,
hogy szívedt ől kifényesült szavak
az Igazat egy bátor kor el őtt
ne hirdessék, ha arra kijelölt
a szégyenében piruló Jelen,
amelyben még ember emberen
tapos. - Hát küzdj, vallj s rendületlen
azt az Egy Verset, végs ő percedig!

írd

MAGAM ELLEN

Ha testi er őm
nem marad
a napi munka hajsza
után, agyam száz
gondolat
sar ka llja, megrohanja.

Vagy nincs törvény, mely
védene,
megvédne magam ell en ?
Igy állna a törvény
felett
a nyughatatlan szell em ?

Taglózz le, álom,
kábulat;
se testi, lelki kényszer
ne zsaroljon már -‚
a tudat
pihenjen el egészen.

Tö rv ény az is, hogy
ég a láng,
mégis hamvába roskad:
mért, hogy a szell em ,
a falánk,
holtomig kizsarolhat
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EMLÉK

Keletnek mentünk,
a domború hegynek
tapostuk sötét,
árnyas oldalát.

Aztán csak egy-egy
botorkált előttem:
én a nyomában,
friss gyermeki láb.

Idegen táj volt.
Nagybeszéd ű vének
biztatták egymást:
tovább, még tovább!

Majd, hogy magamra
maradtam, a félsz már
kezdte kapdosni
fáradó bokám;

Menekültek-e,
vagy szorongó lelkük
zarándokolt, hogy
bűnük batyuját

pedig biztatott
a hegytetőt jelz ő
s túlnan lelejtő
nagy, domború hát.

egy búcsúhelyen
kiürítsék rendre,
feloldoztatván
minél hamarább?

Hogy tet őt értem,
a telt tüzű napban,
déli sugárban
kitárta magát

Lihegve mentek,
s le-leszakadoztak
a libasorban,
mint foszló fonál.

egy fényl ő város,
nagy messzi mez őben,
s kitört belőlem:
mily Szép a világ!...

„AZ ÖREG HALÁSZ...-"

ZAJ

Cápák, kardhalak ellenében
küzdöttél és gy őztél, Öreg!
Imát mondtál, egy miatyánkot,
s javadra dőlt az ütközet
de nem gy őzhetted le magányod.

A csend halálát is megértem.
A csendét. Féltett békességem
kék üvegházát összetörte
a durva zaj
sikoltva d őlt le.

-
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UTASI MÁRIA

EGYSZERŰ

Napba kacagó elgurult délelőtt
Valahol pávaviadal tiltott tollai közt
Messze napraforgócsókká pelyhesedik
Sok kikiáltott angyalfenek ű gyermekség
Barangoló méhzönge-lágysággal
Október szemérmére kufl Visnu ege
Vándorló harmat simul a bogarak hátán
Végtelen ajándéka s fájdalma a földnek
Karcsú kezekkel pólyáló kékség
Kémlel őn tűnődő képzelt határok mögött
Szemek félig hunyt állandó csodálata
Kincsekkel roskadó megáldott élet

VIRÁG ÁGNES

BÜNTUD4T

A tiszta gondolat tükrében nézem magam.
Arcomon durva szakállként serkednek
a vad szavak.
Szemem gödre két mocsár ágya:
a képmutatás ingó riAdai lengenek,
a hazugság boszorkánytüzei viUódznak,
s az álnokságok síkos kígyóteste suhan.
Számból kin őttek
a falánkság könyörtelen csontgyökerei.
Nyelvem nyúlós moszatok
állhatatlansága.
Fejemen az álmok ritkuló
csalántakarója.
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CELLÉR TIBOR

BORGYÁR ÉS MACESZILLAT

Egészen megzavarodtam, teljesen meghibbantam, mondogatják mostanában, mert mind gyakrabban arra emlékezem, hogy a maceszgyár
illatát olykor áthozta a szél a volt b őrgyár udvarába. A szomszédba.
Atellenbe. S a macesz illata lelki élményeket is gerjesztett, olyanokat,
amelyeket ma is magamban hordok, mélyen, talán az agytekervények
alatt, valahol ott, ahol már nem is tudom, hogy én vagyok én, s
ezért mondogatják mostanában, hogy egészen megzavarodtam.
A bőrgyár tövében, ahová Oly sokszor surrantunk ki esténként,
vadon virág burjánzott, amib ől néha át is vittem, a maceszgyárba, a
bőrgyár tövében burjánzott, vörös, kék és sárga. Bokrosan és magányosan. Ahogyan talán a madarak cs őréből hullott alá a magva, egymásra és keverten, színpompázva és illatosan. Vagy szerényen, félszegen, de mindig kívánatosan, kifeslett kehellyel, szinte fölkínálva,
odaadva magát, mindig készen arra, hogy ujjaid begyével megérintsd,
végigsimíts a szárán, a tenyeredbe vedd. Oly el ővigyázatosan, hogy
hímporát ne érintsd, ne simítsd le róla ártatlanságát, ne bántsd meg
érzékenységét, s ebb ől néha át is vittem, a maceszgyárba, a b őrgyár
tövéből, mert itt állt a b őrgyár, tönkremenve, bevert ablakokkal, benn
a gépeket vastag por lepte, s ha a bevert ablakokon a fejed befért,
tested is beerőszakolhattad, hogy a savak és sók áporodott, fanyar
illata valami ellágyító bódulatba ejtsenek, és elterülj a gépek lábánál
vagy befeküdj a csavarok, huzalok, szíjak, lendkerekek, hengerek teknőjébe és tovább érezd magadban a macesz matát, érverésed megsokszorozódjon, a lihegés és a sóhaj mind s űrűbben váltsa egymást,
a nyeldeklőd kiszáradjon és az érzések zuhataga átlibbentsen oda a
maceszgyárba, a süt őkemencéhez, a tésztástekn ők mellé, s elborult
elmédben megképzett az imádott lény, akiért átjártál a szomszédba,
a túloldalra. Atellenbe. A maceszgyárba.
Rég volt. Harminc-harmincöt éve már. Már nem emlékszem,
miért mondogatták, hogy ne menjek át szombatonként a túl oldalra,
hogy egyszer nem térek vissza, mert te nem tartozol közéjük, csak
a véredre várnak, csak te kellessz nekik, mert Ők olyanok, csak mentem, vakon, süketen, oda sem figyelve a fecsegésekre, mert nekem
ott jó volt, senki sem bántott, ott álomban jártam, mint a gépek teknőjében, ahová megbújhattam mindenki el ől, mert abban a pillanatban, odaát a szomszédban, átellenben, egyforma érzések tartottak
hatalmukban.
Szombat, sábec, szünnap, pihenés napja, a megszentelt nap, amikor »te s a te házad népe semmit sem tehet<, »sem a te szolgád..
még csecsemődnek sem melegítheted meg a reggelijét, a gyorsforra224

lót sem gyújthatod alá, sem a villanyt el nem kapcsolhatod, nem
indíthatod be a gépeket, és a süt őkemencéket sem gyújthatod alá, pénzhez sem ny úlhatsz, mert áldott szombat van, és a te házad népe megpihent, mint az isten, ki hat nap alatt teremtette a világot, a hetediken pedig elszégyellte magát...
S mentem, rohantam, száguldtam át ia szomszédba, átellenbe,
szombati napon, mert nem ismertem sem szolgát, sem istent, sem a
teremtés hetedik napját, mert ott volt Sárika, akiért mindezt nem
ismertem, aki ajtót nyitott, aki velem volt a küszöb átlépését ől az
utolsó p illanatig, ott a maceszgyárban, amíg én a villanyég őről leszedtem a kendőt, kikapcsoltam az áramot, megmelegítettem csöppségének a reggeli tejbegrlzt, jníg vizet merítettem a mosdótálba, míg
erszénybe r ak tam az asztalon hever ő pénzt, míg fölengedtem a bezárt
kilincseket, míg becsonagoltam magamnak jutalmul három-négy szelet csokoládés köttest és negyed göngyöleg maceszt, amit nagyon szerettem, és Sárika ott volt mellettem, kinyílt, széttárt hálóingében,
igéző, kíváńatos alakjával, két mandarin-me llével, s ezek csak az
enyémek voltak azokban a pillanatokban, amelyek órák voltak, de
nekem másodperceknek tűntek, velem volt Sárika nyílt őszinteségével, de nem törődött velem, a gyerekkel, mert akkor Sárikán más
nem volt, csak sz őszintesége, amit nem taka rt el az egy szál hálóing,
a szemérmét sem takarta, me rt gyerek voltam, gyerek, s ő fiatal anya,
nem Is sók évvel idősebb nálam, de én gy erek voltam, s ő anya, de
én tudtam a bőrgyár szűk ablakairól, elhagyatott gépeir ől, s a teknőkről a lendkerekek, a fogaskerekek s a szíjak között, s ott tekn ők
voltak, ő ezt nem tudta, ahol megjelent mellettem, nem is tudta; hogy
ott volt velem, elnyúlt mellettem, Ő csak azt tudta, ho gy alágyújtottam a gyorsforralót, kikapcsoltam a villanyvilágítást, leszedtem az
égőkről a kendőket, elraktam a pénzt a pénztárcába, ho gy a kemencék aj taját kitártain, megnéztem, pislákol-e benne élet, s ha igen,
eloltottam, ami szombaton bűn, mert a hetedik napon nem dolgozunk, »sem te, sem a teházad népe..
Sárika, hová merültél a feledésbe, a semmiségbe, elemeidre
bomlottál-e valahol vagy szombatonként meglátogat egy gyerek, s te
kitárod-e neki őszinteséged, s talán már el sem ámul, csak elfordul...?
Feiedtelek. Feledtél. Csak az emlékek ködfálylán át ta lálkozhattunk, ha találkoztunk...
Egészen megzavarodtam, teljesen meghibbantam - mondogatják
mostanában -‚ mert mind gyakrabban arra emlékezem, hogy a maceszgyár illatát olykor áthozta a szél a volt b őrgyár udvarába. A szomszédba. Atellenbe. Ezé rt mondogatják mostanában... me rt látt alak .
Harminc év után, de látt alak! Elmúlt gyermekkorom, ifjúkoromnak Is rég bú cs út intettem már, leszámoltam mindennel, eleget éltem,
talán eleget ahhoz, hogy fölidézzelek, ho gy ne feledjelek, hogy ne
feledjem hálóinged, amelyben fogadtál szombatonként, reggelenként,
hogy ne feledjem föltárt szemérmedet, fehér húsodat, de látt alak.
Félreálltam akkor is, amikor átjártam a maceszgyárba, ma Is.
Másra hagytam és ha gyom az érvényesülést, ma is kis réseken búvok
be, ahová senki sem követhet, a b őrgyár betö rt kis ablakain, a lend -
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kerekek, szíjak, forgók, fogas áttételek világába, s hagyom magam
elaltatni, mert ha ébren vagyok, zavar a lárma, a dinamók sikongása,
a prések, a zúzók sipítása, én mást keresek - azt az álmot, a gyermekit, amelyet rólad és neked álmodtam. A Sárikának. S most egy
kicsit szeretném Is, ha ma is fogadnál szombatonként... De feledtelek.
Messzire kerültem t őled, Oly távol, hogy el sem érhetjük egymást; hol Vagy, merre vagy, nem tudom, és nem is tudhatom. Tülekedő, könyöklő világban élek, nem a b őr- és maceszgyár környékén,
nem álmai alapján mérik az embert, nem az embersége alapján, nem
az érzései alapján.
De találkoztunk ismét.
Tülekedés, könyöklés, könyörületlen, udvariatlan roham a város
szívében, az autóbuszra, messze, nagyon messze a maceszgyártól. Tömeg, mozgó húsáradat, és én félreáfltam, mégis megláttalak. A tömegen túl is, de fölfigyeltem rád. Az autóbusz lépcs őjére lendítetted föl
magad, és én távol vagyok, de megláttalak. Ott voltál a tömegben, én
is. Fölismertelek.
Fejek, mozgó fejek, hajbozontok, sapkák, kalapok, kend ők, páraszag, emberek, de én megyek utánad. Könyöklés, jajongás, tülekedés,
könyörületlen, udvariatlan. De én megyek utánad! Kiabálás, zaj, de én
megyek utánad, a kabátom letépik, karom visszahúzzák, de én megyek
utánad, mert látlak, ott voltál el őttem, a tömeg előtt, a tülekedők
előtt, látlak, Sárika a maceszgyárból, a harminc év után nem engedlek
el, Újra látlak, megyek utánad.
Fölérek az autóbuszba. Csapzottan, megfáradva, reményt vesztve,
minden eddigi magamat föladva, csak érted, Sárika, hogy Újra álmodjam, hogy Újra gyermek legyek, hogy Újra legyenek szombatok és
álmok, álmok és gépek tekn őjében, s többé már nem állok félre.
Kereslek a tömegben, a gép elindul, megy, halad, s ekkor virágillat tódul az orromba, temet őszag, krizantémiilat, temet őszag, krizantémillat, s te nem vagy sehol, sem elől, sem hátul, te nem vagy sehol,
temetőszag, krizantémillat, temet őszag, a legenda elveszett, már az
emlék Is elveszett, s megyünk, halad velünk a társasgépkocsi, és én
láttalak, eszembe jutottál, éreztem a friss macesz illatát, láttam a
szomszéd házat ott a b őrgyárral átellenben, s eszembe jutottak a gépek, a szűk kis ablakok, ahová, ha a fejünk befért, hát magunk Is behúzódhattunk, s Újra bódftott a régi álom, megszédültem, láttalak,
eszembe jutottál, Sárika, s temet őt láttam, Sárika, valahol, magam sem
tudom hol, de láttam, Sárika, a temet őt, éreztem a temet őszagot, a
krizantém illatát, és halad velünk a társasszekér, de nem látlak, pedig
láttalak, és találkozunk, tudom, hogy találkozunk, mert már harmincharmincöt éve nem láttuk egymást, s már ismét érzem a macesz illatát,
s már búvok Is be a b őrgyár kicsiny, keskeny ablakain át, hogy a
gépek, a tengelyek, a lendkerekek, szíjak tekn őjébe feküdjek, Ó, de
már nem tudok álmodni, már feküdnék, Sárika, de nincsen álmom
már...
Láttalak, Sárika, halad velünk a társasszekér, és én temet őszagot
érzek, krizantémillatot.
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MOLCER MÁTYÁS

HÉT VERS

FUVOLARA
arcod látom a dúdoló homályban.
Árulóbb ez a látomás a hajnal
nyájánál, mely a bégető kövek közt
zsenge f űre lel. Ügy kereslek én már,
hogy sehogy se kereslek. Ërzi csöndem:
itt fölösleges énekelni, hallgat
hát torkom gyöpesiUt csomóba fogva

IN MEMORIAM
az arcod eltűnt bennem és nem emlékszem
már semmi másra, csak szelíd mosolygásod
egy megbocsátó szögletére, arcok közt
hiába kutatok, este mélyül emlékein
kőerdejére, visszafojtva sírásom
kez em sz eretne itt elérni még egyszer

HALLGATÁS
fejed fel ől lobogva gy ertya ég, stUyos
szag t erjed. Üjságokra bízva emléked,
míg itt öled tovább rohad. Kapaszkodnék,
de. mondd, milyen bet űzhet ő jsíekben fog
még bízni az, ki várni nem remél semmit,
jöv ője hallgat ás : a dermed ő fénykör,

s kilép bel őle élve s nem beszél többé
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GYÓGYULÁS
álmod gyönge kezébe vesz s málnás fénybe röpít el,
érkezésed a pirkadat jöttét jelzi, tÜcl Őd már
tágul és teli szájjal Így ünnepelsz: Pirosuljon
énekünk, szabadultan élj s zengj velünk! - te, ki még félsz
útra kelni a teljesült álom szárnyain. Ime,
fénylenek szemeim, fogóddz lelkesült sugarukba
ANAKRONISZTIKUS TILTAKOZÁS
minden utánam lépeget ő felemás benyomások
mozdulatába fog érni, komolyságuk kicsapongó
módszernek nyilvánítják s természetesen majd
röplapokat szórnak szét köztük - könny ű, fölényes
szempontokkal. Mindez túlzottan katonás. Ën
széttépném a szabályzatöt és lassan hazatérnék
GYÁSZ
messze vagyok, kiszakadtam a nyilvános szigorúság
testéből. Már senki se kéri a számlát t őlem,
ás jó így temetetlenül élni továbbra halottként.
Szótlan a nyelv. A szavak koszorúban. Már csak az árnyam
vár még hallgatagon. Könnyek se fakadnak. A ajtó
csukva. Felejt.ő emlékek poriadnak a házban

PÁSZTOROK
tutulgató alkalmi pásztorok sértett
kolomppal állnak néma gyászban, olcsó bort
böfögnek, ázott bocskoruk toportyánb űzt
ÜvÖltene, de az illem is födetlen fő
ás hangtalan konyul mogorva homlokkal
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KZFOGÁSOK

FIATAL MACEDÓN KÖLTŐK VERSEI

CORDANA MIHA ILO VA- BOSKO VSZKA

ATÓ

Itt valahol ebben a szomorú vízben
rejt őzik az álmom
kicsi kék virágom
rejtett szemem
csöndes árnyam
Itt valahol ebben a légtérben
megszakított gyökerem szunnyad
nappali és éjjeli hideg és langyos
áramlatokban a kezdetem
Itt valahol a létezés mélyén
rejt őzik a vidékem
titkos tájam
ahol .a nappal és az éjjel
egyazon csöndben hálnak
és az évszakok jöttér ől suttognak
melyek majd zavarba hoznak engem
E verseket a fiatal macedón költőnemzedék A n4r fekete blkdja (Cr~ bUc *a te toto) dmű ver$gyűjteményéből válogattuk ěssze. Ez a költészet nincs zárva a négy
világtáj légárarn]ása előtt, de nyögetett gyökereivel a macedón nép fájdalomtól fesz(1lő sziklás anyaföldjében gyökerezik. A fiatal költ ők művészi megnyilvénulásukban
étlépték a szűk területi határokat ás útjuk a láthatatlan cél felé veze t. nlményük
Ingerlő ás szines, fejlődésük biztositva van a táguló láthatáron, a gy akran túlérett
déli nap alatt.
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ALEKSZANDAR POPO VSZKI

NÉNIKÉK

Korhadt kapuk előtt a fehér kövön
fekete kend ő be kötött Ősz hajjal
szunnyadoznak az alkonyatban
Vékony orsóikon
Sárga csontos-eres kezükkel
a nappalokat és a fényt fonják
Némely alkonyon megtörténik
hogy valamelyik elmarad közülük
mint ahogy végtére elmaradnak
a Fények a Napok a Gyapjú és a Gyapot
mert az élet fehér rokkáján
lassan elköti őket

10 VAN KOTESZKI

ROSSZ ID ŐBEN

A Korábon hó és virág
ezüst kései. Fekete lovon
fehér úton Szekula halad Ebfajzat e rossz id őben, hova?
Csak az álmon át sz űrődik
a halál ás az aranyalma
Radilca a déli föld hangját
habba rejtette és kiált
Eb fajzat e Ťassz időben, hova?
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ELUTAZOM MALA Ysi ĂiG

Elutazom Malaysidig
mint a dal fájdalma
mint a lányok hangja
mint az asszonyok sírása
Elutazom Malaysiáig
mint a déli szál
mint a meleg nap
mint a keserű szerelem
Elutazom Malaysiáig
mint egy távoli emlék

BOCUMIL GUZEL

BOLYONGÁS
KARA VLASKA FÖLDJÉN

10 VAN IVANYIN

(Részlet)

AZ 1. Sz. SÁRGA JÁTÉK
Huflatja csillagait az ég
lassan mintha örökké tartana
Á rnyas erdőben
a kedvessel Öröm nélkül

kergetőzünk
és Karavlaskán kötünk ki
Hej te Karavlaska földje
bánattól vagy hatalmas

Vizek tavak
Oleander illatúak
(A válás mi ndig sárga
TJskös széna szagú)
Árnyak csónakján
Arany úton
A nap elvitte Biljanát

BOSKO SZM4 TYOSZKI

DÉL
Ne halj meg zöld v íz
Hogy bizonyítom be eredetem
A lovasoknak el van re nd elve
A füvek közt íz öljenek
Nézem az utolsó virág
Felgyújtott köd a lakjában
Hogyan vándorol ki
Madarakra mentem vadászni
Otthon Csinos adószed ők várnak
Arany víz
Ne halj meg
Az esküv őmön ki lesz majd jelen
A szél minden gyümölcsösben
Gy enge széna szagú
A sátoros cigányok kifeszítik a sátrat
Ne halj meg csöndes víz
Ha megőrülök ki fog igazolni

Cs. Simon István fordftásai
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AVATÓ
DUDA S IDA

KIDÖNTÖTT FAKÉNT
nem szabad szeretned hogy mered ezt mondani te ocsmány dög mindig elő re teszel meghatározásokat sosem gondolkodsz csak leszögeze]
most kétségbe vagy esve mert fölástad magad alatt a talajt bukdácsolsz gondolod hogy földöntúli hatalmad van kísértetis nevetés nincs
mágneses elméleted let űntél elmosódtál szétmaszatolódtál igazságot
mondtál most félsz hogy nem fognak rácáfolni látod bele kell menekülnöd az igazságba pedig te egész lényedben kívül-belül hazug vagy
és ritkán originális nem szeretsz a közönségednek originálisan mutatkozni jó szerepeket játszol hozzád ill ők testreszabottak
most kidöntött faként számlálod évgyűrűidet szorgalmasan emlékezel
elfolyó emlékek gomolyogsz szétoszló füstödben nézed önmagad és
nagyra viszed ordítod mit akarsz te szentimentális padlásszobádat nem
is mered megemlíteni most kegyelemért esedezel bármilyen részeges
disznót kész vagy felkarolni mert valamit elrontottál és most szenvedned kell bököd ki a szentenciát nem akarsz sírni túlzottan önelégült
voltál már magad sem tudod honnan meríted az energiát lapozgatsz
egy könyvben mindig megjelenik az N tagoltan sikoltozod hogy ez a
te egyéni alkotásod hagynak szenvedni ütöd vered téped önmagad
mert van idő és mert azt hiszed kizárólag te ellened esküdött össze
nem monopolizálhatsz mindent sikamlós a kezed égnek a szemeid (ne
sírj) elcsúszik kicsúszik szétesik
kérdező sködsz Új módszerrel kísérletezel a feleletet nem várod meg
nem mered összegezni az adatokat helyette tétován alszol vagy megemelsz egy üveget kineveted a szomszédasszonyod komoran ismételgeted magadnak hogy rajtad nem fog az átok másnap nehézkesen végigcsodálkozol zöld pikkelyeiden valamit elrontottál és most szenvedned kell bököd ki a szentenciát
azt hiszem nem hiszek nézd megfordul velünk az asztal egészen megfehéredtek az ujjaid úgy szorítod te is félsz ki marad meg nekem
kérek egy mázsa kő darabot azon alszom nem is fogok semmit álmodni
mikor alakultam át k ővé milyen érdes a b őrfelületem te puha vagy
és könnyen érthető nézd körém csavarodik ez a sárga leveg ő milyen
meleg van soha nem fáztam nem engedtem hogy fázzak félek fóbiám
van valaki ordít kicserepesedett szájjal kérdezem magamtól (vizet
kérek hallod) hogy miért mindenki ordít valaki követ vágott hozzám
nem is volt soha arany középutad fájnak a tagjaid napok óta jársz
kelj fel és járj elő tted vándorol markolászod a délibábot (ne sírj)
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ÉGTÁJ

GEREBEN FERENC

Szellemi életünk egyre sUrgető bb föladata
sokoldalúan fölmérni hazánk lakósságának 's
azon belül a jugoszláviai magyarságnak a
közizlését és olvasáskultúráját. Erre nemcsak
azért volna szükség, hogy tudományos módszerekkel földolgozzuk a könyvpiackutatás&
eredményeket, hanem ugyanennyire azért Is,
hogy lássuk az ország és az egyes vidékek
olvasást arculatát, Egy Ilyen fölmérés különösen egy olyan soknemzetiség ű területen
szolgálna rendkfvül értékes adatokkal, mint
amilyen Vajdaság, ahol a kölcsönhatás olvasásszociológiai szempontból Is jól érzákelhetó lenne. A fenti frás közlésével ezt a
kragujevaci m űvelődést kongresszus után
mind időszerű bbé váló munkát szeretnénk
meggyorsítani és ahhoz néhány hasznosítható elgondolással hozzájártüni.

KÖZÍZLÉS, OL VASÁSKUL TÚR/I

Egyre többet beszélünk most már Közép-Európában is arrói, hogy a technikal civilizáció rohamos fejlődésével vesz&lbe kerüiit az Úgynevezett humán kultúra, s ezen belül az Irodalom. Az audiovizuális kultúrák, a tömeg knunikáeiós eszközök diadalútja egyre Inkább kelt aggodalmat ás serkent gondolkodásra azokban a korok bell, ahol szívügyztek tekintik az Írott
betű által közvetített gondolat. a könyv sorsát Nem utosĆsodan önvédelemből, s egyben a józan szánwetás igényéből fakad az a világszerte terjedő szándék, mely alapcabb, tudomány os jellegű injomációkat akar szerezni az oivasásról, a könyvnek a tá rs adalomban betöltött szerepéről, az
olvasást serkent ő ás gátló tényezőkről, az Irodalmi művek befogadásáról,
az olvasćikról ás oem olvasókróL Ez a szándék ölt t estet ia mindinkább szaporodó, a szociológia, a matematikai statisztika és s pezi~ógia rnódszereit felhasználó, az olvasát ás az ízlést vtzsgáló felmérésekben.
Az alábbIakban az Ilyen jellegű magyarországi váflaflvozások vázlatos
ismertebéáére teszek kísérletet. Tájékoztató je lleggel, s nem a teljesség igényével igyekszem bemutatni az OIVszáSkUItÚm néhány főbb jelenségét,
ahogy azt a különböz ő kutatásokból megismertük, s néhányat azok közül
a felmérési teebml&ák közül, amelyek ezekhez sz in&srmációkhez hozzásegítettek minket.
MÜHELYEK

Magyarországon a 60-es évek elejéig esak szórványos kíşérletek történt ek az olvasási sadkások, olvasói igények féltérképezésére. Ekkor azonban több helyen is megkezdődött a nagyebb szabású feknérő munka. 1964ben pedig a könyvszäkma 1~rmációs ás pi1oagandamunkéjának összehangolására hivatott Könyvkiadók ás Könyvterjeszt ők Tájé1coztató Központján belül létrejött az empirikus oiv'asáakutatás első állandó műhelye.
(Ezt a feladatkört az Időközben megszűnt KTIK-t6I 1969-ben a Ma gyar
Könyvkiadók ás Könyvterjesztők Egyes ülése vette Út.)
1968-ban, egy-két kísérleti feknérás után, a Könyvtártudományi ás
Módszertani Központ (KMK) is létrehívta saját olvasáskutatái osztályát.
Ezeken az állandó műhelyeken kívül, általában egy-két felmérés erejéig, több más intézmény Is részt vállalt sz olvasáskutatás fellendítésében:
a Központi Sl*tísztikai hIvatal az elsők kött végzett olv'asással kapcsolatos datfelvételt, Így a Népművelődési Intézet Is, ~ a művelMés-szoetológiai kutatások egyre állandósultabb formát öltenek; értékes kutatási
eredményeket boesátott közre a Magyar Tudományos Akadémia Szocio -
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lógiai Kutatócsoportja ás az Országos Pedagógiai Intézet is, és az utóbbi
időkben jött létre az olvasás- és irodalomszociológiai új m űhelye a Magyar
Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetében.
NÉHÁNY ALAPADAT
Az első nagyobb szabású vizsgálatok els ősorban az alapvet ő kérdésekre keresték •a választ: a népesség mekkora hányada mondható könyvolvasónak, ki ás mennyit olvas, honnan szerzi be olvasmányait stb. E vizsgálatok eredményeképpen megteremt ődött a lehetősége, hogy képet alkossunk a magyarországi olvasáskultúra helyzetér ől, a nemzetközi mezőn~
elfoglalt helyéről -‚ s megszülettek azok az alapadatok, amelyekre a későbbi differenciáltabb ĺzilé'skutatás támaszkodhatott.
Egy 1964-ben készült (2277 f ő megkérdezésére alapozó), országosan
reprezentatív, vagyis országos méretekben általánosítható felmérés (Mándi
Péter: Könyvolvasás és könyvvásárlás Magyarországon. KTTK, 1965.) arról
tudósított, hogy a 15 éven felüli magyar népességnek mintegy 60%-a olvas
könyvet (ebb ől 25% rendszeresen), míg a Német Szövetségi Köztársaságban 1968-ban 69%-os (Id.: R. Fröhner: Das Buch in der Gegenwart. 1961),
Franciaországban, 1960-ben, 42%-os (M.: Etudes sur La Lecture et Le Livre
en France), ás Ausztriában - újabb adatok szerint - 65%-os a könyvolvasók aránya. Megtudtuk többek kozott azt is, hogy a feln őtt népesség
80%-a olvas napilapot, 60%-a hetilapot ős 44%-a folyóiratot; hogy a magyarországi családok mintegy fele vásárol egy év leforgása alatt könyvet,
s hogy a családok kétharmadában található kisebb-nagyobb házikönyvtár.
Az említett felmérés a Központi Statisztikai Hivatal szintén országos
reprezentatív felvételével (Mit olvasunk? 1965.), valamint Ughy Jenő vizsgálatával (Ezer falusi Lakos ás a könyv. KMK, 1985.) együtt a »ki mit
olvas témakörben is vizsgálódott, s ezáltal közvetlen módon is hozzájárult
a magyarországi ízléakutatás megalapozásához. Az olvasói ízlésre vonatkozó első információk a kurrens olvasmányok összetételér ől, társadalmi
rétegenkénti megoszlásáról adtak hírt. Azóta bebizonyosodott, hogy az
»utolsó alva«~<>k« ízlésreprezentáló hatásfoka nem kielégít ő - az utóbbi
években az ízlés mérésére a kutatás már más módszereket is alkalmaz.
Mégis, a kezdeti kutatások megbízhatóan mutattak rá arra a tényre, hogy
az olvasói érdeklődés a hatvanas évek els ő felében túlnyomórészt a lezárt
korszakok irodalma (elsősorban a romantika ás realista klasszikusok) felé
irányult, s hegy az olvasók iskolázottsági szintjének emelkedésével n ő a
mai modern irodalom Iránti érdeklődés.
AZ !ZLÉS, MINT A KUTATÁS TÁRGYA
Az ízlés empirikus vizsgálatának alapvet ő problémája, hogy agy olyan
belső norinarendszert kell megnyilatkozásra bírnia, amely általában különböző minőségű elemekből építkezik ás csak részben tudatos, s amely ezekből adódóan - a maga teljes mivoltában nem hajlamos a megnyilatkozásria. A teljesség igényiéb ől engedve keresni kell tehát sz ízlésnek azokat
a megnyilvánulási módjait, melyek a lehet ő legtöbbet árulnak el róla, s
egyben empirikusan inérhetők.
Az irodalmi ízlés felmérési gya&eorlatunlcban általában egy olyan bels ő,
önmagát Csak részben tudatosító esztétikai normarendszerként szerepel,
melyet objektív tényez ők (hagyomány ás direkt külső befolyások) határoznisic meg, iUetve alakítanak, ás amely - különböző intenzitással ugyan
- az Irodalmi érdekl ődés irányultságában, az irodalmi mű vekkel szemben
támasztott igényekben ás a művek hatásában, a tetszés - nem tetszés
ítéleteiben ás a befogadás mélységének mértékében objektivizálódik. Vagyis
az ízlést az esztétikai igenlések ás tagadások olyan rendszereként kezeljük,
mely bizonyos esztétikai min őségeket vonz, másokat taszít, s a vonzott Vagy
taszított minőségek értékével, valamint a vonzás vagy taszítás intenzitási
fokával egyben Önmagát Is minősíti.
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Az ízlés megnyilatkozásának egyik legkézenfekv őbb módja: az elol
vasandó könyvek kiválasztása. Ezért mér a kezdeti felmérések Is a kérdezést megelőzően olvasott egy vagy több könyv címének regisztrálásával
próbáltak következtetni az ízlésre. Az Így nyert adatok konkrét információkat nyújtottak, de konkrétságuk egyben az esetlegesség veszélyét is
magában hordta, mert az Igy kapott listák összetételét bizonyos esetlegesnek mondható tényezők jelentősen befolyásolhatják. (Az »éppen« vagy
utoljára olvasott m ű vek megválasztása csak részben eredménye az Ízlés
mint belső esztétikai válogatórendszer m űködésének, másrészt - s nem
jelentéktelen mértékben - pL a kurrens könyvkínálat függvénye.) Ennek
az esetlegességnek érvényét hiába szelídíti a nagy számok törvénye, az
ízlés aprólékosabb, az egyénig behatoló vizsgálatára es a módszer nem
alkalmas. Ugyanis nemcsak arról van szó, hegy az utoljára olvasott egykét könyv akár nagy mértékben is eltérhet olvasójának egyébkénti ízlésétől, hanem arról Íz, hegy e módszerrel nem lehet elválasztani az ízlés
lényegi vś»lait a lényegtelenebbekt ől.
Egy olyan kérdésfeltevés, mely a legszívesebben olvasott könyv- ős
olvasmányfajtákat tudakolja a kérdezettektol, elvileg egy s űrített, az esetleges mozzanatokat meUőző ízlésképlet felállításának lehet őségét hordja
magában. A gyakorlatban azonban az ilyen kérdésre adott válaszok jelentős része - konkrét címek, szerz ők híján - nem elég kézzelfogható: Vagy
túl tág és általános (»szépiroda1om; »regény« stb.), Vagy ha viszonylag
konkrét Is, nem eléggé egyértelm ű. (A »modern regényről« például kiderülhet, hogy a válaszadó mai keletkezésű lektűrt értett rajta, a divatos
bestsellert » ţársadalrni regényként« említette stb.)
Viszonylag konkrét adatokkal szolgálnak, egyben az ízlés lényegi vonulatainak kiszűrésére is alkalmasak az olyan kérdések, amelyek az interjúalanyok legszívesebben olvasott, »kedvence íróira, illetve emlékezetes olvasmányélményeire kérdeznek rá. Természetesen ennek a módszernek Is megvannak a hátrányai: a divat, a presztizokényszer hatására az Ilyen »kedvenelisták« általában a jól cseng ő, nagy nevek ős címek irányába telódnak el.
Mivel az ilyen kérdések kevésbé konkrét információkat gy űjtenek, mint
p1. egy olyan, begy »melyik volt az a könyv, amelyet Ön utoljára olvasott?«, nagyobb a lehet ősége a nem őszinteségnek, annak, hogy valaki ne
a valóban nagyon kedvelt írók nevét, hanem olyandkét mo ndja be, akiket
- az Ő társadalmi körében kialakult ítéletek szerint - »illik« olvasni ás
emlegetni. Az sem véletlenszer ű azonban, hegy milyen táxsadahni körben
milyen szerzőket ás műveket tartanak jónak ős említésre méltónak végső soron ezek a nem, vagy csak részben Őszinte válasaek is közvetett
információkat nyújtanak a társadalomban nralkodó ízlásállapotok, esztétikai normák megismeréséhez. Ezért minden fogyatékossága ellenére a
kedvelt Írók ás művek regisztrálásának módszerét az utóbbi évek szinte
valamennyi olviasási fehnérésre alkalmazza, lehet őleg azonban más, kentrofl-lehetőséget biztosító (p1. az előzőkben ismertetett) módszerekkel kombinálva. (A kurrens olvasmányanyag, valamint a legjobban kedvelt szerző k, legemlékezetesebb olvasmányók listái együttesen megközelít őleg hű
képet tudnak rajzolni egy adott réteg olvasói érdekl ődésének arculatáról.
TJjból ás Újból visszatérő felmérési tapasztalat, hogy a »kedvenc-listák
»konzervatívabbakic az éppen olvasott könyvekb ől összeállított listáknál:
egy munkásokra vonatkozó országos felmérés - Kamarás István: A munkások ás az olvasás. KMK. 1969. - tanulsága szerint például a kurrens
olvasmányok között a régi ás mai irodalom aránya egyenlő volt, a legkedveltebb olvasmányok között azonban a régi irodalom 2:1 arányú el őnyre
tett szert.) A »kedvencic-listák mellett - az emlékezés megkönnyítése céljából - többször kontrolilazerepet kapnak bizonyos, a kérdőívben előnyomtatott szerző- ás műlisták is - ezeken a válaszadó kiUön -külön megjelöli az olv'a9ott, ős a különösen tetsző vagy kedvelt címeket, Wetve neveket. Gondos Ernő még felyamatban lev ő ízlásezdeidógial vizsgálata például kizárólag Ilyen kötött, el őre elkészített listával operál: különböz ő
irodalmi irányzatokat és különböz ő értékszinteket képvisel ő 330 művel
szembesítette interjúalanyait.
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A felmérések a legjobban kedvelt írónevekb ől ás mücimekből Összeállított adatbázist önmagán belül Is kritikai elemzésnek vetik alá. Mivel
egy-egy adat önmagában lehet esetleges is, általában m űvek vagy szerzők
együttesét bírálják e Ę ahol az egyes Információk kiegészítik, mln ősftik egymást. Egy szerz ő vagy műegyüttes nemcsak arról árullvodbat, hogy egy
konkrét név vagy cím, mely er ősen elüt az együttes általános jenegét ől,
esetlegesen került ebbe a csoportba, hanem arról Is, hogy sz adott iiodalmi objektumot minden v!ah5szhl űség szerint ennek az általános jellegnek megfelel ő színvonalon fogadják be.
Az Ilyen együttesek összeá]iliatnak társadalmi rétegenkénti bontásben: például úgy, hogy külön kigyűjtjük egy adott riébeg legnépszer űbb
íróit, külön a minden más rétegr ől nagyobb arányban, s szintén külön az
összes többi rétegr ől kisebb mértékben kedvelt szerz ők névsorát - s
ezeket együtthatásukban elemezve, a többi réteg hasonlá listáival összehasonlítva megrajzoljuk sz egyes társadalmi alakulatok sajátos ízlésarculatát. A másik lehetséges eljárás: az egy-egy interjúalany által említett
művek vagy szerzők együttesének min ősítése ás kategorizálésa, egyéni
ízlésszintek megállapítása.
KÖZIZLfS, RTEGIZLÉS
A korai olvasáskutatások tanulsága szerint - mint már említettük
- a hatvanas évek elején a magyarországi Irodalmi közlylést a romantikus ás klasszikus irodalom hegemóniája jellemezte. Az 1962-es KSH ás
1964-es KTTK országos fe]rněrésekban egyaránt Jókai, Gárdonyi, Móricz.
Mikszáth, id. A. Dumas, Hugo, Verne, Mára, L. ToLsztoj bizonyultak a legnépszerűbb szerzőknek, egy-két mai író neve (els ősorban Fekete István
ás 1964-ben Fejes Endréé) csak ezeket követve bukkant fel.
Az olvasói érdeklődés Ilyen jellege több tényez ő együttes hatásának
következménye volt, s ezek között jelent ős Szerep jutott a könyvkladáz
szerkezeti változásainak: ugyanis az ötvenes évek els ő felében kevés klaszszikus mű jelent meg, s ezt a lemaradást a kiadás az ötvenes évek végén,
valemint hatvanas évek elején pótolta.
A hatvanas évek végére a helyzet jelent ősen megváltozott. Az olvasmány-szerkezetben a klasszikusok túlsúlyát társadalmi szinten a jelenkori irodalom hegomóniája váltotta fel, s az ízlés mélyebb rétegelt megnyiilatkoztató »kedvenc<-listák élmez őnyiében Is megjelentek a ma ás
közelmúlt irodaisnának képviselő!, elsősorban Be~ András, Passutb
László, Herningway, Németh László, Szilvási Lajos. Ez a strtikturális változás egyfelől az egykori múltba forduló olvasói szemléletnek a mához
való közeledését jelentette másfelől pedig azt, hogy bizonyos, a múltban
elsősorban a romantikusok által kie]ég!tett, olvasmányos Irodalmat Igényl ő
olvasói rétegek a hatvans évek végére már a mai keletkezés ű irodalom
termékeiből Is válogathattak.
A jelenségre elő ször Táneros Gábor hívta fel hangsúlyosan a figyelmet. (Mit olvasnak ci fiatalok? Tankönyvkiadó, 1970.) 1967/68-ban, esti
gimnáziumba járó fiatalok körében végzett felmérése során azt tapasztalta,
hogy mind a kurrens olvasmányiclk, mind a legjobban szeretett könyvek
kozott a romantikus Irodalom »tiszta4c megjelenési formájában jelent ősen
visszaszorult (ás a klasszikus realista Irodalom Is), s helyébe a XX. századi lektilr-beslzeiiler irodalom domdnaneiájával, Illetve a romantika és a
XX. századi bestaelier együttélésével jellemezhet ő ízlésalakzat hegemóniája lépett.
Némileg hasonló jelenséget észlelt 1968-ban Kamarás István Is említett országos munkásfelmérésében, csak itt a jelenkori olvasmányiroda lom előretörésére nem volt ilyen nagyzérv ű.
Igy az a társadalmi ízléstérlcóp, amelyet H. Sas Judit vázolt fel a
hatvanas évek els ő felében nyert felmérési adatok alapján (id.: Emberek
és könyvek, Akadémiai Kiadó, 1968.) a hatvanas évek végére már részben elavult. (Sas Judit egyébként az oivasással kapcsolatos igények ás
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hatások, az íz]és e fontos, nehezen tetten érhet ő megnyilatkozási formáinak vizsgálatában szerzett útt& ő érdemeket, kutatási eredményeit Kamarás István fejlesztette tovább.)
Az utóbbi évek felmérései alapján a következ őképpen foglalhatjuk
Össze a legfontosabb tázeadakni rétegek Wéswvulatáról nyert nformációinkat.
Az értelmiségiek

mintegy 95%-a olvas könyvet., ebb ől 65% rendszeresen. Legsajátabb fz]beh jeilemz őjüknek a mai (modern) értékes Irodalom kedvelése mondható. A klasszikusok iránti érdekl(xlésük a hatvanas évek elejéhez mérten némileg csökkent, a réteg ízlését azonban még
ina Is a klasszikus ás modern irodalom viszonylag egészséges aránya jellemzi, mely egyaránt tartalmazza az új iránti fogékonyság ás a múlt
értékei iránti ragaszkodés motívumát. Az összes réteg közül Ők állnak a
legtávolabb a romantikus ás a mai könnyebb fajsúlyú irodalomtóL Az
értelmiségiek azok, akik a leger ősebben kötődnek az irodalmi értékhez,
de - ahogy azt Petőfi körükben mért népszertíbleosége bizonyítja - ha
ez az érték könnyebben érthet ő formában áll eléjük, halamosa'k lemondani a találkozás léhet őségéről.
Az alkalmazotti réteg 90%-a könyvölvasó, 45%-uk rendszeres olvasó.
A hatvanas évek olvasói szemléletének említett irányváltozása náluk érhető tetten leginkább: a klassriikus irodalom (els ősorban a romantikusok)
jelentősége nagymértékben visszaszorult körüisben, s megn őtt a közelmúlt
értékes Irodalmának (Hesningway, Thornas Mann) s f őleg a mai magyar
Irodalomnak a népszerűsége. A felmérési tapasztalatok szerint azonban ez
utóbbi folyamat nem párosult kellő ér zelekeióval. Míg az értelmiség
főképp a .mei problémák magas művészi szintű ábrázotósa felé fordul,
addig az alkalmazottak inkább hajlamosak arra, hogy a jelen iránti megnövekedett érdeklődésüket fe]színesebb, olvasményiosabb m űvekből elégítsók Ici. Az alkalmazotti réteg képezi az életrajzregényének legf őbb közönségét. Versialásiik »konzervatívabb« az értelaniségénél: nagyobb, vagy legalább Is ugyanolyan mértékben tekintik kedvencüknek Adyt, József Attilát ás Radnótlt, mint az értelmiségiek, viszont elmaradnak t őlük Illyés
Gyula, Juhász Ferenc, Nagy László, Weöros Sándor kedvelésében. Versízlésük saját próza! zlésüknél is »konzervatjvabbi - de egyben színvonal asabb Is.
A munkásoknak mintegy kétharmada olvas könyvet; kb. egynegyedrész ebből a rendszeres olvasó.
Az utóbbi néhány évben a munkások körében Is csökkent a klaazszikus (els ősorban realista) Irodalom népszer&sége, s n őtt az Újabb &rodaloni Jelentősége. Izlést!khöz legközelebb azonban még mindig a romantikus művek állnak, amelyeket egy eszázadti lekt űr-bestseller vonulat követ
közvetlenül, Mindez nem jelenti azonban azt, hogy ízlésiikban régi ás mai
Irodalmi értékek nem Játszanak jelent ős szerepet: kedvelt szerz őik közé
tartozik L. Tolsztoj, Solohov, Fejes Endre ás Hemingway Is. Sajnálatos,
de tény, shogy a munkásság körében a költészet m űfaja meglehetősen népszerűtlen.
A könyvolvasó földmllvesek aránya mintegy 40%-os, s csak egytizedülc mondható rendszeres olvasónak. Legkedveltebb olvasznányaik a romantikus hodalosn köréb ől kerülnek Ici, olvasói ézideklődjésük csak kevéssé
terjed 'Ici az eszázadi irodalomra. A nyugdl)asréteg mellett Ők a nemzeti
k1ilkusOk legodaadóbb hívei, de az utóbbi években - különösen a fiatalebbak között - a paraszti rétegben is tért hód ĺtttak a mai magyar
Irodalom népezerÇibb, olvasmányosabb áramlatal.
!ZLIZSZINTEK, »OLVASÄSTÖRTÉNETc

Az utóbbi évek kutatásaiban egyre gyakrabban jdlestkezlk az a törekvés, hegy az ízlésről nyert inforsnácićlk (elsősorban a legkedvesebb olvas mányicik ás szerzők) alapján létrehozzák az egyén, egy-egy megkérderzjett
személy fzlésszintijét jellemz ő sűrített leépleteket. E feladat megoldására a
vlgálatok során többféle módszert dolgoztak M.

237

A Könyvtártudományi ás Módszertani Központ már két felmérésé ben (Kamarás István: A munkások és az olvasás; Kamarás István Polónyi Péter: Ërtelmiség, olvasás, könyvtár. KMK, 1969.) alkalmazta azt
az eljárást, hogy a legkedvesebb olvasmányok listáin szerepl ő könyvek
zömét (minte gy 300 művet) értékszintjük szerint leosztályoztatta egy szakértői gárdával, majd az egy-egy könyvre kiszámított átlagosztályzatok
segítségével leosztályozták az olvasmányok említ őit is. Igy egy »érdemjegy« határolta be végül minden megkérdezett ízlésének értékszintjét, mely
közvet et t formában utalt az adott szint tartalmi alkotóelemeire Is.
A legjobb osztályzat az ötös volt, mely a szakért ők olvasási szintjét
megközelítve egyaránt feltételezte a mai ás régi, magyar ás világirodalom legjobbjainak, köztük az elvontabb, újszer ű műveknek kedvelését. A
négyes osztályzat hasonló normákat érvényesített, csak kevésbé szigorúan:
elsősorban a formai újszer űségek követelményéb ől engedve. A hármas
osztályzat »kevert« ízlésállapotot jelölt, ahol értékes (e ls ősorban klasszikus realista) m űvek mellett a romantika ás bestseller irodalom Is képviseltet te magát. A kettes szintet els ősorban a romantika ás a lektűr együttélése jellemezte, végül sz egyes osztályzat a tiszta el őfordulású lektűrszintnek felelt meg. A módszert alkalmazó felmérések sz ország olvasó
munkásainak átlagos »ízlésosztályzatát« 2,3- es érték ben állapították meg)
ebből az érettségizett munkások szintje: 2,9); a vidéki értelmiség pedig
2,8-es átlagosztályzatot kapott. Az utóbbi rétegben a legmagasabb értéket
a középiskolai tanárok érték el (3,1), ezt az általános iskolai tanárok
í1ésmutatója követte (2,88), s leginkább a mez őgazdasági értelmiség maradt el az átlagtól (2,64).
Más módszerek nem törekedtek az értékszempontok ilyen szig orú,
matematikailag hierarchizált érvényesítésére: az egyes interjúalanyok által
kedvelt mű-, vagy szerzőegyütteseket összhatásukban min ősítve a domináns ízlésbeli alkotóelemek feltárását ás megnevezését t űzték Ici célul. Az
ilyen típusalkotás is élt értékítéletekkel, de ugyanakkor különös gondot
fordított az ízlés legf őbb irodalomtörténeti irányzatok szer inti tagolódására.
Tánezos Gábor már említett vizsgálatán kívül ilyen móds zert alkalma zott egy 1967-ben, fővá rosi középiskolás ás középiskolát végzett fiatalok
körében végzett felmérés Is (A középiskolás fiatalok és a könyv. KTTK.
1968.), amely egyben az olvasói ízlés fejl ődéstörténet ének megrajzolására
ig kísértetet tett. A vizsgálat ugyanis nemcsak az egyénekne'k, hanem az
egyén főbb »olvasástörténeti« korszakainak ízlésszintjét Is külön-külön
minősítette ás tipizálta.
A kérdőív egyik komplex kérdés e arra kérte fel a fiatalokat, mondják el, melyek voltak kedvenc szerz őik, olvasmánytémáik, nagy könyv élinényeik életük során, ás hogyan változ ta k ezek (a korszakhatárok hozzávetőleges megjelölésével) az id ők folyamán. Konlkxét nevek, műcímek ás
kellőképpen kontrollálható olvasmánytípusok birtokában mód nyílt arra,
hogy a kérdőívek feldolgozása során olvasási korszak on ként sűrített képleteket, olvasási s zi n teket hozzunk létre. Három ilyen olvasási szinttel dolgoztunk: egy »szórakoztató-ifjúsági«, egy »klasszikus« ás agy »modern«
szinttel. A besorolás nem e gy -egy olvasott mű alapján történt: azt igyekeztünk megállapí tani, ho gy milyen Szintű olvasmányok voltak azok, amelyeket nemcsak esetlegesen, hanem ismétl ődően, láthatólag egyéni ízlésüknek legmegfelelőbben olvasták a kérdezettek sz adott korszakban.
»Szórakoztató« (a közép is kolás időszakot megelőzően: »Ifjúsági«) szin tüzek vettük azOkat az olvasókat, akiknél szinte kizárólagosak voltak az
olyan olvasmányok, mint pL Jókai, Verne művei, a lányregények, ifjúsági
könyvek, ás ezen túlmen ően általában a kalandos ás bűnügyi történetek
ás részben a történelmi ás életrajzreg ények.
A »klasszikus« szintet elsősorban a XIX. századi nagy realisták, a
romantikusok, a magyar klasszikusok, a XX. században is, vagy a XX. s zá zad első felében alkotó nagy regényírók (Gorkij, Solohov, Th. Mann, Móricz
stb.) művei jefleniezték.
»Modern« szintű olvasónak, illetve olvasási ko rs zaknak vettük az
olyat, ahol nemcsak esetlegesnek tűnt az olyan modern művek olvas ása,
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amelyeket művészi igényű, főleg a XX. század derekán, ill. második felében (esetleg korábban: Kafka, Proust) alkotó Írók Írtak. Ha a válaszadó
ilyen irányú érdeklődése túilépett az esetlegesség fokán, a modern iroda]mat a legkülönfélébb olvasmánytípusok Is kiegészíthették. (Meg kell
említeni egy sajátos tapaszta la tot, mely azóta más feJméréen Is visszatért: Hemangway könyvei viszonylag gyakran szerepeltek dominánanak
ható, tipikusan »szórakoztató« szintű olvasmánkömyezetben.)
A három ~tett szint megalkotásának, kükinvá]asztásának elsősorban nem esztétikai a lapja volt - értékrendbe]ii választóvonail csak a »sz ó
rakoztató« ás a másik két olvasésszint közt húzódott, A »kl1asszikus4c és a
»modern« szint közötti különbségtevést két olvasói magataz,tésfoiina, két
érclekt ődésUpus elkülönítésének szándéka indokolta: sz elsőt egy hagyományosabb, az Iskolai tananyaghoz sz orosabban kötődő (a korszakhatárt
ezért vontuk meg a XX. század közepén!); a másodikat egy iskolán túllépő, az újszerűségek iránti fogékonyabb, önállóbb ízlés jel]exne7ite.
A válasz ok alapján kirajzolódott »olvasástĚirténeti korszakok szorosan követték az iskolázottság fokozatait, mégpedig az olv~ szintek
többé-kevésbé tipIkus következő megfeleléseivel:
általános Iskola
- »Músã9!« szint
középiskola
- »kl~-kus« szint
középiskola utáni időszak
- »modem« szint
A középiskolás korszak végéig (a mintasokaságba bevont középiskolai
tanulók mind végzős osztályba jártak). a megkérdezettek 47%-a »érte el«
a *klasszikus« és 12%-a a »modern« s zintet.
A tapasztalatok szerint minél korábban kezdte valaki az olvasást,
annál inkább nőtt az esélye annak, hogy már középiskolás korában eljusson a »modern« szintig - a késői (13 éves k or körüli) olvasáskezdet a
»szórakoztató« szintet vonzotta.
Az egyes olvasást szint ek megérlelődéséhez tehát szükség van bizony os időre, mégpedig annál többre, minél magasabb szintr ől van szó. Ez
a tendencia azonban cs ak a 18 éves korig érvényesült: az érettségit követ ő
3-4 éves időszak végére adataink szerint az olvasni korán kezdők előnye
megszűnt, magasabb olvasá si szintre ekkor már az olvasást legkés őbben
kezdők Is felzárkózhattak.
A középiskola elvégzését követ ő 3-4 éves olvasást korezak végére
Jelentősen megnőtt (12%-ről 40%-ra) a »snoderna szint, ás csökkent
(47%-ró! 21%-ra) a »klasszikus4c s zint képviselőinek aránya. (A »szóra koztató« szint részesedési aránya vállzrsat]an maradt.)
A felmérés adatot gyűjtött arra vonatkozólag Is, hogy az egyes,
középiskola végéig elért szintek a továbbfejl ődés milyen alapjának bizonyultak. Adataink szerint azok, akik a középiskola végéig csak a »szórakoztató« (»ifjúsági«) szin tig jutottak el, csaknem 70%-ben megmaradtak
ezen a szinten az érettségit követ ően Is. Egyötödük ugyan ugrássz erűen
egyből a »moderna szintre emelkedett, de a tapasztalatok szerint e csoport »modem« nívójú olvasását nem tekinthetjük eléggé megalapozottnak.
A középis kolai »klasszikus« szint már a továbbej1Ődés sokkal jobb alapjának bizonyult: tulajdonosainak cs aknem fele v ált »modem« szintű olvasóvá, harmaduk, legalább is 21-22 éves koráig, megmaradt régi s zintjén,
s csak egyötödük süllyedt vissza a »szórakoetató4c kategóriába a középiskola befejezése után. A »modern« szinten cilvasóic túlnyomó többsége
megőrizte, elmélyítette magas nívóját, csak 8%-uk esett vissza. - Levonhatjuk tehát a következtetést: a középiskolát követ ő évek magasabb szintű
olvasmányválasztásán.ajc ás fejlett ízlésszintjének legfőbb feltétele a középiskolás évekb en kialakított legalább »klasszikusa szint ű olvasás.
A klasszikusok, az irodalmi hagijow4ny tehát mindenféle olvasás-,
és lzlésfejl őclés nélkülözhetetlen alapját képezi
enélkül nem képzelhető
-

el fejlett értékszlntű, széles körb en tájékozódó, a szó valódi értelmében
modora olvasáskultúra.
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»VONZÁS« --- »TASZITÁSic

Végezetül az ízléskutatás néhány újszer ű kísérletéről szeretnék röviden beszámolni. Az utóbbi időben kísérletek történtek olyan, az egyes
Írók között fennálló »vonzási« És »taszításiic kapcsolatok mérésére, amelyek a befogadói tudatban élnek és hatnak. Ezeket a kapcsolatokat és az
ezek alapján kialakuló írói csoportokat nem az irodalomtörténet és kodalon*ritika elvi-esztétikai ítélkezése képet meg, hanem az olvasóközörség ízlése.
A még folyamatban levő kísérleti 'kutatások végeredményeképpen azt
'reméljük, hogy ezen az úton közelebb juthatunk az egyéni És a társadalmi ízlés belső rétegződésének megismeréséhez, s őt, mivel a jellegzetes
kapcsolatok magukat a kapcsolódó feleket (Illetve befogadásukat) is árnyaltabban minősítik, e módszertől az irodahrd művek különböz ő szintü
befogadásának egzaktabb mérési lehet őségét is várjuk.
Az ilyen tertaészet ű viragálódások alapját az jelenti, hogy a felmérések Interjúalanyai általában több szerz őt vagy művet jelölnek meg
egyszerre kedvencükként, s az egyes írók 'vagy m űvek együttemlítésének gyakori, illetve ritka el őfordulásából következtetni lehet a vonzási
Vagy taszítási kapcsolatokra, s a kapcsolat intenzitására.
Mérőeszicözül a Yule -f éle asszociációs együttható kínálkozott. A speciális képlet alapján kiszámított mutató O 'koruIi értékei a két adott író
kozombös kapcsolatára utalnak (az egy'üttemiítések száma Ilyenkor ugyanis
kb. megegyezik a statisztikai valószínűség alapján várható értékkel), a
± 1 irányában növekv ő t~effizámok a rvonzás, a —1 felé tendáló értékek pedig a taszítás mértékének növekedését jelentik. (Itt az együtbernlltések száma nagyobb, illetve kisebb a várható értéknél.) Az észlelt vonzási És taszítási kapcsolatok, a rokonító 'vagy elválasztó ismérvek behatóbb
elemzése már nem lehet a szociológia feladata - ezt az iredalomtudománynak kell magára vállalnia. (Gondos Ern ő, az Ilyen irányú kísérletek
egyik folytatója, már megtette a lépéseket az irodalomtudomány bevonására: Kosztolányi Édes Anna c. regénye körül kialakult »vonzott« És »faszított« műegyiitteseket irodalmár sa1oért őkkel elemeztette - Id.: G. E.:
Izlésalakzatok. Népműve]jés, 197118. sz.)
Már sz eddigi ţnigálatcÉc során is egyértelműen bebizonyosodott,
hogy ezek az olvasói tudatból »kiszűrt« kapcsolódások irodalomtörténetiesztétikai szemszögb ől is jól xna'gyaránhatók, s hegy a kapcsolatok alapjaként többféle ismérv szerepelhet: lényegi eszmei-esztétikai, értékbeli,
hangulati és külsődlegesdbb (kor- És stílusbeli, témakör- És m űfabeli stb.)
szempontok.
Álljon itt szemléletül a Jókai Mór által »vonzott« És »taszított« írók
csoportja. (A listák vége felé, a számok abszolút értékének csökkenésével csökken a kapcsolatok ntenzivitása is)
»taszított« szerzők:

.vonzott' szerzők:

Mikszáth Kálmán
Dumas pere
Petőfi Sándor
Gárdonyi Géza
V. Huo
Móricz Zsigmond
Asuny János
Fehér Klára
Szilvási Lajos

+0,60
+0,58
+0,53
+0,50
+0,48
+0,42
+0,36
+0,34
+0,29

Németh László
Sartre
Illyés Gyula
Moldova György

—0,41
—0,41
—0,39
—0,37

Látható, hogy Jókait egy jellegzetesen kortárs, ‚vagy majdnem kortárs
írói környezetbe 'állíta a befogadói tudat. Érdemes azonban felfigyelni a
képletbén rejlő differenciáltság, sokszínűség jegyeire Is, annál Is inkább,
mert sokan hajlamosak arra, hogy 'a Jókai nevével jellemezhet ő Izlésformáoiót túlságosan leegyszerűsítettnek, priniitívnek tartsák.
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Listánk szerint a Jókni-téle nemzeti romantikával az olvasói ízlésben
békésen megtér a mikszáthi dzsentiii.4ritkka, a Dumas-féle vadromantik ą,
Pető i »vadvirág< lírája, Gárdonyi kedves-szép héskölteménye, az Arany
János-4 szemé es-dájdalmas költészet, s ő t a móricrii támadalomábrásolás.
Hazafiúi lelkesedés és komor kétségbeesés, bájos i- épi természetesség és
szertelen romantika, forradalmi lobogás és tenipós-veretes hagyomány, joviáUs ás keserű -kemény társadalombíráÇlat: mind megtalálható a palettán
- feltéve, hagy az egyes színek és színárnyalatok kÖ1c95mŰi nem »fiatalabbak« Móiiicz Zsigmondnál. A Skála tehát sz eniiberi alaphelyzetek és
érzésállapotok széles tartományára terjed is, magába oglai jelentős esztétikai értékeket, de időben beszküit: inkább csak a múlt századra és a
századfordulóra korlátozódik. Ennek az alakulatnak legf őbb hiányosságát:
az értékes modern Irodalorntól való elzásikozást, beszédesen tükrözi •a
Jókai által »taszított szerz ők Németh László, Sartre ás luyés vezette
néveora.
Végül a fenti Összetett képlet további bontásávai azt kívénjk szemléltetni, hogy az olvasók tudatában többféle Jókai létezik Egy műhelyviasgá]at során adatokat nyertünk arra vonatkozólag, hogy sz egyes társa-

dalmi rétegek Jókait különböző más szerzőkkel együtt milyen mértékben
kedvelik:
Munk á- I Nyudf- Tanulók
AUcal É r e!
jasok
tsesenm is ég ek mazotta k Iok

Jókat—MiksŻáéh
Jókai—Petőfi

8,9

Jőkai—Dumas

4,3
4,2

Jókai—Passuth

5,7

4,1
1,4
0,9

3,2

%-a

-a

13,1
7,9
5,2
7,5

9,8
6,2
5,1
3,6

20,3
7,4
11,1
7,1

4,5
7,3
3,4
1,1

A Jókai—Mikszáth alakulatban Jókai elsősorban mint nemzeti klczszszikus mutatkozik he. erre utal legalábbis az a tény, hagy a Jókai—Mik-

száth párost legnagyobb arányban a nyugdíjasok emikették, akiknek izlésrondszerében sz az Irodalmi vonulat áll a középpontban. Az értelmiségiek
kis aráńyát nem annyira Mikszáthtal, hanem Inkább Jólkaival szemben
tanúsított közóinbösségtlk magyarázza - ami azt jelenti, hogy nemcsak
Jókait lehet »Mikszáth-szintenç hanem Mikszábhot Is lehet »Jókai-szintens
kedvelni, s ez utóbbi jelenség sz értelmiségtől meglehetősen távol áll.
Jókai hasonló, »nemzeti klasszikusi-szint ű, befogadásá ţ ..jelenthetné a
Jókai—Pet őfi együttes is, de itt az egyes rétegek kozott nem észlelünk
különbséget, csak az értelmiségiek t űnnek ki passzMtásukkaL (Ez a paszszivitás összefügg e réteg Pet őfivel szemben tanúsított elutasító magatartásávaL)
Jókai, ă romantikus, másik evidens kapesolatában, a Jókai—Dumas
párosban áll elénk. (Bizonyítékul ismét a nyugdíjasok magas em]ítéss żárnát
hozhatjuk fel; ugyanis es a réteg bizonyult e romantika legf őbb bázisának
IS.) 2rdenies felfigyelni az értelmiségiek abszolút elzérkózására ás az alkalmazottak visszavonulására (a »nemzeti klasszikus« Jókait sz alkaknazotlaknak 8%-kal nagyobb hányada vallotta kedvencének, mint a »roznontiki Jókalt!) - mindez összefügg azzal, amit korábban a romantikának az
alkalmazottaknál mért visszaszorulásáról mondtsndc.
A Jókai—Passuth alakulat (mely társadalmilag egyébként nem annyira Jellegzetes) egy másfajta Jókaival isniertet meg n*ket. Az alkalmazotti
rétegben való otthonossága egy középfokú lekt űr-szerző képét rajzolja
elénk.
A magyarországi olvasáskutatás - a korábbi aiakutatások eredményeire építve - megkezdte a finomabb összefüggések feltárását. Többnyire
azonban még a kérdések feltevésénél tartusik. Ezeket a kérdéseket az elkövetkező évek vizsgálatainak kell megváiaszdlnia..
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A józan ész számára a UTUNK szó egyszer űen azt jelenti, ami van;
mindannak összességét, amit érzékelünk, érzünk, gondolunk, teszünk.
Létünk fgy tapasztalathaimaznak látszik. De ha csak ez képezné a fogalom
tartalmát, akkor még beszélni sem tudnánk egymással, mert a tapasztalathalmazok teljesen egyéniek, teljesen különböz ők. Létünk lényegét
tehát valamilyen közösben, általánosban. mindenkire érvényesben kell
keTesn{ink
Ezt a lényeget csak az a t u d a t fedheti fel, amely csodálkozni képes
azon, ami egyébként olyan egyszer ű ás magától érthet ődő. A lét lényegét
csak az a tudat képes megismerni és értékelni, amely a jelenségek mögé
hatolva keresi a lényeget.
Létünk a tudattal nyer értelmet. A tudat létünknek az a megnyilatkozási formája, tartalma, módja, amellyel létünk Önmagát vizsgálja. A
tudat tehát nem áll kfvül létünkön, hanem annak része, abból fakad, azt
fejezi Ici. Arra képes - ás ebben különbözik létünk egyéb megnyilatkozásaitól -‚ hogy létünk egészét csakúgy, mint egyes megnyilatkozási vált»zatait, azaz saját magát, mint tudatot Is, a kutató és értékel ő vizsgálat, tárg y á v á tegyen, hagy viszonylag elvonatkoztasson, magát önállónak tételezze, ás az Ilyen viszoriyulás segítségével ismereteket és értékeket tárjon fel.
A tudat tehát létünk öntudata. Ez a létünk-öntudata azonban lehet hamis Is,
igaz Is, többé-kevésbé pontos, vagy pontatlan. Milyenségét ől függetlenül
azonban mégis csupán tudatunk képes arra, hogy létünket megváltoztassa,
de milyenségétől függ, hogy jóra, Vagy rosszra változtatja-e meg.
Korunk tudatának egyik legnagyobb hibája, amely - sajnos - meglehetősen beleivód4ott a köztudatba, abban a nézetben jelölhet ő meg, hogy
csakis és kizárólag a tudományos ismeretszerzd tudatforma képes létünk
megismerésére, értékelésére ős megváltoztatására.
Eközben a tudomány fogalma sokak számára teljesen homályos. A
tudomány egyik legelterjedtebb felfogása az, amely a francia felvilágosítók elmélkedésétől kezdve napjainkig szaknyelven pozitivista tudományfelfogás néven Ismeretes. Ez a felfogás azt mondja, hogy a tudományos
ismeretszerzés nem más, mint a tapasztalat tényeinek pontos leírása ás
elemzése ős a logika szabályai szerinti rendszerbe foglalása. A tudomány
célja, hogy a vizsgálat tárgyában fellelje ás kifejezze azokat az állandó,
általános, szükségszerű viszonyokat, melyeket t őlünk teljesen független,
ún. objektív törvényeknek nevezünk. A tudományos vizsgálat tárgya mindig a lét egy bizonyos, pontosan körülhatárolt oldala. Ez képezné egy tudományos beszéd univerzumát. Ezt a tárgyat, a beszédnek ezt az univerzumát a tudományos vizsgálat rendszerint zárójelbe teszi, azaz létünk más,
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a vizsgálat tárgyával szorosan összefügg ő, azt meghatározó ás azzal meghatározott oldalaitól feltételesen függetlenítve vizsgálja.
Ebben a megállapításban sok igazság rejlik. A pozitivista beállítás
hibája az, hogy - el őször - a lét vizsgált oldalát abszolúte függetlennek
és nemcsak feltételesen függetlenítettnek tekinti, másodszor, hogy ezt
tárgyat nem vizsgálja (ás ha elkülönítette, akkor nem is vizsgálhatja)
fejlődésében, történelmi meghatározottságában, ha nem abszolúte meghatározott »adottnak« tekinti. Harmadszor, az e]s ő két felfogásból szükségszerűen következ őleg, a vizsgálat tárgyában kimutatható törvényeket abszolúte függetleníti a tudattól. A vizsgálat sémája így a következ ő lesz:
Egy abszolúte befejezettnek, adottnak, vizsgálódónak, azaz tevékenynok feltételezett tudat egy másik abszolúte adottnak, befejezettnek, vizsgálandónak, tehát passzívnak feltételezett léthez viszonyul. Err ől tár fel ismereteket.
Ennek a f e 1 t á r ásnak különféle magyarázatai lehetségesek, de
mindegyiknek az a lényege, hogy a megismer ő szubjektumot ás a megismerendő objektumot mereven szétválasztják.
Nem célunk, hogy az ilyen felfogások rendszerez ő ás elemző, valamint kritikai bemutatását megkíséreljük. Ez túl nagy ás nehéz feladat is
lenne. Számunkra elegend ő, s reméljük eléggé tanulságos lesz, ha azt próbáljuk felvázolni, milyen következményekkel jár létünk ilyen szellemben
folytatott vizsgálata.
Ha feltételezzük, hogy megismerésünk a megismerend ő objektumhoz
viszonyulva, az abban, t őlünk függetlenül létez ő törvényeket fedezi fel,
leírja ás rendszerezi őket (ás most eltekintünk annak részletezését ől, hogy
ez a felismerés először érzékszervi adatokból indul-e ki és így jut el az
általánosig, Vagy esetleg valamilyen általános axiómákból indul-e ki ás
azokat alkalmazza a valóságra stb.), akkor ez az elemz ő-leíró-felismer ő,
mondjuk úgy: t ü k r ö z Ő eljárás végül is oda vezet, hogy létünkr ől azt
állapítja meg, hogy minden olyan, amilyen, és másmilyen nem is lehet.
Eközben teljesen mindegy, hogy ezt a tükröz ő felismerést azzal igyekszünk elasztikusabban magyarázni, hogy ez a tükrözés nem egyszer ű kopírozás, hanem »az objektív viszonyok szubjektív - azaz némileg stilizált
- visszaverő dése« stb., a végén oda lyukadunk ki, hogy létünknek nem
vagyunk önálló urai. Szabadságunk a felismert szükségszer űség. Jövő cselekedeteinkről kérdezve a válasz: »Ez van, ezt kell szeretni!«. Igen ám,
de ekkor valójában nekünk nincs Is létünk, Mi csak egy más, t őlünk teljesen független lét szivárványai, vetületei, elemei, kópiái, más-létei, torzképei, utánzatai stb. stb. vagyunk. Ez a másik lét, Illetve az igazi lét pedig
egyaránt nevezhet ő teremtő természetnek, objektív anyagnak, istennek,
világszellemnek, szubjektív szellemnek stb. stb., a dolgon semmit sem
változtattunk.
Az embertől független lét vizsgálata (annak a létnek, melynek az embert létezés csak esete) megengedheti azt a felfogást Is, hogy maga a lét
teljesen befejezett kompakt, nem fejl ődő. Mozgása esetleg csupán az örök
visszatérés dinamikája lehetne. Célja nincs. Ebben a szellemben mondta
Friedrich Nietzsche, hogy ha a világnak valamilyen célja lenne, akkor
azt már régen elérte volna.
Feltételezhetjük továbbá, hogy ez a lét fejl ődő ugyan, de fejlődésének céljáról semmit sem tudhat, mert az esetleges tudat csak leírhat, de
nem magyarázhat. Ilyen szellemben magyaráz (ás ebben következetlen) a
logikai pozitivizmus, amely azt állítja, hogy a tudomány feladata, hogy
kijelentő tényleírásokat, de nem értékel ő kijelentéseket hivatott megfogalmazni.
Azt Is feltételezhetjük még, hogy a lét fejl ődő, ás célja Is van. Ez a
lét viszont - ahogy mondtuk - nem az ember léte. Az ember tudatának
csak megengedi, hogy a fejl ődés céljának szükségszer ű voltát felismerje
ás így létezhessen. Legfejlettebb formában ezt a nézetet Hegel fejtette ki,
de ilyen a vallás és az újkor gondolkodóinak, például Spinozának, valamint a francia felvilágosítóknak a materializmusa is. (Ezeket a felfogásokat Marx a Feuerbachról írt téziseiben tömören bírálta.)
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Az ember szabad egzisztenciájának, létének zálogát a felismert
szükségszer űségben látó nézetek a marxista elméletbe Is befészkel ődtek ás
annak deformációját idézték el ő. Sokan ugyanis azt állítják, hogy a természetnek objektív törvényei vannak, melyeket dialektikus módon fel
kell ismerni. Ez a felismerés megmutatja, hogy a történelemnek pontosan
Meghatározott, a konkrét emberi tevékenységt ől független szükségszer űsége elkerülhetetlen. A marxizmust a »dialektikus és történelmi materializmus« felismert tudatformájának, egyedül helyes és változtathatatlan dogmarendszerének tekintik. Azt mondják - Marx egész elméletéb ől egyoldalúan ás ezért félremagyarázóan azt a tételt ragadva Ici -‚ hogy nem
a tudat határozza meg az életet (a létet), hanem fordítva, a lét határozza
meg a tudatot. Ebben a tételben semmi rossz nincs. A baj ott kezd ődik,
hogy a létet végső soron embertől függetlennek tekintik. Ez az objektív
lét megengedi (de nem magyarázzák meg, hogyan engedi meg), hogy több
lehető ség között válasszunk. Ezért van az embernek -szabad« akarata.
Ám ha tévedünk, ha az örök igazságot nem találjuk el (ás csak a tudományos leírással találhatjuk el), akkor megb űnhődünk. Megengedett például, hogy a háromszög területét a tudat az a 2 kifejezéssel jelölje meg;
a-m
kifejezéssel fejezze ki. Ha azonban az
meg azt is, hogy például az
2
első változatot alkalmazzuk, úgy megbüntet bennünket. Nemcsak »harmad- ás negyedfziglenc b űnhődünk, mint a biblia szerint, hanem mindörökké.
Ennek a gondolatmenetnek egyik -szépséghIbája« akkor mutatkozik
meg, amikor az emberi tudá egyik ismeretszerz ő modellt egy olyan másik
ismeretszerz ő modellel helyettesít, amely ellentmond az elsőnek, de mégis
annál eredményesebben használható. Például az euklidészi geometria rendszerének a nem euklidászi geometriák homlokegyenest ellentmondanak.
Ugyanígy ellentmond a newtoni fizikákak a relativitás elmélete. Mégis, az
utóbbi átfogóbb, igazabb, többet magyaráz, eredményesebben alkalmazható. Ilyen esetekben a vázolt elmélet modellje nem tudja megmagyarázni,
hogy miért maradt el az Új lehet őségért kilátásba helyezett büntetés. Fel
kell tételezni, hogy a lét szerkezete ősidőktől fogva »lépcs őzetes, azaz
egyik modellel kifejezett szerkezet ű is, meg a másik modellel kifejezett
szerkezetű Is. Egyik modell használhatóságának sz űkebb, a másik modell
használhatóságának tágabb tere van. De azt sehogyan sem tudják megmagyarázni, hogy miért éppen most ás nem előbb, vagy utóbb »fedezte
fel«, »tükrözte vissza« tudatunk ezt az örök szerkezetet. Ha azt mondjuk,
hogy ez a tudat történelmi fejl ődésének eredménye, akkor Ismét oda jutunk,
hogy a történelmi fejl ődés emberen kívüli, S fokozatos örimegmutatkozásának mentét mi, emberek nem befolyásolhatjuk.
A gondolat másik »szépséghibája' az, hogy mai egzisztenciánk tapasztalati tényei például azt mutatják, hogy két, egymástól eltér ő társadalmi
szerkezetrendszer, a szocialista ás a tőkés rendszer egymás mellett létezik.
A »tudományos leírás'< semmit sem mond arról, hogy ezek közül, melyiknek kell megmaradnia. A leírás csak azt mondja, hogy ez ás ez van. A
kell szó értékelő jelentésének (ez a jó és ez kell, ez a rossz és ez nem kell)
indoklása tudományosnak nevezett leíró eszközökkel nem kivitelezhet ő.
Ügy rémlik tehát, hogy a kell szó Indoklása tetsz őleges. Ha igen akkor
hogyan maradhat meg a felismert szükségszer űség tétele? Akkor a »kell"
felismert szükségszer űségét hitkérdéssé tettük!
Másrészt pedig, ha létünk zálogát a vázolt létfelfogás szellemében
pontosan ás következetesen úgy fogalmazzuk meg, hogy a szabadság, tehát
Önálló létünk záloga a megengedettnek felismert szükségszerűség, akkor
képtelenséghez jutunk. Egyrészt azért jutunk képtelenséghez, mert akkor
léteznie kellene nem megengedett, tiltott szükségszer űségeknek Is. Ezekről
nem mi, hanem a rajtunk kívüli döntene. Másrészt - ismét - a felismerés
tételezése kizárja sz önáUó lét fogalmát. Oda jutunk, hogy az »ember
gyökere« m ás b a n van. Mondhatjuk ugyan, hegy cselekednünk kell,
hogy az objektív lét kifejl ődését elősegítsük, de mi ennek a létnek csak
eszközei, szolgál vagyunk. Igen ám, de ezt gondolhatja a kapitalista is, meg
a szocialista Is, meg a fasiszta Is stb. Hogy kinek van igaza, abban hinni
kell. Ha ennek a hitnek a biztosítékát a jöv ő »majd'<-jába helyezzük,
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akkor pragmatisták lettünk, akik azt mondják, hogy az az igaz, ami
sikerült. jgy ideálok nincsenek. Legalábbis emberi értelemben vett ideálok
nincsenek. Ha véletlenül Hitler gy őzőtt volna, akkor az lett volna a
szükségszerű ?
Ha most megpróbáljuk elhagyni az objektív lét befejezett fakticitásának felfogása oldaláról való közelítést. akkor azt a másik végletet is
feltételezhetjük, hogy létünk teljesen Önálló. Igy egyszeriben mi leszünk a
valóság, a világ törvényhozói. jgy a lét fogalma nem más, mint a mi szubjeletfv ismeretszerző és akarati erőnk, amely csakis és egyedül önmagával
meghatározott. A végkLfetés ekkor ahhoz a szolipszizmusnak nevezett abszurdumhoz vezet, hogy senki sem létezik, csak az én szubjektív tudatom.
Minden az én termékem. Ekkor még azt a dolgot sem lehet elfogadhatóan
magyarázni, hogy miért látom én Is zöldnek azt, amit más Is zöldnek lát.
Mondhatom ugyan, hogy a másik ember Is valójában én vagyok, de ezzel
semmire sem megyek. De még es sem kivitelezhet ő. A teljesen autonóm
lét akkor arra van kényszerülve, hogy objektumokat teremtsen magának, melyekben Önmagát felismerheti. Ekkor önmagunk törvényhozó
léte megint nem szabad. Egyrészt azért nem szabad, mert ama van kényszerülve, hogy magát az objektumokban szüntesse meg (a szubjektivitást objektivitásban idegenítse el). Másrészt megint csak azt ismerheti fel, amit
saját maga létezésének egyetlen lehet őség gyanánt feltételezett. Ha megengedné, hogy más lehet őség Is létezzen, akkor nem olyannak ismerné meg
magát, amilyen, hanem fennllna annak a lehet ősége, hogy másmilyennek
ismerje meg magát. De másféle lehet őség nem lehet, mert az másféle
lét lenne.
Ez a gondolatmenet az úgynevezett »fenomenális ontológia, »egzisztenciális ontológia« stb. alapproblémája és bukásának oka Is. Maga az »egzisztenciális stb. ontológia« kifejezés Is önmagának ellentmondó, mert a
jelenséget, a megjelenési formát lényegnek, szubsztanciának tételezi, amely
a maga struktúráját vizsgálja. De az, ami megjelenik, csupán valamilyen
lényeg megnyilvánulása lehet. A tiszta egzisztenela lehetetlen. Nem véletlen, hogy azon síránkozik, hogy az isten »halott, tehát minden értelmetlen, minden megengedett ős egyedüli érdemleges probléma a halál, mint
ahogy egyedüli »autentikus emberi érzés.' a csömör.
Emberi létünk vizsgálatának van egy harmadik lehet ősége Is. Oda
jutottunk, hogy tudattmk (létünk záloga) ős az objektív valóság (amelyet
elméletileg el őször legalábbis posztulálni kell, hogy önmagunkról egyáltalán
gondolkodhassunk)) viszonya nem lehet két egymástól független, befejezett, változatlan fakticitás egymást tükröz ő, vagy egyik a másikat tükröz ő,
pusztán felismerő-leíró jellegű viszonya.
Fel kell tételezn.i tehát, (hogy a kés őbbiekben gyakorlatilag bizonyíthassuk!), hogy amikor létünk tudatára ébredünk, akkor ez a tudat nemcsak
felismeri a tőlünk abszolúte független szükségszer űséget, hanem meg is
teremti ős meg is változtatja azt. M)ghozzá többféle lehet őség gyanánt s
történelmi folyamatban teremti meg. Ez azt jelenti, hogy amikor az ember
megismeri létét, akkor meg Is változtatja, illetve, hogy csakis megváltoztatva ismerheti meg. Ügy változtatja meg, mint sz objektumhoz mért viszony lehető ségeinek egyikét másikkal felcserélhet ő állapotot. Ebből es
következik. hogy létünk záloga a tudatos cselekvés, azaz hogy létünk csak
a tudatos lét lehet. Ez a tudatos lét az emberi élet termelésének történelmi-társadalmi folyamata; a praxis.
Az embernek ontológiai szubsztanciális jellege van. Része a természetnek, de egzisztenciája nem azonos ezzel az ontológiai jelleggel. Az ember
Igazi természete, antropológiai természete, hogy anyagi életének termelése közben. amikor a természet t őle független objektumaihoz viszonyul,
magát is cselekvő, alkotótevékenysége objektumává teszi. Ebben a cselekvő folyamatban nem cselekszik autonóm törvényhozó gyanánt. Meghatározzák asok a konkrét természeti ős társadalmi körülmények, melyekben
él, s melyeket saját maga állandóan alkot, változtat. Ez az els ődleges ontológiai lét határozza meg 'tudatát, emberi természetét, antropológiai lényegét. Egzisztenciája, létezése ennek a konkrét alkotótevékenységnek saját
fejlettségi fokával meghatározott állapota. Persze ezt az antropológiai lényeget, »generikus lényeget», a cselekv ő, alkotó, felismerő ős tervező, értő-
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kelő emberi lénynek levést egzisztenciálisan különféle módon és fokon
fejezi ki. Praxisa ellentmondásos. Egyrészt megnöveli hatalmát az objektum (a maga által vizsgálati tárggyá tett és ezáltal és ezzel megváltoztatott, de tele ontológiailag független, de antropológiailag nem független
természet) felett. Ügy szervezi, úgy alakítja, hogy számára (az emberiség
számára) hasznos, kellemes legyen. Ez a létezés, ez a praxis még nem
teljesen humánus. Ez a viszony csak az általános értelemben vett ember
viszonya. Ilyen ember csak a tudat absztrakciója. Az általános ember a
konkrét emberekben létezik. Az ilyen általános - absztrakt ember; társadalom stb. a természetb ől egyre inkább kivál, azaz maga alá rendeli azt,
mert egyre gazdagabb lesz. Egyre több lesz az ennivaló, ruha, munkát
kömiyítô szerszám stb. Ám az ilyen b őségnövekedés még nem zárja ki
annak lehetőségét, hogy az absztrakt-általános ember, a társadalom egyik
része saját testének másik részét eszközként kezelje. Lehetséges, hogy a
bőséget ne mindenki élvezze egyformán, mert az egyik ember a másik
ember keze-lába, eszköze, ra bszo lgája gyanánt létezik. Nem személyiség,
csak individuum. Ez a létezés az emberi lényeg elideg en ült létezése. De
már ez Is eredménynek tekinthet ő. Tudniillik alkalom nyílt arra, hogy
létünk tartalma lehet őségekkel teljesnek, választásképesnek, saját magunktél függőnek mutatkozzék meg. Ha az ilyen elidegenedett életmód, egzisztencia egye reális leh et őségek közül, akkor létünk lényegéb ől eredően szüksézerűen (a magunk által létrehozott szükségszer űség értelmében) más lehetőségnek is léteznie kell. Ez a »kell< most nem hitkérdés, hanem magának
a lét lényegének szerves ismérve. Ez a más lehet őség létünk totalitásából
eredően az, hogy a generikus emberi természet ne csak parciálisan, hanem univerzálisan valósuljon meg. Ha létünk (az emberiségé) a konkrét
emberek eset ébe n nem -létkénti létezés, azaz eszközlét, akkor teljesen önál ló, szabad al kotó emberi természet nincs Is. Ekkor valamilyen küls ő
kényszer rabjai vagyunk. A másik esetben, akkor, ha létünk (az emberiségé) a konkrét em be rek es etében Is külső kényszer nélküli; létünk eg és ze,
lényege az egyedi em be rek létezési módján át, abban megvalósulva egyenlő önállóság, azaz szabadság.
Term ész et es dolog, hogy ez a szabadság ekkor is magában rejti a
szükségszerűséget mint momentumot. Ez a szükségszer űség a történelmi
folyamat konkrét megnyilvánulásának, azaz az eddigi emberi alkotó- és
önalkotótevékenységnek eredménye. Olyan szükségszer űség, amely a praxis
fejlettségi fokával meghatározott. Olyan szüksé gszerűség, amely mindenki
álta l (tehát minden »felső er&' nélkül) önként vállalt kötelezettség, melyet
a többféle történelmi lehet őség közül legmegfelel őbbnek (az adott körülmények között legmegfelel őbbnek) megismertünk. Ez a megismerés tudat - ekkor viszont nem passzív tükröz ődés, nem hit, hanem történelmi
önalkotásunk, útkeresésünk folyamatából lesz űrt tanulság, ás ezért egyúttal értékideál, útmutató is.
A szabadságnak ez a »birodalma» azonban csak a szükségszer űségnek, a mai konkrét elidegenült lét ezés állapota birodalmának alapjaiból
nőhet ki. Ennek z ál oga pedig a »van» lehet őségeit »kell»-nek felismer ő
tudatos társadalmi élet akciója. Lé tünk így lényegében csak tudatos létnek
létezhet, olyannak, amely l én yegére történelmi önalkotásának folyamatában tör.
Amikor a közismert marxi tételt állítjuk, ás mondjuk, hogy nem a
tudat határozza meg a lé tet, hanem fordítva, akkor arra gondolunk, hogy,
noha a tudat ás a lét különböznek, de egyszersmind elválas zthata tlan egységben Is van nak. Arra gondolunk, hogy a tudat nem a léttől független,
befejezett fakticitás, hanem a tudatos lét reflexiója. Hegel mondta, hogy
• valóság a lényeg (Wesen) ős az egzisztencia egysége, s a filozófia ennek
• reflexiója. Az elidegenült valóság csak elideg enült reflexiót szülhet. Ez
• reflexió képtelen a lét megválto zt atására, mint ahogy az öntudat nélküli,
• hamis tudatú lét sem képes arra, hogy önmagát megváltoztassa. Marx
na gysága abb an volt, ho gy kimutatta a nnak szükségességét, hogy a humánusabb, emberibb lét csak az elidegenült létb ől, annak túlhaladásával
születhet meg. Képesnek tartotta az emberi tudatot arra, ho gy önmagát vizsgálva felismerje elferdültségének okait, s ho gy ezt éppen az elidegenült
valóságban ismerje fel. Anyagi erő nélkül ez a tudat az onban csak absztrakt
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spekuláció maradhat Ezért látta éppen a proletariátusban azt az anyagi
erőt, amely létezésének legembertelenebb, legelidegenültebb ~~voltától hajtva képes arra, hogy a tudattal (a filozófiával) mint szellemi fegyverrel tudatos létezémé váljék, s megváltoztaasa a világot, Ilyen értelemben határozza meg anyagi létünk, társadalmi valóságunk a tudatunkat, de
nem befejezett, adott »van« öntudatképtelen »adatt« szubsztanclalitása
gyanánt. Körülményeink határoznak meg bennünket, de mi a tudatos léttel
ezeket a körülményeket belülr ől tudjuk megváltoztatni.
—o j folyóiratunk címe: Létünk. Indulásakor az említett marxi tételt
választotta jehnondatának Hisszük, hogy a Létünk létünk alkotó forradalmi
praxisában olyan tudatunk lesz, amely csodálkozásra képesen kihámozza
jelenségenkből létünk lényegét. Nemcsak azt, amit a tudomány leírhat,
hanem azt is, amit a humánus emberi alkotótevékenység értékeszményként határoz meg. Hisszük, hogy munkálkodása során nevét nem a »van
egysíkuságában, sem a -kell- minden eddigi feltéteib5l elvonatkoztatott
utópiájában, hanem a tudatos létben, az adottból fakadó, de azt értékelni
és megváltoztatni képes létünk tartalmában bizonyítja.
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A végtelen tér fölszabadító érzést kelt, gondoljunk a nagy pusztákra,
ahol akadály nélkül röpülhet képzeletünk, fölöttünk a végtelen kék
ég és nincs határa. A végtelenen túl a gondolat nem léphet, a Végtelen fölszabadító, de ugyanakkor nyomasztó és félelmet kelt ő is lehet.
Torok Sándor művészetében - függetlenül a fejl ődési fázisoktól a térjelenség alapvet ő. A művész a térrel és az elhatárolásokkal eszmélt magára, és ebb ől kiindulva határozta meg helyét az életben, és
ebből a magára eszmélésb ől alakította m űvészetét. Művészete nem
közvetlenül »életrajzának* valamilyen vetülete, hanem eszmélésének
és magatartásának a lényege.
Torok Sándor képein a tér, a szerkezet és a fényjelenségek
konstruktív egységben állnak össze, de a forma mégsem öncélú nála.
A festő, aki most Forum-díjat kapott, nem marad adósa a közlési
szándékú művészeti elveknek sem, meg őrzi a művészetnek magas rend ű
feladatát, mert az emberért van. A fény és szerkezet a modern m űvészet újabb fejl ődési vonalába tartozik, mely az örök jelenséget, a
fényt és teret, szerkezeti viszonyulásban tartja és elhatárolt egyenletes
ütemekben »hullámoztatja..
A tér és fény egyenletes megszakítású rendszerbe kapcsolódik,
melyet színekkel és széles vonalakkal fejez ki. A vonalak félkörökben, párhuzamos nyalábokban találkoznak, kollektív rendben illeszkednek, rendszerük van, mint az elektromágneses hullámoknak. Torok
a hullámokkal áthatott teret keresztmetszetben mutatja be. A tér és
létezés föltételei inspirálják. A létb ől indul ki, melynek föltétele a tér.
Absztrakt, mértanias stílusában a tárgyi asszociáció m űszakiasan, de
csak mint elv jelenik meg. M űvészetében el őször a színeket, azután a
vonalakat látjuk és végül térbe fogjuk össze a kép elemeit.
A hatvanas évek elején jelentkezett mágikus tájképekkel, amelyek bizonyos rejtélyességükkel idegen égitestek tájaira emlékeztettek.
Az élettelenség, a reménytelen csend, félelmet kelt ő magas horizontok
titkokat rejtettek. Ezeken a képeken, a sivatag hatását kelt ő sárga-
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vörös tájakba egy-egy kék, zöld folt ékelődött bé, mint valami kiveszett civilizáció emle ę. Roppant idő- és térbeli távolságok illuzióit
keltették a világán lélrásókra emlékeztet ő alkőťăsok. A mostoha körülmények, az élet föltételeinek kedvez őtlen tájai »ellenségesek«, mintegy analógiák a nehéz viszonyokra, amelyek a tudat központjában
kaptak helyet. Szürrealistánák mondható »elátkozott tájai« kifejez őek.
Képeiben a létet ábszurd viszonyokba hozta, és élményei az egzisztencializmus akkori érzelmileg elterjedt világához kapcsolódtak. Kételyeinek összesűrített élményanyagát átlényegítette kozmikus tájaiba.
Sérelmei, mint annyi más művésznek, az inspiráció forrása volt, de
az élményeit szublimálta, általános emberiséget érint ő kérdéssé fejlesztette, és ezt a problémát aktuálissá tette. Rendszerez ő egyénisége a
kompozícióban találja meg a fest ői magatartás, a művészi kifejezés
alfáját, melynek omega pontjában a színek gazdagsága és fénycsodálata van. Az összetartó vonalak reményt és er őt keltőek, mely szembeszegül a végtelenség bizonytalanságaival. Ebb ől ered Torok dinamikus, bizonyos hullámmozgásra alapuló barokkos stílusa.
Amint elhagyta a horizontvonalat, a tér a világ űr homogén, tárgy
nélküli terébe szélesedett. A »tárgyak« hullámokká, légiessé alakultak;
melyeket vonalszer űen jelképezett. Ezek a kép atmoszférikus fényszer kezetű alapanyagába teljesen bellerneszkedtek, de nem mint három
kiterjedésű tárgyak, hanem mint eszmény, a tárgyak eszményi formája, mint lehetőség.
A homogén képfejlesztés terén Torok a paszte]ltechnikában jutott el fényszerkezeti koncepciójához. A pasztell lágy, szétszóró jelenségeket, a fény kifejezésére alkalmas, ugyanakkor éles kontúrokat is
megengedő kiváló anyag, melynek az olajjal szemben »poros« ritkítottsűrített koncentrációja érzetszer űen a tér, a világűr közegszerű. hatását
váltja ki. Ebben az elvont természet ű művészetben a bársonyos anyag
a realizáció érdekében szerencsés technikának bizonyult.
A pasztell kecses, elegáns és légies, a keménységekre, a drámai
kifejezésre kevésbé alkalmas, de a témához ill ő pátosz valamilyen
feszültséget mégis hozzáad. Megérezte, hogy a manapság háttérbe
szorult pasztelltechnika alkalmas a meggy őző hangvétel kifejezésére.
Képeit érzelmileg mély, bársonyos természet ű, a csodálattal és a
félelemmel árnyalt nyugtalanság jellemzi. M űvészetének kialakulásában a színek és a szerkezet a két legfontosabb tényez ő.
Tárgyak a lehető legkisebb mértékben kapcsolódnak témáihoz és
bizonyos asszociációs szerepet kapnak, tehát a kozmikus tereknek
mintegy staffázsai lehetnek. Képeiben a f őszerepet a dinamikus ritmusok adják, mégis a »tárgyak nélküli forma« épp a mértanias kompozíción keresztül kapja meg kifejezését. Torok m űvészetében elvontan
van jelen a forma, amely egyébként nem más, mint ritmus ős szerkezet, ezért stflúsa olyan absztrakt m űvészetbe sorolható, melyben a
formai minőségeké, az optikáé a f ő szó, vagyis először a látvány hódít
meg bennünket, s csak utána a gondolat.
A tárgyak nélküli térben az átlók, vízszintes és függ őleges vonalak, a félkörök párhuzamosak, szervezetten csoportosulnak, mint valami koordináta-rendszerben. Igy a tárgyak helyett a közlésnek mégis

valamilyen rejtett, de határozott szerep jut. Némelykor egy-egy szimbólummal, »kulcesal« ezt kifejezetté teszi, de újabb sorozatában határozottabb vonalstruktúrát alakított ki, melynél egyszer ű, ellentétes
színskálát használ, például a kék, piros, zöld, narancs világos és sötét
árnyalatai, de a fekete és a barna is hozzájárulnak ezekhez. Az általános fizikai térben kibontakozó, er őteljes színei a skála középregiszterét foglalják el. Az ellentétes és intenzív színek a dinamikus és
konstruktív világűri teret átlényegítik.
Torok művészetét lényegében a térnek emberre vonatkoztatott
viszonyai határozzák meg. Az emberiséget érint ő nagy kérdésekre választ kíván adni, mely - mondjuk meg őszintén - nem mi ndig biz tató. Pontosabban szólva: el őbbi fázisában kimondottan fenyeget őek
voltak terei, míg az utóbbi években kiegyensúlyozottak és szembeszegülnek a veszéllyel. A tér, a nagy fenomén, és annak szerkezete a
térben levő mozgásirányok közlésmódjának egyetlen, de megbízható
jele. Az ilyen művészetnek függetlenül eredetét ől, megvannak a sajátos ikonográfiai szabályai, melyeket a m űvész maga alakĺtott ki. Mögöttük nem szükséges mindenáron megfejtést keresni, mint például
valamilyen »kulcsjellegű« művészetben. Művészete szuverén és autochton: vetülete a térnek, mozgásnak és fénynek. Föltesszük a kérdést:
miért al akult ki művészete úgy, ahogy ma előttünk áll? Ezt többféleképpen lehet magyarázni, s amit elmondtunk, az egyike a lehetséges
magyarázatoknak.
Művészete eredeti. Olyan m űvészi jelenséggel van dolgunk, amely
mi ndenképpen vajdasági jelleg ű, amelynek Torok Új vetületet is adott.
A fénynek, a mozgásnak és a szerkezetnek olyan sajátságos viszonyait
al akította ki, mely több vonatkozásban a magyar m űvészettel mutat
rokonságot. A fény szeretete és a konstruktivitásra v al ó hajl am megerősíti ezt a gondolatot.
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ÉRTÉKES NÉPHAG YOMÁ N Y

Idő, idő, tavaszid ő. A jugoszláviai magyarság népköltészetéb ől. Válogatta,
a bevezetőt És a jegyzeteket írta: Bori Imre.
Forum, l7jvidék, 1971.
Az utóbbi néhány esztend őben a magyar népköltészeti gy űjtés iránti érdeklődés mind a közművelődés, mind a tudományos kutatás oldalán jelentćeen megnövekedett. Virágkoráról már aligha beszélhetünk, reneszánszáról
szólni sem volna pontos megjelölés, hiszen a gy űjtés jóval több mint egy
évszázada kisebb-nagyobb visszaesésekkel folyik. Az sem állítható, hogy
ezelőtt nem volt fontos ügy a folklór, most azonban számottev ően gyarapította táborát. Ennek a jelenségnek az okait tanulságos feladat lenne
fölfedni, egyelőre azonban sokkal több figyelmet érdemelnek a gy űjtői teljesítmények. A magyar folklórkutatók már évtizedekkel ezel őtt a »tizenkettedik óráról* beszéltek, de a szájhagyomány sokkal szívósabbnak bizonyult a jóslatoknál. Napjainkban azonban már nagyon megritkultak azoknak a nemzedékeknek a sorai, amelyek még teljességében ismerték a hagyományos műveltséget. Az utódok közt jóval nehezebb igazán szép És
értékes folklóralkotásokat gy űjteni.
Közelmúltban különösen a romániai magyar kiadványok keltették föl
az érdeklődést, köztük Is leginkább Kaliós Zoltán gy űjteménye, a Balladák
könyve, mely harmadfélszáznál több, ma Is élő népballadájával Kríza János híres Vadrózsáinak megjelenése óta (1863) talán a legnagyobb meglepetése a magyar népköltészeti kutatásoknak. A magyar nyelvterület más
részein Is megélénkült a gyű jtés. Ügy tetszik azonban, mintha a jugoszláviai magyarság kissé elmaradt volna a népi hagyományok felfedezésében
És megőrzésében. vtizedekig csak néhány, elvétve megjelent híradás és
kiadvány jelezte, hogy itt Is él a népköltészet És érdemes kutatni Penavin
Olga És munkatársai hosszú ideje tartó gy űjtőmunkája Is ezt bizonyítja.
(Jugoszláviai magyar népmesék. Budapest 1971) Népnyelvi vizsgálatok »melléktermékekéntK szaporodott folklórlejegyzéseik sora értékes gy űjteménnyé.
Abban az időben, amikor még nagyon keveseknek volt szívügye a jugoszláviai magyar folklór. Sokan talán azt hitték, hogy ha. valaha volt Is valami, ma már nincs az itt élő magyarságnak népköltészete.
A jugoszláviai magyar folklórkutatás a Hungarológiai Intézetben intézményes keretet kapott. Hogy mennyire a népköltészet barátainak És
kedvelőinek volt ás vasi igazuk, azt a Bort Imre válogatásában megjelent
kis kötet mutatja legjobban. Bori els őnek kfsérelt meg antológiát szerkeszteni a jugoszláviai magyarság néphagyományából. Mindenekel őtt ezért vált
szükségessé bevezet őjében az itt élő magyarok település- És népességtörténetéről vázlatosan szólnia. Hálás téma ez, mert a Mura vidékét ől az Aldunáig terjed ő , több száz kilométer átmér őjű területen a magyarságnak
szinte minden jeles történeti-néprajzi csoportja képviselteti magát. A pusz-
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tító török hódoltságtól ered ez a különös helyzet. A Duna—Tisza menti
síkság szinte teljesen elvesztette kultúrtáj jellegét ás annyira nem maradt
lakossága, hogy mesébe illó történetek keringtek az itt található föld b őségéről És termékenységéről. Ismeretes, hányféle nép fiai telepedtek meg például Bácskában. Közéjük sokfel ől érkeztek magyarok is. Ha különösen érdekes az északról délre vándorolt magyarság településeinek a kialakulása,
még inkább figyelmet érdemel az a néhány falu, a Dráva és a Duna mocsarainak védelmében nem vesztette el kapcsolatát középkori lakosságával. Bori
Imre jó érzékkel rajzolja meg a települések történetének f ő vonásait. Sajnálatos, hogy néhányszor kitelt ad olyan véleményeknek Is, amelyek - jó
Szándékuk ellenére - a magyar történelem hiányos vagy téves ismeretér ől
árulkodnak (a 6-8. oldalakon Kiss Lajostól és Baranyai Júliától vett idézetekre gondolunk).
Az őrző ás megtartó közösség bemutatása után a gy űjtők kicsiny, de
jeles csapatának a szemléje következik a bevezet őben. A sort az elsó magyar népi dallam lejegyz ője a becskereki Pominóczky Fülöp barát vezeti. Háromszázötven esztend ővel később követi Őt egy másik pap, a tudós Kálmány Lajos. Neki köszönhet ő, hegy a régi Alföld népköltészete ránk
maradt. Ha ő nem gyűjt plébániáról plébániára hányódva, ez a könyvecske
aligha volna Ilyen tartalmas. Mellette a jelenleg Budapesten él ő Kiss Lajosé a legtöbb Érdem, aki Szlavónia, Nyugat-Bácska És Dél-Bánság falvaiban végzett jelent ős népzenei kutatást. Kevesen tudják, hogy jó néhány, ma már messzeföldön ismert magyar nédal az ő munkájának eredm én yeként került a köztudatba (p1. Elment a madárka; ttres a galicka; Egy
szem búza teremjen stb.). Az A szegedi halastó, halastó... kezdetű dal pedig
Kodály Zoltán horgosi gy űjtéséből került az iskolás énekes- és daloskönyvekbe, majd vált sokfelé kedveltté.
Helyet kapnak a kötetben a mai jugoszláviai gy űjtők, Penavin Olga,
Király Ernő És mások gyűjtései Is. Kár, hogy viszonylag kevés szöveg képviseli a zentai gyűjtők (Burány Béla, Fábri Jen ő, Tripolszky Géza) munkáját, pedig az õ kiadványaik jelentették leginkább a folytonosságot a
jugoszláviai magyar fo].klór régi És mai kutatói között. Lejegyzett dalaik És
balladáik több figyelmet érdemeltek volna. Ugyanígy a kötetbe kívánkozik
Ujváry Zoltán hertelendyfalvi (Vojlovica) gy űjtésének néhány darabja is,
- különösen az egyik vitézi ének, mert ez a gy űjtemény méltán keltett
feltűnést néhány esztendeje a folkloristák körében (Népdalok és balladák
egy al-dunai székely közösségben. Debrecen, 1968). Viszont ha fájlajuk Is
Katona Imre kopácsi meséinek kimaradását (Csalóka Péter. Budapest, 1946),
meg kell értenünk hiányát, mert valószín űleg terjedelmi korlátok akadályozták meg az antológiába kerülését.
A válogatás így Is nagyon szép és változatos. Ebben a formában Is
kerek képet nyújt a jugoszláviai magyarság folklórjáról. Szempontjai a hagyományos magyar népköltési gyűjtemények szempontjaival azonosak: a
ballada, a lírai dalok, a tündérmesék teszik túlnyomó részét. Mellettük
kisebb helyet kap a lakodalom, a jeles napok, a gyermekjátékok költészete, a sirató, a monda, a trufa És az anekdota. Jó lett volna még például több ás többféle mondát (hiedelem-, történeti, eredetmonda stb.), a
népdalnak a szerelmi líra mellett más ágait is (bölcs Ődal, bordal, munkadal, vándordal, amerikás dal stb.), ráolvasást, legendát, szólást, közmondást, találós kérdést ás más népköltészeti alkotást olvasni. De ezek hiánya
miatt elsősorban nem Bori Imrét, hanem a folkloristákat okolhatjuk, akiknek munkája nem terjedt ki mindenre. Leginkább ők tehetnek arról Is, hogy
a gyűjtések gyakorisága nem volt egyenletes. Bori Imrének f ő válogatási
szempontul szolgált a területi elv. Példás módon végezte el a munkát.
Olvasható a kötetben a Mura-vidék, Szlavónia, Szerémség, Baranya, Bácska
és Bánság népköltészete. Nyelvsziget volta és különleges hagyományai miatt
érthetően több gyűjtés folyt Szlavóniában ás a Duna menti székely falvakban, de érthetetlenül elhanyagolták Baranyát És a magyarok által legsűrűbben lakott Közép- És Nyugat-Bácskát.
Bori Imre nemcsak válogatott, hanem közre adta a jugoszláviai magyar népi • kultúra igen vázlatos, de els ő bibliográfiáját Is. Jegyzetek gyanánt pedig rövid, alapvet ő folkl&tudományi magyarázatokat Is fűzött a
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gyűjteményhez, melynek különös jelent ősége lehet az iskolai oktatás és a
közművelődés terén egyaránt.
De nemcsak neki jár elismerés az úttör ő munkáért: köszönet illeti
azokat Is, akik közül a legjelesebbeket bevezet őjében Ő is tisztelettel említi:
az egyházaskéri (Verbica) Borbély Mihályt, a zentai Molnár G. Károlyt,
a kórógyi Tukmány apát, a hertelendyfalvi Kovács Juli nénit ás sokan
másokat, akik megőrizték és a gy űjtőknek elmondták a kötetben olvasható szép és érdekes néphagyományt.

NEC YEDI LÁSZLÓ

KÖZELEBB A VALÓSÁGHOZ

Szélördög. Bácskai népmesék. Penavia Olga gyüjtéséből elmesélte a gyerekeknek Jékely Zoltán.
Móra Könyvkiadó, Budapest és Forum Könyvkiadó, Üjvidék, 1971.

Az irodalmi kritikusok ás recenzióírók rendszerint nem valami nagy figyelmet fordí tanak a gyermekmesékre, s őt még az ifjúsághoz szóló irodalomra sem. Ez bizonyára annak a magyarázata, hogy a fiatal nomzedékhez

szóló irodalmi műveket esztétikai szempontból eleve valami alacsonyabb
rendű alkotásnak min ősítik - már csak azért Is, mert hát a mesére szomjas gyermek, de még az izgalmas tö rténeteket kedvel ő ifjú Is , egészen elhanyagolható tényez őnek véli az es zt étikai minőséget, illetve e gyáltalán nem
törődik vele, mivel általában nem Is érti, nem Is érzi, ez ért hát es a kritérium háttérbe szorul az irodalmi közvélemény szemében Is. Maga dr.
Penavin Olga is, aki példá ul a Széüirdög című kötetbe került bá cskai népmeséket gyűjtötte, úgy véli - amint azt egy interjúban kijelentette hogy »amikor a gyermekeknek mesélnek, az már a mese lesüllyedését jelenti.. És mindjárt hozzá kell tennünk azt Is, ho gy bár ez az interjú a
jugoszláviai magyar népmesegy űjteményről szól, azért egyáltalán nem ezzel a kötettel kapcsolatos, hanem egy sokkal nagyobb munkára, a budapesti
Akadémiai Kiadó gondozásában megjelent, Jugoszláviai magijar népmesék
című gyűjteményre vonatkozik, amely e gyáltalán nem a gyermekek felé
tekint, hanem tudományos ig ényű folklórgyűjtés eredménye -‚ olyan munka , amelyhez hasonló itt a mi területünikän eddig még nem volt.
A Szélördög kiadása, az összegy űjtött bácskai népmesék egy kis részén ek a gyermekek részére tö rtént átdolgozása, tehát voltaképpen egy egészen mellékesnek látszó munka, annál is inkább, me rt hiszen Penavir' Olga
eredeti műve, a budapesti Akadémiai Kiadó gondozásában, az lj Magyar
Népköltési Gyűjtemény 16. köteteként megjelent Jugoszláviai magyar nép
msék Is csupán másodlagos termék, mert hát úgy jött létre, hogy a nyelvjárási anyagot gyűjtő kisebb csoport természetszerűen hosszan meséltetett
a falui em berekkel, ezeket a m es éket hanzalagra vette, s fgy kerültek
elő ezek a mi talajunkból fakadt népmesék Is. Maguk a gy űjtők Is csak
utólag döbbentek rá arra, ho gy ezek a gyűjtést melléktermékek voltaképpen egy egészen külön folklóranyagot képeznek—,váratlanul föltárult értéket a tudatosan keresett értékek mellett.
A gy erm ek ek számára átdolgozott bác sk ai magyar népm es ék ezek
szerint már nem Is m ásodlagos, hanem harmadlagos termékei egy kitere -
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bélyesed ő munkának. S ha én most mégis éppen err ől a kötetr ől írok,
annak csak az a magyarázata, hogy a Szélördög - habár csupán ízelít ő
egy jóval kiterjedtebb munkából, s habár eleve •a mese lesüllyedését jelenti', mert hát els ősorban a gyermekekhez szól Jékely Zoltán avatott közvetítésével - mégiscsak a mi könyvkiadásunk újdonsága és eredménye,
mert hát a Forum adta ki, a budapesti Móra Ferenc Könyvkiadóval együttműködve, másrészt pedig a budapesti Akadémiai Kiadó gondozásában megjelent teljes népmesegy űjteményrő l már több recenzió jelent meg itt nálunk is. A Szél4rdög című , gyermekek számára kiadott kötetbe felvett
mesék pedig szintén alkalmat adnak arra, hogy némileg bepillanthassunk
kulturális életünknek ebbe a legújabban feltárt kincstárába, felfedezhessünk néhány olyan jellegzetességet, amely ezeket a mi jugoszláviai magyar
népmeséinket némiképpen megkülönbözteti az egyetemes népmesekincstől, jelezve, hogy azért ebb ő l a mi tunyának bélyegzett irodalmi talajunkból Is fakadhat valami érték.
Ebben a kis beszámolóban persze egyáltalán nem térhetünk ki arra,
hogy mennyiben Is egyeznek ezek a mesék a körülöttünk el ő népek bizonyos mesemotívumaival, annál kevésbé, mert hiszen még maguk a gy űjtők sem vállalkozhatnak - legalább is egyel őre - efféle ässzehasonlításokra. Vannak azonban ezekben a mesékben egészen szembet űnő elemek
is, amelyek egyrészt nyilvánvalóan tanúskodnak arról, hogy ez a motívumvándorlás ebben az esetben Is kétségtelen, másrészt pedig arról is, hogy a
bácskai falu népe (most csak a bácskai faluról beszélek, mert a Szélordög
csakis bácskai népmeséket tartalmaz), ahogy átvette, rögtön a maga arculatára át is formálta ezeket a motívumokat, s éppen ezzel az önkéntelen
átformálással közelebb Is hozta Őket a valósághoz. Ez persze egyáltalán
nem azt jelenti, hogy a bácskai népmese ehhez a valósághoz közelítéssel
elvesztette eredeti csillogását, eredeti ízét, s őt nyugodtan leszögezhetjük,
hogy bizonyára még nyert Is vele, színesebbé vált, közelebb került nem
Csupán hozzánk, hanem a konkrét esetben a ma gyermekéhez Is (mert
hát 'a népmese ina már egyre Inkább a mesél ő nagymama és a mesét haljgató unoka közötti kapcsolatra sz űkül!), aki egyre kevésbé elégszik már
meg csupán az egykori sárkányokkal, királyfiakkal és vasorrú bábákkal,
kacsalábon forgó palotákkal ás Operenciás-tengerrel, s egyre inkább az
űrhajók felé fordul az érdekl ődése. És lehet, hegy a mesél ő nagymama öntudatlanul Is a korszer űsödésre törekszik akkor, amikor olyan elemeket is
belesző meséjébe, amelyek nyilvánvalóan idegen testek a régi mesennyagban, ki Is rínak bel őle, de pillanatnyi felvillanásukkal is jelzik, hogy a
világ a népmeséknél sem torpan meg, a romantikus repül őszőnyeget egyre inkább felváltja - mondjuk - a sokkal prózaibb vasút, a palackból
előfüstölgő szellemet a cigaretta, s őt a szivar stb. stb.
A szó szoros értelmében vett fellegekben járó romantika (a repül ő
kastély) szorosan összekapcsolódik a legdurvább valósággal, úgyhogy még
szétválasztani sem lehet t őle. A mese ugyanis így szól: »Megfogja a fiú,
kiveszi a vasgolyót, ágy belevágja a falba, hogy keresztülfúródik. Leesett
a földre, s akkor volt az a nagy földrengés. (Vgy emlékszem rá, mintha
most Lett volna.« Egyrészt a szörnyeteggel viaskodó fiú - a szárnyaló
romantika, másrészt egy konkrét, valóságos földrengés, amire »úgy emlékszem
mintha most Lett volna.» A valóságot lopják be a mesékbe a
létező földrajzi nevek Is, a Duna, Tisza. A kígyófiacskában a hetedik emeletrő l vetette le magát az »öreg szipirtyó, hogy elkerülje a bosszúállást.
Aztán megjelenik valamiféle cápahal - tán a tengerr ől hazatért nyaralók
elbeszélései nyomán, megjelenik a zakatoló g őzás a síneken, s őt fölrémlik
a vasúti szerencsétlenség képe Is. A falusiak cigarettát és szivart visznek a
halálra ítélt katonának, még a kutyák is zsemlét esznek, az ifjúszép Árgyélus királyfi könyveket ás cigarettát vitet ki magának az almafa alá,
hogy azok társaságában, olvasgatva ás cigarettázva, vigyázzon a reggelre
beérő , de titokzatos módon mindig elt űnő Szép piros almára. Csupa Összefonódó kettősség, a szárnyaló képzelet és a földre húzó valóság találkozása.
Még az öröm kifejezését is szemléletesebbé teszi tán az az odavetett hun.....
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cutkás mondat, hogy »a kastélyban olyan Öröm volt, hogy még a legkisebbnek a tetüýe is táncolt.« Tetű a kastélyban - ős földrengés a repül ű kastély alatt elterül ő tájon.
A bácskai népmese képanyaga b ővült tehát valami valóságanyaggal, s
ha esztétikailag ez nem is jelent semmit, de mindenképpen közelebb került hozzánk - éppen akkor, amikor másrzt a feln őttek irodalma olyan
hatalmas léptekkel eltávolodott a valóságtól. S hogy ez a közeledés teljesebb legyen, föl-fölvillan még a hazai táj Is - a mesébe belesz őtt klumpa, amely közismerten bácskai tájszó, s őt még a többnemzetiség ű környezet Is, mert hát egyik mese h ősét Pájó bácsinak hívják.
Van aztán még valami jellemző ezekre a bácskai népmesékre, nem
csupán a valósághoz közelebb kerülés, a korszer űsödés, a bizonyos szempontból nyeglébb hangnem is, mmt például az, hogy »csapták is a szelet
a királykisasszony után,» vagy mondjuk az, hogy »a legszebb királyfi udvarol neki
A népmesékre általában az a Jellemz ő, hogy a jó ős a rossz

összecsapásából mindig a jó kerül ki gy őztesként, vagyis a mese igazságot
tesz, a valóság dolgai fölé emelkedve, s ez egy kicsit vigasz is a valóságban
elszenvedett sérelmekért. Csalóka vigasz, de hát még az efféle öncsa]ás Is
több a beismert tehetetlenségnél. Mondom, a Jó mindig gy őzedelmeskediic,
s es a jó rendszerint a legkisebb királyfiban, vagy a legklsebp, legfiatalabb leg&iyben testesül meg. Ez a legfiatalabban kifejezéere jutó gy őzelem nem marad ki ezekből a Bácskában gy űjtött népmesékből sem, ugyanolyan jellemző rájuk, akár sz »egyszer volt, hol nem Volt, hetedhét országon Is fúl, ott, ahol a kurta farkú malac túr» népmese-sablonjába merevedett kezdet, hiányzik azonban valami más, a népmese egyik másik, igazságkereső sablonja: az, hegy a történetben csak a rossz szenved kudarcot
A legkisebb ugyan győzedelmeskedik, de nem azért, mert jobb a többinél,
bátyjainál, hanem egyszerűen azért, mert fiatalabb. A legfiatalabb sikerének egyszerűen nincs magyarázata - legföljebb annyi, hogy bátyjai nem
akarták húgukat feleségül adni az oroszlánhoz, a tigrishes, vagy a griffmadárhoz, de ett ől eltekintve sem rosszabb szív űnek, sem fulosrabbnak,
sem érdemtelenebbnek nem bizonyulnak. Ezekben a népmeeékben elsorvad tehát a mesevilágnak az a régi-régi szabálya, hogy a gonosz, természetfölötti lényeken, sárkányokon, óriásokon, szörnyeken kívül magukban
az emberekben is élesen különválik a jó és a rossz, s a legkisebb királyfi
győzelme valóban ad bizonyos elégtételérzetet. De itt, ezekben a mesékben,
mint például A cica-királykisasszonyban egyszerűen azért sikerült minden
a legkisebbnek, mert » bal széls ő úton' indult el, s mert elnyerte a mesebeli fehércica rokonszenvét.
Persze azért nem mondhatjuk, hogy egészen kirotálódott ezekb ől a
mezőkből az igazság utáni vágy. A gonosz királynébari például a háborúról
alkotott idilli elképzelésben nyilvánul meg es az Ösztönös igazságkeresés:
».... akkor nem úgy volt, édes gyermekeim, mint most! Akkor csak a
királyok háborúztak, a katonaság pedig nézte, hogyan viaskodik a két király. Mikor annak volt az Ideje, leültek
sz asztal mellé, s beszélgettek. Mikor eljött sz idő, akkor viaskodtak.« A Sejhaý cím ű mese pedig valóságos

társadalmi tanulsággal Is szolgál: a zsarnok csak addig uralkodhat az elnyomottak felett, míg öntudatra nem ébrednek.
A Jó ős rossz szembeállításának hiánya tehát minden bizonnyal nem
Is az igazságérzet elsikkadását Jelzi, csupán valami nemtöródömséget, a
mese átvételének, vagy továbbadásának valami gépszer űsödését. Mert hát
hosszú az út, amíg - mondjuk - a Kigyó-fiacska meséje valahonnan a
Gyergyól-hegyek közül eljut ide a bácskai síkra. Módosul közben, elveszik
belőle valami, hozzátoldanak valamit, s őt - mint egyes mesék példája mutatja, bizonyára kett őből vagy háromból lesz: egy mese, s az összeálló részek között nem Is nagyon van meg a folytonosság, az egymásból következés.
Bizonyos, hogy a népmese ma mér az elsorvadás stádimnába jutott a nép
ajkán. Maga Penavin Olga Is szükségesnek tartja megállapítani, hogy »ma
már bizony úgy állunk, hogy a mesélés sz unokák és a nagymamák szintjére sffllVedt.« Ez a körülmény pedig föltétlenül maga után von bizonyos
elsekélyesedést Is: a népmese veszít eredeti fzéból, zamatjából. Nagyon Is
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itt volt hát az ideje, hogy egy avatott csoport - ha másodlagos termékként is - hozzálásson a mesegy űjtéshez. Mert ha végét járja is a m ese,
azért ma még feltárható a mesekincs, csak gy űjteni kell. Holnap azonban,
amikor a mai id ős nemzedéket fölváltják a fiatalok, nemcsak 5k maguk
hagyják ott 'a falut, és vándorolnak Ici idegen or szágokba Is a modern élet
után, hanem lehervad szájukról a népmese is. A hátralev ő, nem éppen
hosszú idő t kell tehát jól kihasználni. És éppen ezért annyira értékes Penavin Olga és társainak hézagpótló munkája.

KOLOZSI TIBOR

A SZÜL ŐFÖLD VONZÁSÁBAN

DUDÁS KÁLMÁN: Sugaras evezł5kkel.
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1971.

Dudás Kálmánról sokan megírták mér, sokszor elmondtuk róla, hogy
Bácska költője. A mi költőnk tehát, a szónak abban az értelmében Is,
hogy az egyet emes emberi nála úgy jele nik meg a szűkebb haza világának

közegében, hogy poézisének jelleget ad és forrása Is egyben. Megérdemli
hát, hogy Új kötete alkalmából pályáját s költészetét a hozzánk ta rtozónak
kijáró figyelemmel mérjük ML
Először Vád helyett cím ű kötetével vonta magára ar jvatotytak figyelmét. A Magyar Csillagbati Takáta Gyula (1942. április 1.), a Láthatárban
Juhász Géza (1941.' augusztus) méltatta. S mindketten megbecsülő ör&rnxnel,
meri erőteljes teheizéget éreztek Ici verseib ől, s mert úgy látták, hogy
Dudás - mint Takáta Gyula Írta - »Távol áll az elvtakult fajimádat üres
sz61ai~L« Fontos minősítés ez, szép jel egy költ ő fölött egy tébolyra
hajló időben, s é~ének külön rangot ad, hogy nem akárhol, hanem
Illés G~ folyóiratában öltött formát. »Legvonzóbb vonása az - mondta
Juhász Géza -‚ hogy nem veszti méltóságát, nem toporzékol, nem tajtékzik, nem uszít ... A jobbak bizalmának folytonosságára vall, hogy a harmadik Dudás -kkötetről, az Egy marék földről Csorba Győző már egy tehetségekben gazdag nemzedék nevében Írta Le a minősítést: »Dudás ezzel a
k&tetével nemzedékünk jeles ebb költői közé em elkedett.« (Sorsunk, 1944.
szeptember.) Ez a bírálat azért Is fontos, mart itt fogalmazódik meg el őször
az a fölismerés, hogy Dudás tájversei nem fényképek, hanem a költ ő
ügyeinek ás magatartásának kifejez ői Is: »A táj nem puszta táj a költ ő
szeméb en , több.: so rs u nk rész ese, öroineink, bánataink osztályosa, mely
velünk küzd, szorong, reménykedik.« Fölfigyelt Csorba Dudás szociális
érzékenységére Is, ami n em volt kivétel es adottság az akkori magyar lírában, de éppen ezért. számíthatott nyereségn ek eredeti módon szólni a vo-

natkozó térná.krÓL
E sokat Íg érő fogadtatás után a szerv es folytatás, a fokozatos kibontakozás várható fejleményei elmaradtak. Dudás 1948 őszén Magyarországra
költözött, s ott jugoszláv kapcsolatai miatt l)Q nbe került Ělletének ez
a. mostoha fordulata kihatott költészetére. Az igazságot kend őznénk eL
az életmű nagy hézaga maradna magyarázatlan, ha elhaligatnók, hogy a
szülőföldből való. kiszakadás és a börtön a kütőt tenné gyökeréről szakította lę .. Pontos volt.annak idején, Dudás Új jelentkezésekor Herceg János
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sejtése, hogy »a sztil őföldtől való e]szakadásba Dudás Kálmán, az ember,
beleroppant.« (Magyar Szó, 1961. december 10.) Az életnek ezt a megroppanását itermészetesen Dudás költészete Is memny1ette. Elég beszédes
jele ennek az, hogy az 1944-ben megjelent Egy marék fÖld után tizenhét
évnek kellett eltelnie, nifg Szederillat címmel 'ismét kötettel jelentkezhetett.
Hogy mi történt ezalatt, arról a versek keveset beszélnek, ha igen,
áát annyira elvontan es áttételesen. hogy az élebrajz tények bel őlük nehéz
volna kiolvasni. Pedig jó volna tudni, hagy a meggy őződését, a költői méltĆaágot 6s öszinteséget, az alkat törvényeit mindig olyan kcsnoly szigorral
őrző ás betartó Dudás milyen konfliktusokat élt át a zsdanovi esztétika
uralma közepette. Esete nem egy a sok közül, kisebbségi sorból kin őtt
aöltő lévén, sajátos tanulságokat kínáihatna. Ezek híján és k őtelességünk
szerint csak a publikációkra figyelhetünk. S ezen a síkom a Szederillat
előtti másfél évtized a műfordító évtizede. E~r ülteti át Dudás magyarra
többek között Mireslav Kirleža A Glembay család című regényét (19551
és A Glembay Ltd című drámáját (1958), Jeszenyin, Ivan Coran Kova čić,
Desarika Maksimovi ć, Gustav Krle],ec, Vasko Papa ás más eszázadi orosz
ás jugoszláv költő több versét, DubĽica Cosić ás Oskar Davičo egy-egy
regényét, s Ő úda a magyar olvasók kezébe a Klasszikus jugoszláv elbeszélések eddig legszebb gyűjteményét Is. (1958)
Bizonyos, hogy es a műfordítói működés inem független a költ ő elnémulásától, de a kényszerrnunkától kezdett ől különbözött. A gályapadot Ő
híddá változtatta, s ha tudjuk, kIket fordított, teljesítménye annál nagyobb
figyelmet érdemeL Több szempontból Is. ElCez&r azért, mert a jugoszláv
irodalom magyar tolmácsai között Nagy Lászlóig Igazi költ ő elég kevés
akadt. Elég Shakespeare, Baudelaire s a modernebb angolok ás franciák
fordítóira (Petőfire, Aslanyea, Babitsra, Tóth Aa'pádxia, Szabó L őrinere,
fllyésre, Rónay Györgyre, Nemes Nagy Ágnesre) gondolnunk, hogy az egyenetlenség kitűnjék. Hogy a t~ftó igazi költő legyen, ás a nyelvet Is tudja,
arra a jugoszláv m űvek farditói között viiszonylag kevés a példa. Dudás
Kálmán ezeknek a nevesekinek egyike. S ha még azt Is számba vesszük,
hogy nemzedéke nagy költ Őijhez, például Ivan Goran Kova čićhez szoros
emberi kapcsolat f űzte, hogy maga Is részese volt annak a világnak, amely
jugoszláv költőtársait nevelte, s hogy a modern érzékenység kifejezésére
a magyar lírát fölkészítő Nyugat-nemzedék vívmányait els ő ké7ibŐl kapta
s érlel-te sajátjává, akkor értjük Igazán, mért válhatott Dudás a hídépítés
szerepére különösen alkalmassá. Arra a szerepre, amely néhány hónappal
ezelőtt meghozta számára a méltó elismerést: a Szerb PEN Club díját.
Ennyit a hidverés esztétikai oldaláról.
A másik, a történelmi-politikai funkció legalább ennyire fontos. Igaz,
hogy a költőnek, egy egész Irodalomnak pedig különösen, nem a hídszerep
sz elsőrendű dolga, hanem hogy hitelesen kifejezze önmagát s a világot,
amelyben él, s amelyet képvisel. Nagykorúságának Is szinte mértéke ez.
Csakhogy a jugoszlávIai magyar Irodalom csak napjainkban kezd nagykorú
lenni. S hagy eddig juthatott, 'annak nehéz föltételei voltak. Föltétele volt,
hogy 1étén8k önmagán túlmutató értelmét, magyarok ás jugoszlávok egymás iránti snegbecsülését szolgálva, lblwnyltam tudja. A m űfordítás választást Is jelentett, vállalását annak, amib ől a vállaló szándékaira Is következtetni lehetett, s Ilyenformán az erkölcsi-szellemi alapozés részét képezte.
S ha a Bácskából elszármazott Dudás Kálmán Budapesten mutatta föl
KrleŽát Vagy Ivtan Goriami Kova čióot, annál meggyőzőbben demonstrálta a
fölnevelő szellemi közösség szándékait, orientációját. Dudás tehát Budapesten is reprezentált bennünket. Budapesten a magyar írótársadalom
előtt. S talán nem szorul részietezésre, hogy az ellenségeskedés idején
odaát mit jelentett ez a híd. Az egymásra utaltság s az egymás meghecsülésének v'aĹlÓságélniényét közvetítették ezek a m űforditásOk. Egy önérzetes, de sokszor hamisan informált népnek ezek mondták ci a legmeggyőzőtiben, hogy a Drávától délre milyen népek élnek, miként éreznek
ás mit akarnak. Most, amikor az önkifejezés gondja annyira elfoglalja a
jugoszláviai magyar irodalmat, a hídszerepnek erre a történelmi jelent őségére is illik emlékeznünk.
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S nem csupán az iliend őség miatt, hanem szakmai kényszerb ől is.
Hogy niagyarázhassuk: mi képesítette Dudást a kiszakadás ás a
traumái közepette költészetének regenerálására? Az els őrendű ok bizonyára
alkati természet ű : jelleménatk ereje, érzésvilágának egészsége. De a másik
Ok, amely az előbbiek műlcödásét lehetővé tette, a műfordításban terepére
lelt szolgálat öröme. Az értelmes munka tudata. Hossz ű távollét után,
mikor az Pletiel meghívására Ismét megjelent közöttünk, Vallomás és ars
poetica címen elmondott bevezet őjében erről a műfordítói szerepr ől külön
is szólt. Biskor mondta: »Sokan öníecsérlásnek tartják a m űforditásra
fordított időt. Pedig nem sz. Pm kora dfjúsálgom óta hiiatának éreztem.
Hídverésnek a nemzetek kultúrája között. Andriéi hidak nélkül, vallom,
( ... ) nincs jó közlekedés a megbolydult világ népei kozott. ( ... ) Nem Is
szólva arról, hogy volt időszak, amikor csak műfordításban hailliattam és
hallathattam hangomat. Válságos éveken segített át az irodalom gyakorlásában a műfordítás. Felejthetetlen emlékű mesterem: Szente]eky sugalmazásáuia kezdtem, s vállaltam kés őbb is, mert szolgálatot láttam benne.«
Tudjuk, hogy az »andri ći hidak« szerepér ől vallott gondolat nem új, de
vália.].ásánnk gesztusa, a szolgálat egyensúly őrző funkciójának hangsúlyozása már Dudásra valló adalék, s tényével a kritikusnak Is számolnia kelL
Volt ugyanis korábban Dudás költészetétiek egy Igen er őteljes szólama, a szociális érzékenység ihleteit objektiváló. Az emberpsaeon, árokparton 'tökmagot majmoló szegények képviseletében nyilatkozott e versekben Dudás, s mert a nacionalista mámor közepette, annak ellenében
tárták föl ezek a versek •a nábobi Bácska elintézetlen nagy gondját, az
álegység mögött rejlő 'végzetes konfliktusok fájdalmas tények, feszít őerejük
megérdemelt figyelmet keltett. Hogy 1945 után a szociális érzékenységnek
ez a szólama ehiélnult, az természetes, hiszen a történelem lezárta az évszáatados pert. De az fölt űnő, hogy ezzel együtt a közéleti jellegű témák
általában hátrább szorultak, s csak megsz űrtdbben, áttételesebben jutottak
szóhoz. Még azok a bizonyára életre szóló élmények is, amelyeket az igazságtalan bortonviselése teremtett. Megeshet, hogy egy b őkezűbb szerkesztés majd ilyen művekkel Is meglepi az olvasót, de addig azt kell hmnürzk, hogy az 1945 el őtt olyan aktív ás robosztus közéleti hajlam épp a
műfordításokban megvtai ćeuló szolgálatban talált rá lehet őségeire. Igazolni
lehetne est a lefordított m űvekkel, de azzal Is, hogy, a népek közeledésén
olyan Őszinte meggyőződéssel munkálkodó Dudás politikai aktivitása a
mai magyar társadialain központi kérdéseivel korántsem szembesül Olyan
szenvedéllyel, mint elődeié ás társalé, akikhez versekkel Is igazolható rokonszenv fűzi.
Tévedés volna ebből arra következtetni, hagy e folyamat során a
lfri,kus Dudás szegényebb, félszegelyb lett. 1961-ben, Szederillat címen megjelent válogatott verseinek kritikusai a tájverseic elniélyülésér ől, a sajátos
hang érettségéről s a gondolatiság előretöziéséről adnak hírt. (Simon István.
Kortárs; Várkonyi Nagy Béla. Jelenkor.) S okkal. A valóság köldökzsinórját Dudás sdhasem engedte el. De a fejlemények mégsem ~lémamentesek. Különösen nem, ha legújabb kötetének tanulságalval is számolunik. Ez a gyűjtemény az 1961 óta Írt versek foglalata, tehát már a magyarországi magyar irodalomban is alikilimatizálódott költ ő termését hozza.
S feltűnő, hogy ezek a verselc e vers ęk túlnyomó többsége - amennyiben
vers verstől anyaga szerint elhatámibaitó - még mindig Jugoszláviához
kötődik. S nemcsak Vajdasághoz, a sz űkebb hazához. Van, amelyik MeštriovlĆ szülőfaluját Idézi, van, amelyik Ivan Goran Kova čić emlékét, másik
a pliitvicei tavakat, egész ciikhjsok születtek az Adrián s f űződnek az
adriai szigetvilághoz; s persze a szül őföldhöz, a szillőfaluhoz ás Szabadkához Is jó néhány.
Ezek alapján, enyhe kajánsággal, azt hihetnénk, hogy Dudásban a
költő csak jugoszláviai útja során van igazán elemében. Ám aki tudja,
hagy élmény és versírás kozott milyen bonyolult a kapcsolat, az nem mer
elméletet konstruálni sz Ilyen látazatOlaból. Annyi azonban bizonyos, hogy
Dudás e]sősśyrban az itt, nálunk támadt élményeket Igyekszik verssé érlelni,
ezek erejét érzi lkényszerltõniek s bizonyára termékenynek is.
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S ez nem a költő magyarországi helyzete miatt fontos számunkra,
hanem azért, mert Dudás költői alkatának leglényegesebb vortásáröl vall.
Nevezhetnénk ezt h űségnek is, de félő , hogy sz esztétikai forrást nem
ismeni& el benne azok, akik erkölcs és poézis kapcsolatát egyre iazhbbnak
érzik. Jobb tehát kohéziós kézségnek mondani. Olyan adottságnak, mely
évtizedek távolából Is az eleven organizmus érzéjkenységével őrzi emlékeit:
kapcsolatát őseivel, akiktől a munka s a helytállás erkölcsét orokölte, tanulta (Osszefüggések); a kiscsikóévek csönd jével é€ rigófütty-viháncolásaival; emlékszik a búza s a gyümölcsök jó szagára (Kora nyár); gyerekkori jó pajtása apjának megszégyenít ően szegényes temetésére (Hazai hármas ének); Ivan Goran Kovačič szemének okos fényére (Mécses); a Palies
fölött wkékarany sál-éaént lebeg ő da]áairna (Paucs); messzetűnt ölelések
melegére; a nap, a tenger, a Neretva csodájára.
Emlékszik - írtak, s azért ismételjük ezt nyomatékkal, mert Dudásnál az emlék sohasem a melankólia reflexszer ű gépiességével ködlik föl,
hanem a megtartásra törekv ő szándék iritegritás őrző szenvedélyével. Még
akkor is, ha szigorúan tárgyszer ű képekben végzi a rögzítés m űveleteit.
Semmi kétség: Dudás múltat rögzít ő verseiben a Proust által fémjelzett
modern érzékenység egy változata dolgozik. És az sem kétséges, hogy ez a
törekvés tudatos. A múló id ő megkötésének óhaja ilyen tételes közvetlenséggel ölt alakot például Ërintő című versében:
Játékosabb vagy mint szerelmes delfinek,
fegyelmezettebb mint a ciprusok.
csupafény palástot rádadom,
rögzítsen így mi ujjaink közt elzizeg,
veszítsen így mi menthetetlen elzuhog.
Még világosabban igazolja a látvány rögzítésének prousti szándékát

Madár című versének ez a szépsége miatt Is figyelemre méltó részlete:

Madár
repül egyenletes ütemben.
Farktolla még talán a nyárban
de csőre mér az őszbe váj
s nem éri el a csillagot Ez kényszeríthet úgy ügyelned?
Sokszorozottan így vagy ott,
a prousti pillanat ha vár.
Van ennek a pillanatmegköt ő törekvésnek egy mélyebb indítéka: az
a haláltudat, amely egyben-másban Kosztolányi halálélményével tart rokonságát. A Kvarner sziklavilágától búcsúzóban, a száguldó vonat ütemére
lüktető ritmus ízeiben az elmúlás, az omlás, a sziklaéleken zúzódó percek
elvesztésének képben, zenében sodródó mozzanatai végül ahalál felé való
nagy utazás, az Id ő múlásának folyamatává súlycsodnak. (Búcsú sziklaélen) A lejtő gyalogútján föltűnő, majd eltűnő fehérruhás parasztlány s
a tengerjáró nagyvilági démona is a távolba réved ő költő képzeletében
abba a végső síkba billen át, ahol a két kép kiáltó ellentéte a semmibe
oldódik. (Találkozások) S ez a végső esély fölrémlik még sok más jelenés,
látvány záróakkordjaként Is. Különosen az ifjúságra emlékez ő versekben.
Fölrémniik nosztalgikus, fölrémlik filozofikus változatban, de sohasem azzal
a rémülettel, amellyel Kosztolányi idézgette a halált. Dudás elmúlásérzéseit a sztoicizmus bölcsessége lengi be. Ez erezi be azokat a képeket, amelyeket gyöngéd kézzel illeszt a jelenségeknek mélységet adó elmúlás keretébe. Ez ,békíti meg a nagy szépségek elérhetetlenségének gondolatával, ez
óvja meg attól, hogy boldogságra, fényre fogékony szomjúsága liheg ő hajszává fokozódjon. A Fedélzeti vázlatok, Aranyköd cím ű darabja önmagában
is elég volna, hogy e képességek jó költ ői lehetőségét bizonyítsa. De egyelőre nem a versek értékér ő l, csak a hajlamok s a világkép természetér ől
beszélünk.
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S magát az élménytípust már csak azért sem volna helyes túlértékelni, mert a nosztalgikus elmúlástudat, ha vannak is poétikus megnyilatkozásai, lényegében terméketlenebb élménytípus, mint az a 'haláltudat, mely
a létezés intenzív átélésére s az &nala'kítás felel ősségére kényszerít. Proust
vívmányát az tette elévülhetetlenné, hogy az emlékezés nála az atombontás bőségével hívta elő a letűnt idő birodalmának irdatlan gazdagságát. A
líra sün tő természete nem kedvez az ilyen eljárásnak, s Dudás valóságrögzítő hajlssnát Is csak motiválja az elmúlástudat gyökerén n őtt líraiság.
Lényegét korszer űbb adottság határozza meg. Fölt űnő ugyanis, hogy Dudás
nemcsak ifjúsága, nemcsak gyermekkora süllyed ő emlékeit igyekszik őrizni és rögzíteni, de jelene eseményeit is mindig a jelent ős dolgoknak kijáró
figyelemmel Igyekszik versibe fogni. F őleg az utazásai során eléje toluló
képeket, a természet s az ember emlékezetes megnyilatkozásait. A fény ben lobogó leánderek hátteréb ől feltündöklő pompás asszony látványát például a Dél, párduccal című kis versében; a szigeteknek azt a pillanatát,
amikor éjjeli leplüket éppen levetik (Szigetvilág! Szigetvi lág!); a lokrumi
éj tücsökzenéjét azon a ponton, amikor a lét kereteit teljesen kitölt ő, sőt
szétimzítő teltséggel szól (Lokrumi éj); a Palicsi-tó déli csöndjét s benne annak esszenciáját, amelyet az élett ől remélt. (Palics)
És ezzel Dudás költészetének kuleskérdéséhez értünk: tárgyiasságának természetéhez. A kivételes pillanatokra szegez ődés ajzott ihlete Önmagában az »impresszionista esetlegesség.' bizonyítéka is lehetne, s így Dudás
tájlmrája merő anakroniizmus. Nincs itt terünk érdemben szólni arról, amihez érvet több, Kosztolányiról, Tóth Árpádról szóló tanulmány is kínál,
vagyis arról, hogy az »impresszionista esetlegességek.' sokszor mennyivel
tartalmasabb mondanivalót fejeznek Ici, mint a szándékolt okoskodás.
Dudás esetében Is, már az el őbbi példá'kban Is észrevehettük, hogy a világból kiszűrt látvány s a kivételes pillanat alkalmát az átélés milyen intenzitásával, milyen magas igénnyel avatja lényeget példázó eseménnyé a
költő. Simon István vette észre, hogy Dudás tájverseiben van valami látomásszerű. Valami, ami túlmutat a jelenségen, amelyet a vers idéz, de nem
úgy, hogy mitizálja azt, hanem úgy, hogy átizzik rajta, alkatába itatódik.
Utazás című verse például nem más, mint az utazás rendkívüli állapotának elemzése: a jelenségeket merészen összekapcsoló, a korrespondenciákra
képesítő ihlet tér ás idő fölé emelő hatalmának megidézése. Annak a hatalomnak, amely old és összesít, kibontja a perc távlatait, s átsüt a jelenségeken. Ars poetica értékű megnyilatkozás ez: a Dudás tájverseiben érvényesülő szándék tömör foglalata. S ha föllapozzuk az említett verseket,
tapasztaljuk, hogy egyenetlenül bár, de megvalósul bennük a kit űzött cél.
Figyeljük csak meg például a már többször említett Palics című versnek
ezt a látszólag céltalan képszövevényét:
Kavics se zizzen, lomb Se. Veszteg
a túlsó part is: sása alpár
nagy párna most a rest neszeknek,
szél fodra míg e parttalan nyár
fényözönébe eltüremlett;
mint anyakar ha féltve dajkál,
mert már-már szendereg a gyermek,
sugár se ringatóbb e karnál:
őrzi a tó a déli csendet.
Parányi felhő, kékarany sál
fölötte dallamot lebegtet.
Csak állsz, és része vagy e csendnek.
Bizony nem a tájjal Összehangoló, mindent Összemosó zeneiség révén
ölt itt formát a költ őt a látvány részévé avató átlényegülés, hanem elemzés révén, mely a táj áhítattal szemlélt, óvó teljességét a féltés árnyaival erezi, hegy el őkészítsen a záróstrófához, melyben együtt jelenik meg
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az élet teljességét igényl ő ifjúság emléke s annak sugajma, hogy ez az
igény bizony nem teljesült. Talán nagyon is bonyolultan formálódik
ezért a tájkép, de bizonyos, hogy inkább a baudelaire-i s a Szabó L őrinc-i inte]lektualitás mintájára, mint az impressziókat ledér ötletszer űséggel öszzefűző hangulatversek módszerével.
De itt van a küls őre szimpla »éhnényvers'c-nek tetsz ő Szigett'ilág!
Szigetvilág! című költemény. FÖ]iIdézi a sziget hajnalra kelésének pillanatát, s aztán reflexiószer űen fejezi ki a vágyat:
Ó, hogyha terheket letéve
s feledve évek zátonyát,
e szigeti halászok közt csak egyszer
venne a tenyerére
kedved szerint
az élet egy hosszú hosszú nyáron át!
Önmagában bizony nem adna sokat ez a megnyilatkozás, de ahogy a
hozzá vezető strófákban a sziget életmozzanatai lüktetni, fényleni kezdenek, a szín ás a mozgás gyöngyöz ő harmatosságában, a tündökl ő rugalmassúg szellemi derűt ás vegetatív örömöket, jó ízeket elegyít Ő ajzottságában.
a magas fokú létezés, az egzisztálás lehet őségét mint megélhet ő, mint lehetséges esélyt tudja Dudás megérzékíteni. S hogy egészen a már idézett
strófáig a valóság közegéb ől koncentrálja ezt az emberi érdek ű szuggesztiót, hitelét biztosítja. Hitelesíteni tudja azt a nem divatos meggy őződést,
hogy az ember boldogságra termett, a világ otthona, közege a boldogságnak, s az ember képes reá, noha ő, Dudás Kálmán részese már alig lehet.
Miért volna ez alábbvaló teljesítmény, mintha valaki a lét iszonyatáról közöl találó 'képeket? Dudás hiteles tud lenni a boldogság jelképei
előtt is. S nem azért, mert a vers végén formát ölt az idl]lb ől való kirekedtség sajgó érzése, a helyzettudat józansága, hanem azért, mert az idillben tündöklő fényes esszencia már önmagában 'Is, a záróakkordokkal pedig különösen jelzi azt a feszültséget, amelyben a mai ember édent ől való
távolsága s az édenre való szomjúsága egyszerre fejez ődhet ki. Aligha
kétséges, hogy ennek a hitelességnek Is a tárgyiasság a záloga. Az, hogy
Dudás nem ráhangolja a világ dolgaira, mozgására a maga érzéseit, azok
dinamikáját, hanem kiszabadítja bel őlük a bennük rejlő s embernek való
jelentést
S nemcsak az idézett versre áll ez. Dudás mámora ritkán zengi túl 'a
jelentést, többnyire ilyen intellektuális fölismer ő, a jelenségen átsugárzó,
jelentéskiszabadító m űveletből fejlik. Ha megejti, szívén üti egy táj, egy
benyomás, nem omlik el a hangulat mámorában, hanem a kifeszült húr
módján lesz fogékonyabb s látása élesebb. A meginduló áramlásban, mint
a reggeli fényben, frissen, szikrázva izzik föl az értelem Is és keresi, kicsikarja az önIsifejezés nyelvi eszközeit. Nem mindig teljes sikerrel, de az
föltűnő, hogy többnyire nappali világításban érik Dudást az ilyen szerencsés Pillanatok, s az Is, hogy ha alul marad, inkább bonyolultságokba
gaba]yodik, mintsem szimpla hangulatiságra hagyatkozna. A dolgok jelentést közvetítő erejében még kudarcai közben Is jobban bízik, 'mint a
zeneiségben. Kísért Is nála a versszerűtlenség veszélye. Mintha félne bravúrozásra Is képes hajlamától. Mintha prózához közelít ő szigora a játék
örömétől Is eltiltaná, noha tudja - beszél is róla -‚ hogy a költ ő homo
ludens Is, nemcsak felelős elme.
Ez a tendencia engedi mind nagyobb térhez a s űrítésnek azt a változatát,, amely a gondolatot szívesen közli absztrakciókban. Olykor az életszerűség, a természetesség rovására Is. Szólal két fa című versének egyik
részletében például így lesz nehézkessé, sutává, magyarázkodóvá ez az
elvontság:
Hogy térdepelnek itt a szüziség
szimboluma, a zárt kagyló fölé,
a birtoklás mi megszeppent jogával
s mily elveszetten: azt csak án tudom.
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Szépapját idézve, aki jobbágyként talán ura ellen lázadva szökött
Bácskába, Ilyen sorokat ír:
így rontott kényurára tán,
mert daca túlforrt a t űrésen.
(Egyre fényesebb)
s idézhetnénk ilyen poézisrontó sorokat az igen fontos Mécsesb ől Is,
ahol az Ivari Goran Kova ČiĆhoz fűződő barátságának emlékeit nem tudja hibátlanul a halálhír hallatán támadt megrendültség, a baráthoz beszélés nyelvére váltani. Noha helyenként ilyen remek találatokkal tudja
összekapcsolni a Goran szavalt idéz ő részleteket s a maga fájdalmáról tudósító vallomást:
S nyúlok is válla felé: - Mit írtál? - mint annyiszor, kérdem,
ás mintha hallanám: - Csak karcolás a horvát parlagon.
Tízéves hangot tart a dúlt ideg, s megroggyan mégis a térdem:
iker teher a veszteséget mérnem s emléked tartanom.
Mindezekbő l önkéntelenül kínálkozik a konzekvencia: Dudás számára
a kivételes pillanattá jelentékenyül ő élmény, a látvány tárgyi valósága az
érzékletesség s ennek révén a hiteles líraiság legjobb biztosítéka. S ha es
így van, akkor egyszerre megértjük, miért éppen az utazások során kerül
ő Igazi elemébe. Bizonyára azért, mert a mindennapi dolgok megszokott
világából kiszabadulva zavartalanabbul adhatja át magát a szemlél ődés
alkalmainak, a látvány varázsának. Nincs ezzel ellentétben az a tény, hogy
jobbára jugoszláviai útjai során nyílik ki szeme el őtt a világ, hogy ilyenkor legtermékenyebb. A hazajövetel izgalma természetszer űen fokozza lényegkereső, időmegkötő koncentráltsággá az érdekl ődést. A régr ől ismerős dolgok Új arcának meglepetéseivel tartja éber ajzottságban a szellemet, a veszend őség tudatának nyomásával teszi feszültebbé a viszonyt a
dolgok ás a költő között, az élet ás halál végpontjai közötti tartalmak átélésére képesít, távlatot ad a jelenségeknek. Egyszóval: Dudás költ ői ösztöne érdekeire talál a nálunk zajló utazás alkalmaiban.
Lehet, hogy van ebben a h űségben dac is, tüntetés a világjárás, a
szomszédolás turistafelületessége ellen, s védekezés a magánnyal szemben.
Az utóbbi növekvő tendenciájáról külön is beszélnek ezek a versek, s ennek kapcsán a közvetlen környezettel tartott kapcsolatok elégtelenségéről Is:
Baráti szóra, szeretetre
gyötör még olykor szomjúság,
de mire földerengne benne,
bizalmad óva fordul át.
Morbus stoicus című verséből való ez az idézet, s címével Is, de más
részleteivel Is a »börtön ás kétely< bizalom őrlő szerepéről tudósít. Máshol - Igen árulkodón - arról ír, hogy a napfényben kibomló Virág csodája előtt merni kell »boldognak látszani.« Arra vall ez, hogy Dudást a
léttel való rendezett kapcsolata éppúgy elkülöníti a ziláltság, az iszonyat
divatjának hódoló irányoktól, mint sérelmei, keser ű tapasztalatai a híg optimizmustól. Ellenállt a zsdanovi esztétika sugalmainak, a helyezkedés
alkalmainak (Följegyzés), de az élet értelmét, az ember lehet őségeit tagadó
divatokkal sem tud azonosulni. Mindez közrejátszik abban, hogy »bátor
magányra« biztatja, neveli, edzi magát. (Öreg fák alatt, odahaza) S hogy
kiszabadulva ebb ől az elszigeteltségb ől, abba a közegbe, ahol magát fontosnak, egy nehéz körülmények között zajló munka részesének, egy közösség illetékes képvisel őjének tudhatta, - elemében érzi magát. Dudás ragaszkodása szül őföldjéhez tehát nem szokványos nosztalgia, hanem az értelmes, célja felé haladó, méltó szerepben zajló élet igenlését Is jelenti.
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Ez a titka annak, hogy új kötete, a Sugaras evezőkkel a nyitott lélek
érzékenységével ás a súlypontját érz ő, gazdagságát tudó szellem fesztelenségével járja végig élete tájait, s id ő kedve szerint fánál, szerelemnél,
tengernél Vagy MeŠtrovi Ć szobrainál. S így van a formával is. A tárgyias
szigor s a tömörít ő szándék, s talán a zenei mámor megfékezésének józan
ösztöne íz a prózaiság felé kényszeríti, de emellett tud és mer könnyedén,
vMtn,frç iMk(kç alakzatokban 9 szikráz 6 rímekkel sodorni is.
Gazdagodás sz a kötet Dudás m űveinek sorában, s frissesége Ígéret
is, hogy nem vége, hanem része az emelked ő folyamatnak.

DÉR ZOL TÁN

MEG VALÓSULT ÍGÉRET

SÜTŐ ANDRÁS: Anyám könrjű álmot ígér.
Kriterlon Könyvkiadó, Bukarest, 1970.
Néhány évvel ezel őtt még hiába
kerestünk volna olyan romániai
magyar regényt, amely a legaktuálisabb jelenr ől, annak jellemző
sajátságairól - az együttél ő nemzetiségek életéről - vallana. Bálint Tibor Zokogó majom című regénye után most ismét megállapíthatjuk: megtört a jég, olyan m űvek születnek a romániai magyar
Írók tollából, amelyek már a m űvészi teljesség igényével vállalkoznak a ma ábrázolására: képesek
magukat elhatárolni mind a világnézeti, mind pedig az etikai konvencióktól, és nem jellemz ő rájuk
a kipróbált méretekhez való ragaszkodás. Az általuk alkalmazott
probáció szubjektív er ővel párosu
ló válóságérzetból fakad, és irá-

nyftó elveit íz Innen nyeri, az anyag megformálása pedig nagyfokú pezichogén proximitásról tanúskodik.
Mindez nagymértékben növeli a
md - társadalomtörténeti értékein
túl - esztétikai értékeit Is. Süt ő
András könyve azok közé a jelentős alkotások közé tartozik, amelyek az irodalom fejl ődésének nem
valamelyik mellékágához, hanem
mindenkor a fejlődés törzséhez
csatlakoztak. Kapcsolatuk az eszté-

tikurn gyökereivel így mindig közvetlen és zavartalan maradhatott.
A Sütő-könyv külső formai jegyeinek elmosódottsága sok vitára
adott okot és f őképpen alkalmat, a
belső
tökéletesen megkomponált
forma viszont már nem izgatta
ennyire a kritikusokat. Pedig éppen ebben - a tartalom által determinált belső forma meglelésében - kell látnunk Süt ő ábrázolásmódjának különös eredményeit A
belső formának és a md tartalmúnak szakadatlan ás szerves egysége teszi lehetővé számunkra, hogy
akár -képlet« formájában - nagyon leegyszerűsítve, de lényegében
megragadva - felvázolhassuk az
Anyám könny ű álmot ígér konkrétan realista ábrázolási megoldását
A »képlet:.'
a mezőségi parasztasszony (az
író édesanyja) arra kéri fiát,
hogy írjon már egy könyvet
az életükről, egy igaz könyvet, amely az anya képaeletében tulajdonképpen valami
totálisan embert ~ágszolgáltatást jelent & az író megérti édesanyja kérésének
mély társadalmi-emberi lényegét, rádöbben, hogy vala-
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kinek valóban meg kell frnia
azt a könyvet - azonosul anyja szándékával és megszületik
a könyv, amely a lényegi s űrítés segítségével tükrözi a kiválasztott életdarabot, beágyazva azt napjaink romániai
magyarságának társadalmitörténelmi valóságába.
A logikai konkiúzió a kiindulóponthoz, az ember nembeli lényegének a kereséséhez vezet vissza
bennünket. A mű kompozíciója csak
itt, a megvalósított tartalmi eredmények formájaként vá1ik teljessé.
A könyv immár a megvalósult ígéretet jelenti: az anyai-fiúi óhajszándék és az érzéki megjelenítés
művészileg hitelesített termékeinek
harmonikus egységét, megbonthatatlan szintézisét. Ezért koronázza siker Sütő András próbálkozását, egy
olyan kísérletet, amely - a napjainkban elég gyakori formalista kísérletektől eltérően - jelent ős eredményeket hoz, a társadalmi-emberi
valóság lényegét tárja fel koncentrált formában.
A magyar irodalom jelenkorára
az utóbbi évekig nem tarthattuk
jellemző sajátságnak a megdöbbentően, lenyűgözően értékes alkotások
jelentkezését. Hihet ő-e, hogy megtört a jég? Amióta az irodalomkritika tudatosította az olvasóközönségben, hogy évszázadok óta tartó
hullámzásában a magyar irodalom
napjainkban a legder űlátóbb vélemények szerint sem a hullámhegy
csúcsánál tart, fokozottabb figyelemmel várunk a »berobbanó,- meglepetésekre, számon tartunk minden
ígéretet.
Ezzel a várakozással arányban is
áll a kísérletek száma. A meglepetések mégis ritkák. Az illusztratív
művészetek korának lejárta után
most az üres formalizmus vonzása
téríti a legtöbb kísérletez őt vakvágányra.
Az Újszerű formák keresésére irányuló próbálkozások gyakoriak a
magyarországi írók és költ ők körében is, az irodalom fejlődése mégis
sokkal Inkább egy többé-kevésbé
egységes kontinuitás jegyében történik. Nem csupán az irányzatok
kiélezettebb harca, hanem különös
helyzetükb ől adódó eltérő létalapjuk miatt, a nemzetiségi magyar
irodalmak valóságtükrözésében különböző fokon és minőségileg Is
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más-más formában - inkább a
diszkontinuitás érvényesül Természetesen a kategorikus elhatárolás
lehetetlen és a magyar irodalom mai
állapotát a kölcsönhatások szerves
egységében kell látnunk. Jöv őjét pedig nem csupán ebben az állapotában, hanem tendenciáiban, ígéreteiben és - nem utolsósorban - mind
gazdagabb lehet őségeiben kell keresnünk.
Sütő könyvével már sokat foglalkozott a vajdasági kritika is. Ha
azonban a mű számunkra különösen sokatmondó tanulságait tesszük
a mérleg másik oldalára, nyilvánvalóvá válik, hogy mégsem eleget.
Elsősorban foglalkoznunk kell a
könyvnek azokkal a hely és id ő tekintetében is általánosan időszerű
mozzanataival, amelyek kit űnően utalnak mulasztásainkra, azokra a területekre, amelyeken még a legels ő
lépésekig sem jutottunk el, pedig lehetőségeink - akár a szociográfia,
akár a folklorisztikus regény ős elbeszélés síkján - nyilván nem eny nyire szegényesek. (Gondoljunk csak
azokra az ígéretekre, amelyek elvétve jelentkeztek a pályázatokon,
de később nem találkoztunk velük.)
Sütő András naplójegyzeteknek
nevezi könyvét, de ha túl komolyan
vesszük esetében a szigorú formai
kategorizálást, akkor tulajdonképpen hangulati epikával, lírával találkozunk. Ugyancsak a tényirodalom is jelentős alkotást tisztelhet a
műben. Gál Ernő, a szociológia professzora találóan emeli Ici Süt ő
könyvének szociológiai értékelt.
Hangsúlyozza, hogy a könyv a romániai társadalomkutatásnak is jelentős eseménye, hiszen a szociológusokat megel&ve »megtette az els ő
lépést az Új Erdély felé.
Sütő nagyon jól Ismeri a falut
ahhoz, hogy egyszerűen csak szociográfiát alkosson róla. Ismeri az ott
élő emberek életét, az azt mozgató
erőket, az apák és nagyapák gondolatainak, tudatának határait. Ami
egyedül optimizmussal tölti el, az az
akarásuk, az erkölcsi erejük, amely
újra és Újra vereségeik fölé emeli
őket. Gunyoros prozopopeával figyeli a különböző »felső elvek« jármában öntudatoskodó falusi pártbiztosokat, és egyúttal a bürokratikus
megnyilvánulások kritikáját is
nyújtja.
A könyv tartalma valóban naplószerű : •a falu életszférájából ki-

szakadt fiú, az író hazalátogat, egy
időre Újra hozzánő ehhez a közösséghez, hogy magatartásával bebizonyítsa morális lciáUással párosuló
ódatartozását. A felmérés igényével
tekint bele az életükbe, a bels ő világukba, az érzéseikbe. Irónikus figyelemmel kíséri mozdulataikat,
szavaikat, gesztusaikat, de ez az irónia asz érdekükben, értük szól. Néha
rajtakapj magát szánó cinizmusán,
Ilyenkor releváns érzésként a fájdalom és a bocsánatkérés uralkodik ei
hangjában, hogy aztán egy újabb
tiszta motívumot emeljen ki az életükből, és a megjelenítés sikere által felfokozott szenzibilitása a derűt is Újra lelkébe lopja.
Találkozik a különböz ő »rendű
és rangú« rokonokkal, Újra és újra
megrajzolódik előtte egy-egy tipikus
életskála a maga kopott számlapiával, aprócska számaival, hogy azután ezeket a sorsokat az id ő történelmiségében okozatokként is kimutathassa. Ünneplik az Andrásokat,
temetik a halottakat. Az emberek
fájó melankóliával élik sorsszerű életüket, egyéni életerejük a konvenciók miatt ellankad és csak apró
gesztusokban nyilvánul meg, noha
megálmodott életük formátlan parabola-vágyaiban végigkíséri 60-70
évüket. Életbölcsességük sajátos, de
erőt jelent. »Nagyapám az emberi
élet egyetlen értelmét a munkában
látta. Az élethez való jogukat a fölvagdalt száraz ég ölszárnán, a mosáshoz, fözéshez felhordott víz
mennyiségén mérte. A játékot naponként elátkozta, s mélységes megvetéssel tekintett a feln őttekre, akik a gyermekekhez lehajolva maguk is gyermekded m űveletbe fogtak... Semmit el nem ismert, ami
képletes formában jelent meg el őtte, hitte, hogy Istenlétezik, de a hit
gyakorlásával járó ceremóniát száműzte az értelmes cselekedetek rendjéből. Reggeli mosdáshoz a törülközőbe suttogta az imádságot; ha
ilyenkor zajongás támadt a háta
gött, egy-egy szilaj káromkodást is
beleszőtt a szent szavak kÖzé.
Életük szimboluxnmá alakul a
tolla alatt: a kísért ő múlt szimbólumává, amelyet a foikrozisztikus
vonások kiemelésével varázsol érdekesen maivá. Szülőföldje, a Mezőség Úgy társul ehhez a jelképhez,
mint az évszázados keserű örökség
színtere. A közelebbi színtér Pusztakamarás:

»Hol vagyunk hát?
A Mezőségnek hívott erdélyi
dombvidék kellős közepén, Kolozsvártól negyven, Marosvásárhelyt ől
hatvan kilométernyire, távol a vasúti és szellemi közlekedés üt őereitől, hajdani lápok, tavak, nádasok
kiszikkadt völgyében. Makkai Sándor püspök Úr néhány évtizede regényt írt rólunk, vagy inkább segélykiáltást, az volt a címe: Holt
tenger.'
A mű alapgondolata megáUja 1téletünicet, ha a regény panaszait
olvasva egy pesszimista śzemléletre,
életérzésre vélünk ráismerni. Süt ő
megfogalmazza a törvényt, az emberek élni születnek...
»A Puszták népe hathatott így a
kortársakra; egy közeli s mégsem
ismert világ felfedezésével lelkiismeretre riasztott és hitet ébresztett...
Mert Sütő András elmondta az elmondhatatlannak véltet, az égzengéssel tele állapotot, a romániai magyarság utolsó negyedszázados életét, a keresztre feszített hétköznapokat is. Nem hallgat el semmit, S
román—magyar együttélésr ől, a magyarság szétszóródásár ől, az anyanyelv romlásáról, a félelmekr ől, sz
elföldelt és újrakelő vágyakról:
mindenről okosan, figyelemmel beszél: értón ,gyepsori" otthonossággal ás sugárzó emberséggeL Az „egy
kapán" melegével. Olyan keser-édesen mosolygó nyelven, ahogy talán
nem is írtak szülőföldről Tamási
Áron óta» - írja a könyvr ől a romániai magyar irodalom egyik legnagyobb ismerője, Cztne MIhály.
Ez a »keser-édesen mosolygó«
sütői nyelv a fájdalom finom rezdüléseire is hajlékonyan rezonál.
Gördulékeny ás színes nyelv Sütőé,
ás olyan szép, amilyent kevesen beszélnek rajta kívül. Tómisal egyforma hűséggel elevenítik meg a szatirikus fordulatosságot., a könnyed
iróniát, az adatbó szociográfát és
a falusi ember na[v gondolatvilágát.
Mindent képes magába fogadni, és
mindent vissza tud adni. Ha rökonítani szeretnénk valamelyik nagy
előd nyelvkincsével, akkor mindenképpen Tamást Áronra kell gondolnunk. De ha a meghatározó stílusvonulatot próbáljuk követni, akkor
Arany Jánoshoz jutunk eL Könyve
végén maga Sütő is említést tesz
Aranyról, a falutól való újbóli búcsúzást sz Ő emlékével, egy tipikusan aranyi gesztussal formálja magában éhnénnyé:
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Viasza-visszanézek, jókedv űen
próbálok elmenni, de látom rajtuk:
a hangulat nem épp szilveszteri. Hanem inkább Arany János-i- Néz ki
belőlük a lélek, mint toronyból a
bakter.A kettőjük csendes szomorúsága,
önkínzó nosztalgiája mintha testvér
lenne. Hasonló életérzés, hasonló
reagálás: szépen, okosan, csendesen.
Egyes vélemények szerint, amelyek a mű koncepcióját a m űfajmeghatározásnál dönt ő szempontnak tekintik, Süt ő könyve esetében
igenis Írói szociográfiával állunk
szemben. A megállapítás - természetesen - részben helyes Is. Csupán ennyivel kell kiegészítenünk:
több Is annál, minőségileg más is.
Ahogy Illyés Gyula Puszták népénél, a szociográfia nála is élményszerű regényességé lényegül át. Minden bizonnyal a különböz ő véleményeknek megvan a maguk különkülön bizonyítéka a műben, de egyszempontúságot jelentene, ha valamelyiket eis ődUegesként emelnénk
ki. Figyelmen kívül hagynánk Így
azt a tökéletes harmóniát, amelyet
a mű legfőbb stílusértékének tartok.
»Tudósítás, önvallomás ás személyes számvetés Süt ő András Új

könyve. A bölcs őről, szülőfalujáról
Ír, a megmaradás gondjairól.- »A
naplójegyzeteket, a lírai vallomást,
a népmozgalmi adatokat, a folklórt
egységes epikai stílusba olvasztotta
a személyes vallomás forrósága; a
„nem menekülhetsz" és a „semmit
sem tehettem" összefonódó érzülete- olvashatjuk Czine Mihálynál.
A fenti idézet egyúttal választ
ad arra a kérdésre is, amely szintén a vitákban merült fel: vajon
nem íródhatott volna-e meg SÜtŐ
könyve egy móriczi méret ű realista
regény, vagy esetleg egy tudományos igényű szociológiai tanulmány
formájában?
A válasz nyilván egyértelműen
csak tagadó lehet, hiszen remek alkotás került a kezünkbe. Az pedig a
mű eredményeihez tartozik, hogy
nem látszik igazodni semmiféle formai kategóriához, csupán követelményeknek tesz eleget Ilyen vonatkozásban: önmaga számára teremt
formát.
Ha mégis realista regényeket várunk, nagyon jól tesszük, joggal Is,
hiszen új források fakadtak Erdélyben. Ha szociológiai munkákat várunk, várakozásunk indokolt, hiszen
éppen elég nagy még a megíratlan,
feldolgozásra váró anyag.

CSORDÁS M/HÁL V

A VALÓSÁG EZEREGY ARCA

KOLOZSI TIBOR: Vendég Bergengáciából.
Forum, Üjvidék, 1971.
Az Írók műhelyéből esztend őről esztendőre változatosabb és mindegyre
több figyelmet ás a teljes befogadáshoz több szellemi erőfeszítést követelő művek kerülnek az olvas ó
asztalára. Elvitathatatlan gazdagodást jelent, hogy a mi Irodalmunk
skálája Is kiszélesedett és Íróink ma
már nem elégszenek meg pusztán
a kiválasztott - ihletettségükben
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meglelt - fabula közlésével, még
akkor sem, ha a legszigorúbb tömörséggel és az asszociatív visszavetítési képrendszerrel tépik fel a
cselekmény egyenletes vonalvezetését. Már itt Is szeretnének tovább
jutni, mint aki mindig »új vizeken
jár«
Amikor K olozsi Tibor új elbeszéléskötetét olvassuk, mindjárt
...

az els ő mondatoknál úgy rémlik,
hogy a fennebb említett hangvételű író munkáival állunk szemben.
Ez nemcsak stílusára, hanem témaválasztására Is vonatkozik, jóllehet
az utóbbiból gyakran el őtűnik egy
hang, mely hol a groteszk figurákkal benépített és futkározó reflektorfényekben felvillanó mesevilág felé csalogat, hol szinte balladásan mélyen hívogató, hol pedig
olyan irreális kulisszafalak között
imbolyognak a figurái, mintha írójuk visszájára fordította volna a világot, hogy így a rezdülő valóságnak még bizarrabb hangsúlyt adjon.
Egyik Is, másik is arra vall, hogy
az emberábrázolás ma hol ide, hol
oda vetül: erkölcsi normák nélküli
világban élünk, s a iklasszikus értelem ben vett erkölcsért nem e gy sz er a régi emlékek felé kell visz szafordulunk, vagy egészen olyan
messzire, ahol az élet pereme látomásszerűen szertefoszlik, árnyékká
válik, érzékelhetetlenné válik: megfoghatatlan.
De ami Kolozsi elbeszéléseiben
él, az mégis maga az etuber, ás cselekedeteit, viszonyulásait - ebben
az elvontságban - nem a benne
rejlő erők, hanem a külső, Ismeretlen, rátörő, vagy váratlanul ás erőszakosan rászakadó parancsok (ravaszul mosolygó intelmek) határozzák meg. Az elbeszélések olv as ása
közben sokszor ügy érezzük, hogy
]L&gies alakok mozognak légüres térben, mintha a képzelet ás a valóság között elvesztett énjüket keresnék... És itt felmerül a kérdés: a képzeletbeli alakokat mi
köti a valósághoz?.,. Mi az, ami
közvetlenül nekünk szól ezekben a
fellinien lebegő képekben?...
Az sz intéz, ami a múlt sötét, embertelen emlékeit és a jöv ő hátborzongató ismeretlenségét idézi
elénk. Nem szól nyíltan, sem helyet, sem kort nem jelöl meg tetten
érhetően, s így alakjait következet esen távol tartja t őlünk: köztünk
a tér ás az Idő mérhetetlen arányai
bontakoznak id, olyannyira, hogy
ezek közelebbi vagy közvetlen meghatározására néha még maga es a
6öldgolyó is kevés.
Amikor ezeket az elbeszéléseket
olvassuk - ás köztük az egyéni élményekkel átszőtt naplójegyzeteket
-‚ szembetűnő, hogy Kolozsi hangvétele me rész Íveléssel eltér eddigi

realista ábrázolásmódjától. Azé rt
mondom, hogy merészen eltér, mert
jól ötvözött stílusa ás intellektusa
lehetővé teszi számára leitmotívu mainak egyénien lényegre törő kivetítését. Vonatok, ismeretlen városok ás nem szomorkás, hanem az
idő távolodásában 'leh űlt diákemlékek váltogatják egymást oly sz oros
egybekapcsolódással, mintha az Író
csak akkor tudna szabadulni t őlük,
ha meggyónja Őket: ha kirnond a őket szenvtelenüL És mindvégig
erre a bels ő fegyelmezettségre törekszik mind en alakjának megformálásánál, minden e gyes légies storynak megírásánál.
Ennek a 'kötetnek nem e gy darabja mindjárt az els ő olvasásnál
az ember agyába vés ődik ú gy, hogy
hatása újraolvasásra hívja meg, ha
átélte az író mélyre, és mindig mélyebbre ható törekvéseit.
A Jelentkezni kell című elbeszél és e víziókkal teli külonos hangvételű kompozíció, mely szerkezeti
felépítésében kisregényhez hasonlatos. Ködös, megfoghatatlan s az olvasó számára ismeretlen kisvárosa
Déry Tibor G. A. ár X-ben fantasztikus látogatására emléke ztet,
de nem az eljövendő harmadik világháború képzeletbeli pu sztításait
idézi, hanem az önmagát folyton Újraszülő, szaporodó és az egész életre - mint egy sárkány - rátelepedő bürökráciát, amely mechanikussá ás megváltoztailanná bénítja

az életet. Hasonló szövésű a Vendég Bergengócidbél című Írása.

Momszerű víziókban kusza emlékek

között megelevenedik a múlt. Mintha azt mondaná sz író: »ilyeneket
álmodunk!« Harminc év távolsága
idézi fel a múltat, s bárha az id ő,
az élet egészen Új világképeket is
teremtett, az emlékek visszatérnek,
ha fakuló szfnekben is, de csontvázuk olykor földereng - hazugul
ás megejtőn, mint a jelenben sz új
és megejtőn, mint a jelenben az éj
leple alatt, és az álom képében kisért tovább a múlt. A Csigalépcsőben egy életút, emlékekkel ás kihagyásokkal teli teherrel Ível az irreális csigalépcsőn felfelé, a pici darabba kék ág felé, amely ebben
a teljesen reménytelen ás vigasztalan távolodásban az id őnek azt a
fakó foszlányát jelenti, amit maga
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az öregség, az elmúlás jelent egy
tartalmában soha Ici nem teljesed ő
emberi élet útján és - a vége felé. Ha bepillantunk a Pókháló a
falon c. elbeszélésének szürke irodájába, a helyiség láthatatlan pora,
az aktákat lassan, észrevétlenül bevonó penész, a bürokratizmus láthatatlan, de mindig jelenvaló pókhálója nemcsak a porosodó aktákra
hat, hanem az akták közt él ő ember lelkivilágára is. Egymásra hatnak, egymást kiegészítik, sokasodnak s ebben a tragikus cireuius vittosusban az elenyészés vesztével
fonják be egymást, akár a pókok
pókhálóikkal az odvas falak szögletét.

De bármelyik írását idézhetnénk
még, hogy Újra meg újra hangsúlyozzuk: Kolozsi elbeszél ő készsége,
emberábrázolása, környezetrajza az
emberi lélek mélyebb, rejtettebb
rezdüléseinek felszínre hozásával
gazdagodott s olyan képsorozatot
állított elénk, amelyb ől a múlt felidézésével kicseng a ma kontrapunktokkal teli ijesztő hangja, és
e hangfalak mögül egy kicsit a jövőbe is pillanthatunk, csak azt nem
tudjuk még, hogy az ilyen sejtelmek után végképp elmerül-e a múlt,
vagy t e 1 j es e a átalakul, átlényegül majd valahol - mondjuk az
ilyen ás hasonló víziók nyomán
»Bergengóciában?!

LÉVAV ENDRE

EGYETLEN NAGY LÉLEGZET

BORCSOK ERZSÉBET: Sári.
Forum, Üjvidék, 1971.
Eszeveszetten száguldó hintó t űnik
fel a város úri negyedében. A szilaj, zabolátlan paripák berontanak
a belváros forgalmas utcáira, tovább trappolnak a kültelek, a gyárváros felé, azt ig elhagyják, már
kint rohannak a szőlődombok között,
hogy azután a hepehupás országúton folytassák száguldásukat. Az
út elején utasai boldogságtól megrészegülten rikoltoznak, de kés őbb
fakul a jókedv, elnémul a vad kacaj, hogy végül Is a borzadály, a
halálfélelem uralkodjon el felettük.
Ék az ámokfutásszerű száguldás
közepette váratlan fordulatoknál, az
országút hirtelen zökken őinél egymás után hullanak ki a rohanó hintó utasai. Hiába kapaszkodnak, hiába ragadják meg egymást görcsös
ölelkezésben, hullanak az útra az
életet babasoló ifjú lányok, piperkőc zsúrfiúk, hetvenked ő szépasszonyok és a körülöttük lebzsel ő konjunktúralovagok. 13'gy látszik, csak
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egy, egyetlenegy személy, egy életerős szép leány képes kitartani végig. Így hisszük, de nem Így történik...
Börcsök Erzsébet húszéves korában megírt, de csak halálának évében kiadott els ő kisregényében nincs
is rohanó hintó. A társaság, mely a
könyv, oldalain életre kel, sz elsó
világháború utáni évek divatos gépkocsijain, Buickon ás Cadillacon
közlekedik!
A rohanó hintó, melynek utasai
nem bírják a száguldás iramát, csak
a Börcsök-regény olvasása körben
keletkezett érzelmeket jelképezi.
Egy fiatal, kendő Írónő tintába mártotta tollát, ás - h ősnője életstílusában - egyetlen hatalmas lélegzetvétellel vázolja fel a Bega menti
város kisebbségi soraban ig feltör ő
polgárságának, vagy e réteg egy
szűkebb csoportjának ma mér viszszataszítónak ás valóságszerűségében is hihetetlennek tetsz ő életét.

Csak egy tehetséges kezdő, egy
türelmetlen, a célhoz egy csapásra
megérkezni vágyó fiatal egyéniség
száguldhat Így végig egy történeten.
Ês az olvasó, noha ez a nagy nekirugaszkodás visszatarthatalariul magával sodorja, a könyv végére érve
rádobben, hogy a gördülő ás szórakoztató történeten túl vajmi kevesett kapott.
Pedig a kezdet sokat Ígért. Az
első oldalak azt a csalóka benyomást keltik, hogy nemcsak egy korabeli Frainçoise Sagan (mint ahogy
azt a fülszövegben olvashatjuk), hanem annál több veszett el Vajdaság
lapos tespedtségében. Mert három
évtizeddel később a fiatal ás divatos
francia írónő csak e g y társadalmi
réteg életér ől és léha erkölcséről
rántja le a leplet. A Sári ennél többet ígér: egy kisebbség ás az uralkodó (román) nemzet képvisel őinek
viszonyával bonyolított helyzetet tár
elénk. Sajnos mindez csak ígéret
marad. Ez több, sokkal több, mint
amire egy húszéves leány, Börcsök
Erzsébet képes. Mert ha a történet
így is nagyon jellemző az első világháborút követő polgári életérzésre, a társadalmi viszonyok ilyen
komplikált szerkezetét nem varázsolja elénk ez a kisregény.
Sőt, a nagy rohanásban még a
jellemrajzokkal is adós marad az
Írónő . Csak Sári, a regény egyetlen
igazán élő alakja kivétel. Minden
őérte és minden körülötte történik.
Erőtől duzzadó h ősnő, akinek alakja, lelke, mozdulata ás érvelése
mindig hiteles, ás helyenként egészen magával ragadja az olvasót.
A többi figurát, mint könnyen
mozgatható bábot, de még az írónő tollát is Ő mozgatja.
A spekulációktól, sibolástól és
gyanús üzletektől sem visszariadó
apát még magunk elé képzelhetjü ,_
de az anya alakja mér a messzeség ködébe vész; Ilus, a habranes
barátnŐ, a szépasszonyok, a társaságbeli aranyifjak élettelen papírfigurák, még a nevüket Is elfeletjük.
Ernő Sári nagy szerelme. De miért? Hogyan lehet egy ilyen kivételes egyéiiség szerelmes egy színtelen, alig létező egyetemistába, aki csak néhanapján ruccan haza
Temesvárra?
Másként áll a helyzet Tralan
Ardeleannal, az új román vámf őnőkkel, akiből Sári, a lényegében
kettős erkölcs ű úrilány, apja ás sa-

ját önző céljainak eléréséhez szükséges eszközt szándékozik faragni.
Egyébként már ennél a pontnál
megmutatkozik a Börcsök Erzsébet
későbbi műveiben kibontakozó irányzat: a kisebbségi soraban él ő
magyarság és az uralkodó nemzet
közötti barátság szelleme, akik között a hidat legredményesebben a
fiatal szerelmesek építhetik ki. Ez
szép vonás, emberi ás társadalmi
vonatkozásban egyaránt dicséretes
törekvés.
Hanem éppen a túlforszírozott
Ardelean megrajzolásában találjuk
meg a kezdőkre jellemző fogyatékosságokat is. Ardelean, eredetileg
élvhajhász vénlegény, akit azonban
fokozatosan csodákra képes gáncstalan lovaggá üt a szerz ő.
Traian Ardelean egy majálisi
játékon csodálatos véletlen folytán
kerül kapcsolatba. Sárival. A sebtében vásárolt és hihetetlen gyorsasággal tatarozott és berendezett
nagy úriház egyik Üres lakását éppen Ő veszi bérbe. Egy mulatság
után a pityókás h ősnő ügy gondolja, hogy szerelmének gépkocsijába
száll be, de a volán me]lett a román vámfőnök ül... Egyszóval a
deus ex machina bevált eszközével
mindig ás mindenütt megjelenik.
És miután sz Ernőbe szerelmes
Sári maga Is kiesik az elképzelt
hintóból - utolsó szalmaszálként,
öngyilkosság helyett Ardeleannál
keres menedéket.
A fiatal Börcsök Erzsébet, aki
megbirkózott a történettel, de adós maradt a jellemrajzokkal, helyenként nagyszer ű stílusérzékről
tesz tanúságot, és ennek segítségével megteremti sz igazi légkört.
Sári és Ardelean egyik kávéházi
találkozását így írja le: »Keresték,
óhajtották az egyedüllétet, ezt a bizalmas magukra maradást, s most,
Óvatosan titkolt bels ő kíváncsisággal tekintettek egymásra. Ez a nagy
lélekbenézés kötötte le nyelvüket,
ás bénította meg sz első, közömbös szavakat. Igy néz egymásra a
virág ás a pillangó. Igy kutat a
tudós szeme a csillagokba, Így merednek egymásra a fenevadak az
Őserdőben, ás fgy néz egymásra
két ember, ha valamiképpen érdekli egymást'.
De vannak részletek, ahol képes a rohanó tempót kiváló módszerekkel megokolttá tenni. Ilyen
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jelenet a Bega vizén megrendezett
úszóverseny, ahol nem is az úszás,
hanem a két látszólagos ellenfél, a
dacos Sári és a szerelembe zuhant,
fiatalságát bizonyító férfi, Ardelean közötti párviadal, az életre-halálra menő küzdelem a lényeg. Ez
a részlet teljesen magával ragadja
az olvasót és feledteti az írás el őbbi gyengeségeit.
Sajnos,
az utolsó oldalakon
megbosszulja magát az elnagyoltság, a sietség.. Sári, miután odahaza
családjával együtt teljesen letörik,
Bécsbe utazik, hogy Ern őnél találjon védelmet. De Ern őt, szerelmét
más leány karján pillantja meg az
utcán.
Aztán a fiú lakásán egy melodramatikus párbeszéd következik:
«Sári vissza akart indulni, de a fiú

megragadta a kezét. - Ne menjél,
Sári. Sajnálom, hogy így történt...
De ismerem mostani helyzetedet,
ne menj így el. Talán segíthetek
rajtad, talán álláshoz juttathatlak.
- Nem, nem Ern ő, mi nem ismerjük egymást többé. Csak a szerelem kötött össze bennünket eddig, az pedig nincs meg többé.
Mégis jó, hogy előkerült és kiadóra talált Börcsök Erzsébet e fiatalkori műve. Megjelentetésével a
Forum teljesebbé tette a már-már
feledésbe merül ő írónő alkotói arcélét. Még akkor is, ha e kötet csak
1971-ben, halálának évében került
az olvasó kezébe.
A kisformátumú, ízléses kivitel ű
könyvet Kapitány László korh ű,
nagyon jól megoldott borítólapja
teszi vonzóbbá.

GAJDOS TIBOR

VERS VAGY EGYÉB?

BRASNYÓ 'ISTVÁN: Könn űaüétika.
Forum, Ojvidék, 1971.
Lépést tartani az irodalom, s ezen
belül napjaink költészetének fejl ődésével aligha lehet. Képletesen
szólva, a betű, a leírt gondolat, akár
mint valami atomkorbeli özönvíz,
erőszakosan és föltartóztathatatlanul
elárasztotta a világot. A mi világunkat is. Még a magukat legelhivatottabb Argusoknak képzel ő bírálók
sem képesek ibefogni mindent a létószögbe. Nem Is tehetik. Az értékek
közé igen gyakran ékel ődnek kétes
értékű ötvözetek, valahogy úgy, mint
az érc közé salak. Olvasztókohókik
messze járnak még attól a h őfoktól,
hogy fizikailag és vegyileg tökéletesen kiválasszuk az elkeveredésükben
igen tarka színképet vaUó vegyületeket.
Brasnyó István legújabb verseskönyvét forgatva semmiképpen sem
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lehetünk elfogultak. A föntebb vázolt gondolatok foglalkoztatnak egyre olvasgatva a kerek tucat verset.
Brasnyó már régóta nem számít
kezdő költőnek, élő, jelen irodalmunkban, hiszen verseivel eléggé
gyakran találkozunk lapjainkban,
folyóiratainkban. Mostani kötetét sorrendben a harmadikat - mégis
fönntartással kell fogadnunk. Nemcsak azért, mert a fülszöveg értelmében. ». . . Verse hosszúra nyúlik,
akár a késő délutáni árnyak, epikus
elemek szövik át- meg át, s a költ ő
a »kívülálló« mesélő szerepében, korokon felülemelkedve, hol megmosolygón, ironikusan, hol pedig lassú
tempojú tűnődés formájában holtakra és elevenekre emlékezik - teljes
nyelvi apparátussal.«

Igy.
S ez elegend ő?
Az idézett állítás - még ha Igaz
Is - a szerző érdemeit öregbítené.
Most mégis másról szeretnék szólni.
Brasnyó újabb verseit általában
a szándékos nyelvi elszegényítés jellemzi. Talán ez nála egyfajta eszköz,
hiszen kedvére fúrja-faragja a nyelvet, kirakósdit játszik a szavakkal.
S ez csak talán a jav ár a írható mondaná valaki. A költészet azonban mégis valami szentebb dvlog.
A moderneskedés páneéljába kényszerítve, megnyomorítva, s őt injekciózva egy-egy gondolat-folyam önmagától semmiképpen nem válhat
verssé. Brasnyó olyan pap, aki az
égiektől magára ~ázva a jogot,
azt mondja a misekenyérre, hogy
az nem más, mint a földöntúli hatalmasság teste. Ha azt mondja, úgy
Is kell lennie. Vagy mégsem? De
maradjunk még egy gondolat erejéig
a bibliánál: Krisztusnak a legendáb an sikerül a vizet borrá változtatnia. Ez rendjén van. Brasnyónak
viszont - bármennyire nemes ig a
sz ándéka - baliadáshomályú, történéses, emberekre ás sorsokra utaló gondolathalmazát mégsem sikerül
verssé költenie.
Ha eltekintünk a formától, ha
folyamatosan olvassuk az összetördelt sorokat, ha kihúzzuk a versek címét, akkor egytömegű, prózai jeUegű »alkotást kapunk, amely, semmi kétség, teljes mértékben fölér
az eredetivel.
Júliusban, amikor a főváros
oly kihalt, a hónak a végén,
amikor csupán a lovasszobrok
körül lángolnak sötéten
a babérfák, e díszei a tágas
tereknek: vonatra szállt,
gondoltuk, nyaralni megy.

olvashatjuk az Ünnepnapok című
vers kezdősorait. Kihallani valamit
a nyelv klasszikus áradására való
törekvésből, itt-ott mintha magával

is tudna ragadni pillanatig, hogy aztán Ismét zát onyra futtasson az Öntörvényét követ ő vers kanyarjainak
zátonyain.
Történések, tájak, sorsok, tárgyak, képek tobzódása észlelhet ő a
továbbiakban. A líra funkcióját

nyilván ezek az er őszakkal egymásba préselt-kényszerített futók veszik át...
A hozzá közelebb es ő témakörben a költő már sokkal otthonosabbari mozog, mint például az Ez az
Igazság, vagy a Kutas című versekben. Ez ek viszonylag a legsikerültebbek.
És akkor jobb kéz fel ől
Voltak a Schafferok,
akik miután
katolizáltak,
ugyanúgy, ahogy iöttek,
távoztak az égbolt
füstölg ő, kerek nyílásain
egy filctśv mennyországba,
ékkoppon hagyva
a népet
alacsony napszámmal.
(KUTAS)

A vers élő testéből kimetszett
sejtekkel azonban még nem juthatunk sokkal közelebb a vizsgált kötet lényegéhez.
rzésünk szerint Brasnyó mélyen
»aládobott« harmadik kötetével, a
Könnj1ZatLéttkával. Korábbi verseivel ellentétben, mintha most sokkal
könnyedébben, fölületesebben, szinte »félkézzele írta volna könyvbe
foglalt rutinverseit egyféle objektivitásra törekedve. Legújabb kísérlete semmivel sem ad többet, sem
újszerűbbet, mint a korábbiak. Bizonyos, jól érzékelhető megrekedés
s ennek megfelelően visszafejlődés
jellem zi a 'tucat próbálkozást.
Az igen szép kivitelű könyv borító- ás kötéstervét Kapit án y László
készítette.
Sajnálattal, szomorú szívvel írom
ezt le ás a következ őket: Ideje lenne
már irodalmunk piacáról kivonni a
forgalortiból a félértékeket, a kétes
ragyogást, a fémjelzett nevek címkéivel ellátott zsákbamacska -csomagocskákat...
Ideje le nne már lesopomi a pultokat.
Az irodalompolitika, igaz, még
közelről sem Irodalom.
A kiadói kritérium pedig (ha
van ilyesmi), úgy rémlik, inká bb a
föntebb említettekkel lépett frigyre.,.
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GÖRDÜL MÁR A FÜGGÖNY

GARAY BÉLA: Színészarcképek.
Forum, Üjvidék, 1971.
Húsz 6v előtt Garay Béla, a színész és rendező megkísérelte felvázolná a szabadkai színház történetét (Az ekhós szekért ől a forgószínpadig), most mintha beljebb merészkedett Volna a korinthusi oszlopsor mögé, amely százhúsz éve
mér ezt a színházat szimbolizálja...
Mintha beljebb merészkedett volna, igen, a maga élete visszaszálló
szárnyain: most nem színháztörténetet Ír, hanem színes színésztörténeteket. Élökről és holtákról beszél
a könyv lapjain, szubjektívebben..
mintha Falu Tamás híres színészverse ihlette volna meg:
Gördül már a függöny,
Véget ért a játék,
Hazamegy a színész
S egy felh őre rálép.
Önmagát játszotta,
Nem volt rajta jelmez.
Mennyek kritikusa,
Légy hozzá kegyelmes.
A titokzatos sugarak, amelyeket
egy-egy színész sorsára rávetít, tiszta ás nem konstruált mondatokkal
verik vissza a szmnészélet egyszer ű
tényeit. Egészében mégis plasztikussá tesznek egy vállalkozást: a sors
szárnyait követve átvilágítani mindazok szárnyaló vagy fáradó, lankadó útját, akiknek fénye, vagy csillámtalansága végigsuhant ezen az
oszlopsoron. Legtöbbjük »felh őre lépett( régen, vagy mér feledi Őket
lassan a közönség. A különös enu-

meráció mindenképpen egy sokszólamú karének felcsendülő rapszodikus akkordja.
Verset sokukhoz írtak vaIame
lyuk felejthetetlen alakításuk után,
vagy érzékeny szívek őriznek emléket ás gyásibeszédet róluk... Szép
vállalkozás ez Így: az emlékezés kísértetlámpájával az oszlopsor mögötti laterna magica játékot és valóságot felidézni.
Talán ennyi az értékmértéke a
színészsorsnak.
Csak ennyi? Bizonyára több is!
Egy érzés, egy ellágyulás, egy meditáció, egy emlék. Egy szerep, sok
szerep, egy maszk, egy fintor, egy
könnycsepp. Élő színház emléke ebben a szurrogátummal telt tévés és
filmes világban, annak az időnek az
öröksége, amikor még bátran kimondták erről a játékról, hogy: )A
theátrumoknak hatalmas erejük vagyon...«
Vajon abban a régi formájában
megvan-e még hatalmas ereje, vagy
teljesen átformálódott, áttranszformálódott, szüntelenül Új kifejez ő
eszközök után kutat?
Próbára siet ő színészek surran'nak be ma is a színházi kiskapun.
Kötetbe kerülnek biztosan Ők is,
mielőtt rálépnének a siker felh őjére.
Csak pergetem a lapokat és nézem a könyv végi képeit. Ügy érzem, hogy most velük együtt áramlik be tájunk színpadjaira az egész
színháztörténelem. Minden ficamával, céljával és akarásával.

MAJTÉNYI MIHÁLY
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Megrendelhet ő az ÉLETJEL szerkeszt őségében (Subotica, Trg slobode I
- városháza 17. sz. szoba), vagy az összeg el őzetes befizetésével a következ ő folyószámlára: Radni čki univerzitet - Munkásegyetem - Életjel
- 666-3-77.

MÉG KÉT ÉLETJEL MINIAT Ű R!
CSUKA ZOLTAIV: »MERT VSN SZABADKA, ÁLDALAK.
A szellem hídver ő jének, a jugoszláv irodalom magyar nagykó vetének nevezik Csuka Zoltánt, a kiváló írót és költ ő t, irodalomszervez őt és m ű fordítót.
Joggal, mert idestova fél évszázada igyekszik törleszteni cc magyar irodalom Jovan Jovanović Zmaj iránti adósságát, s ez alatt az ötven év alatt
számtalan remekm ű fordításával ajándékozta meg az olvasókat. A százhoz
közeledik az általa átültetett alkotások száma: háromszáz ív próza és huszonötezer verssor fordítása már magában véve is olyan kivételes életm ű,
amelyhez fogható kevés van, s amelynek révén az irodalomtörténet zz
írás igazi elhivatottjai között tartaná számon. De Csuka Zoltán ezenkívül
legjelent ő sebb expresszionista költ őnk, jó néhány verseskötetet is megjelentetett ás seregnyi folyóiratot szerkesztett, irodalmunk els ő m űhelyalapítója, könyvkiadásunk els ő kezdeményez ője, a vajdasági magyar írók első
antológiájának szerkeszt ő je. Első munkái ugyan Pécsett jelentek meg, de
már egy évvel kés ő bb 1921-ben Jugoszláviában szervezte az irodalmi életet. üs nem sokkal kés ő bb megkezdte m űfordítói tevékenységét, amelynek
során mindig arra törekedett, hogy művészi hitelességgel adja Vissza az
eredeti Vers, novella, regény vagy színdarab szépségét, a szerbhorvát, szlovén és macedón nyelv ritmusát és dallamosságát. A hídverés nemes szándéka vezérelte, a hídépítés, amelyre oly korán elkötelezte magát.
Ezt a sokrét ű és gazdag életet ismerheti meg az olvasó ebb ő l a könyvnoha csaknem
b ő l. Annak az írónak a gyermek- és legénykorát, aki
szervesen hozzátartozik a jugoszláviai
négy évtizede nem él közöttünk
magyar irodalomhoz, mert egy életen át hü maradt szülöföldjéhez: e táj
és szellemi közösség örökségéhez.
A száz oldalas, nyolc, dokumentumérték ű fényképpel illusztrált könyv
ára 7 dinár.
FEHÉR FERENC: SZABADKAI DIÁKSVEIM
Irodalmunk kiemelked ő egyénisége és sajátos, egyéni hangú költ ő je ezekben a fejezetekben kivételes érték ű vallomással ajándékozza meg az irodalomkedvel ő közönséget. Ő szinte életrajz ez, amely a küzdelmes diákévek
keserűségekkel ás bels ő vívódásokkal teli napjait, kísérleteit ás újrakezdéseit tárja fel elő ttünk.
született.
Fehér Ferenc Szabadka határában - Nagyfényben
Ez egy kicsit Olyan, mint Kisk őrös, bár utána Kiskunfélegyháza következett. A mi költ ő nknél Topolya. De mi most a bölcs ő körül járunk, s úgy
érezzük. hogy a költ ő a mi környezetünk szülötte; még hatványozottabban
érvényesíti ezt a meggy ő z ő désünket az az életrajzi adat, hogy, mint költ ő
és író innen indult el: a szabadkai ő si gimnázium falai közül, itt bontogatta szárnyait.
Nem egy fejezete, nem egy, mélyen a föld népének életébe nyúló versidézete, ezeket az esztend ő ket hozza vissza szuggesztív er ő vel, vagy talán
visszaálmodással. Mert az ember életében vannak évek, amelyek kitörölhetetlenül megmaradnak a régi utcákkal, az ő si falakkal, a legkedvesebb
osztálytárzakkal együtt.
Meleg szavakkal e?nlékezik meg azokról, akikkel együtt indult, és a
szívének ez a melegsége még akkor sem h ű l ki, amikor a földmunkáscsalád keserű éveit éli újra át: édesapja küzdelmes életét, édesanyja csodálatos szeretetét és mindazt, ami akár kemény mez ő gazdasági munkával,
akár egy kis halvány biztatással elindította öt az élet legnehezebb lépcs ő in
ás a legkeserű bb megpróbáltatásain át azok felé a lépcső k felé, amelyeken
mind bátrabban és bátrabban lépdelt és feljutott arra a magaslatra, amelyrő l már boldogan hallgatjuk szavait, mert tudjuk, hogy amit a mi világunkról vall, azt maradéktalanul az idő be vési.
A néhány fólvételt is tartalmazó füvet ára 5 dinár

