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KOLOZSI  TIBOR 

LEGENDA EGY  PIROSBËLÜ  NARANCSRÓL  
-  A hetvenéves Gál László - 

Vaskos könyv hever előttem, több mint 300 oldal. A címlapján elárvult 
téli fa, csupasz ágakkal, s mögötte nagy, sárga korong: a hold... A 
címe Rozsdás  esték,  Írója pedig Gál László, a hetvenéves költő . 

Vaskos könyv, több mint 300 oldal... 300 oldalnyi vers... Ilyes-
mit még nem jegyeztünk fel irodalmunkban. Eleinte csak kis, igény-
telen versesfüzetek jelentek meg, aztán szebb lett a kiállításuk, de 300 
oldal... Nem mintha a mennyiséggel mérném az értéket, de 300 oldal-
ba már belefér egy életm ű  vázlata. Onkéntelenül Is eszembe jut a mot-
tóul választott sorok csengése: 

»8 most elmondom, mit hallgatok, 
halomba hulló hajnalok, 
ez én vagyok. Ez én  vagyok.« 

Igen, ez a több mint 300 oldalas kötet maga Gál László, papírrá 
merevedve, időtlenné válva, verssé átlényegülve. Furcsa, paradox aján-
dék egy születésnapra, amelyen nem az ünnepelt kap/a az ajándékot, 
hanem az ünneplők... 

Igen, Gál László hetvenéves... De nem olyan lombjavesztett fa, 
amilyen Ünnepi kötetének fedőlapján ékeskedik, ágai közt dédelgetve 
az öregedés gondolatát. Ha ránézek erre a csupasz fakoronára, egy-
szerre megtelik levelekkel, zöld lomb fogja körül: a versek. Hetvenéve-
san is újra rügyező, termést hozó Is. 

Nem Gál László költészetéről kívánok most beszélni - szaksze-
rűen ás esztétikai méltatással. Megtették ezt már helyettem mások. 
A kötetben is elmélyült elemzést olvashatunk róla Bori Imre tollából. 
Engem a hetvenéves ember érdekel: a költő, az újságíró, a publicista, 
a humorista, aki külön-külön Is teljes egyéniség, de emellett elválaszt-
hatatlanul egy: egy a Grimaszban, az 57 versben, a Tenyerünkön a hold 
című  verseskötetben, a Magyar Szó Böngészőjében, a rádió hullámain 
elhangzott könnyed, humoros jelenetekben, és ebben a legújabb, köl-
tői életművét egybe foglaló kötetben. Teljes egyéniség, amely már nem 
is Csak a maga hetvenen túli esztendeit éli, hanem részünkké vált ne-
künk magunknak is, ha nem is itt született, ha más tájakról vet ődött is 
ide, de gyermekkorát már itt élte, ebben a tarka nemzetiség ű  környe-
zetben, itt temette el édesapját is. S ha kés őbb egy időre magához 
vonzotta is a távol, s ha vérei elvándoroltak is a messzi Ausztráliába, 
Ő  maga a budapesti diákévek ás az olaszországi világcsavargás után 
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mégiscsak visszatalált ide Bácskába, hogy megkeresse gyermekkorát, 
hogy folytassa a kovilji esztendőket. És úgy meggyökérešedett ezen a 
tájon, ebben a légkörben, hogy nincs ez az er ő, amely elszakíthatná tő le. 

Ha nem volna valami rossz mellékíze Is a szónak, talán azt is 
mondhatnám: a bácskát tâlajh6ż  kötött költő. lgen, hb/heí  kötött, dó 
ez nem valami kátyúban rekedtséget jelent;  haem rîyvgödt :móšjszite  
tekintést. A talajhoz kötöttség Inkább csak a valósághoz ragaszkodó 
emberi álláspontot, az Igazság szeretetét ás keresését és a term ő  
talajból magas fává növő  emlékezést Jelenti. Ez a talajhoz kötöttség 
Koviljt jelenti, mert hát »soha még, ahogy  Koviljon,  boldog nem vol-
tam«. Hogy miért? Talán elegend ő  válasz az a régi altatódal is, amire 
utal a koltő  éś  a talajhoz kötöttség jelent, a Tisza-partot, ahol »vélem 
gy haláŚZ beszélgetett aki až emleket  kereste» ás Jelenti Szabadkát, 

azaz a régi  súbotiöát; ahól »ninóšéh pröbéma és  riinośen  kérdés,  seń ki 
dŮ  nincsei,  és sok koldus»;  me azt a későbbit is, amelynek »szeret-
te pórci ú-tjàft 'éã poros ómbereit řs sżeittem.A réseg asztalost is 
és aŹ  Čr{ łtf,  aki  faktddał  niénótelt az utca közepér»; ás a talajhoz 
kötő#tsé jelent!  (fţýfdéket  is, amóly »hal;flapvároś  voIt és maradt», ś  
ahbl»á egńáp ~  s' - t6Wt benjie él Úrik tejüń* az vérürk gýó1erűn.k». 
Egybeolvadva mindennel, ás egybeolvasztva mindent, otthonúnkká téve, 
és otthonunkként ismerve, amelyet szeretünk és gy űlölünk, amelyet cso-
dálunk és átkozunk 

Mert ehhez az otthonhoz hozzátartozott valaha egy régi múlt Id ő  
Is, amelyben dr. Szántó Gábói ás di. Szántó Gábórök igyekeztek hatal-
maskodva képviselni a magyar »népet, monoklival a szemükön, és 
váiW&tdgétő  račôsólÓ fánsóbbséiÔŕzeftel; ăś ' hožžtârtożôtt Lělbach 
Gýú!â sżiŕiésĘ  azt měś'élW kesełű  mo-
sbHyalś »TzjdÓd, égyzei bevetűdtemegy veńdéglöbé, ötť  mÝlatöt Lel-
bach Gyuszi. Éhes voltam, kértem, fizessen valami vâcörát Ä Żt mond-
ta' itatsz, amit akarsz, ás amennyi beléd fér, de enni nem kapsž»; ás 
hozzátartoztak  'o  régi szabadkai kávéházâk,ahol naphosszat el lehetett 
üldögélni egypohéfka víz mellett; de hozzátaftoztak a régi Hídban meg-
/elem verSek, és hozzátartozott Grünberg Sanyi is, aki picinyke antik-
váriumot nyitott a Fürdő  utcában, s ebben nemcsak àz o1s6 detektív-
regényeknek talált olvasót, hanem híveket a marxizmusnak is. Szegény 
Grünberg Şanyi, Ott veszett valahol a keleti fronton mint agy bünte'-
tésből kivezényelt munkásszázad tagja. De sajnálóm, hogy ma nem 
ünnepelhetjük vele együtt a hatvanéves Gál Lászlót. Mert majd elfelej-
tem-mondani, Grünberg Sanyinak már akkor, a harmincas években, 
Gál László (no meg Laták István) volt A KÖltő. És ehhez az  otthóflh'óŹ  

he ldégenbÔl becsempészetten  is - hozzátartoźott egykor ă  sárga 
csillag ás a mUnk&sśzázad, ă  śebesültek szállítása bömbâżápór köze-
pette, a romtakaritás és eyebek 

Lapozgatom  a Rozsdás estéket, és újra feltámad bennem az el-
múlt háí&n-négy évtizéd! Mondtam mér, éti 'rnöst nem á m űbirálá, az 
esztéta sżěmév& ólvasom a vérśëket, hanem  az eberieI eggýé  vált 
köitď inně'plő  mindennapi, szürkě  'émbérke szem"évé ĺ. Felfedezem a 
niézi Syd'ńeyběh él6'testvé ŕt és anyát, a koviiji Iöldben ńyůgvó apát, 
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a rág, Szabadkát ahol a költő  Karinthyt ‚dve, v,âzakövetelL tan-
dtjat  Varga tanár  urtól,  mert »k' - étszer kettő  az  h~  lesz még  sokăid  Csak 
ha S  szorzó árja nagymama ás  ţ a a szqrząndó sult is hŮ ly i$.«  És  
benńě  vannak »régi  htek ri yęrmekizek,  amelyeket  szégyeilve,  
titkon» ma is hisz a  koltő  És  benńę  vannk  régi  hboruk, geçlivel,  pót-
kenyérrel, ás furcsa rég, dalok,  űuhaj, szomor,u  nóták,  szqkadó cim 
balomr,ai  és a Paticsi  úti hid  alatt  kuporRó;  fekete  Izet izlelő  vak  em-
bér, ás  mayar  anyák ás szerb anyák, akik  ellěhs4Ok  nem  lehetnek  
soha. 

q  

Nemcsąk  ą  ę jes  verseĘçĘę  jéľegzlk  a költő,  Ę aneşn  az egyes  
szakaszolçban sorokban, szavak/an i,s HetvOn6yes ko(tő  aki  41 harsogó 
igazságok  fÓi ndult  el s  elLutott  a  OSncOS sértődöttsěgíg  ás a még 
csöndesebb, de még  t?atérozottabb  4s m6  enberibb  csak  a$rt,  is  
valiasáig  is Mert  ht  a  kbltő  nem  to(panat  meg Soha Mindig előre  
kęfl tekintenię .  Akkor is, ha nóg kell  ÖnL aź  kcOkat,,  mert csak  
»alfoldi  fa paraszti fa nincs néki hősi  őee»,  akkor is ha 1941-ben 
»pucér  hulla, ěz  utca  lözępén báméázra  tárta  i ęg ągýOą  s ęn»,  
ha »bombázott utcában riadó romok boldog  szabąd  ujjongó táncra  
kéltek»,ákkor Is, ha  »ezst  mese hullik făkróla  Szabadságról» a Sut-
jeskánái,  és akkor Is, ha Gombócot siratva,  úy  emlékezik rá, hogy 
»mi senkit meg nem ugattunk, még az embereket sem.» 

Mennyi minden  belet r. ás  szervesen beletarţoz/k  egy hetvenéves 
költő  életébe, mindennapjaiba  -  és  életet  Őrző  verséibe! 

Gyereksírás, durva  kacaj, csöndes ëlmélkedés  és fegyverropogás, 
hajszolt munka ás elfáradás... 

Nem tehetek róla,  ya/amiképpęp Ernst Glaeser  német író regénye 
jut róla az eszembe: a 902-ések. Neki, aki  ązintén  a. 902-esek bátor ás 
Szomorú generáció lába ta rtozik, szabad Igy énekelnie pillanatnyi el-
fáradásáról: 

»elkötelezett szép életemet 
elkövetkezett csúf életemet 
be keserű  is keseregni.» 

És ez nem is igazi  elfáradás, hiszen a versnek  Ëlet  a címe. És 
talán nem is az a leglényegesebb, hogy maga a költ ő  valóban el Is 
jusson a nagy erdővé vált kis erdő  messzi ösvényére, »a szégyenkező  
fák derekán» kifakult útjelző  karikákhoz. A lényeg az, hogy neki magá-
nak része volt ezeknek az útjelző  karikáknak a megfestésében. Nem 
az a lényeg, hogy még ma Is megmássza a  Fruška  Gorát, sőt még csak 
e dombot sem a ház előtt. Fiatalos lobogásában fönt Járt már nemcsak 
a  Fruška  Gora lankás hegyoldalain, hanem magasabb csúcsokra Is 
eljutott. 

Két világháború, a spanyol polgárháború, hitleri fasizmus ás sztá-
lini önkény... A huszadik század tö rténete zsúfolódott össze benne 
ás transzponálódott át költői hangnembe. Mint Bori Imre Írja róla, 
»emberpárti«  lett, az események iránti viszonyuláséban. Emberpárti... 
Es bizonyára ez lelkesítette annak idején a munkásszázadban elveszett  



Grünberg  Sanyi Is, aki annyira szerette... Reagált az embertelenségre, 
a méltánytaianságra, de amikor a forradalom,*orát éltük, tudott lelke-
síteni, előremutatni. Együtt élt, együtt ujjongott - és együtt nélkülözött 
a világgal. Ma is bevallom, én szerettem azokat a verseit, melyeket a 
köztársaságról, a május elsejei ünnepekr ől, az éneklő  számokról, a 
vörös csillagról és októberről írt. Szerettem és szeretem ma Is... A 
költő  hivatástudatát jelezték ezek a később egyesektől megbólyegzett 
versek Is. A költőét, akinek nemcsak az a feladata, hogy cifra rímeket 
faragjon, hanem az Is, hogy ässzetorrjon a világgal, összeforrjon a kör-
nyezetével, összeforrjon az emberrel... A költ ő  érzései nem tükröz-
hetnek Csupán üres csillogást, szerteáradó h ősugarakat Is várunk tőle. 

És ha a hetven felé közeledő  költő  az utóbbi esztendőkben talán 
egy kissé - egészen természetesen - maga felé fordult is, ez nem 
azt jelenti, hogy eltávolodott a társadalomtól. Ma is a világból, a kör -
nyezetéből, a valóságból indul ki, csak éppen a hangja változott líra-
ibbá és talán önmaga iránt is megértőbbé. Maga a költő, maga Gál 
László azonban megmaradt annak, akinek mindig ismertük és mindig 
szerettük: valóságközelségben és emberközelségben. Csupán annyi 
történt, hogy talán nagyobb türelemmel, nagyobb kíváncsisággal, mé-
lyebbre nézően boncolgatja azt a legendaként megénekelt egykori p1-
rosbélű  narancsot: 

»S mint titokzatos  belsej ű  narancsot, 

úgy bontok fel minden Új napot - 

Vajon Vörös lesz, sárga, Savanyú... 

vagy mégis tán, mint boldog aranyú 

ragyogó napfény sugára - édes.« 
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GÁL LÁSZLÓ 

TALÁLKOZÁS 

mennyi szép álom volt akkor ás már nincs meg a pad 

amelyen ültünk ás a fa mögötte 
azt is kivágták és üveg ül száraz szememen 

idegen Idegen idegen 

az aszfaltot sem Ismerem mér ás az utca 

az utca megnőtt ás az a ház sem volt akkor és a szobor sem 

a szobor élt még ás tartozott a szabó/ának 
ás a kávéját sem tudta kifizetni és poloskákra vadászott 
a hónapos szobája szürke falán (a lakbért sem fizette) 

nem Ő  nem Ő  nem Ő  gőgös büszke szobor 

és meleg vér folyt a verseiben nem ilyen hidegen 

nem kőből állt mint ez az Idegen 

s az ág fölötte és a föld Is alatta 

és mennyi szemem volt akkor és most semmit sem látok 

és akkor az ujjamon volt a mennyország 
ás elértem volna ezer háborún át ás akkor hittem 
hogy a karom világot ölel és hogy Jó a világ 

azt is hittem ás Jajl szűz fiúk és lányok 

ás szűz gondolatok ás vágyak és erők és szűz estéken 

csillag gyúlt ki az égen csakis minekünk 
a mi csillagunk volt a mi napunk a mi holdunk a mi egünk 

ás most már ez Is idegen ás most már az is Idegen 

ás mondanám: megöregedtél ás mondanád: megöregedtem 
ás mondanám: csúf öregasszony ás mondanád: csúf öregember 
ás mondanám: jöjj vissza negyven évvel ás mondanád: 

Jöjj vissza negyven évvel és keressük meg a csillogó 
régi szerelmünket ás mondanám: de szép ostobák voltunk 

ás mondanád: a csók azért Jóíz ű  volt ás án mondanám: 

a csók azért jóízű  volt de most már mások csókolóznak 

de most már este van mondanám ás Jó éjszakát 
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VERS AZ ELSŐ  HÓRÓL 
	

DIOGENÉSZ  

te első  hó hányadik vagy 
te első  hó fehér 
én már tudom lucskos leszel 
én már tudotT?  Víz sár leszel 
te első  hó fehér 

Jókor jöttél rosszkor jöttél 
te vagy a tél 
te vagy a szűz megtaposnak 

te vagy a jó megtaposnak 
te mi Vagyunk megtaposnak 
te első  hó fehér 

ez a világ fehér világ 
nem is olyan fehér világ 

gyertyavilág lámpavilág 

sötét világ te hó világ 

szikrázó szép csillagvirág 

piros véres lucskos virág 

te első  hó te hányadik 

esteledik hajnalodik 

eztán mindig esteledik 

s nem lesz többé sose szánkóm 

csilingelő  csengőm sem lesz 

te első  hó te csillag te 

én már csak itt ezen a földön 

ezen a földön 

csak nefělé/cset ne hozzatok majd 
kár hogy nincs eifelejts virág 

éti már csak itt ezen â  földön 
napjaimat estékbe öltöm 
se reggel már se dél 
kár hogy nincs nekeress virág 

most a fejem táj ez a hadisarc 
mert egyre csak csatároztam 
most már a vezényszó hátra arc 
mert egyre csak csatáztam 

már nem mennék fel a hegyre 
rossz á derekam 
már a völgyben sem maradnék 
minek 

én már csak itt ezen a földön 

ęzen  a csupasz földön 
ezen a szikss elfáradt földön 
ezen a véres földön 

ó szegény diogenész te nagyon árva 
adj szállást ás keressük együtt 
ás hiába 

Ezeket a verseket a szerző . Rozsdás esték című , hetvenedik születésnapjára megjelent 
gyűjteményes kötetéből közöljük. 

108 



LA lA IC isiYĂŇ  I1ĂŔ A11AřI'Ófl MŰVEI 

SZÉL VÉSZBEN 

A  súr440c(d siá nyas szálbakepok 
VirágJggmb Ęc$tez$dpąk  
Címtáblák repülnek  ásab(ąkok  
Megdagadt a lábuk a hidaknak 

Holló rikolt  hörgn  ex avaron  
Vfzbe  fullad e nap surke,  hegy  alatt 
Bivalyok ,  bőgnek  árván ş ilajęn  
Tükröt tördel sírva a sárpatak 

Villám-madarak csaptak ą  Ą omokra 
Egy gépkos şi  süvített  hirtelen  
Homályba  tűnt a csillagok bokra 
Piros láng gyulladt a könnyemen  

Toronyokon  a szélnek letört a szárnya 
Odvak zúgtak és bezárt  nągy.  kapuk 
Hullott a Por az  erdőkrę  szlĺva 
De a nagy szál már részegen aludt 

Bukfencezik a hold úsznak a kertek 
Hígul a lég már kih űl az éj Is 
Füstfelhő  és emlék nem ijesztget 
A város a védelem helye mégis 

KIS SÓHAJ  

Ţ$n Q1 Äărtál  távol  honán 
ahol  mlnde tjtę  
e4rang ş1  nektárt  kíhál 

örO bórnérn!ssza  

Sose jártál távol honán  
holrnindpn ţia ą  

(eér aIW)ál J?aIé/t  kínál  
orèg 6&ńémssza  

Távol honán árnyék oson  
re$vé  ami  úšżta - 

t~ álom a  vánkoson  
Öreg  borhěmtssża  
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FEHÉR ÁRNYAK 

A várost almaszín köd takarja 
Esőterhes felleg a házak fölött 
Virág sír a kertekben elhagyatva 
A folyón sárgalámpás hajó hörög 

A fák állnak mint elítéltek sután 
Fázó fájdalom a csörgó leveleken 
Könnyfal mered a ködfolyosó után 
S az utak végét már hiába keresem 

A szerelem éle nappalba nem olvad 
Hogy a napsugár léggömblét kergesse 
Vigasztaló kékség az űrben hol vagy 
Csak holt iszony fehér árnyakká meredve 

Olalszagú  és nyers vízszagú partok 
Vakság homokjaiban dermedő  percek 
Csikorgó kavicsok jajgatni akartok 
Lépdelő  talpakba jeges sebet vertek 

Bepántolt ajtók és beszögezett kapuk 
Hallgatnak és úszva tűnnek mogorván 
Szürke sziklákon az útjelző  kialudt 
Kuvik szólal meg a halott vár tornyán. 

VÁD 

Mennyi keserű  sírnivaló volna, és mennyi duhaj nevetnivaló! S te csak 
ültél megindulás nélkül a szürke üvegtoronyban, és nem sírtál elég 
keservesen, s ha nevethettél, nem nevettél igazán szívedb ől. 

Hol maradt el a nagy megindultság f űszere a könnyeidből? Hol 
szikkadt el nevetésedböl a tavasznyitó virágok jókedve? 

Ha kibújtál néha színtelen figyel őtornyodból, még anyád halálba 
fakult arca sem tudott úgy a hantra dönteni, hogy zokogásod másokal 
is tisztulásra vigyen. 

Csukott, gőgös szájjal meredtél az elérhetetlen távolokba, s mint 
a zsírszódát ivott, csalódott szerelmes, csak nyelted a kikívánkozó 
sóhajokat, s a bánatot, mely fájdalom marta torkodat egy életen át ösz- 
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szeszoritotta.  Miért nem sikoltoztál ki a veszett szelekbe, ha véresre 
tépte volna is ajkaidat a még soha ki nem mondott szomorúság?!... 

Mertél volna egészen meghalni a fájnivalókérti De félig élve, 
pompás virágnak hamisítottad a kutyatelet, s még a csalánokat Is csak 
ezért irtottad szegényes kertecskédb ől, mert mérgesen csípnek, s nem 
azért, mert a csodák virágainak helyén dudvásodnak... 

Ha szerethettél volna, sose nyúltál bátran Illatos melléhez titkon 
vágyakozó nőknek! Pedig a kivirult szájuk egyszer talán csak feléd 
kacagott, s izgató nedűje partömös verejtéküknek érted gyöngyözött 
megsápadó halántékukon. 

Még apró gyermekedtől Is eltakarékoskodtad sokszor a Jó szava-
kat (hanyagságból, szégyenlősségből vagy önzésből?), s most mér 
szánakozó, lekonyuló feJjel a kicsiny gyerekének osztogatnád a leglé-
gyabb simogatásodat, a leggyöngédebb szavaidat, de a virgonc gye-
rekek elhúzódnak tőled, érzik a szívedben fölhalmozódott jeges hideget, 
melyet az Ő  meleg kedvességük sem tud soha fölolvasztani. 

Nem voltál soha Igazán rossz, miért nem mertél kíméletlenül 
nagyon jó lenni? 

Csak a közepes utacskák szűk közén lépkedtél, így elkerülted a 
veszélyes keresztutakat. De sohasem jutottál el oda, hol mérföldeseket 
zuhannak vagy emelkednek a minden kicainyességgel leszámolók! 

Minek létezik az, aki sosem harapja Össze a fogát végső  elszá-
nással, hogy többé nem méricskél, többé sohasem töpreng, hanem a 
legfölségesebb aranysárkányba kapaszkodva, fölébe emelkedik a szür-
ke üvegtoronynak, ahol a kérkedő  tehetetlenség fiai marcangolják ma-
gukat hangtalanul ás reménytelenül?... 

A SZÜRKE  HOMOKMEZÖKÖN  

A sötét vizek szelleme minden este eljön a hegyek alól. Ide siet a 
szürke homokmezőkre ás sápadtra simogatja a virágokat. 

Pedig micsoda virágok volnának ezek! A világos éjszakák kék-
ségét is fölgyújtották, mint a rakéták, s ég ő  színeikkel megcsúfolták a 
legszebb ékköveket. 

A sötét vizek szellemének érintését ől most hervadoznak és Jég-
hideg, fáradt színekbe halványodnak az ég ő  tüzes szerelmi virágok. 

S a szürke homokmezők boldogtalan, beteg gumókat teremnek a 
lángoló virágok kihű lt szerelme helyén. 

A gonosz hegyek alól jön a sötét vizek szelleme. Ott bujkál nap-
pal a jégcsapos barlangokban, vak medúzák és világtalan angolnák 
kísérik a hideg patakokban. A fénytelen estében kígyósziszegés ű  szél 
követi a sötét vizek tébolyult szellemét. A sápadt, megüvegesedett 
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virágokat letčrÉeli a szél a lihegve sóhajtó szürke mez őkön. A homok-
buckák megínoghak, vándorolni kívánkoznak ős bágyadt regeieken 
nagy módvetestükkel betemetik a fonnyadt bogyókat és beteg gumókat, 
amelyek a boldogtalan virágok elhalt szerelméből fogantak 

Ijedt fehér holdvilagnál aztán a buçkák ugy nyujtóznak, mint egy 
végtelen temető  sírdomjai, virágtalan, lombtalan. Cak a Sötét vizek 
szellemét kisérő  kigyosziszegésű  szél fésul, rajtuk mániákusan a hó-
kristályként megcsillanó homokszemeket. 

vÁrvivÄk NAPOK  

Reggel lángoló vörös ég ölelte körül városunkat. A csipkézett felh ők 
széle ciklámenszirmokra hasonlított. 

Üde, tiszta lég lengette a hervadozó, színesed ő  faleveleket, a 
házak csinosan néztek ki a reggelbe. 

Minden olyan könnyed, Őszi boldogságot lehelő  várakozással telt 
meg, $ én mégis alig vánszorogva, fáradtan kúsztam ki meggyötört 
ágyamból. 

Vasmerev  tagokkal, üregében égő, kialvatlan szemmel, valami 
finom zenére Szomjas füllel ténferegtem ide-oda, míg unott ruháimat 
magamra huzgáltam. 

A máskor vidító hideg mosdóvíz Is mocsárszagú volt, mintha az 
esővizeskút fenekéről hozta volna föl az ügyetlenül alábukó vödör. 

Ó, vannak napok, mikor alig, tudsz, valamit kezdeni magaddal. Az 
órák gyötrő  lassúsággal másznak egymás után. Egyik munkából a 
másikba tántorogsz. Elvégzed valahogy, de a lelked, a lelked kima-
radt belőle. 

Befejezett, egész gondolatod alig akad. Életed törmelék-remé-
nyein botladozol, mint a bombaszétvert házak hulladékain boţ rkáló, 
társait kereső  enbęr,. akinęk valami újat kęll kezdenie, mert a régi kis 
ösvények, szétestek inogva, és senki sem maradt meg mellette, aki 
tudná még, hogy ezelŐ tt miţ  akat... ‚‚ 

Vannak napok, hogy szeretnél valami jóbarát kertjében megbújva 
nehéz vörös bort.  tölhajtani, ős szeretnéd egyszer sírva rikoltani ifjúsá-
god elfelejtett dalait... 

.Szeretnél elmenni valamerre. Napokig az avarban csatangolni, és 
az unott ismerősök arcát messze kerülve,. ismeretlen emberek közöm-
bös soraiban élvezni az illatos szüreti szeleket. 

Szeretnél egy  elhagţ'ołt,  ódon kastély mélyén zenét fogni a rádió-
ból)  43 kiirni . mindent magadból, amit áz abroncsos hétköznapok tá-
rulkozó szíved mélyére szorítańak... 
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ZOL ĄN 

LAGUNA cYÖIÇy 	 fflER 
-  Hang játék  - 

SZEREPLŐK: 

Laguna  György, futballbíró ás exújságíró 	II. újságíró 

Adél, a felesége Ill. újágĺró  

Dr Ivan Lazarevi ć  válogatott labdarugó I 1w 

Adél apja Íl.  fiú 

Reribíter,  kritikus I. 1!áfly 

Zádor,  országos hírű  költő  li.  leány 

Lócsán,  a játékvezető-szövetség elnöke Riporter 

Mr. Stantey,  a F'îF'A 	p'viSelőj& Narrátor 

Dénes főszerkesztő  Diákok 

I újságíró Szurkoló 

LAGUNA 	KedvesHallgató! 
Most csa1wn komolyan veheted a megszól ĺtást. Én, 
LagunaGyörgý, rolt ůjśágIró, ńţöst futbI1bíró mondom 
zt. Igen; voltam án újaágln5 is, sőt kč%It1s. És ne hidd, 

kedves hallgatóm, hogy olyan nagy kunszt költ őnek len-
ni. Lehettem volna. Szavamra: voltam ! ş• Csak jöttek 
ezek a-modern  irányzatok Mint a járJăny Igen 'ott këz 
dödött a báj. Amit ma rtég č  áftulrásn'apra elavult. 
Nem bírtamaversen't. Onen pana ś kodom. Sőt, ér-
zem, hogy most vagyok igazáha łiet)ien. Zádor már 
csak elég nagy költő . Angolra is fordítják, s ha bemegy 
a Lídóba, elnémul az irodalmi zsôń9á  De ha én   á 
tizenegyes pontra mutatok..'. (Fütyüfés. Futbeilpálya  
Óriási hangzavara, füttykoncert. Hirtelen Csönd.) Hallották? 
Hiába ordítanak! l-la én a tizenegyesre mutatok, tízezer 
gyomorban kezd m űködni az aszfaitfúró. És tízezer szem 
akar kugrani. Versírás? Milyen"bolond az ember, amíg 
fiatal! Pedig biz' i ěteń  tudtäW verset fmi: Adél s akkor 
esett belém. 

q'Ą  hang átvált egy másik tónusba. Ifjúsági klub. Zsongás. 
Egy erősebb, nyers hang.) 
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DIÁK Csendet kérek! Csendet kérek! (Zaj.) Nem értitek? Fog- 
játok be már a szátokat! Most egy új fiú következik: La- 
guna  György! 

HANGOK Hát következzen! Halljuk! Halljuk! 

LAGUNA  (az előbbinél tíz évvel fiatalabb hangon) 
A nagy Té véres rokkant vállán 
hurkon csüng az ember reménye. 
Tilalmak, téboly, t űzözön! 
Ember, zurück  az anyaméhbe! 
(Taps, éljenzés. »Oltári! Állati jó! Zurück az anyaméhbe! 
Tömör, mint egy haslövés!) 
(Teljes váltás. Vissza az alapsíkra.)  

LAGUNA  Bizony, így volt, kedves hallgatóim! Ámultak a srácok, 
s a diákotthonban szállóige lett: »Ember, zurück az anya- 
méhbe!«  Másnak már nem is beszélek err ő l, csak neked, 
kedves hallgatóm. Jó Úgy beszélni, hagy nem szólhat 
vissza 	senki, 	nem 	fintorog 	senki, 	nem 	nézi 	senki 
udvarias mosollyal fejem felett a semmit. Őszintén mon- 
dom hát, hogy kedves vagy. Kedves, mint Ivo, aki éppen 
így  hallgatott, akinek mindent elmondhattam. Adélt is. 
Igen, Adélt. Hiszen nálánál nincs fontosabb. »A lét sója 
ő 	-  ahogy a költők mondanák. Mióta Ivo elment, Adél 
Is csak Olyan, mint egy negatív kép, nincs, akinek a 
figyelme elŐhívhatná emlékeimbő l azt a sok gyönyörű - 
séget és győtrelmet, amelyet Adél jelent. Igen, Ivo!  Ő  
volt az utolsó ember, akivel még értettük egymást. 
(Halk tánczene már az előbbi szöveg végén is. Aztán 
felerősödik, s hirtelen elnémul. Ismét erős tónusváltás: 
átbillenés  Laguna  és  lvo  barátságának síkjára. Halk ze- 
ne.)  

LAGUNA  Nézd, lvo! Neked elmondhatom. Te nem vagy író, aki 
emberi szenzációkra vadászik. Te futballista vagy és 
ember. Na, a belgrádi győzelemre! 
(Koccintás.)  

IVO  Egészségedre, Gyurikám! 

LAGUNA  Nem is tudom, hol vadultam el t ő lük. A költőktő l. De 
hát biztosan érted te ezt, ha nem is magyarázom. Te is 
jogász lehetnél, ha akarnál. De akkor aligha dédelgetne 
így ez a lomha város. 

IVO  Nem ezért futballozok, Gyuri! 

LAGUNA  Na persze, így is doktor vagy, doktor Lazarevi ć, s ilyen 
jóval kevesebb akad a futballszakmában, mint a jogá- 
szok között. 
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IVO  Félreérted a dolgot. Másért játszom. A játékért. Tudod, 
•  jog túlságosan tekervényes sportág nekem. Ott több 
• csürés-csavarás, mint amennyit az án gyomrom be- 
venne. S ha gólba Jut az ügy, valaki mindig rosszul jár. 
Néha nem is az, aki érdemli. 

LAGUNA  És a futballban? Ott nem lehet veszteni? 

IVO  Persze hogy lehet, de itt igazságosabbak a feltételek. 
És ha másként volna is! Szeretek játszani. Talán azért, 
mert szörnyen unom az úgynevezett m űvelt emberek 
fontoskodásait, a gőgöt, a törtetést. 

LAGUNA  Igazad van. Én Is ettő l kaptam csömört. Úgy mérik egy- 
mást, mint az öregedő  hetérák. Ha valaki egy rosszabb 
sort ír, kéjesen idézgetik. Szemforgató sajnálattal, de 
belül reszketve az örömtől: bedöglött a cimbora. 

IVO  Hát verseny az itt Is van, m'iközöttünk. 

LAGUNA  Igen, de nem olyan labilis a mérték. Nálatok, aki tud, 
azt nem lehet kiütni. Hidd el, nem a bukott költ ő  beszél 
belőlem. Mikor az lett a divat, írtam án »modern' verset 
is. Még Renolternek is elállt t ő le a lélegzete. 
(Váltás. Klubzsivaj.)  

RENOLTER  Banda, szilencium! Csiba, kuss, mir, vagy ahogy akar- 
játok, tehát csend! Teljes szilencium, mert most egy 
finom lélek pihegései következnek. Na, ne sért ődj meg, 
Laguna!  Köztudott, hogy te kádenciára szoktál csinálni 
mindent, s tioldvilágnál.  (Kacagás.) Köztudott, hogy a 
mi esztétikánk más. Mi azt tartjuk, hogy a vers elemen- 
táris megnyilatkozás, s jobban szeretjük azt 	költőt, 
aki vonít, mint aki cizelláltan turbékol. (Kacagás. »Ügy 
van! Úgy van!) Szi-len-ci-um! De a szabadságot is sze- 
retjük, ezért téged is meghallgatunk. 
(Csituló zaj.)  

LAGUNA 	(túlkiabálva a zajt) 
Hájas Apolló, most véred veszem. 
Lantunk húrján akasztott melódiák visítnak. 
Ovöltünk, makogunk, vonítunk. 
S lefekszünk Dionüszosznak! 
(Csend. Kitör a taps. Zaj: »Bravó! Bravó! Hogy volt! 
Hogy volt!) 

LAGUNA 	(még egyszer elszavalja) 
Hájas Apolló, most véred veszem. 
Lantunk húrján akasztott melódlák visítnak. 
Ovöltünk, mákogurk, vonítunk. 
S lefekszünk Dionüszosznak! 

(Ismét taps. Zaj. Dicséretek.) 
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ĄĘNQţTĘĄ 	Látjátok, feleim? Nem mind kontár, aki rímel. Persze 
a bomba  egyeIre  biztosítva ás ki van fényesítve, de 
már benne van a versben. 

I. LÁNY 	»Lefekszünk  Dionu'~ szosznak!« Lagurra  Dionüszosz karja- 
iban!  Brrr! 

RENOLTER 	Libuskám! Gágogás  panol  A kép jó. Nem kell mindig 
arra gondolni, mint -Móricka. Dionüszosz nemcsak paráz-
na -volt, de minden, ami szertelenség, s a  »lefeküdni«  
igének a magyar nyelvben több jelentése is van. 

FIÚ 	Igen: esztétikailag, eszmeileg is  lelehet  feküdni.  

RĘNOLŢER 	Helyes. És ezen a síkon épp olyan s ű rűn szokás  fet- 
ŕengëni,  mint  aż  eredeti 'síkon. 

FIÚ 	És dombon. 

II. LÁNY 	És völgyben.  

RENOLTER 	Pszt! Finomabban, széplelkek! Nem vagyunk a rohadó  
káptaizmusban.'  Ha így elfajulunk,  Lagüna  sírva fakad, 
S Adélt eltiltja tőlünk. Van valakinek konstruktív  gon-
dolata?  

I. FIÚ 	Persze hogy van. Mégpedig az, hogy a modernséghez 
nem elég á 'vonítás. Á szemléletet ás a  strukttrát ié ijj&  
kell teremteni. Ez a  v'erś  csak külsőśégeiben  modern. 
Abban,  'hby  zavaros, de' a lázadást  rríèb a régi jelké-
pekkel  Apollo  és  Dionüszosz szenibeállltásaval  fejezi ki  

RE ţJOLTER 	Ez viszont akadémikus duma Szerintem az a fontos 
hegy a  régi  fogalmak Új összefüggésekbe kerüljenek. 

I. FIÚ 	Szerintem meg az, hogy vadonatúj fogalmakat teremt - 
sű ik. 

RENOLTER 	Akkor keresztezd a pálpusztai sajtot a IX. szimfóniával. 
Szaga is lesz és szólni is fog. (Kacagás.) 

I. FIÚ 	Csak  gúnyoiódj! $ ikõzben  ez a  Laguna  kiröhög bennün- 
ket. Nem Vettétek észre, hogy mikor arról szavai, hogy 
lefekszünk Dionüszosznak, ettő l  egyákalán  nincs elra-
gadtatva. Persze ösztönösen fintorog, de annál  rosz-
szabb.  

I. LÁNY 	Mert ez annak a jele, hogy vérében van az álharmónia, 
a gömbölyűség tisztelete.  

RENOLTER 	Ami a gömbölyűség tiszteletét illeti, ebben 	szíves  en- 
gedélmeddel - tűdnk vele osztozkodni.  Neked mi a 
véleményed, Adél? 

(Vissza váltás.) 
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IVO 	 Micsoda vircsaft! Nem vágtál szét közöttük, Gyurikám? 

LAGUNA 	Szétvágni? Ugyan. Orültem, ha köztük lehettem. Pedig 
akkor már éreztem, hogy köztük csak lefelé mehetek. 
Adél Is akkor kezdëtt kételkedni bennem. Folyton azt 
hallotta: Lagunamegrekedt, Laguna az ágyban is a 
verslábakat számolja, Laguna ilyen epigon, olyan epigon. 
Bedög lätt bomba, meg amit akarsz. 

IVO 	 Ezt, látod, nem értem. 

LAGUNA 	Mit nem értesz? Besoroltak, s ha biztattak, magukban 
már akkor is csak legyintettek. Vagy röh őgtek. 

IVO 	 Ezt nem értem. Én ha átjátszom Beckenbauert, akkor 
nincs mese. 

LAGUNA 	Próbálnád meg Renoltert átjátszani! 

IVO 	 És nem akadt, akinek sikerült? 

LAGUNA 	Akadt. Sajnos, akadt. De err ől ... Megjöhet Adél, s 
nem szereti, ha erről beszélek. És én sem szeretek err ő l 
beszélni. 

IVO 	 Ahogy akarod. De hát a lényeget mindenki tudja. 

LAGUNA 	A lényeget. De nem a lényeg volt a lényeg. Érted? 
Nem az, hogy Adől egyévi házasság után egyszer csak 
elment Zádorral. 

IVO 	 Nem értem. Nem értem. 

LAGUNA 	Persze hogy nem. Mert a lényeg a vers volt. A vers, ami 
után án hasztalan loholtam. Zádor egyszer beszélt Adél-
lal. S akkor, a lídóbeli matinén már Olyan verset mon-
dott, mintha speciel Adétnak ţrta volna. Csak neki. Igen, 
akkor licapitam sz  életre szóló döfést.  (Lehaikítva.)  Mert 
az már szeretkezés volt. Szeretkezés nyílt színen. 

(Váltás. Valaki szavai, de messze, a szöveg nem ért-
hető . Aztán felerősödik.)  

ZÁDOR 	Sóhegyet  rágtam át, míg hozzád jutottam, 
Rü'hes  bestiák elől futottam. 
Égre nyilalló orgonasípok, 
Ti Is szennyvízzel itattatok. 
Most Bach hömpölyög és sirály köröz fölöttem, 
Hogy öled édenében kikötöttem. 

(Tapsvihar. Váltás.)  

LAGUNA 	Hát csoda, mondd, Ivo, csoda, hogy ett ől sz az éden?... 

-  Na,  egószségedie! 

IVO 	 Igyál csak. Nem esik jól. S nem Is értem. A vers mint- 
ha  szép lenne. Hogy is volt? Tudod fejből? 
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LAGUNA  Sajnos nagyon is. (Elmondja a verset.)  

IVO  »Hogy öled édenében  kikötőttem. 	Azt hiszem, értem. 
Akinek ilyet í rnak...  

LAGUNA  Ugyan. Előtte két  évvel  már megjelent az Égtájban.  

IVO  És Adél nem tudta?  

LAGUNA  Dehogynem. Ő  minden új verset ismer. Mint más a 
táncdalokat.  

IVO  Jaj, de furcsák vagytok ti 	irodalmárok! Hát lehet ezt 
érteni, Gyurikám?  

LAGUNA  Ha már ennyire érdekel, megmondom: lehet. És meg 
is magyarázom, bár nem sok örömem telik benne. Hogy 
is mondjam?! Adél Olyan... Adél olyan, mint az oxigén: 
fellobban tő le a parázs, s minden kigyúl, amit ő  szeret. 
Ahogy M tudja élni azt, ami neki tetszik, ahogy nézni 
tud, abban együtt van hála, áhítat, megrendültség. S  va- 
lami  intim Cinkosság, ami azt sugallja... Fenét sugallja: 
sugározza, hogy én, és csak án értelek téged. Helyes és 
természetes, hogy a többieknek is tetszel, de ők csak 
egyszerű  nézők vagy hallgatók, de én, én, Csókai Adél 
együ tt  hálok a gondolataiddal s mindeneddel. Ett ő l, et- 
től a meghitt sugárzástól bolondult meg  Zádor  is. Az 
utolsó sorokat már egyenesen Adélnak mondta: »Most 
Bach hömpölyög és sirály köröz fölöttem, Hogy öled 
édenében kikötöttem.«  

IVO 	Nem tudom, minél többször hallom, annál gyanúsabb 
nekem ez a hömpölygés. Bach fölö tt  sirály. Bach zené- 
jérő l van szó, vagy egy patakról? Ha sirályok köröznek, 
akkor csak a patak lehet, de a patak nem hömpölyög.  

LAGUNA 	Ugyan,  Ivókám!  Hát éppen ez benne az izgalmas. Az, 
hogy zene is meg patak is. Meg Adél is.  

lVO 	S ettől kellett elolvadni?  

LAGUNA 	Azt nem hiszem, hogy Adél elolvadt volna. Csak a 
szeme kapcsolt hármas forróságra és csak fénylett, 
fénylett, de hogy az én férji méltóságomon lyukat ége-
tett ez a sugárzás, azt azóta is érzem. »No jöjjön,  szép-
asszony« -  mondta  Zádor  a matiné után.  

IVO 	S Adél?  

LAGUNA 	Adél ezt a hívást olyan természetesnek vette, mintha 
gyerekkoruk óta ismernék egymást. Mintha  Zádor  fá-
radtságára gyógyszerként egyenesen Őt rendelték volna 
a költészet istenei. 
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IVO  Na, egészségünkre' 

(Koccintás.)  

LAGUNA  Szervusz!  

IVO  És akkor éjszaka el is ment?  

LAGUNA Zádor? 

IVO  Nem.  Zádor  ás Adél.  

LAGUNA  Két nap múlva mentek el. De hagyjuk ezt. Minden perc- 
ben itt lehet!  

IVO  De hát valamivel csak megokolta. Vagy egy szót sem 
szólt?  

LAGUNA  Szólt. Igaz, nem nekem. Az apjának. Az öreg nagyon 
bezsongott. Nem értette az egészet. Agronómus. 

(Váltás.) 

ADÉL Ne haragudjatok. El kel! mennem. 

ADÉL APJA Kell, kell. Ki kényszerít? Az a liba eszed. 

ADÉL Ti ezt nem értitek. Itt minden közönséges, olcsó, mint 
egy  kűltelki  kocsmában..  Az-ember  él harminc, negyven, 
ötven évet, s elkopik, mint, ;egy cipősarok. Élni kellene, 
apa, nem érted? Leveg ő  kellene, fény, leveg ő, s nem 
ez a poshadt  kisszerüség. 

ADÉL  APJA Poshadt, kisszerű?! Meg vágy te kergülve? Te vagy 
ilyen, édes lányom, azért  étzed  ilyennek a világot. Min- 
denütt  lehet tartalmasan élni, de aki él ősdi, arra min- 
denütt ráragad a nihil. 

ADÉL Az a baj, apa, hogy te ezt nem is  érthe...  

ADÉL APJA Az a baj,  iigan,  az a baj, hogy ma mindenki a rekorde- 
rekre figyel, a szenzációkra.  4'łéha  még én is. De azért  
‚nern.kęll megkergülni.  Megnézztk  azt ,  a csodacsatárt, 

s Jézus. Másnap csináljuk tovább a dolgunkat.  

ADĚL Need2ádor  csodacsatár? Kondom, apa, hogy nem ért- 
heted te az én  szomjóságomat 

ADÉL  APJA  Félelç  hagy jobban, mint  kívánnám.  Tudod, mi a te  
»szornjúságodc?  Részegség. Részeg lepke vagy, érted? 
És úgy is fogsz járni. Mert Zádor,  ha nagy költő ,  ak- 
kor-nem- máról holnapra lett naggyá, hanem meg kel- 
lett érte  dolgóznia.  S nehéz  elhinnem,hogy  akivel együtt 
volt, együtt az ismeretlenségben, az albérletben, hát azt 
most faképnél hagyja. 

ADÉL Ez nem érdekel. 
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ADL  APJA És ha megteszi, te Is járhatsz Úgy, vagy még rosszab- 
bul. Az majd fog érdekelni. Nem lenne tisztességesebb, 
ha a férjeddel együtt kezdenétek valami érdemes dolgot? 
(Váltás.)  

IVO  És mégis elment.  

LAGUNA  Elment.  

IVO  Neked semmit se mondott?  

LAGUNA  Bár ne mondott volna! De akkor még én is büszkébb 
voltam. Gorombaságokat vágtam az arcába, s Ő  is kímé- 
letlen volt. 

(Váltás.) 

ADÉL Miért ne hihetném, hogy szeret, s hogy kitart mellettem? 
Nem rendelkezem mindazzal, amire egy költ őnek szük- 
sége van? A felesége m űveltebb, szebb nálam? Elme- 
gyek ás kész. 

(Váltás.)  

LAGUNA  S mit is mondhattam volna erre? Hát nem volt igaza? 
Adél csakugyan úgy é rtette  Zádor  verseit, hogy a fele- 
sége se jobban. Persze egy férfi helyzete sokkal ne- 
hezebb. Annak produkálnia kell, barátom! Produkálnia, 
az isten verje meg! A nőnek meg Csak ámulnia, fény- 
lenie, megértenie. Micsoda egyenlőtlenség! Költővé len- 
ni, 	vagy 	költőfeleséggé! 	Micsoda 	küIő rbség, 	lvókárn? 
»Oled  édene!» Micsoda távolságokon segíti át a n őt 
ez az  éden!  S miért ne hihetné valamennyi, hogy Őt IS 
átsegítheti? Hallgatsz? Csúnya dolog, hogy igy kibeszé- 
lem magunkat.  

IVO  Ugyan! Csak folytasd.  

LAGUNA  Nincs  tovább. A többit tudod: elment. 

Ivó Igen, de vissza is jött. Hogy tudtad visszafogadni?  

LAGUNA  Hogy tudtam, hogy tudtam? Több joggal kérdezhetnéd, 
hogy tudtam nélküle élni. Inkább magamat vádoltam, 
mint Őt. Me rt  ne hidd, hogy rossz volt, még kacér sem. 
Nem  riszálta  magát, mint annyi nő , s nem is kezdemé- 
nyezett soha. Csak volt, mint a gyümölcs, s aki látta, 
annak ugyanaz juto tt  róla eszébe. Ha egy fontosabb fér- 
fi megjelent, a többi nő  elkezdett rezegni. Ő  csak hall- 
gatott, s mégis néma szövetség támadt közte meg a 
fickó között .  

ivo  De 	hát 	mié rt ? 	Hogy 	van 	ez? 	Miféle 	isten 	áldása, 
vagy...? 
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LAGUNA 	Mondd csak nyugodtan: isten verése. Én mindig együtt 
érzem e kettőt: »sarki hideget, sivatagi h őt'<. Ezt is egy  
kökő  íí'ta.  Adél varázsa? A puszta léte. Hangjának  tó-
nusa,  álmatag nézése,  hallgatásában  a titkot tudók rej-
telmessége. A mozdulatai! Mintha egy régrő l ismert já-
ték, egy gyermekkori jelrendszer intim megnyilatkozásai 
lennének. Igy érezte ezt mindenki, akit Ő  kedvelt. S én 
sohase érezhettem, hogy egészen az enyém, hogy csak 
az enyém.  

IVO 	S mikor visszajött, azután sem?  

LAGUNA 	Egy percig sem. Nem magyarázkodott. Nem mentege- 
tődzött. Ennyit mondott : »Visszajöttem,  Laguna.  Próbál-

juk meg újrakezdeni.»  

IVO 	S mit válaszoltál?  

LAGUNA 	Semmit. Reszkettem az örömtől, hogy visszajött, s a 
félelemtő l, hogy az egész csak tréfa, komédia. És arcán, 
a kimértség, az önérzet mögött nagy vereség nyomait 
észleltem. Teát főztem neki, s lábujjhegyen jártam, hogy 
lel ne ébresszem.  

IVO 	Megérte.  

LAGUNA 	Igen. Sokat csitult. Figyelmesebb lett, szívesen jön a 
meccsekre, élvezi, mikor a közönség dühöng vagy hálás 
az ítéleteimért. Belgrádba is velünk jön. Együtt me-
gyünk, vagy te a csapa ttal mész?  

IVO 	Mehetünk együtt is, ha téged nem zavar.  

LAGUNA 	Miért zavarna?  

IVO 	Hát a bírói etika, tudod. Nagy a tét. És a  Concordia  
minden eszközzel védekezni fog. Ha mégis gy őzünk, 

könnyen neked eshetnek a belgrádi lapok.  

LAGUNA 	Nézd, ilyesmivel mindig számolni kell ebben a szak- 
mában, de ott lesznek a szövetség képvisel ői is, ellen-
őrizhetik. Azt érzem, hogy rázós meccs lesz, de évek 
óta várok már egy ilyen alkalomra. Az az igazság, hogy 
nem is a játékvezetéssel nyertem meg a szövetséget, 
hanem a cikkeimmel.  

IVO 	Na, ne szerénykedj! Bár azt én is hallottam, hogy Ló - 
csán,  az elnök kívülről megtanulta, amit zágrábi pro-
dukciójáról írtál.  

LAGUNA 	Hízelegtem volna? 
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IVO 	Nem, nem hiszem. Biztosan az tetszett, hogy úgy írtál 
róla, mintha egy regényt  elmeztél  volna. (Mintha olvas-
ná.) »Közönség ás bíró  konflktusát,  az  iidõhúzás  miatti 
ingerültséget a játék iramának er őteljes, határozott fel-
fokozásával oszlatta el.  

LAGUNA 	Gondolod, hogy ezért?  

IVO 	Dehogy.  És  ha ezért kedvelne Is?! Jó bíró vagy és kész. 
Az csak  melletted  szól, ha  újságíró  is vagy. Jobb a 
kontrollod, mint a többinek, s a játék szépségére is 
vigyázol.  

LAGUNA  Igyekszem. Igyekszem. Mehettem volna a kulturális ro- 
vathoz is, de ragaszkodtam a sporthoz. Az elemz őkész- 
séget itt Is hasznosíthattam, s nem kellett vesz ődnöm 
a helyi klasszikusokkal. Ha egy futballistáról megírom, 
hogy nincs stílusa, vagy hogy a formája hanyatlóban, 
azt szó nélkül tudomásul veszik. De ha Csobolyó Szil.  
viáról  megírom, hogy raccsol, akkor a végrendeletem 
Is  megírhatom.  

(Csengetés, ajtónyitás zaja.)  

IVO  Biztos Adél. 

ADÉL Szevasztok!  

lVO  Szervusz!  

LAGUNA  Szervusz! 	Már 	azt 	hittük, 	elraboltak, 	vagy 	lenyelt 	az 
óriás bálna. 

ADÉL Éhes disznó... A bálna pedig anyabálna,  Laguna,  tehát 
nőnemű , s így án se serkenthetem már életre.  

LAGUNA  Ne keseredj el! Ránk számíthatsz! 

ADÉL Helyes. Akkor hozz egy üveg bort, mert látom, a kész - 
letnelć  vége. Ami akkor is b űn, ha te ittad meg egyma- 
gad, ha meg Ivót Is bevontad, akkor a Duna  FIK  egész 
vezetőségét rád uszítom.  

LAGUNA 	Tán te lettél a kondíciófelelős? 

ADÉL 	Na elég,  Laguna!  Ne üzemeltesd a szellemességed, 
mert elfogy.  lndíts!  Bikavért kérünk!  

LAGUNA 	Jó, Jó! Tisztelem én a terro rt. Megyek, megcsapolom 
akár a csókai gulyát is, ha parancsolod. (El.)  

lVO 	Mért beszélsz így vele? 

ADÉL 	Me rt  ki nem állhatom.  

IVO 	Mért  nem állhatod? 
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ADÉL Mert... mert olyan tésztaszerű . 

IVO  Ez nem igaz. 

ADL  Honnét tudhatnád te ezt? Nem külsőre. A lényege tész- 
taszerű . Reszket a felt űnésért, a jelenlétért. Költ ő , új- 
ságíró, futballbíró,  dzsesszénekes, lenne még cirkuszi 
fóka is, csak szerepelhessen. Felhangolódik s összeesik, 
mint a gumimatrac. 

lVO  De azért jól megvagy rajta? 

ADL  Megvagyok. De nagylelkű  lettél! Mi bánt? Az, hogy vele 
élek, vagy az, hogy élek?' 

IVO  Minden. 

ADÉL Nem az án kedvemért van Igy. Te, kívánod ezt a kom- 
fortos keretet. 

IVO  Mikor Zádortól visszajöttél, még nem szerettelek. Miat- 
tam bújtál vissza a régi fészekbe? 

ADÉL Nem miattad, csak azért, mert nem volt hova mennem. 
S ha ilyen vallatós kedvedben vagy, megmondhatom: 
valamikor szerettem is Lagunát. A jóságot sem szabad 
lebecsülni. 

IVO  Igen, azt kellene elfelejtenem, visszaperelnem az id őtő l. 
A belgrádi éveket. 

(Váltás, tánczene, érzelmes, az ifjonti szerelmekhez  IllŐ .)  

ADÉL 	(hangfogós mámorral)  Laguna, hallod? Ne bújj belém 
ennyire! Te szopós borjú. Ki Se nézné belőle az ember-
lánya. (A zene felerősödik, aztán elhalkul.) Tudod mit 
csinálsz, apródocskám? Ébren vagy egyáltalán? Na, 
csak szédülj, aludj, te csengőbárány. »Adél dús, 
Adél jó. Lányarcodat a nap meg nem süti nála, Sátrában 
aluszol. a széltő l is Ó... - Hu, ébredj te csirkefogó! 
Osszépréseled az ujjaim.at! 

(A zene Ismét felerősödik s  elúszik.  Visszaváltás az előb-
bi síkra.) 

ADÉL 	Igen. Szerettaln. De sohasem éreztem, hogy Ő  az a 
férfiember,  akiért születtem. 

IVO 	 Az Zádor lett volna ugyebár? 

ADÉL 	A  futbailpályán finomabb vagy, Lazarevi Ć  doktor. De 
válaszolhatok. Más a vers és más az ember. Megeshet, 
hogy az ember, aki a teljességet versbe tudja fogni, 
otthon, magánemberként csonka, mint egy tuskó. Zádor 
ilyen volt. Elfogadta a szerelmet, de az esze mindig a 
versen járt, tárgynak tekintett, cseléd nek. Néha ráesz- 
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mélt,  hogy mit vállaltam érte. Olyankor imádott, ba- 
busgatott. Egy óráig. Vagy Öt percig. Aztán mintha el- 
vágták volna.  

IVO  Igy jöhettem én. 

ADÉL Ha kínoz ez a módszeres áttekintés, megérdemled. Te 
szorgalmaztad.  

IVO  Nem a  gyötrelemért.  Az elemzés perverzióját megha- 
gyom a széplelkeknek. Én futballista vagyok. 

ADÉL És gólra törő , ugyebár?  

IVO  Igen. És szerelmes, hogy belehülyülök. 

ADÉL (megenyhülve) Ez nem 	látszik rajtad, te inkvizítor. Te 
kedves.  

IVO  Majd fog. Mert torkig vagyok már ezzel a meghitt há- 
romszöggel. 	A zenehallgatásokkal, 	az 	önfegyelemmel,  
Laguna  hitvesi ellágyulásaival, a te diplomáciai húzása- 
iddal. Mindennel. 

ADÉL De hát én vagyok a hibás? Mindent megtettem, amit 
akartál.  

IVO  Igaz, kedves. És ne haragudj. Mindjárt itt lesz. Nekem 
te kellesz, a keretek nélkül, 	mindenki 	nélkül. 	Elviszlek 
innen. Aláírom a francia szerz ődést. 

ADÉL És a Duna  FK,  a rajongó szurkolók? (Ajtónyitás, lépések 
zaja.) Megjött Gyuri.  

LAGUNA  A küldönc 	megérkezett. 	A csókai 	gulya 	hálás, 	hogy 
vérét  Csőkai  Adél poharába eresztheti. 

ADÉL Jézusom, milyen bővérű  az a ménes! Ennyi bikavérben 
akár fürödhetnék is.  

IVO  Hát akkor  mulassatok  jól, fürödjetek! 	Nekem, 	sajnos, 
mennem kell, már így is áthágtam a labdarúgótörvénye- 
ket.  

LAGUNA  Hágjad még néhány percig, 	Ivókám.  Na, ne siess! A 
belgrádi utat is meg kell beszélnünk. 

ADÉL Megvesztegetjük  Lagunát. 

LAGUNA  Arról 	Szó 	sem 	lehet. 	Igazságos 	leszek, 	mint 	Justitia.  

ADÉL És olyan vak.  

IVO  Győzzön a jobbik, barátaim! Viszontlátásra vasárnap reg- 
gel! 

(Váltás: 	Mérkőzés zaja, 	ordítás, 	tülkölés, 	kolompolás, 
hangpárbaj. Elhalkul.) 
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RIPORTER 	Hallják, kedves hallgatóim? Hallják? A légkör pattaná- 
sig feszült. Nem csoda, a bajnokság a tét. És a Concor-
diának ehhez elég a döntetlen. Áll a játék, kedves hall-
gatóim. A gyúrók meg az edzők bent a pályán, a kö-
zönség örvénylik. (Az előbbi zaj felerősödik.)  Dikič  II-i 
ápolják. Tehát, kedves hallgatóim, a Concordiának elég 
a dÖntetlen. Persze hogy húzza az id őt. Ettől ideges a 
Duna FK. A vendégek hałtanak, mint az ördögök. Zu-
hannak a labdára. Néha nemcsak a labdára. A bíró 
igyekszik kézben tartani a mérk őzést, igazságos, de a 
kemény játékot nem fújja le. Az id őhúzást beszámítja, 
s most Dikić  II. felvágásáért figyelmeztette a belgrádi 
csapat kapitányát. Végre ismét elindult a labda. 0:0 az 
eredmény, kedves hallgatóim, s már csak négy perc 
van hátra. Duna FK, Duna FK! Négy perc az élet. Ha 
meddőn megy el, ha a Concordia kihúzza, övé a bajnok-
ság, s a részvétel joga a bajnokcsapatok kupájában. A 
dunaszéki szurkolók szinte kétségbeesve biztatják csa-
patukat.  (Felerősödik a biztatás.) S azok hajtanak 
is, mint az ördögok. Most éppen Bogdanovi ćnál 
van a labda. Fut a partvonal mentén. Bead? Nem 
ad? Már lent van az alapvonalnál. A balhátvéd ül-
dözi. Beéri? Nem. A jobbszéls ő  a kapu elé ívéli a lab-
dát. A tizenhatosnál Lazarevió, a Duna FK legendás kö-
zépcsatára kapja. Lekezeli. Remek. Egy négyzetméteren 
belül. Ragad rá a labda. Fordul. Na most! Felvágták! 
(Harsány fütty. Óriási hangorkán, kolompolás, kiabálás: 
»Tizenegyes! Tizenegyes! Fujj, bíró! Fujj, bíró!») H ű , 
de kritikus helyzet, kedves hallgatóim. Lazarevi Ć  doktor 
a földön. Laguna játékvezet ő  a tizenegyesre mutat. Fé-
lelmetes helyzet, kedves hallgatóim. Az utolsó percek-
ben tizenegyest ítélni. És ilyen gyanús eset miatt! Innen 
nem látszik jól, de én úgy láttam, hogy a tizenhatoson 
történt a felvágás. Igaz, hogy gólhelyzetben. (A játéktér 
zaja  te/erősödik,  aztán hirtelen  csend.)  Ügy látszik, La-
guna sem biztos a dolgában. Most kérdi meg a pertjel-
zőt. Na most dő l el, kedves hallgatóim. A bajnokság 
sorsa dő l el ebben a pillanatban. Ügy látom, a partjelz ő  
széttárja a karját Ő  se látta pontosan? 

SZURKOLÓ 	(kiáltva) A partjelző  azt mondta, hogy a vonal körül 
történt. 

RIPORTER 	Igen, kedves hallgatóim. A döntés Laguna György ke- 
zében van. Lazarevi ć  doktor még a földön. Most teszik 
lel a hordágyra. És Laguna játékvezet ő  a tizenegyesre 
mutat. (Iszonyú hangzavar,  fütyülés.)  A Concordia tilta-
kozik, körülveszik a játékvezet őt. A közönség őrjöng, 
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kedves hallgatóim. Bevonul a rendő rség.  Laguna  hajt-
hatatlan. A játékosok kihúzódnak a tizenhatoson kívül-
re. A labda a tizenegyes ponton. A kapus farkasszemet 
néz  DikiĆ  II-vel,  aki a büntető t rúgja. A jobbszélső  neki-
szalad. Gól! (Minden eddiginél nagyobb hangzavar.) 
Hogy mi lesz itt, kedves hallgatóim?! Már csak egy-két 
perc lehet hátra. (Közben a zaj hallatszik.) A közönség. 
tajtékzik. A rend ő rök sorfalat állnak. Az újrakezdésre 
talán még lesz idő . Már a  Goncordia  sem siet. Ezen nem 
lehet változtatni. De a közönség, hú, mi van itt, kedves 
hallgatóim! A labda  eIindult.(Éles  fütty háromszor.) Igen, 
a mérkőzésnek vége. A bajnokságot tehát a Duna  FK  
nyerte, kedves hallgatóim. De vajon vége van-e csak-
ugyan? Rosszak a sejtéseim. A kijárat, mint a méhkas. 
De a rendőrök Is ott vannak.  Lagunát  a Duna  FK  játéko-
sai veszik közre. Most értek a kijárathoz. Hú, hát ez meg 
mi? Vízsugár? Biztosan szódavizes üvegből. Most meg 
már üvegek is röpülnek. Na,  Laguna  elvtárs, ezt a  hosz-
szabbítást  elengedte volna. 

(Rendőrsípolás, zaj 	elúszik. Váltás. A szerkeszt őség- 
ben. írógépkopogás, beszélgetés, telefonálás.) 

ÚJSÁG  IRÓ  Hogy ott mi volt, barátaim! Ivónak kutya baja, de La -
guna  homlokán tíz centis sebet vágott a törött palack. 

ÚJSÁGIRO  De a Tribün milyet vágott! Olvastátok? »Botrányos já-
tékvezetés!»  

Ill. ÚJSÁGíRÓ  A Periszkóp meg így kezdi: »Elfütyült bajnokság.» 

I.  ÚJSÁGíRÓ  Ez mind semmi! Hallgassátok csak az Éjféli Magazint. 
Az eleje nem érdekes. Azt meséli el, hogy  Lagunáék  jó 
barátságban vannak Ivóval. Különösen  Laguna  neje. S 
itt figyeljetek: »Aki meccsr ő l meccsre remegő  szívvel 
kíséri  Lazarevi ć  doktor  -  házon belül  Ivo -  izgalmas 
alakításait.» Nem rossz ugye? (Nevetés.) Folytatom: »Nem 
csoda hát, ha a sorsdöntő  belgrádi mérkőzésen is jelen 
volt, s ha jelenlétében  Laguna  György tizenegyessel en-
gesztelte ki nejét a  Lazarevi ć  doktoron esett vétségért. 
Ki gondolná, hogy ilyen családias játék a futball, s csak  
gratulál:ni  tudunk a játékvezető-szövetségnek, hogy ezt 
a sokszor durvának bélyegzett sportot a  férfinagy-
leiküség  terepévé avatta. Ha a közönség ilyen világosan 
látta volna az érdekek szövevényét, felháborodás helyett 
bizonyára nászdalokat énekek volna. Sebaj! Majd jöv ő re. 
Addig pedig éljenek a szép asszonyok! Sose halunk 
meg. Hurrá!» (Hangos kacagás.) 

(Váltás. Színhely:  Lagunáék  lakása.) 
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LAGUNA 	(olvassa az előbbi szöveget)  »...  felháborodás helyett 
bizonyára nász... (akadozva) bizonyára nászdalokat 
énekelt volna..  .  Gyalázat! Hát itt már mindent lehet? 

ADÉL 	Válaszolni akarsz?  

LAGUNA 	Én ebben az ügyben?  (Tárcsézik.)  Felhívom az öreget. 
Halló! Igen, itt  Laguna.  Dénes bátyám, olvastad? Na, 
akkor nem kell ecsetelnem a helyzetet. Szavamra mon-
dom, hogy tizenegyes volt. Nem értem. 

DÉNES 	(alig hallhatóan a telefonból)  Vitatkozni lehetne róla. De 
nagyon veled érzek. Ez kalózkodás, amit az  Éîjeli  csinál.  

LAGUNA 	Remélem, Dénes bátyám, ezt meg is  írjátok.  

DÉNES 	Peŕsze,  persze meg is írhatnánk, de ez nem volna poli- 
tikus eljárás.  

LAGUNA 	Hogyhogy nem volna? 

DÉNES Nézd, az a gól azoknak a szerencsés góloknak egyike, 
amelyek mindig megeshetnek, amíg a labda gömböly ű  
és forog, de a közönség sohasem bocsátja meg a bí- 
rónak.  

LAGUNA  De az istenért, Dénes bátyám! Hát az án bírói, újságírói 
tisztességem az semmi? Maradjon rajta ez a mocsok? 

DÉNES Nem kell a dolgot dramatizálni,  Laguna!  Ennyi kellemet- 
len látszat közepette legjobb hallgatni. A város érdeke 
is ezt kívánja. A két pont s ezzel a bajnokság a miénk, 
a dühöngés joga meg a  Concordiáé. 

LAGUNA  S persze az enyém. Hát nem, Dénes bátyám. Ha rajtam 
hagyjátok ezt a sarat, elköszönök t ő letek. 

DÉNES Ahogy akarod, ahogy akarod, barátom.  

LAGUNA (lecsa  pia  a kagylót) Cserbenhagytak. Képmutató, vén te- 
tű ! Ott egyen meg benneteket a lene, ahol vagytok! El- 
köszöntem. Legalább nem kell naponta végighallgatnom 
a részeges  Bakács legújabb remekm űvét. Meg a  Riskó  
fogadkozásait, hogy holnapután végre megírja az egész  
vircsaftról,  amit  tíz  éve meg akar írni. 

(Csengetés.)  

ADÉL Ivo  jön.  

IVO  Szervusztok!  

ADÉL  Szervusz! Ülj lel  

LAGUNA  Ha nem félsz, hogy ártunk a  jóhirednek.  
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IVO  Ugyan, Gyuri' Ne tetézd a keser űséget. Elég az, ami 
van. Tenni ez ellen sokat, Sajnos, nem lehet. A firkászok 
fullánkja fáradhatat'an. Pofonnal sem gy őzné az ember. 
De viselni sem lehet. Én, amit tehettem, megtettem. Be- 
széltem 	a játékvezető-szövetség 	elnökével. 	Régr&l 	Is- 
merjük egymást. Ha elmentem, hívd fel telefonon. És 
aláírtam a francia szerződést. Holnapután utazom. Kér- 
lek, ne haragudj! 

LAGUNA Ivo,  édes barátom! Adél, beszélj vele! Ezt nem kíván- 
hatom. És nem lehet, hogy elmenj. Úgy éltünk, mint a 
testvérek. 

IVO  Ezt is köszönöm, és mindent, ami megköszönhet ő . Na, 
ég veletek! 

(Ajtónyitás, ajtócsukás, csend.)  

LAGUNA  (halkan) Mért nem tartottad vissza? 

ADÉL Úgysem maradt volna. 

LAGUNA  Hát mit szólsz ehhez? 

ADÉL Semmit. 

LAGUNA  Semmit? 

ADÉL Semmit. Vagy ha muszáj, hát ennyit: az újságoknak iga- 
zuk van. 

LAGUNA  Megő rültél? Hogy mondhatsz ilyet, hiszen még az ide- 
genek 	is elismerik, 	hogy a tizenegyes nem 	volt jog- 
talan?! 

ADÉL Lehet, de jogos sem volt. S te azért adtad meg, mert 
gavallér akartál lenni Ivóval szemben. 

LAGUNA  S ezért éppen te teszel szemrehányást? Éppen te? Ép- 
pen te? 

ADÉL Éppen 	én, 	mert engem 	is megszégyenítettél, 	s 	mert 
útálom, ha egy versenyző  zöld asztalnál akarja megnyer- 
ni azt a meccset, amelyet a pályán elvesztett. 

LAGUNA  Nem értelek. Biz' Isten nem értelek. 

ADÉL Mert gyáva vagy megérteni. Pedig világos, amit mond- 
tam: le akartad kötelezni Ivót, hogy a bíróként szerzett 
tőkét magánéletedben 	kamatoztasd. 	Pedig tudd 	meg: 
ott más a pénznem. S egyik a másikra nem váltható át. 
S persze hogy ráfizettél erre a manipulációra. Csak az a 
baj, hogy nemcsak te fizettél rá. 

LAGUNA Kíméletien  vagy, de elviselem. És 	igazságtalan 	is. 	Ha 
úgy volna is, mint állítod, nem eltervelten, csak önkén- 

128 



telenül  tehettem, s a helyzettel Így sem éltem vissza: 
jogom volt a  tizeoegyest  megadni, s most mar nem is 
nyugszom addig, am ĺg az elégtételt ki nem harcolom. 

ADÉL 	Te meg a harc! Ugyan, Laguna' Holnapra kalszod, s 
örülsz, ha a mA'.k lgâban b ĺráskodtiatsz. Nem ilye-
nek azok az embek, akik Valamit ki is tudnak harcol-
ni. Ahhoz nem elég a szerep, ahhoz valami ügy is kell 
vagy rögeszme, de akit csak 'a szerep izgat, az Igy jár, 
mint te. 

LAGUNA 	Kérlek, hagyd ezt abba! A keser űség beszél bel ő led. 
Igaz, nem vagyok heroikus természet. Majd meglátnád, 
mit csinálna veled egy hérosz, de ezt hagyjuk. Függesz-
szűk föl ezt a civakodást! Kérlek, várd ki, amíg az ügy 
végére járok. 

ADÉL 	Kérlek szépen. Függesszük. Akár magunkat Is. 

LAGUNA 	No, ne légy ilyen keserű ! Máris hívom a központot, ma- 
gát Lócsánt, ha a föld alól Is. (Tárcsáz.) Csak otthon 

lenne. (Várakozás.) Halló! Halló! Lócsán lakás? Elnézést, 
elnök elvtárs. Itt Laguna, Laguna György beszél. 

LOCSAN 	Kitalálom, miért hívott, Laguna elvtárs! És biztosíthatom, 
hogy a maga pártján vagyunk. 

LAGUNA 	Nagyon-nagyon  köszönöm, elnök elvtárs. Már fegyelmit 
akartam kérni magam ellen. 

LOCSAN 	Erre semmi szükség. Ott voltam. A tizenegyes jogos 
volt. Ha más mérkőzésállásnál történt volna, S ha nem 
ilyen nagy a tét, nem lett volna Ilyen botrány bel ő le. 

LAGUNA 	Bizony sokba került nekem ez a meccs, s még mindig 
nincs vége. De ha a bírák szövetsége nyilatkozIk, talán a 
firkászok  Is abbahagyják a gyalázkodást. 

LÓCSÁN 	Ezt azért nem ígérhetem, Laguna elvtárs. 

LAGUNA 	De hát miért? 

LOCSÁN 	Nézze, Laguna! Maga formailag helyesen járt el. De 
vannak íratlan törvények is, s aki ezeket Is érzi, az csak 
közvetett szabadrúgást ítélt volna abban a helyzetben. 
S aztán meg a személyes konstellácl ăk Is zavaróak. 

LAGUNA 	Személyes konstellációk? De az Istenért, mire céloz, 
Lócsán  elvtárs? 

LŐCSÁN 	No ne vegye a szívére. Megértem önt, és ne higgye, 
hogy amit mondok. szenteltvíz. Maga tehetséges játékve- 
zető  és művelt ember. A bécsi Rapid ás a moszkvai 
Torpedó között esedékes kupameocete tőlünk kértek 
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bírót. Addig elcsitul ez a mostani háborgás. Magát  
küldjük.  Gondolja meg! El ődöntő. Ott lesznek a  FIFÁ-
tél is. Tegye  túl  magát ezen a cirkuszon, s készüljön a 
bécsi rangadóra! 

(Hang függöny. Vísszaváltás az eredeti síkra, ahol La-
guna a közönséghez beszólt.) 

LAGUNA 	Hát túltettem magam, kedves hallgatóm. Mit Is tehettem 
volna? Adél is ezt tanácsolta: készüljek. Hát készülök, 
s ezt a mérkőzést, esküszöm, én fogom megnyerni. S 
aztán  megnyílnak  előttem a világhírű  stadionok: az an-
gol, a dél-amerikai arénák. Csak most sikerüljön! Ak-
kor még lesz Szerencsénk egymáshoz,  hedves  hallga-
tóm! Most talán sértőnek érzed ezt a tegezést, s Igazad 
is lehet. Nem vagyok valami rangos partner. Ki se moz-
dulok itthonról, mert az emberek összeröhögnek mögöt-
tem. Rossz ez  így,  cudar helyzet, mintha  nyílt  sebbel  
járnék,  s a Szél folyton fújná rá a port meg a füstöt. 
Adél alig beszél.  Orül  a bécsi útnak, de különben néma. 
És  Ivo  sincs, hogy meghallgasson, hogy az ő  csendes, 
finom figyelme  enyhítsen  ezen a szörnyű  blokádon. De 
lesz ez még jobban Is, kedves hallgatóm! Nem leszek 
én mindig Ilyen panaszos partner, ilyen elárvult rokon. 
Csak ez a bécsi fellépés sikerüljön... És sikerülnie 
kell. Sikerülnie kell! 

(Váltás.) 

RIPORTER 	Kedves hallgatóink, a  Prater  stadionból jelentkezünk. 
Az érdekl ődés rendkívüli, ami nem Csoda, hiszen most 
dő l el, ki lesz a  kúpagyőztesek  Európa-kupája  döntőjé-
nek egyik részvevője. Az osztrák lapok kivétel nélkül 
Rapid-győzelmet várnak, s azt vár a közönség is, de 
attól tartok, hogy nagyon meg kell küzdeni ezé rt  a  győ-
zelemért.  A szovjet csapat vezetői nemigen nyilatkoz-
tak, de nyílt titok, hogy Ők Is győzni jöttek, S az is, 
hogy a Torpedó küzdő  szellem ű , kiegyenlített szinten 
játszó, remek együttes. Nagy harcra van tehát kilátás. 
A  tkõzõnség  máris tombol, most, amikor  Laguna  György 
sípjelére  Wagner  a labdát elindítja... (Hangorkán, elcsi-
tul, kapcsolás.)  Alig néhány perc van még hátra a mér-
kőzésbő l, kedves hallgatóink. Akik nem hallgatták ele-
jétől a közvetítést, azoknak elmondhatom, hogy vérbeli 
lupaküzdelmet szalasztottak el. Már az els ő  perctő l 
kezdve feszült volt a hangulat. A lelátókon zúgott a biz-
tatás, szóltak a kolompok,  -  a hazai együttes szinte 
szárnyakat kapott. A 40. percben meg is szerezte a ve-
zetést, de a Torpedó nem adta fel a harcot. A szovjet 
játékosok nem ismertek elveszett labdát.  Parázs' ütkö - 
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zéśek  váltogatták egymást. Fordulás után a Rapid az 
eredmény tartására, az iram lefékezésére törekedett. 
Et161 még idegesebb lett a Játék. A jugoszláv bíró, La-
guna György azonban nem engedte ki kezéb ől a mecs-
cset. Minden szabálytalanságot megtorolt, de nem fü-
tyülte szét mégsem a mérk őzést. Különösen az el őny-
szabály alkalmazásában jeleskedett. Jó szem ű , igazsá-
gos, kitűnő  játékvezetőt ismertünk meg benne. A közön-
ség többször megtapsolta. (A zaj felerősödik. Fütyülés.) 
Mostazonban ellene tüntétnek a nézők, mert időhú-
zásért figyelmeztette a Rapid kapusát. De a bírónak iga-
za van, kedves hallgatóink. A szovjetek támadnak, tá-
madnak, de igen fegyelmezetten. Leveg őben az egyen-
lítő  gól. Érthető, ha a Rapid húzza az id őt. Érthető, de 
szabálytalan. Mindössze két perc van hátra, de senki 
sem mozdul a helyéről. Hogy  lís mozdulna, mikor a vé-
dekezésbe húzódott osźtrák csapát most mégis táma-
dással kísérletezik. No nem látszik túl veszélyesnek, 
hiszen mindössze három csatár van elöl. Most éppen 
Linder, a balösszekötő  cselez, és sikerül is. Na most 
egy Jó beadási De nem, még egy csel, még egy csel, 
ez is sikerül. (Forte.)  Góóól! Góóól! De, milyen parádés 
gól, s milyen nagyszerű  alakítás! (Rivalgás.) Ezzel a meccs 
el is dő lt, kedves hallgatóink. A Torpedó legénysége szo-
rnęrúan áll fel a kezdéshez. De nem Is csoda, hiszen 
derekaan futballoztak, s ha tąbb a szerencséjük, az 
eredmény fordított is lehetne.,  (ies  fütty, háromszor.)  
!gen,. kedveş  hallgatáiijk, Laguna György játékvezet ő  
sípszavát haîlották.Vége a talál kozónak, amelyr ől el-
mondható, hogy kitünő  játékvezetés mellett mintaszer ű-
en zaj loţt. Most is, hogy. a csapatok üdvözlésre felálltak 
(hallatszik az, üdvözlő  kĂáIts),  a Torpedó csapatkapitá-
nya megöleli a Rapid kapitányát,  majd mindketten oda-
mennek. a jugoszláv. játékvezetőhöz,r. s megköszönik 8 
Jó, b ĺrskodást. (Hapgszró; »Laguna Györgyöt Mr. Sten-
ley várja a d ĺszpáholybanl#) ‚Jól haHoták, 'kedves hall-
gatóink! A FIFA elnöke is itt van, s bizonyára ő  is gra-
tulál majd a tehetséges játékve źetőnek. Ezt tesszük mi 
is, mert nagy része van abban, hogy ez a nagyszer ű  
küzdelem Ilyen sportszer űen, ilyen Jó iramban... (4 
hang elúszik.) 

(Váltás. A mérkőzés  elcsituló  zaja közepette.)  

Mr. STANĽEY Helló, Mr. Laguna! GratuÍálk!.  Mind. .ů  FIFA, mind a 
magam nevében. Tartottunk ettől a mérkőzéstől, s örü-
lünk, hogy Ilyen remekül sikerült Gratulálok, gratulálok! 

LAGUNA 	Ó, nagyon köszönöm, Mr. Stailey. A csapatoké az ér- 
dem. 
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Mr. STANLEY  No, no, Csak ne szerénykedjen. Mi is láttuk a meccset. 
Ehhez intelligens erély kellett. Különben könnyen elsza- 
badulhatott volna a pokol. Ismét gratulálok tehát, s meg- 
hívom a bankettre, ahol majd megbeszéljük a további 
együttm űködést.  

LAGUNA  Hálásan köszönöm, de itt a feleségem is. Úgy beszéltük 
meg, hogy mérkőzés után otthon, a szállodában talál- 
kozunk.  

Mr. STANLEY  Kérem szépen,  Mr. Laguna.  Csak menjen, s hozza el  
Mrs. Lagunát  is. A Hotel Velence nagytermébe. Várjuk 
magukat. Na, a viszontlátásra! 

(A mérkőzés utáni zaj felerősödik,  maid  elhalkul. Váltás. 
Helyszín a szálloda. Ajtó nyílik, csukódik.) 

NARRÁTOR  Laguna  György érkezett meg. Fáradtság és boldogság 
önti el az arcát. Határozott, lendületes léptekkel jár fel- 
alá a szobában. Fejét magasra emelve néz messzire. 
Talán a jövőbe, talán a semmibe? Most kattan, csapó- 
dik a liftajtó. 	Megrezzen, 	megáll. Adélt várja. Valahol 
egy ajtó csukódik. Nem Adél jött. Most figyelmesebben 
körülnéz. Észreveszi: az asztalon egy levél fehérlik. Fel- 
veszi. Tétován. Aztán idegesen feltépi. 	Olvasni 	kezdi.  

LAGUNA  (olvas, mintha silabizálna, aztán mohón, sietve, végül 
egykedvű  nyugalommal) »Kedves Gyuri! Ne vedd nagyon 
a  szívedre,  amit most megtudsz: elmegyek Ivóval. Nem 
tudok  nélküle  élni, s azt hiszem, végül neked Is jobb 
lesz így. Lehet, hogy bennem van a hiba, amint azt apa 
mondotta, de kettőnk  dolgán  ez nem segít. Próbálj kö- 
zelebb  j ů tni  az emberekhez, a világhoz. Amihez tudsz. 
Én már akkor se mennék többet  Dunaszékre,  ha ez a 
lépésem is balul ütne ki. Ég veled.  Adél.« 

NARRATOR Laguna  nézi a levelet. Leereszkedik a fotelbe. 	Meg- 
markolja a fotel karját, mintha félne, hogy mélyebbre 
süllyedhet.  

LAGUNA  (nagyon halkan) Igen, ennek így kellett történnie. (Ki- 
törve.) 	Minden 	csalás 	volt, 	minden 	siker, 	minden.. 
(Visszaesve az erő tlen, halk tónusba.) Az első  versek, a 
szerelem első  hónapjai (keserűbben), s most ez a mér- 
kőzés is. (Rohamszerűen.)  Mindrnind  csak ravasz cselek 
voltak, hogy elhiggyem: van, számomra is van megnyer - 
hető  meccs.  

NARRATOR  Az asztalon konyak, két pohár.  Laguna  tölt  mindkettö- 

be. Az  egyiket kiissza, meghökken a másiktól, de fel- 

veszi, s azt is felhörpinti. 
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LAGUNA (mélyebbrŐl,  tűnődve) Valami bűnt követhettem el, s ezért 
ez a sok kudarc. Talán azt, hogy meccsnek fogtam fel 
az életet. Versenynek, ahol csak a parádés teljesítmény, 
a rekord számít. 

NARRATOR  Ismét tölt. Mindkét poharat teleönti. T űnődik. felveszi az 
egyeket. Nehéz a keze, mintha tízszeres súlya volna a 
pohárnak. Kiissza. Aztán a másikat. 

NARRÁTOR Feláll, a tükörhöz imbolyog. Belenéz. 

LAGUNA  Csúnya vagyok? Útálatos? 

ADÉL (messziről) Nem vagy csúnya, sőt a hajad például szép 
Is. Az alakod Is elég normális, a vonásaid sem ellen- 
szenvesek, csak Olyan tésztaszer ű  Vagy, Laguna! Nem 
az izmaid, hanem a lényeged. És közben reszketsz a 
feltünésért,  a jelerđétért. Minden alkalom el őtt felajzod 
magad, s aztán összeesel, mint a kilyukadt gumimatrac. 
De heverni így is lehet rajtad, Lagunám. S őt veled is, 
-  hogy valami jót is mondjak. És inni is, ha te nem 
iszol. Mert azt se bírod, de azt is szeretnéd, a nagy- 
ivó emblémáját. 

NARRÁTOR Visszabotorkál a fotelbe. Tölt mindkét pohárba. Koccint, 
s a tele pohárral leül. A konyak ráömlik a ruhájára. 
Újat tölt. Koccint, kiissza. 

LAGUNA 	Igen, az volt a baj... Már a főiskolán Is. (Akadozva.) 
Betörni, fellépni, beérkezni, féltünni.  (Kimerülten.) És 
mindig mérni, egyre mérni az Új magasságokat. 

NARRÁTOR A liftajtó ismét kattan. Laguna megrezzen, aztán elnyú-
111‹ a fotelben. Csámcsog, mintha sohasem ízlelt, furcsa, 
keserű  ízekkel ismerkedne. 

LAGUNA 	Ez az, micsoda íz! A csőd esszenciája. Ezt kellene most 
Apollóra köpni. Hájas Apolló. Röhej. Most meg tudnám 
írni. Akár szonettben is. (Silabizálva, keresve a megfe-
lelő  Szót.)  Hiric II., Hoffer, Hiesztakov, Gogol Ill., Rilke, 
Popriscsin...  (Megakad.)  Popriscsin, Szolzsenyicin. Nem 
megy? Dehogynem, csak valaki mozgatja a pályát. Per-
sze, ott ni, az a kékruhás lány. Félkézzel, mert a másik-
ban kendőt lenget felém. Biz' isten, Adél kend ője. Hi-
ric II., Hoffer... Szolzsenyicin... Már egészen felbillent 
ez a nyűves pálya. És a kékruhás lány kosarába söpri 
a sok ezer nézőt. Mint a méheket. Aprók és feketék. Na, 
most üvöltözzetek! (Fütyül, de a szájával, s rosszul.) 
Most döglött be ez a rohadt síp is. Pedig szabálytalan 
az egész. Zádor meg Apolló a kapufélfán ül. (Ismét  fü-
tyülne teljes erejébő l.) Szabálytalan! Kártyázni a kapu- 
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félfán! Es nyernek. Nyernek a kutyák. Még Adél is meg-
áll a seprűvel, és csak nézi Őket. És Apolló kezében Is 
megál a kártya. De azért csak nyernek, nyernek. 

(Éles telefonberregés.) 

NARRÁTOR Laguna feláll, odatántorog a telefonhoz. 

Mr. STANLEY (a  telefonbói) Mr. Laguna? 

LAGUNA 	Igen, Laguna. 	 / 

Mr. STALNEY  Csak nem felejtette el a címet? Hotel Veřence. Várjuk 
a bankettre. 

LAGUNA 	(belevág a beszédbe, rekedten, akadozva)  Renolter! Te 
vagy, öregfiú? Ne vacakolj, megvan a vers. Tudod, a 
bomba. Viszem, már viszem is, egykomám! A cs őd 
esszenciája. Meg amit akarsz. Renolter! Nem hallod? 

NARRÁTOR Laguna meredten nézi a néma kagylót. Leereszkedik a 
fotelbe, mint aki nagyon elgyengült. Talán elaludt. Ta-
lán örökre elaludt... 

(Hang függöny.) 
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a bölcselet 
konkretizálódó bölcsességére 
megannyi absztrakt protonná, 
megannyi nyüzsgő  fotonná válván 
a szépséggel telített 
század költészetében. 

Ejnye de kemény ez a nap 
hevén sült égi rétes! 

2. 

Míg fecskendők fekete kígyói 
mossák a járdákról a lépteket 
s tetők fölött vak köd imbolyog - 
álmodd vissza sugaras hajnalait 
a tavasznak. 

Füröszd bor-áradatban a gondolatot, 
s ha az értelem gátja átszakad, 
nevess, kacagj könnyekig 
hasonultan. 

Kibérelni egy órácskára a múzsák szolgálatait, 
Olümposzukat immár nacionalizálták, 
Parnasszusukat elkobozták 
és biggyesztették szürke gázálarc orrára - 
védenék a népet 
az atomszázad művészetével 
a bombázások ellen. 

Vajh illethetik-e csókkal a múzsák 
az áhítat kopasz fejebúbját? 

Igen, míg fecskendők mossák az utcákat 
s mentőkocsik szirénái 
üvöltik a sebesség szimfóniáit: 
a költészet a borzalom vérrákjában 
szenved. 

Leheld be a tavasz illatát 
az Ősz hideg ködéből 
szerelmi álmodozásba 
révülten. 

Korántsem a boldogságról burrog a galamb, 
párjától vitatja a magvat, amit járókel ők 
szeme láttára hint a térre a jóság: 
tanúi az emberek, sőt a kutyák is, 
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ha ugyan gyalogol még dogg 
a lótó-futó csőcselék módlára 

Kocsik tülke nem figyelmeztetésül szól többé, 
szemaforok füle mind elvárosiasodott. 
Ha nem látod a kocsit: magadra vess, 
hogyha életben maradsz 
a ködben. 

Dzsungeli vad vérben forgó tekinteteként 
meresztgetik szemüket a kocsik a déli ködböl, 
mint erdei éjből a baglyak. 
Ha szerelmes pár suhan el melletted 
ölelkezve, 
mosoiyogj  rajta és folytasd utadat 
a semmibe. 

S ha a tél csiklandásaként 
érzi a talpad az aszfalt bimbóit, 
ne húzd széles mosolyra a szád, 
nehogy a szívedig hatolIon a köd: 
nem szereti az Őszi tavaszt a szív 
és jócskán bosszankodik 
gépesített századunkon. 

4. 

Dülöng a korhely Nap az égen 
és bölög. 
Ki kopog 
Oly vakmerően a boldogság refraktora előtt 
az ólomburkolaton? 

A vásári búgócsigát vidd be ünnepélyesen 
a mindentudás múzeumába 
ás pezsgőpalack dugója 
szóljon üdvlövésként 
az emberi múlt, 
a remek butaság dicsőségére, 
s azután lépj ki 
az utca futószalagjára. 

Állj meg, egy percre, a hentes kirakata előtt, 
hogy lásd az új hegedűt: 
Scarlatti  robotja egérfarok vonóval 
hegedül rajta. 

Pillants a lebegő  Szép nő  után: fején 
álarcot visel ugyan a remegtető  tekintetek ellen. 
Nos, hogy tetszik B8-és mosolya? 
Gyönyörű! - importcikk! 
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Plasztikanyag  Új szívet vegyél. 
Mondják, a kalipszó ütemére ver 
és nem érheti infarktus soha, 
ha hidegen tartod: 
az érzéketlenség és hazugság h űtőszekrényében. 

Szerezz be mihamarább, míg a készlet tart, 
Új hallóidegeket hávi részletfizetésre. 
Mondják, érzéketlenek a vén motor, 
az emberi lelkiismeret éktelen zajára, 
mármint a huszadik század 
első  felebeli motorzúgásra. 
Az álomnak dÚdoIJ hát altatót, 
boldogtalan korhely, az atom ás egyházszakadárság 
Józan korában, a fekete és vörös 
véres küzdelme korában: 
hisz ÚJ méltóságok beiktatásáért dúl, 
azok küldhetik levegőbe a világot, 
mint karácsonyfa alatt a csallagszórót - 
húsvétra! 

Van-e nagyobb 
gyönyörűség a kígyóméregnél, 
amikor nemcsak a levegőt, esőt ás napot, 
de a gondolatot is szennyezik, 
mármint a marsbeli lakását? 

Nem boldogító Sziget többé a Hold 
a szerelmesek számára éjféli órán. 
Stratégiai támpont immár a halhatatlan 
mulandóságáról foganó eszméknek, a részlet-
fizetésre avagy az emberi gerincet 
kutató társaság lottótétjein 
nyerhető  éden,  gondolatai számára. 
Veszel egy páros számú sorsjegyet, 
S a dobból kihúzzák neked a 
Holdat, 
mármint egy hónapos kiruccanást 
a Holdra május havában, 
s Ott aztán hallgathatsz kedvedre 
a Hallgatás Völgyében oxigénbúra alatt 
s tótágast állhatsz az atomköd 
atomszilvás ás atomgombás 
remek tájain. 

Berúgott a Nap a lőre gondolattól, 
mit bolygónkról röpít felé 
rakéta az űrbe. 

Ki okvetetlenkedik 
ostobán pusmogva: kér, 
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hogy a kígyóméreg édesebb a méznél, 
telismeréseink 
forró Jegénél. 

 

Az álomnak dúdolj hát altatót 
és álmodj ébren a boldogságról, 
bolond! 

 

Petróleumban, viaszpecsét alatt, 
úszik 
az embrió 
utolsó példánya. 
Hajdan Így születtek az emberek. 

Szívük is volt, Igen, bal oldalon 
a bordák közt... Mondják, lelkük is volt, 
valami furcsa jószágot hordtak magukban, 
de nem tudni, hogy hol. 
Alfa tudós nézete szerint az agy közepén, 
Béta szerint ez nevetséges feltevés, 
a lelket ugyanis a sarkukban hordták. 

Fiatal Bábleány nézi az embriót, 
el Is sírná magát, de könnytelen, 
minden könnyzacskó réges-rég elkelt, 
s a gyárak most ütemterv szerint gyártják 
a mosolyt az Új tavaszi évadra. 

Oldalán Bábfiú, a munkatársa, 
minden szerdán vele végez, 10-tő, 12-Ig, 
plasztikanyag-szülést 
a XVI. kerületi C laboratóriumban. 

Már-már nyelvén a szó: »Micsoda hatökrök 
voltak azok a géniuszok, akik minket teremtettek. 
Kihaltak; kultúrájuk, 
mármint a rothadó és siralmas hús 
primitív csúcsteljesítménye, 
amint látod, megalkotta számunkra a feltételeket, 
az anyagot, ami nem függ többé 
a tápláléktól, sem a Naptól, melegtől és levegőtől 
ás mégis halhatatlan. Halhatatlan! - 
mindaddig, amíg olyan massza közelébe nem jut, 
mely mindent elpusztíthat. . . 

»Gyerünk - súgja szomorúan a férjének a Bábn ő  -‚ 
álljunk be a Sorba a pusztító, a megváltó massza elé.« 
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»Bolond! Majd Olyan Vagy, mint ama századbeliek, 
amikor Újra keresztre feszítették 
a Megfeszítettet. 

»Hidd el, jobb lenne, ha összetörnénk 
ezt a palackot embrióstul. . 

Min mulatsz, képzelet, csak nem az álomlátásodon 
derülsz? és látogatásodon az ötvenedik századba? 
vagy tán az eljövendő  tavaszon kacagsz Ilyen 
hisztérikusan bolondul 
ezen a napos karácsony délutánján? 

rIO 

Harapj a szíved epéjébe, 
a keserűség gyönyörével mérgezd magad, 
bolond! 

Szép a világ, csak te vagy a rút, 
ostobán szomorú. 

Árverezd el a gondot, a könyvet, 
a gondolatot mind, s a beteg képzeletet 
és vegyél Új szívet, az Új korét, 
és csüggj áhítattal az Új hisztéria blablaságán 
a Misztérium elleni küzdelmében, 
amint Új és eltorzult titkát teremti a Titoknak 
istentelenül. 

Ha netán hit, remény, éden kell, 
megveheted Moszkvában, Rómában, 
ső t a feketék piacán is Ghanában, 
e régi elven létesült államban. 
Vajh ez alkotmányos renden élcelődöl, 
anarchista!? 

Szép a világ, gyönyörű, ha mondom! 
Ni, róla rugaszkodik el a Lunyik 
és föl, föl a Holdra, Venusra, Marsra 
vagy egyenest az Izzó Nap szívébe - 
ott bízvást lehűtheted bánatodat, 
bolond! 

Mért pengeted az értelem hárfáján 
a szív scherzóját, 
ha rosszul variálsz? 

Dudás Kálmán fordítása 
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ÖRÖKSÉ
401  

G  

KISS DÉNES 

„KINN A MÉNES, KINN A PUSZTÁN. 

Honnét  hallik  ide a lódobogás? Nem, még nem a költ ő  holttestén átro-
bogó paripáké. Bár az Egy gondolat bánt engemet című , magával sodró 
verssorokat már 1846 decemberében megírta: »S holttestemen át I Fújó 
paripák I Száguldjanak  a kivívott diadalra,». Pontosan egy évvel koráb-
ban, mint a Kinn a ménes, kinn a pusztán című t, amelynek utolsó sorá-
ból különösen jól  érzěkelłietően  vág  fülünkbe  a vágtató lovak robaja: 
»Kit Szabadkán, kit  Kíkindãn.« Ha ismételjük ezt a sort, miközben ujja-
inkkal dobolunk, több ló trappolására emlékeztető  ritmus éled. Igaz, 
Az alföld című  versét pedig 1844-ben írta: »Méneseknek nyargaló futá-
sa I Zúg a szélben, körmeik  dobognak,« s jól kifejezte a lódobogás 
tompa lüktetését. A két jól ismert vers mellett miért foglalkozunk egy 
kevéssé ismerttel? Miel őtt erre válaszolnánk, önkéntelenül is arra kell 
gondolnunk, hogy a legtöbb jelent ős Petőfi-vers megszületéséért alig-
hanem hálásak lehetünk annak a zágrábi katonaorvosnak, aki látva, 
hogy nem akármilyen baka fekszik a kórházban  -  hiszen könyvet 
ké rt  olvasni!  -‚  1841. február 10-én további szolgálatra alkalmatlannak 
nyilvánította az alig 17 esztend ős Petőfit. 

Most pedig válaszoljunk az el őbbi kérdésre. A Kinn a ménes, kinn 
a pusztán  -  tudtunkkal  -  az egyetlen Petőfi-vers, amelyben előfordul 
Szabadka neve. De ez csak az egyik szempont. Ez az alig ismert, 
ritkán idézett vers is remeklés. Szép bizonyítéka annak, hogy mennyire 
együtt élt és hatott  -  munkált!  - Petőfiben  a táj, a nyelv, a kor ás 
társadalma. Lassú ritmusú életképpel  kezdődtk  a vers: 

Kinn a ménes, kinn a pusztán, 

A betyárok országútján.  
Benn a csikós a csárdában 
Iszik isten igazában. 
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Igazi petőfis tömörség és még valami! Figyeljünk csak meg egy 
sort: »A betyárok országútján.«  Ebből az egyetlen sorból Is tudhatjuk, 
hogy körülbelül melyik 'korból való a vers. Kifejezi, hogy a szabad 
betyároknak a puszta volt az országútja. De nemcsak korvázlat, ha-
nem társadalmi is! Ugyanakkor ez a versszak  ízes,  egyszerű . Érdemes 
filmes szemmel végigtekinteni a versen, s láthatjuk, hogy Pet őfi kitű-
nően szerkesztett, talán senki sem rendelkezik a magyar költészetben 
hasonló versdramaturgiával. Egy kép kintr ő l, egy kép bentről. A máso-
dik szakaszban megáll a kép: 

Hadd igyék, ha kedve tartja, 
Ha kiszáradott a torka, 
Nem Is csoda ily melegben, 
Süt a nap eszeveszetten. 

Akár a Jó  képsorok,  elvonja a figyelmünket, szinte idillikusan 
megnyugtat. De a következ őben már mintha lenne valami baljós árnya-
lat, már előkészít a várhatókra: »De ha beballag kend, bátya, / lszo-
gatni a csárdába,  /  Legyen gondja a ménesre, I Bízza kelmed jó ke-
zekre. Sőt, némi irónia is átsüt a  sorókon.  Egyúttal egészen elhalkul 
a lódobogás. Csak a pajkos  gúny  érződik. Kíváncsian várjuk a tör-
ténés kimenetelét. Ezt az érzésünket csigázza föl a következ ő  szakasz: 
»Ott kinn hagyott három bojtárt, I Egy sem ér egy hajító fát, I Mind 
a három azzal mulat, I Hogy alszik a kalap alatt.« Az ötödik versszak-
bari: angyali nyugalommal, mit sem sejt őn alszanak a bojtárok:  »Orcá-
10k a kalap  alatt,« Szinte látjuk, amint a kamera végigpásztáz az alvó-
kori. Minden előkészület megtörtént a f ő  cselekmény  elind -ítására.  

Indul is az, mégpedig Kecskemét felöl: »Ki lépeget szép lassacs-
kán I Egy szép sötétpej paripán?« Ki lenne? A betyár. A  »kamera« 
közelít hozzá: »Szép tüzes ló, de még rajta / A legény tüzesebb fajta,  
/ Bátorság van a szemében, I Karikás-ostor kezében. Lám, a betyárt 
mér szinte részletesen bemutatja. Sokkal többet tudunk meg róla, mint 
az eddigi szereplőkről együttvéve. Azonnal érezzük a költ ő  rokonszen-
vét,  s tudjuk, az új szerepl ő : főszereplő , és több, minden tekintetben, 
az eddigi szerepl őknél. 

Mi  történk  ezután? Gyorsabban peregnek a képek! A leírás sze-
lídsége, lomhasága átalakul. Már-már teljesen elcsöndesült fülünkben 
a lódobogás, el is feledtük. Most újra halljuk a  szívverést  is erősítő  
dobajt. Bár ez még inkább visszafogott poroszkálás, de szinte látjuk a 
feszülő  kantárt, a ló fejét hátrafogó zablát. T űzvérű  paripa közeleg, 
lángoló orrlikakkal, s erővel fékezi csak a legény: 

Csak jön, csak jön, halk lépést tart, 

De már meg is bolydul a kép a következő  sorban: 

Egyszer a méneshez ugrat, 
Kiszakít egy Jó nagy falkát.  . -  
Kis-Kunság, most Isten hozzád! 
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Megéled a táj, a csöndb ől robajlás lesz, a nyugalomból hábor-
gás. S ha megint gyorsulva mondjuk: »Kis-Kunság, most Isten hoz-
zád!... Kis-Kunság, most Isten hozzád!...  Miniha  csak a vágtatásba 
kezdő  lovak trappolását hallanánk. Újra látni véljük, amint eltűnnek 

gyorsulóban a felvert por felh őjében. 

Ozi  az időt is. Mert a kővetkező  szakaszban már messze jár a 

kiszakított falka,  egyhangbbá  csitul a dobaj. A »kamera» egy versszak 
Idejéig kíséri a betyárt: »Fárad a nap, már alant Jár, I Egyre nyargal 
még a betyár I És előtte a paripák,  /  Csattog-pattog a karikás.» Még 

nyaťgalnek, de már biztonságban vannak... De valami beúszik a fü-
lünkbe egy nagyon ismert Petőfî-versből: »Fárad a nap, már alant Jár» 

Honnét is? A puszta télen című  versből, amit Petőfi Sándor csak egy 

Óv múlva írt! Íme: »Alant röpül a nap,  mira  fáradt madár,» s ebben 

a versben is szerepel a betyár! A puszta télen pedig igazi remekm ű , 

nincs párja a világirodalomban! 

Miért szőttük Össze a két verset? Azért, mert jó példái annak, 

hogy a költő  miként próbálja a nyelvi lehetőségeket, öntudatlanul is 

hogyan készülnek a lélekrnélyben el őre, az igazi nagy versekhez, a 

részletek, a képveretek. Ehhez hasonló el őprőbákkal sok nagy köl-

tőnknél találkozhatunk, így például József Attilánál is. Tehát egy kis 

»műhelytitokra« derült most fény, szándékunkon kívül. 

A cselekmény időt kívánt, mert térben is kettéoszlott. A kiszakí-
tott kis ménes már messze jár. A melegen süt ő  nap is »alant jár,» és 

a »kamera», miután »mutatta» a nagyra n őtt, vörös napkorongot a 

síkság felett, visszafordul a csárda felé: »Jön a csikós a csárdából,  /  
Gyógyulóban mámorából,  /  A bojtárok ébredeznek,» De még hogyan! 

A költő  azt se hagyja, hogy kidörzsöljék szemükb ől az álmot, máris 

rádöbbenti Őket arra, hogy »Nagy híja van a ménesnek.» Megint a tö-

mörséget kell említenünk, egyszerre ugrik be az ocsúdás és baj. De 
hiszen jól ismert emberi - foglalkozási! - reflex ez, állapíthatjuk meg 

azonnal korszerű  kifejezéssel. A beidegződött megszokás a lovak felé 
kapja a csikós tekintetét. Azt is rögtön látja, hogy hiányoznak a lovak. 
Azonnal szét is törik, fel is riad az álmos, lusta kép: 

El az egész kerületbe 

Ló-keresni, szedtevette! 

S íme: szemünk előtt játszódik le a Petőfi által le nem írt kép, a 
fejvesztett, dühös lóia'kapás. A versben fellüktet keményen, gyors rit-
mussal a »szedtevette»! szó. Megint dobolhatunk az ujjainkkal: »szed-
tevette», »szedtevette»... De ebben az ideges ide-oda trappba szól 

bele újra a költő  diadalmas felkiáltással: 

De hiszen kereshetik mán 

Kit Szabadkán, kit  Kikindán.  
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Nem közismert s látszólag nem jelent ős verset tördeltünk Szét, 
hogy beletekintsünk a gondolat kristályrendszerébe, s megtaláltuk a 
nagy költészet igazi csodáját: azt is »olvastuk, »láttuk, »hallottuk, 
amit nem irt le a költő . Fülünkben lónyerítés ás patazaj maradványa, 
por száll ás kiáltások, szitkok finom repeszei verik át e leveg őt. Olyan 
róla az emlékünk, mint egy színes, hangos filmről! De nem. Több ás 
erősebb, hiszen magunk is  »käzrem űködtünkc  a mozgás, a táj, az 
alakok megalkotásával, ez pedig a költészet örökszép hatalma! Ha 
vágtató lovakat látok, eztán már mindig eszembe jut ez a gyönyör ű  
lüktetésű  sor is: »Kit Szabadkán, kit Kikindán.r S ki tudja, miért futott 
éppen Szabadka Petőfi tolla alá? Talán csak azért, mert lódobogás 
rejtőzik e szóban? Vagy mert a jellegzetes és szeretett alföldi táj 
része? Bizonyára mind a kett ő  miatt. Hiszen nála táj, nyelv és élet  
-  bár külön szavak  - egywl jelentettek: a szabadságot! 
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&TÁJ 

KELEMEN MÁ TYĂ  S 

A NËPKÖR SZÁZ  ÉVE*  

Olyan egyesület jubileumát üljük ma itt, amelynek az elmúlt évszázad 
során szerteágazó s korszakonként Új munkaformákat ölt ő  tevékeny-
ségét nem lehet és  -  úgy gondolom  -  nem is helyénvaló egy átlagos 
vidéki egyesület kereteire leszűkíteni. Egyesület és egylet sok ás sok-
féle volt ebben a városban, ezen a tájon, de a szabadkai Népkör épp 
azért, mert  munkálkodása  az élet alakulásával, lendületesebb szakasza-
ival lépést tudott tartani, nagyobb kisugárzó erővel hatott a többinél 
és  termékenyítő  ereje is igen sok figyelemre méltó kezdeményezést 
hívott életre. Mindez már a századforduló el őtt társadalmi-politikai 
erjedést váltott ki, majd később a szellemi élet terén  megtö rte a lan-
gyos polgári élet kényelembe süppedt csendjét korszerűbb történelmi 
mozgásokra figyelő  ás itt meghonosítani törekvő  merészebb hang- 
jaival. Már a 

 megaiakulásnak  esztendejérő l szóló feljegyzésekben azt 
olvashatjuk, hogy a Népkör, a száz  éwel  ezelőtti  politIkai  olvasókör 
voltaképpen Függetlenségi Kör volt. Tehát lényegét, programját és 
törekvéseit az akkori haladó szellem ű , baloldali beállítottságú maga-
tartás is jellemezte. Nem véletlen tehát, hogy a többi szabadkai egy-
lettel szemben  - amelyakben  nagyobbára vallási vagy nemzetiségi 
hovata rtozás szerint csoportosultak a tagok  -  itt ilyen kizárólagosság 
nem érvényesülhetett. A Függetlenségi Kör alapszabályzatának a tag-
ságra vonatkozó fejezetében ez olvasható: »Az egyletnek tagja lehet 
minden becsületes, törvény szerint önálló honpolgár, rang, állás, nem-
zetiségi és vallási különbség nélkül  . .  Ezek után érthető, hogy a 
Népkör vezetőségének ás tagságának soraiban egyaránt megtalálhat-
tuk mind a magyarokat, mind a bunyevácokat ás más nemzetiség ű-
eket, akiket éppen a függetlenségi, tehát ellenzéki törekvés gy űjtött 
egy zászló alá az 1867-es kiegyezés politikai ás gazdasági ígéreteinek 
soha be nem váltása után, a bomlás felé  sodrodó  monarchiában.  

*  Elhangzott a Népkör fönnállásának századik évfordulója alkalmából 1973. december 
27-én rendezett Ünnepi esten. 

145  



Kétségtelen. hogy e falak között a demokratikus érzelm ű ,  sza-
badelvő ,  rebellis polgárság fogott Össze: a századforduló táján Sza-
badkán is erőteljesebben kibontakozó munkásmozgalom  élharcosai  ak-
kor még  -  szorosan vett  célkitűzéselket  tartva szem előtt  -  csak  
kívülrő l  nézték a Népkör politikai törekvéseit, akárcsak a Szabadelv ű  
Kör klerikális erőkkel feltöltött vezetőségének a kurzussal együtt vál-
tozó helyezkedéseit. Az egykori Függetlenségi Kör éppen ezért nem 
egyesült az ultramontán körökkel, jóllehet a kormánytól, különböz ő  
ígéretek kíséretében, nem egyszer kapott ilyen értelm ű  sugalmazást. 
Bár az ellenzéki magatartás folytán a Népkör jó ideig meg ő rizte ere-
deti szerepét, később, a  millenium  idején ás a századforduló után a 
polgári körökben felerősödött nemzeti romantika szell eme deformálta 
a város közületeinek, testületeinek programját s tagjainak összeté-
telét is. 

Jelentős részben ennek tudható be, hogy a századfordulótól egé-
szen az első  világháborút követő  évekig a Népkör tevék enysége  any-
nyira  háttérbe szorult, hogy az egykori sajtó sem emlékezhetett meg 
kiemelkedőbb vállalkozásairól. Ebb ő l a pangásból csak a húszas évek 
derekán kezdett kibontakozni, s egyesületi tevékenysége ekkor már 
fokozottabb mértékben a kisebbségi magyarság egybegy űjtésére, m ű-
velődésére szorítkozott. Annyit nyújto tt  tagságának, amennyit akkor 
az egyesületi ténykedésre kész polgároktól, kisiparosoktól, kisgazdák-
tól  $  a velük együttérző  entellektüelektő l várni lehetett, a dzsentrik 
viszont behúzódtak kastélyaikba, mert nagyobb gondot okozott nekik 
a földreform által leh ű tött joviális élet, mint az, hogy a  Sömléki  Iskola  
meztéllábas  gyerekeinek van-e olvasókönyve. 

A fokozatosan felélénkül ő  társas élet mellett mindenekel őtt a 
gyarapodó könyvtár volt a vonzó, hiszen nem egy diák itt találhatta 
meg az újabb kötelező  olvasmányokat, s itt hallgathatta meg  a taná-
rok, orvosok és  jogászok  által szervezett népszerű  ismeretterjesztő  
előadásokat. 

Új színt s egyben mozgósító erőt Is jelentett  a Népkör öntevé-
keny színtársulatának mind erőteljesebb kibontakozása. A húszas évek 
közepén még csak az egyesület társalgójában felállított dobogón ját-
szottak a  műkedvelôk,  de három  éwel  később, amikor felépült a szín-
házterem, az egykori Legényegylet színjátszói is beleolvadtak a Népkör 
társulatába, amely már sze rvezetten m űködött, s az állandó  színházi  
élet kibontakozását te tte lehetővé. A szokványos  műkedvelés színvo-
nalát már jelentősen túlhaladta, s a puszta szórakoztatáson túl vállalta 
a nyelv- ás népm űvelés szerepét, valamint a fiatal, Új erők nevelését 
is. A Szervezett  munka, a repertoár gazdagodása és a teljesítmény 
színvonala már-már hivatásos rangra emelte ezt az együttest, s ezzel 
párhuzamosan fokozta a színházkedvel ő  közönség igényeit is. Hisz 
akkor már nem egy hivatásos színész állt a gárda élén, és produkci-
óikat az évenként pár hónapig Szabadkán vendégszerepl ő  Duna bán-
Sági Szerb Színház m űvészei is komolyan é rtékelték. 

Érlelte az idő  az embereket, és a haladó szellem térhódítása 
folytán a Népkör falai között  is fellépett egy új nemzedék, amely már 
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jelentkezésekor, tíz pontba foglalt programjával teljes szabadságot, Ön-
áltóságot, egyenjogúságot követelt magának az egyesületben. És mint 
ilyen fog lalt helyet az egyesület vezetőségében Is. Szerda estéin a 
haladó szellemű  Írók műveit ismertették, Irodalmi esteket rendeztek, 
s olyan kezdeményezésekkel álltak el ő, amelyekkel megmozdították az 
egész szabadkai ifjúságot. Felvették a kapcsolatot a haladó szellem ű  
belgrádi egyetem'isták egyesületével, a Bólyai Farkassal, 1934-ben meg-
indították a Hfd cím ű  folyóiratot, s ennek révén kapcsolatba kerültek 
a munkásmozgalom szabadkai harcosaival Is. A kommunista Írók ás 
közkók  előbb csak  illegáfisan írtak a Hídba, de két esztend ővel később 

ez a kapcsolat annyira megerősödött, hogy a folyóirat 1936-ban már 
a párt lapja lett. Az ifjúsági mozgalom arra törekedett, hogy felszá-
moha a nemzeti romantika szellemének maradványait: az  Ady-est ás a 
Béke-est mér tartományi visszhangot keltett; Karel Čapek  Fehér kör 
című  drámájával a fasizmus közeledő  sötét fellegeit idézték, Boros 
Elemér Forgószél című  társadalmi drámájábó ł  pedig az eljövendő  népi 
forradalom forró szele csapott ki. A visszhang nem maradt el: 1937-ben, 
a Nép(ront megalakulásának esztendejében a Népkör ifjúsági alosz-
tálya megłi ĺvást kapott a párttól, hagy vegyen részt a Népfront szabad-
kai összejövetelén, s ennek nyomán  sz  együttműködés még szorosab-
bá vált. 

Ennek sz időszaknak történetéhez tartozik a jugoszláviai magyar 
fiatalok képzőművészeti kiállítása is, amelyet 1938 októberében ren-
deztek a Népkörben. A szobrászok, fest őművészek között ott voltak 
Hangya András, Almási Gábor, Szabó György, Bosahán György, Ács 
József, Szilágyi László, Wanyek Tivadar ás mások. 

A Népkör itjúsága 1938-ban újabb lapot Indított, a Vojvodinai 
Szemlét, amely már a Népfront szellemében terjesztette ki tevékeny-
ségét, újabb ás újabb munkaterületek bekapcsolásával. A »Népünkkel 
népünkért« jelszóval liozgosító akciók egész sora indult: a vándor-
könyvtárak elindultak a város peremén húzódó települések felé; a 
kültelki előadások mindenütt olyan visszhangot keltettek, hogy az Id ő-
közben a közigazgatásilag Magyar Olvasókörré keresztelt NéYkör alosz-
tályai 1938461 1940.ig egymás után alakultak meg Ludason, Palicson, 
Kelebián, Hajdújáráson ás  Noszán. A tanyasori alosztályok olyan könyv-
tárakat kaptak, amilyenekkel a homokvidék világa fennállása óta nem 
rendelkezett, s a gyermekek karkosárral vitték Innen a k őnyveket a 
távoli tanyák felé, ahol petróleumlámpa fényénél olvaegatták a HJd-at, 
a Vojvodinai Szemlét ás más haladó, s őt kommunista szellemű  iro-

dalmat. 
Külön ki kell emelnürik itt a »napokat ev& szegény diákok be-

szervezését, a »vándor-babakelengyét, amelyet az ifjúsági mozgalom 
külön szerve juttatott el a több gyermekes proletárcsaládokhoz, a 
könyvgyűjtő  akciót s az állandó sajtószolgálatot, amely a hazai és 
külföldi kiadványok útján Európa üzenetét hozta Szabadkára a második 
világháború kitörésének előestéjén. 

A megszállás alatt, a történelmi megpróbáltatások idején sem 
bukott el az egyesület, mert ifjúsága - bár nem egy kiváló tagját 
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elvesztette a fasizmus vérfürd őjében - a »békéért és a szabadságért« 
jelszóval tovább folytatta munkáját. Az Ő  szervezésükben rendezték 
meg a Népkörben a Népi írók estjét, akik 1943 júliusában megtartott 
szárszói találkozójukon a legélesebben elítélték a fasizmus pusztítá-
sait, s hírt adtak arról, hogy a szocialista erők győzelme közeleg; a 
szabadkai Népkör ifjúságának 26 tagja vett részt az emlékezetes Bala-
ton-parti összejövetelen. 

A Népkör munkásságát alapvetően az jellemzi, hogy különböz ő  
korokban és változó körülmények között is az itt él ő  lakosság, a ma-
gyarság tömegmüvelődésének ügyét szolgálta Szabadkán és a város 
környékén. Nem volt könnyű  a két háború közötti nemzeti ás osztály-
elnyomatás éveiben megmaradni és ténykedni, mégpedig Úgy, hogy 
időről idő re, más lehetőségek hiányában, vállalva a nemzeti hagyo-
mányok ápolása mellett a haladó gondolat ás szellem ébreszt őjének, 
a meggyújtott mécsláng élesztőjének szerepét is. Úgyszintén nem volt 
egyszerű  később, a háború alatt, a magyar irredentizmus dagályának 
idején megő rizni a becsületet a soknemzetiség ű  város polgárai el ő tt, 
és átmenteni az egyesület tisztaságát a felszabadulás utáni id őszakra. 

Tehát nem a véletlennek, hanem egy szabadságszeret ő , haladó 
szellemű  törekvésnek volt az eredménye az, hogy a felszabadulás után 
a Jugoszláv Kommunista Párt ás a Népfelszabadító Front elismerte a 
Népkör társadalmi-politikai ás kulturális munkájának eredményeit, s 
már nem a Magyar Olvasókör, hanem a Népkör kapuit nyitotta meg, 
ahol a felszabadulás napjaiban és az azt követ ő  hónapokban rendkí-
vül jelentős politikai, kulturális összejöveteleket tartottak zsúfolásig 
megtelt teremben. Fel sem lehet sorolni azoknak az értékes javaslatok-
nak számát, amelyek itt elhangzottak, s amelyek nyomán ezekben a 
kerületekben, s mindazokon a helyeken, ahová hatósugara elért, meg-
kezdődött a romeltakarítás, a lakosság ellátásának biztosítása, a dol-
gozók murkába állítása ás a társadalmi gondoskodás érvényesítése 
minden ponton, ahol erre szükség mutatkozott. 

Az igazán mozgalmas évek a Népkör munkásságában a felsza-
badulás után következtek. Az új társadalmi viszonyok között, számos 
más kulturális intézmény létesülése mellett is megtalálta helyét, és 
továbbra is állhatatosan szolgálta a kultúra terjesztésének, a széles 
néprétegek m űvelésének nagy ügyét. 

Ĺs  csak ezután derült ki, hogy a Népkör értékes bölcs ője volt 
sok-sok olyan intézménynek, amely ma már tartományi, s őt országos 
hírnévnek örvend. A Népkör színtársulatának egykori lelkes törzsgár-
dájából alakult meg a szabadkai Magyar Népszínház, itt m űködött 
tizenöt éven át a gyermekszínház, amely ma már intézményes for-
mában tevékenykedik; találkozóhelye volt a Népkör neves képz őm ű-
vészeknek, innen indult el a népdalok ás népballadák kutatóinak, gy űj-
tő inek lelkes serege ás olyan el őadóké, akik ma a Szabadkai Népszín-
házban, az Újvidéki Operában élm űvészek, és értékes, maradandó 
munkát végeznek mind a szabadkai, mind a tartományi ás a köztár-
sasági csúcsintézményekben. 
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Az egyesület otthonában a felszabadulás után helyet kaptak a 
tömegszervezetek területi szervezetei Is. itt volt az ĺrástudati'anság elleni 
küzdelem egyik szervező  központja is. Amikor a háború utáni Híd 
felméri színjátézásunk helyzetét, a Népkör ifjúsága ismét az amat ő r-
színjátszás legjelentősebb együttesei közé kerül. Az elmúlt negyed-
század tevékenységéről Igen sokat mond az az adat, hogy volt Olyan 
Óv, amikor a Népkör színjátszói 37 előadást tartottak, részt vettek min-
den körzeti színjátszói szemlén, a vajdasági találkozók után pedig csak-
hamar eljutottak az amatőrszínházak köztársasági vetélked őjére is. A 
színjátszó együttes továbbra is egyengeti az ifjú tehetségek kibontako-
zásának útját, s a Népszínház ás az Újvidéki Rádió színm űvészei, vala-
mint a színiakadémia növendékei közül nem egy innen indult el. A 
könyvtár szervezésében író—olvasó taláLkozókra, könyvismertet őkre 
kerül sor. Az irodalmi esteken neves hazai és külföldi írók olvasnak 
fel. Jelentős esemény volt a középiskolások irodalmi vetélkedő je, amely-
ben három évadban mintegy 350 versenyző  mérte Össze irodalmi tudá-
sát ás m űveltségét a magyar, a jugoszláv, az orosz és a nyugati iro-
dalomból. A népi tánccsoport részt vesz városunk és falvaink rendez-
vényein, önálló m űsoros estet, kézimurvka-kiállítást stb. rendez. Igen 
sikeres rendezvények voltak a népi szokások felelevenítését szolgáló 
estek. A munkássportjátékok terén az egyesület tekézői értek el tarto-
mányi és Országos sikereket. 

Most, amikor a Népkör fennáHásának 100. évfordulóját ünnepeljük, 
ebben az áttekintésben a munkáról természetesen nem nyújthatunk 
teljes képet. A Népkör tevékenységében voltak mélypontok is, ás voltak 
időszakok, melyek nem szolgálták a haladás ügyét. Tény azonban az, 
hogy az egykori Függetlenségi Körtő l a mai Népkörig megtett útón 
túlnyomórészt a fejl ődést, a népi kultúra fejlesztését, a korszer ű  műve-
lődési életet szolgáló erők győzedelmeskedtek. Az évszázad munkájá-
ból tudatosan idéztük fel azokat a kezdeményezéseket ás vállalkozá-
sokat, melyek a haladást, a fejl ődést szolgálták, mert meggy őződésünk, 
hogy ezekre kell építenünk az egyesület további müködését. 

Társadalmi életünk fejl ődésének jelen szakaszában, az önkor-
mányzati rendszer kiteljesedésének eredményeként, akárcsak más m ű-
velődési szervezetben, a szabadkai Népkörben is az önigazgatás szervei 
tevékenykednek. 

Ezen a téren - bár jelentős eredmények születtek - a szerve-
zeti fölépítés, a munka tartalmának meghatározása, az anyagiak biz-
tosítása és felhasználása terén az átalakulás szakaszában tartunk, s 
elmondhatjuk, hogy e folyamat üteme nem egészen kielégít ő . 

Az egyesület tevékenységének a továbbiakban még fokozottab-
ban kell a dolgozók m űvelődésére, kulturális szintjének állandó eme-
lésére, a szórakozva tanulás ás tanítás, az önképzés, a nevelés külön-
böző  formáira irányulnia. Fontos, hogy a város munkásai, fökim űvesei, 
értelmiségi dolgozói ás munkásfiataljai, a középiskolások ás egyete-
mista fiatalok - állandóan növekv ő  művelődési igényük, társadalmi-
politikai érdekl ődésük kielégítését keresve az egyesületben otthonra 
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leljenek, a város, a tartomány munkásosztályának m űvelődését szol-
gálva e tevékenység a jugoszláv szocialista kultúra elválaszthatatlan 
részévé váljék. 

A munkásosztály a többi dolgozó emberrel ma a szocialista ön-
igazgatási rendszert építi, s ezzel az itt él ő  népek és nemzetiségek 
jobb életének távlatait biztosítja. Meggy őződéssel mondhatjuk, hogy a 
szocialista önigazgatási társadalmi viszonyok  továbbfejlesztéséért  most 
folyó küzdelem itt nálunk a legf őbb  biztos ĺtéa  minden nép és nemze-
tiség kulturális fejl ődésének. 

A szocialista Jugoszláviában él ő  magyarok a többi néppel és 
nemzetiséggel együtt  építik  az önigazgatási társadalmi viszonyokat. 
Ezért van joguk arra is, hogy saját  hultúrájukat  fejlesszék. Az itt él ő  
magyarság kultúrájának további el ő rehaladása sokban függ attól, hogy 
a  nemzetiségi  művelődési egyesületek és a többi hivatásos kulturális 
intézmény  -  a Népkörhöz hasonlóan  -  továbbá tudják-e fejleszteni 
tevékenységüket, hogy azok kielégíthessék a megnövekedett kulturális 
szükségleteket, mert enélkül elképzelhetetlen a teljes társadalmi-politi-
kai egyenjogúság és az itt él ő  magyarság zavartalan kulturális fejl ődése. 

A Népkör munkájában a sokoldalú, épít ő  jelleg ű , szocialista tudat-
tal áthatott kulturális tevékenységet kell fejleszteni, és ebben az eset-
ben az egyesület továbbra is fontos gyülekez őhelye lesz Szabadka és 
környéke haladó szellem ű  dolgozó embereinek. Az ilyen irányú tevé-
kenységnek méltó támogatásra kell találnia egész társadalmi közössé-
günk részérő l. 

A mostani társadalmi viszonyok és körülmények között lehet őség 
van arra, hogy tovább ápoljuk az itt él ő  népek és nemzetiségek kö-
zött i  viszonyokat.  Ezzel erősítjük szocialista közösségünk egységét, 
ami viszont függetlenségünk feltétele. Továbbá a nemzetközi kulturális 
kapcsolatok ápolása útján még jobban megismerjük egymás kulturális 
értékeit, lehetővé válik azok kicserélése és mindezzel még közelebb 
kerülünk egymáshoz. 

Az eddigi működés és az eddigi sikerek alapján  hisszüík,  hogy a 
Népkör további tevékenységében is sikerrel fog küzdeni mindenféle 
maradi, reakciós irányzat ellen, amely szocialista önigazgatásunk esz-
mei alapjaival ellentétben áll. 

Végezetül: e nagyszerű  jubileum alkalmából szükséges hangsú-
lyozni, hogy megbecsülést és tiszteletet érdemelnek mindazok az 
áldozatkész emberek, akik a múltban is fáradoztak és jelenleg is f á -
radohatatlanul  ténykednek népünk kultúrájának ápolásáért. Ez arra kö-
telez bennünket, hogy továbbra is kitartóan küzdjünk népünk  kultú-
rájának  továbbfejlesztéséért, valamint a szocialista önigazgatás  eszmé-
jének  nagy ügyéért. 

A  Tito  elvtárs vezette győztes harc a fejlődésért, az önigazgatású 
szocialista társadalmi viszonyokért biztos feltétele egész társadalmunk 
elő rehaladásának, ezen belül pedig a Népkör további sikeres munká-
jának is. 
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LŐRiNC  PÉTER 

FARA HÓ JÁNOS És A FÖLDKÉRDÉS  

Farahó  János egyelőre ismeretlen előttüik. Valssínűleg szabadkai, aki 
azonban 'több évet töltött egyes amerikai o  âgo1eban, leg1rikább Kanadá-
ban, mint Bácskában, ás els ő  könyvét - amely szintén ismeretlen még 
előttünk - 1891-ben ranWából küldte az országba. Második könyve 1  25 
év múlva, 1922-iben jelent meg, éspedig  Sz1~  ezzel a könyvével nyer-
te el a jogcímet arra, hogy a bácskai - (ugosztá$z) baranyai írók közé 
soroljuk, kÖzottjuk i&erteusiik, mégpedig mint oly írót, akit kizárólag a 
kivándorlás kérdiése érdekel, valamint az ezzel akkoriban nagyon szoros 
kapcsolatban álló földkérdés, ni&i't oly írót, aki földet-kenyeret követel 
a népnek - ktvándor]ás helyett, a kivéndońás megel&zésére, megakadá-
lyozására, aki tehát az 118-1 920-es fö1droemo1dmi nincs megelégedve 
—  kivéve Jugoszláviát - főleg, sőt kirnoedottan Magyarországon, ahol, 
mint tudjuk, az .1918-as agrárreícanitörvényt nem hajtották végre, 1919-ben 
a Tanácsköztársaság a kisajátított földeket szocializálta, mert (itt nem 
tárgyalható okok folytán) 2  helyebbnek látta-vélte ezt a földosz-
tásnál; az 1920-as Teleki—Nagyatádi Szabó-féle jelentéktelen, a hely-
zeten mit som változtató »földosztást*, azaz földvásárt, jttatást' pedig 
kiváltképpen a nagybirtok érdekében 1.oganatositották 3  

Uj,  1922-os, összesen 57 oldalas könyv'erkéje komolyabban veti fel 
mégis a problémát, mint azt terjulehiláből ftéive feltételeznők. Ennek 
kiadását azért tartja ismét vagy még mindég aktuálisnak, mert újra sok 
ember lesz áldozata a kivándorlásnak, mert a kiivánidorlás kérdéses a 
földkérdés még rendezetlen, mert csak a nemzeti mezbe butatott osztály-
érdek védelmében próbálják korlátozni, de nem oldják meg komolyan és 
véglegesen; még annyit sem téve, hogy ha már megakadályozni, szükség-
telenné tenni nem tudják a kivándorlást, úgy legalább rendezriék annyira, 
hogy az biztos megélhetést nyújtson a távozók számára és tartsa Őket 
továbbra is kapcsolatban az anyaországgal . 4  

Az ismeretlen szerző, alcj azonban megérdemelné, hogy felfedezzük, 
könyve első  fejezetében Ameziikát isanerbeti a kivándorló szempontjából, 
az Ő  szemével nézve s annak főleg szoeiogrMii adatait nyújtva.' 

A második fdezetbeno már visszaszáll gondolatban a régi s az Új 
Magyarországba, s annak régi ás  úi birtokviszonyalt ismerteti - a szegény-
paraszt szemével pillantva a mostoha  hirtohrendszerre: '( ... )  a földbirtok 
aránytalan megoszlása, az án. fáldéliség 'egyik f ő  oka volt eddig a ldiván-
dorlá,nak s a földtulajdon arányosabb megoszlása által ezernyi családnak 
lehetne a jövőben otthont adni az országban s megtartani azokat ekként a 
nemzet, az állani számára.» A régi Magyarország birtokaiiegoszlását igy 
ismerteti (valószínűleg az 1895- ős adatok szerint, mert azt nem jelöli meg): 

I  csa1áda  jutó 
Család száma 	BitokkategÓria 	Holdak száma 	átlagbirtok 

holában  

1945  nag~108  12891 337  6628,00 
Ig 40(  középbirtekes  5880 965 358,46 
1078, 069 kisbtetokoa  IS 9,77  796 11,68 
1353, 875  töbirtos  2588 832 1,877  
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Magyarországon az 1920-as években ilyen Volt - Faralhó szerint - a 
birtokmegoszlás, eltekintve, amint ezt szerzőnk itt teszi, a kis- és közép-
birtokosoktól: 

870 nagybirtokos családnak van 2 768 000 holdja (pontosabban 2 768340. 
L. P.), egyre jut hát 3182 hold, 
42800 töT!pebirtokosnak van ? holdja, egyre jut 2 holdon alul 
»Kérdem (teszi ehhez a Szerző): miként él meg, a mai adók mellett 

és drágaságban ama 428 000 törpebirtokos, családonként alig agy és három-
negyed holdból, ha tíz kat. holdból nem lehet megélni, eladásra való fölös-
leget termelni egy cSaládnak? 8  Mert legfeljebb a  konyíiakertész  vagy gyü-
mölcs-, esetleg gyógynövénytermelő  élhet meg Ily törpe birtokon, annak 
viszont nem lenne kenyere. A termelés még mindig extenzív, hiszen 
1898-1913 között csupán 15%-kal emelkedett a termelés, míg Nyugat- es 
Eszak-Európában 44-100%-kal. E rendszer csupán a nagybirtoknak hoz 
hasznot, s ezért ezt tovább nem lehet, nem szabad fenntartani, hiszen míg 
Dániában 17,9 mázsa a holdankénti terméshozam, Magyarországon ma sem 
haladja meg a 7,2 mázsát. »A kísbirto ĺkrenjdszeré a Jövő  Magyarországon 

a múlt libáit tehát orvosolni kell. Ez a feladat, nem pedig a civakodás 
az államforma fölött. '(A király nélküli királyságban. L. P.) 

Meg kell szűntetin a súlyos gazdasági-bársadahni bajokat, jólétet kell 
teremteni, a birtokhatárt maximálni kelL Az amerikai unióban elegend ő  7 
hold Is a megélhetéshez, Magyarországon legalább 10 holdra volna szükség 
- mondja, s 'hozzáteszi: »Pn éltem ott is, de inkább élnék Itthon 10 hol-
don.. (Ha lenne, ha kapna. L. P.) Tekintve, hogy az ipari és szellemi mun-
kás nem kér földet, írja, a földmunkások és törpebirtokosok igényeit ki 
lehet elégíteni.° »Ne űzzenek a magyar kiskirályok tovább kapitalizmust 
u2aorázással... milliők néikilözésér, nyomorári... Magyarországon. Le-
gyenek kapitalisták kezdetleges ősországok :feltárásaival, természeti kincse-
inak kihasználásával, itt Vagy idegenben, de mások szociális helyzetének 
javítása által, .hogy a munka és tőke teljes paritásban álljon egymással 
(? L. P.), a haszon egyenlő  megosztása  ...  a természetes egyenjogúság 
alapján... Ez  sz  én tőketranaformációs elméletem, szociális alapon, amikor 
a munka ás tőke egyenjogú egyesülése által s a haszon egyenl ő  megosztá-
sával... a kapitalizmus az emberiség közjavát szolgálná az egyéni Önálló-
ság, függetlenség, a magántulajdon megtartása mellett, a magántulajdon 
termelési rend fenntartásával- (sic!). Mint telekspekuláció is ajánlható ez 
a rendszer, vagy mint tengerentúli birtokvásárlás, még 'ha azután a tulaj-
donos nem Is műveli meg maga messze földön vásárolt földjét. 

Kritikájában,  amely persze csupán a birtokelosztást érinti, az Ipari, 
kereskedelmi, bank-, helyesebben már finánct őke viszonyait viszont 
meg sem említi, Farafió egyként lehetne akár az egykori polgári radikálisok 
(Jásziék) híve, akár szoeialista-kommujnista is, »tőketransformációs ehné-
lete« azonban már tisztára polgári, s őt oly tőkés koncepciót képvisel, amely 
a birtok »i~ális« struktúráját, a szintén elavult uzsorat őke formával 
egyetemben már nem bírja el, mintha csak azt akarná bizonyítani, hogy a 
földkérdés agrárreformszerű  megoldása a ipolgári forradalom feladata. Való-
ban sz  volt egykoron. Viszont Magyarország példája is bizonyítja, hogy a 
polgári rendszer nem 'bírta el már a földosztást, hogy azt örökségképpen 
rábízta.' a proletáriátusra, a szocialista forradalomra, s hogy ily módon 

könnyolbb volt elérni s valóra váltani akár a szocialista forradahna ás az 
agrárreformot Is, mint a polgári földosztást. 

Mindenesetre érdekes kísértet a Farahó János t őketransforrnáeiós el-
mélete a társadalird probléma t őkés megoldása útján. Bizonyos, hegy voltak 
mér előtte Is itt-ott Owentöl máig ilyen elméletek ás gyakorlati próbál-
kozásolk Is, de hogy ezek eredményre vezettek volna, s valóban a haszon 
egyenjogú megosztását ás százszázalékos elégedettséget eredményeztek volna 
(mindkét fél részéről), ilyen esetre még nem akadtam a gyakorlat frontján. 
frdekes kísérlet ez  sz  Új »i]iluzionizmus, azaz utópia terén, amikor már 
nem szocialista (Owen), hanem polgári utópiáról van szó: amelynek lénye-
ge, veleje most se lehet más, mInt az engedniényes politikát folytató t őkés 
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próbálkozása a proletariátus megnyerése és leszerelése, a kapitalizmus 
fenntartása céljából. Ha egykoron a nagybirtok frontján történtek ily 
»földosztó-, azaz pénzért földet juttató, eladó, bérbe adó kísérletek f őleg 
Magyarországon, de másutt Is a Duna völgyében, most már az Ipari, s őt 
finánctőke is megprôbálkozik hasonló kísérletekkel. Magyar nyelven és 
elméletben Farahó talán az els ő  ilyen kísérletezők sorában tartozik - s 
Igy megérdemli, hogy felfigyeljünk rá, már csak azért Is, mert Szabadkán 
Jelent meg könyve, akár azért itt, mert szabadkai származású kivándorló, 
akár azért, mert Magyarországon a Horthy-údőkiben, az 1920-as földreform 
kritikája talán nem talált kiadóra. Természetesen ez Is még felderítend ő. 

Persze, a továbbiakban nem mIndig mozog ily magaslatokon, sokszor 
leereszkedik az alacsonyabb szint ű  síkságra Is ás egyszerűen a Kalmár-mód-
ján tárgyalja a kércijést. Mert, miután gyakorlati példákkal szolgált dhné-
lete alátámasztására, kijelenti például, hogy egyre drágul a föld, minthogy 
egyre gyarapodik a lakosság száma, ulg a föld, sajnos, nem szaporítható. 
Ennek elienére szerzőnk tavábbra Is ajánlja a  földvásárlást  annak, akinek 
van tőkéje hozzá. Ennek valóban nem sok köze van mér e társadalmi kér-
dés megoldásához, tekintve hogy a t őke azelőtt Is vásárolt földet, s őt nagy-
bd.rtokot Is, s leginkább talán éppen a régi Magyarországon. (Lásd a 
Sohossbergereket, akik 30000 (holdas latifundiumokat és hozzá bárái címeket 
is vásároltak, ha azért meg Is maradtak »iparbáróknak-.) Eddig a magyar 
arisztokrácia — mondja — a magyar föld termését költötte el külföldön; 
most a külföldi birtok termését, azaz annak pénzre váltott értékét hozza, 
ellenkezőleg, haza - javítva ezzel a honi társadalmi viszonyokat -: most 
már teljesen utopisztileusan, »illuzionisztikusan.' érvelve, mert annak rea-
litásában valószínűleg maga sem igen hisz már !?'° Akkor sem, amikor, 
kalács helyett tanáccsal szolgál az ily külföldi s pénzét haza hozó nagybir-
tokosnak: en.g.edje  át a földjét itthon (?Volt Itthon  Is földje?! L. P.) az 
itteni mezei munkásoknak meg törpebirtokosoknak - nehogy kivándorol-
janak, hiszen odakünn alig tudnak boldogulni; »Engedjék át a fölösleges 
földekkel bírók (?Vajon Károlyi Mihályon kívül, Farkas Geizán kívül 
akadt-e még olyan földbirtokos Magyarországon, aki »'fölösleges birtokkal.' 
rendelkezett volna s ugyanakkor hajlandó lett volna »'átengedni.' földjét — 
hacsak nem busás haszon ellenében! L. P.) a magyar ifõldet az azt niélkü-
lözőknek .. amíg azt (még csak) kérik, amíg erre a mód ás lehetőség 
[még] megvan, mart belátható időn belül ez a mód ás lehetőség, előbb vagy 
utóbb, [de] elkerülhetetlenül meg fog szűni., hIszen p1. Lloyd Georg már 
1913-ban megpendítette a parlamentben az angol nagybiztoknak megváltás 
nélküli, egyszerű  elkobzását,  hiszen a megváltás, szerinte, több mint száz 
évet venne igénybe. »Hivatkozom továbbá - folytatja — ( ... ) a demokrata 
Jugoszlávia birtokreformjára [Is] ( ... ) A nagybirtók parcellázásnak hullá-
mai már Magyarország határát csapdoasák (...)‚  a társadalmi erjedés sem 
fog niegszünni (...)‚  míg a tökéletes kierjedés be nem kõvetkezett.« Hiába a 
szernbdkötősclj (...)  »Az erjedés meg fog történni  (sic!) ( ... ) megakadá-
lyozhatatlan.« Ma még lehet, de elóbb-utóbb kés ő  lesz. A fiú fog bűnhődni 
az apa bűnéért. 1 ' 

Igen érdekes fejtegetés ez. Mint egykor, de már 25 évvel ezel őtt 
Jesze.nsky Ignácé is, aki már akkor (1897) tisztán látta a közelg ő  forra-
dalmat ás - annak elébe kívánva vágni — ajánlotta a hasonló felülr ől 
jövő  és megelőző, leszerelő  szociális intézkedéseket, egyidej űleg Jaša To-
miĆtyal s másclkikai (1897) s Faraihóval is (els ő, előttem Ismeretlen, köny-
véről tételezem ezt feL L. P.). Most, 25 év múltán, a forradalmas id őben, 
Farahó Újra felmelegíti a régi elméletet ás tanácsot, szinte utoljára figyel-
meztetve a birtok ás tőke urait. A jugoszláv példára való hivatkozás két-
szeresen Is  fe]ikeltheti érdeklődésiinket. 1) Alátámasztja azt a hipotézist, 
hogy Farahó valóban jugoszláviai magyar, valószín űleg szabadkai, vagy 
Szabadka környéki, 2) alátámasztja »hiedelmemet.' arról, hogy polgári 
utópista, aki naIv módon hiszi (vagy nem hiszi?), hogy megnyeziieti a bir-
tokost arra, hogy önként mondjon le birtokáról ás hatalmáról, tekintve, 
hogy ő  volt akkoriban sz  egyedüli, aki hitt Aleksandar király agrárreform- 
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jának  komolyságában, szociális voltában. Persze az Agrárreform  SÍŤYL föLött  

ás a  Nad grobom agrarie Ťeforme  csupán 4 év múlva jelent meg 1926-ban, 
éppen Szabadkán. 12  

De  felkelt érdeklődésileket ez a »tőketran&formáei& elmélet azért Is, 
mert valaa)j valóban rendldvülit és Újat ajánl. Eddig ugyanis f őleg az 
agrárszegénység ás az agrárproletáriátus vándorolt ki Amerdáha, míg 
Farah<5 most azt ajánlja, vándoroljon ki helyette a birtokos ás  tCkés,  az Úr, 
de - juttassa előbb földhöz a falusi nincstelent, a földnélkülit, azaz, más 
szóval,  egyesítge az a munkát ás ,birtokot földvásárlás útján külföldön s az 
Úr javára (tőkésnek nevezi), míg a proletárt segítse idehaza hozzá, hogy a 
birtokjuttatás« útján ő  Is egyesíthesse munkáját most már saját  birtoká-

val.  Magyarországon  egészen 1945-ig nem Igaz »juttatásr614', de földvásár-
lásról, vételről ás bérbevételről volt szó, de az Igaz proletárnak persze sem 
földre, sem felszerelésre nem futotta a kicsiny éhbérb ől. Ezt Farahó - aki 
igen jószesnű  ember - bizonyára maga Is látta; így itt felmerült az a 
kérdés Is, nem üzletre, busás hasznot hozó parcellázásra ás földeladásra 
gondolt-e Ő  maga Is, ami 1) lehetséges ás reális, habár nem Új ötlet, de 2) 
egyáltalán nem oldja meg a társadalmi kérdést. Ily módon az itt felaján-
lott, felkínált osztálybéke - továbbra Is megvalósíthatatlan utópia marad. 
Hiába Igyekszik meggyőzni közčku'gét annak szükségessége felől, hogy 
menjen &d-1d oda, ahol a munkát megbecsüjiik, ahol saját földjét m űvelheti 
meg, mert - habár lassanként Magyarországon is már megváltozik a vi-
lágnézet, a mentalitás, Úgyhogy egyesek már itthon is dolgozhatnak - 
alapjában véve itt még ma Is megvetik a munkát. 13  Farahó tulajdonképpen 
ás számunkra egyre világosabban a polgári világnézet ás mentalitás mel-
lett vall színt a már rég nem létez ő  feudális világ ellen véve fel a harcot. 

Ugyanilyen irányban vdlágosít fel bennünket Önmaga fel ől a követ-
kező  (3.) fejezetben Is, ahol előttünk eddig ismeretlen múltjáról fed fel 
egy-két fátylat, 14  így folytatva fejtegetését: 1897-ben, megnyerve célomnak 
Balázs Arpád gazdasági akadémiai igazgatót ás  Fox'ster Gézát, az Országos 
Magyar Gazdasági Egyesület (azaz az OMGE, a nagybirtokos<k egyletének) 
igazgatóját, megalakítottam az els ő  ad hcc kivándorlási bizottságot ás 5 
egymás után következő  kivándorlási kongresszust szerveztem. Ez az adat 
persze sokat mond számunkra, hiszen Bánáttal e téren Is behatóbban 
foglalkozva, De Potere Brúnó, vagy Marton Andor, Poroskay Béla sze-
mélye és a bánáti (Torontáli Gazdasági Egyesület, Temesi GE s említett 
emberei, kozotbük természetesen elsőso1ban gróf Csekonies Endre stb.) 
OMGE  ás  TGE Törge körül foglalatoskodó emberek ás ezek cselekedetei 
eléggé ismertek már előttünk. Egyes könyvek Is foglalkoztak e kérdéssel, 
jó magam Is írtam erről több izben is. 1 ' Száll Kálmán kormánya idején 
- folytatja Farahó - ígérkezett megoldás már e kérdésben, 16  de ez saj-
nos fattyúhajtássá fajult s a Cunard Line-nal kötött emberszállítási ke-
reskedelmi szerződéssé süllyedt alá'. 17  SzéU idején 1-1 év alatt 18 000 000 
dollárt, azaz 90000000 akkori koronát küldtek a kivándorlók az USA-ból, 
de hiszen a mai 'iehér kormány Is elvárja a dollárokat Amerikából; így 
Hegedűs Lóránd az 1920-1921-es pénzügyminiszter Is, - viszont nem tett 
ennek érdekében ez a kormány egy lépést sem, s őt hozzá nem értően 
lehazaárulezza azt, aki tenne valamit, vagy aki kénytelen kivándorolni, az 
1 koronás napszám és általában a hazai szörny ű  élet elől külföldre mene-
külőket, míg ellenkezőleg Örömmel üdvözlik azt, aki ebbe a Magyarországba 
bevándorol - ha maga Haynau lenne is az -‚ s mindezt azért, mert féltik 
jövedelmük megcsappanását a kivándorlóktól-kivándorlástól, attól, hogy 
idestova «nem lesz senki, aki nekik  ( . .. )  éhbérért dolgozzék a jöv őben 
Pedig vannak közöttük a Balkánról (Csekonics, Keglovtoh, Pej acsevich, 
Festetieh, Draskovi'ch, Somssieh grófok stb.) s máshonnan bevándoroltak Is 
(Bánátban p1. Haynau, gróf Latour stb.). Ezek számukra viszont nem 
'.árulók., hanem «ąhonalapítók'. De a kivándorlók java része kint Is ma-
rad, mert a magyarországi viszonyok Igazán nem vonzák Őket vissza. Elvég-
re, valójában ma már az egész öldgésnb egyetlen nagy ország, mondja, a 
teljesen polgári és kozmopolita (de nem egyúttal nemzetközi) mentalitású 
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Farahó  akiről itt vtlágossan kitűnik, hagy csak Szabadkán adhatta ki köny-
vét, mert Magyarországon a »fehér- kormányzat, amelyet itt már egyenesen 
s élesen támad, hazaáx'ulónak tartja: a revízianista, ébred ő  mentalitás álla-
mi megszervezése idején valóban nem adhatta Ici könyvét  Farahó - mond-
juk - Pesten, már mint konnopo]ita sem, aki szerint, a sovinizmus = ego-
izmus18. Sajnos, s ennek éppen ezek az urak az okozói, 1848-4918 között 
4 rn4lżIió ember vándorolt Ici az országból - folytatja - Ha megoldódott 
volna a földk&'dés valamilyen földreform útján, nem lennének már Ma-
gyarországon o dólyharcdk - mondja a polgári elfogultságú Farahó, aki 
nem kívánja észrevenni a finánctőke okozta bajokat, finánctőke által kihí-
vott s ennek már puszta léte által meghatározott osztályihareokat -  ás a 
külföldön ma már több országban is lenne egy-egy »Magyarország» —: 
magyar ląpoklkal, iskolákkal, úgy ahogyan azt javasolta Is ma már 24 éve 
(az Írás idejére céloz; rvsszont .1922 a kiadás éve s azt már 25 év választja 
el 1897-fö1. L. P.) Mindezek a külföldi »Magyarországok» segítségére lehet-
tek volna Magyarországnak, de az ország -basái- ezt 1897-ben nem tették 
lehetővé, ahogyan ma sem teszik lehetővé  az  ily kapcsolatokat a darutol-
las, vitézkötésos egyenruhások - azaz a »keresztyén kru.zus- ellenforra-
dalma, fehérterrorja, amely ellen külföldr ől vss7ä fel Farahó a küzdelmet. 
Pedig »Ki szelet vet - vihart arat» - jósolja meg ellenükben, a fehér -
terror ellenében az újabb forradahnat. 15  Olcsó rabtolókra van szükségük 
a darutollasoknak, hagy általuk, segítségükkel fenntartsák osztáilyuraknu-
kat  (ne feledjük: Farahó »feudális- osztályuralomra gondol itt!) a nép-
milliók rovására, hogy munka nélküli életüket, uralmukat fenntartihaSsák. 
(A »feudális- osztállyal szögezve szembe a maga »dolgozó- polgárai men-
talitását.) De -meddig lesz lehetséges ezen  sz  úton tovább haladni a tel-
jes megsemmisülés felé?- Az 1918-as októberi forradalom óta kdalakiulébaa 
levő  s eljövendő  új Magyarországon nem maradhat ennyiben, így ez a 
kérdés. Az nem lehet, hogy az ország színe-javát hagyjuk kivándorolni 
- tájékozatlanul. 20  S itt az egyetlen »tájékozatlanul- szóval nagy esés 
következett be Farafió fejtegetésében. Eddig úgy éreztük: a polgárt Farahó 
sz  1918-a október talapzatán állva - komoly földosztással akarja meg-
dönteni a feudális nagybirtokosok számára egyetlen osztályuralmat,  S 

ezzel gyúttal szükségtelenné tenni, megszüntetni a kivésidoillást. Már-már 
hittük, azt hittük, Faralhó igaz polgár, de éppen mint ilyen, a fehérek 
ellenében visszaállítani az októberi Őszirámás forradalom tisztára polgári 
vívmányait, polgári földreforsmnal édesgetve vissza a kivándorlókat, ami 
az eUenđorradahtn fehérterror darutollas uralmával szemben valóban hatal-
mas lépést jelentett volna előre. Ez  az  egy szó - -tájékozatlanul« - hir-
telen kijózanutott bennünket. Vajon ezt jelenti ez a szó: Hadd vándorolja-
nak Ici - csak ne tájékozatlanul, vaktában?! 

Mégis, így folytatja, s ezzel némileg bizonytalanságban hagy újfent 
önmaga felől, afelől, hogy vajon mi is tulajdonképpeni célja? De kövessük 
egyelőre további gondolatmenetét: A legtökéletesebb birtdkrefor'rn Is csak 
ideiglenes megoldás lenne: olaj öntés a háborgó tenger liullámaira, mert 
a földet csak egyszer lehet felosztaril: pedig elég kevés van bel őle, nem 
minden földigériylő  csaihdra jutna elegendő. A jövőben már nem lenne 
paroellázásra való föld! S ez az egykerendszerre vezetne tcovábbra Is. Ren-
dezni kell tehát egyúttal a kivándorlást Is és külföldön kell szerezni földet 
az arra - a földbirtokreform végrehajtása után Is - rászoruló számára. 
Hogy 1918-1919-ben forradalom tört ki, annak a régi hatalom az oka, 
amely kihívta, szükségessé tette e forradalmakat. Most sem lehet er őszak-
kal visszatartani a kivándorlót - existerieia-nyújtás nélkül. Gyarmatokra, 
háborús úton, nem tehetünk szert, de földet, birtokol szerezhetünk kiül-
földön. Rengeteg itt a kereset nélküli ember, a munka nélküli fizikai és 
szellemi munkás, rengetegen padig az utódállamokból mentek át Magyar-
országra, - céloz itt Farahó azokra a tisztvisel őkre, akik leginkább a régi 
Magyarországhoz szttottak, s ezért megtagadták az utódállamokban az eskü 
letevését, amelyet viszont ezek az államok megköveteltek tisztvisel őiktől. 
Földet kell hát jutattni szociális alapon, ás munkát Is  - állami gyárak 
létesítése útján - mondja szerz őnk, ás itt ezzel egy olyan újabb  lépést 
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tesz előre, amely - az igaz birtokreformmal együtt - valóban enyhíthette 
volna a helyzetet, ideiglenesen megoldva, ha persze nem is a társadalmi 
kérdést, az osztályharc kérdését, de legalább az akut munkanélküliség 
kérdését, s elérte volna az osztályharoos proletáiiátus ideiglenes leszerelését 
mert a levert forradalom után következ ő  fehér terror ezt nem tudta lesze-
relni, elérni. Akit pedig így sem tudnak, tudnának odahaza földhöz ás 
munkához juttatni, azok számára - folytatja szerz őnk - tegyék szabaddá 
a kivándorlást, így segítve rajtuk. Mert a földéhségen mindenképpen segí-
teni kell21 .  »Nem feudális, ellenkezőleg: csakis szociális, éspedig radiká-
lisan szociális alapon lehet a jövőt megoldani Magyarországon. . De az 
urak ehelyett érzelegnek és isznak »a hazáért' »a társadalmi és politikai 
svihákok eme hazájában« .22  1918 egy vigasztaló vŕv'múnyt véglegesített: 
mgszabaditott a Habsburgoktól. De most szükség van egy állami kivándor-
lási iroda létesítésére, amely Id'választaná, kiszemelné a tekintetbe jöv ő-i ö-
hető  országókat, amelyek felé irányíthatnék az Új kivándorlást, a kiván-
dorldknak pedig megadnák az ottani körülmények helyzetrajzát, tárgyalva 
egyúttal ezekkel az országokkal is, megteremtve a kivándorlók ottani éle-
tének kedvező  feltételeit, 23  megvédve egyúttal ezek érdekeit is az idegenben. 
Rengeteg ember- ás pénzáldozatot követelt a világháború, a hadsereg, a 
különítmények (a Horthy-féle .»darutollas« tiszti különítményekre gondol), 
csupán annak az egy célnak elérése is, hogy a különítmények vezére, 
osztályzsarnoka lehessen az országnak. Persze jutott e pénzekb ől elegendő  
magának a vezérnek, Horthynak is: 64000000 korona egy évre! De ha 
minderre jutott pénz elegend ő, úgy legyen pénz, jusson pénz a társadalmi 
bajok enyhítésére is. A deficit 1919 augusztusától 1922 júliusáig 60 millió 
koronát tett ki '24  az államadósság Is egyre n ő. Háromszázezer egyén, azaz 
százezer család kitelepítése viszont nem kerülne többe, mint amennyit az 
államháztartás egyévi deficitje tesz ki. 1920 Ąban Anglia tett egy ajánlatot 
az országnak: engedje át neki Horthy az ország üldözött zsidóit - vagyo-
nostul! Nem fogadták el: féltették a bankt őkét, a kereskedelmet, jaj, mi 
lesz belőlük zsidók nélkül! Nos, a nyomorgó földnélküliek, munkanélkü-
liek kivándorlásával, átengedésével nem d őlne meg sem a kereskedelem, 
sem a hitelrendszer, de megteremtenék ezáltal a társadalmi nyugalmat. 
1885-ben Amerikában a vonatoknál igen sok magyar dolgozott; ezek közül 
egyesek kint maradtak, kaptak pedig ezek fejenként 160 acres ingyenföldet, 
hozzá felszerelést ás faházat. 25  Ma mér persze több ott Is az ember, kevés-
bé kell őket már odaédesgetni, s így kedvezőtlenebitek a feltételek, de akad 
még azért szabad föld számukra, ne tiltsák hát meg a kivándorlást, a 
szabad költözködést a mai »állami jobbágynak. Ezek adnák a kivándorlók 
első  csoportját. A második csoportban azok vándorolnának ki - persze 
szintén együttesen, szervezetten, tájékozottan -‚ akik nem tudják beleélni 
magukat a megváltozott magyarországi viszony0kba. 26  Ezek számára létesí-
tenének odaát magyar iskolát, magyar kultúrát. Meg kell változtatni a 
fennálló Országos Ki án&rlási Tanácsot, ne legyen az a »fehér kormány 
hazugságrendszerének' iskolapéldája, amely tövises drótkerítéssel körül-
zárt fogolytáborba internálja, s őt legyilkolja a más Véleményen lev őket. 
Ajánlatomat a parcellázásról, birtokmaximálásról odaát persze el fogják 
ítélni ás könyvemmel együtt jómagamat is elítélnek majd, legalább is utó-
piának fogják keresztelni tervemet. Talán ki is végeznének, csak hogy el-
némítsanak. Nem es volna ott az első  ilyen eset. 27  De a maga idejére meg-
érik mégis ez a terv. A sok millió ember végül is legyőzi a néhány ezer 
családot. Megmosolyognak majd odaát fölényes önhittséggel - a javítha-
tatlan magyar romantikusok is -‚ pedig jé volna, ha megszívlelnék szava-
imat, mert megmentenék magukat sok csalódástól, sok keser űségt61. 28  

Ezekkel a szavakkal fejezi be jdjs munkáját Faraihó, aki sajnos, való-
ban utópista volt, de feltétlenül méltányolandó évtizedes munkát végzett 
1897-1922 között, mint igaz jó polgár, aki akáilhogy Is, de küzdött 1) a pol-
gári derndkráciáért, 2) a földbirtokref(>rm ćrt, földjuttatásért ás nem utol-
sósorban 3) a fehér tiszti különítmények ellenforradalmi terrorja ellen, 
leleplezve a Horthy-rendszert - egyebek között a jugoszláviai magyarság 
előtt is. 
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JEGYZETEK 

F'arahó  János: Földet ás kenyeret a magyar népnek.  Subotica, 1922. (A könyv nem 
jelöli meg a kiadás helyét, viszont megjelöli  Racsfcs Etelka szabadkai könyv-
nyomdáját Suboticdn, hozzátéve: Copyright ot the United States ot America. 
Copyright ot the United kingdom ot Great Britalfl and her Colonies,  ami szintén 
kanadai tartózkodására mutat. 
Erről lásd p1. Hajdú Tibor könyvét, a Magyar  Tandcsköztdrsaságról, amely sz 
1969-es 50. évforduló alkalmából jelent meg, de talán Kun Béla pompás bevezet ő  
írását is Szamuely Riadójához  stb. 
Mind a jugoszláv, mind a magyar földreform-kísérleteket, mind a földéhes sze-
gényparasztság forradalmának leszerelésére tett kísérleteket - egészen 1914-1944-ig 
- feldolgoztam hatalmas kéziratos tanulmányomban A magyar fasiszta megszálló 
bácska-baranyai földreformikjsérlete (1941-1944), a bevezető  fejezetben, míg a 
könyv maga az 1941-1944-es f őleg bácskai próbélkozásokat kíséri végig. 

Farahó:  Földet ás kenyeret...,  Subotica, 1922, 5-6. 

Uo.  7-17. 
00. 17-33. 
00. 19. Meg kell itt jegyezni, hogy az egykori magyar  kategóriák  szerint a törpe-
birtok 0-5 holdig terjedt, a kisbirtok 5-100, a középbirtok 100-1000, a nagybirtok 
Pedig 1000 holdon felüli birtok volt (latifundium az 5000, esetleg a 10000 holdon 
felüli birtok). Igy hát mai fogalmak szerint a középbittokos is tulajdonképpen 
nagybirtokos, s ha már az 50-100 holdas »kisbirtokost« nem is számítjuk a nagy-
birtokosok közé, a középbirtokost feltétlenül oda kell sorolnunk. Változást szenved 
tehát a FarahÓ táblázata, éspedig így: 18351 nagybirtokos család 18 772 302 holddal, 
egy család átlagos birtoka 3 493 230 holdat tesz ki; ha a két átlagkategória Össze-
gét 2-vet osztjuk; vagy 1028,5 hold, ha a nagybirtok holdjainak számát a nagy-
birtokos családok számával osztjuk, mai persze egyedül helyes módszer. 
00. 19. 
T.10. 20-25. 
1.10. 26. 
1.10. 27-30. 
1926-ban jelent meg a JKP megbízásából s sz akkori pártkongresszus határozata 
alapján  Nad grobom agrarne reforme  címen, Tomin pártnévvel jelölve, az akkor 
Szabadkán élő  Vasa Bogdanov röpirata, majd szintén a JKP megbízásából annak 
magyar nyelvű  szövege Is: Az agrárreform sírja fölött címen (1926, Szabadkán a 
Szervezett Munkás kiadványaképpen, Láng, azaz L őbl Árpádnak, eme írás szer-
zőjének fordításában. 
00. 30-32. 
M.  fejezet, 33-57. 
V. ö. kéziratban, nyomdában lev ő  könyvem vonatkozó fejezetével: Lőrinc Péter: 
Bánát magyar nyelv ű  polgárt társadalomtudománya a századforduló idején  - 
(1880-1918). Itt feldolgoztam De Pottere  műveit, tevékenységét is, egyebek között 
könyvét a temesvári 1902-es Kivándorlási kongresszusról is, amelyet De Pottere 
az OMGE ás TGE TorGE nevében szervezett. Itt található a vonatkozÓ irodalom 
is. Lásd egyúttal: Arpad Lebi: OKH i Vojvodina; Godišnjak Filozofskog fakul-
teta u Novom Sadu (1970) s más helyeken Is. 
Száll Kálmán (mint Tisza István stb. is) egyesítette magában a nagybirtokosok 
ás a finánctőke képviseletét; mindkett ő  nagybank éléről került a miniszterelnöki 
székbe. 
A könyv 33. lapján. 
00. 34-36. Érdekes, hogy az említett szerbhorvát (esetleg aromun-cincár) szár-
mazású grófokat 'balkániaknak nevezi, holott, ha egyik-másik onnan származott 
is el egykoron a XVII. században, már évszázadok óta élt Vajdaságban, Horvát-
országban, Magyarországon. 
00. 37-38. 
00. 39-41. 
00. 41-44. 
00. 46-47. 
00. 49. 
00. 50. 
00. 51. 

28.  Uo.  52-53. 
Uo.  54-55. 
00. 56-57. 
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ALKOTÓMŰHELY 

LËVAY  ENDRE 

HARMINC  ŐSBEMUTA  TÓ 

A színház a drámairodalom  alkotásanak  első  nagy próbaköve. Már 
a nagy görög triász idejében az volt, és marad is, amíg a közönség-
nek játsszák. Igy a m ű  akkor válik élő  és ható erővé  -  bármilyen szín-
padi m ű faj ról  is van Szó  -‚  ha hőse, cselekménye, szellemessége 
vagy gondolatisága a színpadon minden rezdülésével életre kel, és a 
nézőben a befogadás pillanatában élményt kelt, gondolatot ébreszt, 
érzelmeket támaszt az emberi lélekben: olyan érzelmeket is, amelyek 
a  színm űvész  hangvétele, modulációja, játéka, él ő  emberközelsége 
nélkül talán továbbra is rejtve maradtak volna. Aminthogy az üresen tá-
tongó színpadot a leggazdagabb képzelet sem tudja élettel megtölteni, 
éppúgy az ember munkában eltöltött mindennapi életének kevéske 
szabad órái is kitöltetlenül  maradrak,  valamire várón  tátonganak,  akár 
az üres színpad. 

Kár az üresen, velem némán szembe néző  színpadért, kár a 
néptelen nézőtérért, amikor van, és mégsem él, mert nincs ki életre 
keltse, és kár a gondjaiba  roskadtan,  tétlenül otthon ülő  ember tűnő -
désekben elmúló percelért. 

Nálunk színházat játszani  termékenyítő  erej ű  színházi múlt nélkül 
sokkal nehezebb feladat, mint a hazai és európai kulturális központok-
ban, ahol több száz éves hagyománya van ennek a m űvészetnek, és 
sohasem szakadt meg Olyan hosszú id ő re, hogy elvesztette volna gyö-
kereit. Itt ilyen folyamatosságról nem beszélhetünk, legföljebb a keser-
ves újrakezdésekrő l, ami minden korfordulóban azt jelentette, hogy 
előbb az alapokat kell megteremteni, s csak azután kerülhet fölébe  
Thália.  Bár az igények megvannak, és sürget ően jönnek az új igények 
is, de kevés az erő  ahhoz, hogy egy-két évtized alatt emberöltők mu-
lasztásait behozzuk. 
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Valahonnan innen kell kiindulni, amikor egyetlen hivatásos szín-
házunk játékáról, műsorpolitikájáról beszélünk, és arról, hogy ez a 
szinház miként Is viszonyul a hazai drámairodalomhoz: annak fejilesz-
téséhez, népszerűsítéséhez, vagy éppen az Új drámaírók fölfedezésére 
irányuló törekvésekhez. 

Ha az indulás idejét vesszük lćiindulóponttul, tehát a Szabadkai 
Magyar Népszínház megalap ĺtásának évét, és az utána következ ő  
éveket, amikor még három féiprofesszionális színház (Bácstopolyán, 
Zrenjaninban, Zombotben) m űködött, és mérlegeljük azokat a körülmé-
nyeket is, amelyek között az említett színházak színészei sokszor em-
berfeletti áldozatokat hozva végezték munkájukat, ki mondhatta meg, 
hogy az ezernyi közül mi az elsőrendű  feladat? Nem egyszer nagyot 
akartak, és nem egyszer úgy omlottak čssze egy-egy dramaturgiailag 
összetettebb alak vagy kompoz ĺció megformálásakor, ment ahogyan a 
szerző  - ahogy Németh László mondta - Írás közben majdnem meg-
semmisülten összeomlik, amikor alakját torzónak érzi, és a cselekmény 
szála megszakad:  sz  elérhetetlenbe veszik. 

Hogyan közelítsük meg akkor ezt a m űhelyt? 
Csak akkor közelíthetjük meg igazán a színház, a szinm űvész 

munkáját, vergődés&t, visszaeséseit, újrakezdéseit - de közben játék 
ám Regőcén, Csernyén, Temerinben, és hajnalban vissza, reggel pedig 
próbára! -‚ ha •a nem is könnyen felmérhet ő  feladataival való küzdel-
meit a drámaírónak mint alkotómüvésznek a küzdelmeivel vetjük össze. 

A művészegy ůttes - hogy úgy mondjam: két malomkő  között - 
a drámairodalom követelménye és a közönség igénye között ő rlődik. 
Mert mint igazi színház egyik nékül sem élhet. Számára - bármilyen 
különösen hangzik is, s ezt Brecht is kimondta már - mind a két im-
perativus első rendű  követelmény. A legnehezebben megközelíthet ő  
szöveget is úgy kell játszania, hogy a szerz ő  mondarivalójának átélése 
és kivetítése megkőzelítően maradéktalan legyen, és ha egy m űvet 
a mi viszonyainkban nyolcszor, tízszer, vagy tizenötször is adnak csak 
elő  - hatása alkor is maradandó üzenet legyen a néz ő  számára épp-
úgy, mint a színész, a rendez ő , a drámaíró számára, mert csak e hár-
mas művészi munkájának szintézise teremtheti meg a magasabb szint ű  
színházi élményt. 

Az arisztotelészi hármas egység mellett (Vagy helyett!) ma - a 
modern idők formabontása, és a régi m űvek adaptálása korában - a 
művészi hármas törekvéseinek a szintézise ebben az együttm ű ködés-
ben termi meg, vagy hozza létre a könyvdrámából a színpadi játékot, 
nemcsak Ilyen kis színházakban, mint a miénk, hanem olyan m űvész-
színházakban is, mint amilyen Jean Viflard-é Párizsban, vagy F'riedrich 
Dürrenmatté Zürichben. És Varsóban szintúgy... 

Ezeknek az elengedhetetlen követelményeknek szem elöl tévesz-
tésével - talán  sz  egyénileg jóhiszeműnek vélt sugalmazás szándé-
kával, és nem a »kiokt-atás« szándékával?! - nem egyszer elhangzott 
már Olyan hozzászólás, s nem egyszer megjelent vitairat, hogy a Sza-
badkai Népszínház inkább kommerciális színház, sem mintnogy azzal 
sokat törődne (pedig hivatásal), hogy a jugoszláviai magyar drámairo-
dalom kifejlődését elősegítse. 
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2. 

A szabadkai m űvészegyüttes most múlt huszonöt éves. Ez egy Új, 
korszerű  színházi élet 'kiépítésében nagyon kis id ő , főleg ha arra is gon-
dolunk, hogy mindenekelőtt magát a társulatot kellett 'kiépítenünk, a 
kezdés éveiben színm űvészeti akadémiát végzett erők nélkül. És csak 
akkor vállalkozhattunk nagyobb feladatokra, amikor az együttes fiatal 
tagjai az  áltauk  nyújtott színpadi játékban már egy olyan szintet értek 
el, hogy Shakespeare, Shaw, Csehov,  Jean Paul Sartre  és  Bertolt  Brecht 
műve is a  szíín'lapra ikerülhetett.  

Nem volt könnyű  erőpróba, és sikertelennek sem mondható, mert 
például a Tisztességtudó utcalány és A róka meg a szőlő  az ötvenes 
években olyan rendezésben és színm űvészi tolmácsolásban került a 
közönség elé, hogy a nagyobb és jelesebb centrumok színpadán is 
méltó visszhangot keltett volna. »Volna...  - ...  igen ezzel vigasz-
talódik a több elismerésre és megbecsülésre érdemesült rendez ő  és 
színész, még akkor is, ha ugyanolyan áldozatossággal a »kommerciális< 
követelményeknek tesz eleget. 

A feladatok Számát itt sem min őségileg, sem területileg (hisz az 
együ ttes szezononként több ezer kilométert tesz meg a magyar nyelv-
területeken) nem szükséges felsorolni, de mindezek mellett a Szabadkai 
Népszínház arra Is idő t szakított, hogy a jugoszláviai magyar dráma-
irodalom fejlesztésével és népszer űsítésével törődjön. 

Alig huszonöt év alatt harminc ősbemutatót tartott, és nem is 
olyan sikertelenül, mint ahogy azt a mai  színikritika egyes m űvelő i 
nem éppen tárgyilagosan (vagy Inkább az ötvenes évek színházi éle-
tének ismerete híján) Igyekeznek bemutatni, nem Is gondolva arra, 
hogy ezzel többet ártanak, mint használnak a közös ügynek, mert 
hiszen  -  mint említettem  -  ma a  »m űvészhármas<  szoros együttm ű-
ködésérő l van szó. 

A népi forradalom második szakaszában a politikai drámák épp-
úgy társadalmunk akkori igazi arcának megmutatói voltak, mint jeles 
poétáink politikai költészete: tehát az  újjáépítés  küzdelmes nagy zaj-
lásának  visszhangadói.  Ezért nem lehet és nem is szabad sem  Weigand  
József, sem  Bogdánf  i Sándor, sem  Sinkó  Ervin színpadi játékait elma-
rasztalni a forradalomnak attól a szakaszától elszakadt esztétikai mér-
cével. Ha nem lett volna  -  egyrészt az említettek elhallgatásával, más-
részt a kimondott hibavadászással  -  szándékosság abban, ahogy az 
ötvenes évek ősbemutatóit egyes  szíriikritrkusok  mérlegelték, nem emel-
ném ki a legkirívóbb példát, amely ennek a szándékosságnak a bizony-
sága. Ugyanis a lekicsinylő  felsorolásban immár nem tudom  hanyadszor 
Kvazimodo  Braun Is tván Tóparti ház cím ű  színpadi játékának emlege-
tésével találkozunk, de ugyanakkor nem szólnak a szerz ő  Magdics-ügy 
című  első  pályadśjat  nye rt  drámájáról, amely akkor a legnagyobb vissz-
hangot keltő  ősbemutatónk volt, s minden mondatával 1953-as  valósá-
gunk  húsát, vérét,  verejté'két  mutatta meg 

De a színház, a színész és a rendez ő  még ezek után sem hőkölt 
vissza riadtan, elkeseredetten, vagy kedveszegetten, hanem még na- 
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gyobb  erőbevetéssel dolgozott tovább, küzdött a korszer ű  játékstílus  
megtionositásáért,  és a hazai és külföldi szerz ők  új,  merész  hangvé-
tel0  színpadi játékainak minél tökéletesebb kidolgozásé színpadra vite-
léért.  Elvitathatatlanul  beszédes példa erre Deák Ferenc  Afonyák és 
Légszomj című  drámája,  Rade Pavelkić  Napfoltok című  musicalje  
(ugyancsak ősbemutató volt!) és ebben az évadban Tóth Ferenc  Jób 
című  verses  szírműve.  

3.  

Tófh  Ferenc verses színm űve kibontakozóban levő  drámairodal-
munkban  ia  szó dramaturgiai értelmében irodalmi igény ű  alkotás; nyel-
vezete a műves költő  lelkiismeretességével csiszolt, változóan hullám-
zó, árnyalatokat finoman é rzékeltető : művészi veretű . Verssorainak olva-
sása közben, és mindvégig egyre erősbödő  íveléssel érezhető  az a 
hatás, hogy itt voltaképpen a zenei felépítésű  és az ismeretlen lelki 
rezdüléseket felszínre hozó szövegen, tehát a kristálytiszta  szävegmon-

dáson  van a hangsúly. Kéziratban (az olvasónak van ideje, nem Is egy -
szer, visszalapozni)  biblikus  drámája csaknem kimondottan olvasó-
dráma, amelyet csupán beleszőtt külső  effektusokkal -  zaj- és  hang-

nyalábokkal,  fény- és árnyjátékokkal  -‚  lehet Úgy telíteni, hogy szöveg-
be ágyazott  filmszerű  cselekménye a rivaldafény el őtt is életre keljen 
és  -  betöltse a színpadot. 

Nem tudom, hogy a szerző  ismeri-e  Victor Hugo  Shakespeare 
című  művét, melynek első  ikõtetében  a nagy francia. látnok, a  »homme 
océan« ezeket a sorokat írja:  »Jóbbal  kezdődik a dráma. Ő  az  embrió-
kolosszus.  Jóbbal kezdődfk  a dráma negyven évszázaddal ezel őtt. Je-
hova szembekerül a Sátánnal; a rossz harcba száll a jóval: ez a cselek-
mény. A szín a föld,  az  ember a dráma küzd őtere; a szereplők csa-
pások. A 'költemény zord fenségéhez tartozik az is, hogy a nap sötéten 
tüzel  benne.«  

Tóth Ferenc vallomása szerint professzora,  Slnkó  Ervin tá rta föl 
előtte a nagy bibliai hős Csupán  dimenziókban kifejezhető  alakját. És 
elmondhatta azt is, hogy  Jób  jóval Mózes el őtt k ö 1 t ő  volt, és val-
lomásait arabs versekben írta... Ezek után  -  és nem is kis mérték-
ben  -  a szerző  vállalkozása kivételes  elismerést érdemel: mindenek-
előtt Irodalmi elismerést. Ennek a nagy pozitívumnak az állandó jelen-
léte viszont megsokszorozta a rendező  és a  színm űvész  feladatát, annál 
Is inkább, mert ebben az esetben e g y személyre építe tt  drámáról 
van szó, mégse monodráma, s ezért a színpadon különleges és rendkí-
vül sokrétű  hangszerelést követel. 

Ifjabb Szabó István rendező , a szerzővel való hasznos együtt-
m űködésben és az említettek ismeretében nagy 'körültekintéssel készí-
tette el rendezői forgatókönyvét. Az ószövetség korába helye zett tab-
lója  Jób  ősdrámai alakját hitelesítette, a gondolati dráma követelmé-
nyeinek híven megkomponált játék pedig a mába átható üzenetté er ő-
sítette fel a negyven évszázaddal ezelőtti drámai hős vívódásait. Ilyen  
transzformálással  elérte azt, hogy  Jób  apokaliptikus megjelenése ne 
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csak felmérhetetlen távolságban, ás ne csak víziószer ű  képekben éljen, 
hanem átlépve az időt, kőbe vésett szavai visszhangra találjanak a 
közönség soraiban is, még ha kérdőjeleket is hagynak a befogadó szí-
vében, ás így ez az emberi színjáték a felébresztett gondolatokkal 
együtt a függöny  legördúlése  után is tovább éljen. 

Ennek a bemutatónak harmadik megalkotója a színm űvész volt. 
Pataki László m űvészetét nem lehet pusztán dicsér ő  jelzőkkel 

meghatározni, s egyik vagy másik színpadi teljesítményének meleg han-
gú elismerésével lezárni csak úgy, hogy a következ ő  mondatban (köte-
lességszerüen) már a partnerek munkáját értékeljük. Az általa megfor-
mált alakok - akár Tomori, akár Romulus, vagy Don Quijote - a 
színpadon túl is élnek. Olyan adottságai vannak, amelyekkel tartóssá 
tudja tenni az ábrázolt személyiségek jelenlétét. Szerepei már annyira 
benne élnek, hogy - olykor - séta közben is, arcán hol az egyik, hol 
a másik, hol a harmadik hős arcvonása jelenik meg. 

De amikor Jób tragikumát végigszenvedte a szemétdombon, eh-
hez a mélyen arcába vés ődő  $ változataiban szoborszer űen megkemé-
nyedő  mimikához egy összhangba hozott játék is párosult, amelyben 
egy kézmozdulat, egy megtántorodás, összegörnyedés, utána egy kín-
nal teli kiegyenesedés - hogy egyenesen az Úr szemébe nézzen, aki 
mindig megközelíthetetlen és elérhetetlen volt - szöveg nélkül is az 
ősdráma alakjának emberközelségbe hozása volt. Dikciója harmoniku-
san hozzásimult a játékához, mint a sebek Jáb testéhez. Vívódásaiban 
azt érzékeltette velünk, hogy az id őtlenné vált térben verg ődő  ember 
legnagyobb vereségei után is megbékél az élettel, mert az élet bels ő  
parancsa ez. Mindezeknek összhatásaként itt nem lehet kimagasló, vagy 
igazán erőteljes jelenetről beszélni, mert Pataki László az első  jelenet-
től az utolsóig szervesen egységes volt annyiban, amennyiben ezt nem 
törte meg az Őt fékező  s játkészin.tjének folyamatosságát követni nem 
tudó színpadtechnika. 

A verses színm űben a társulat valamennyi tagja játszott. A többi 
szereplőt Vlctor Hugo »csapásoknak jelölte meg. Tóth Ferenc szöveg-
könyvében a jóbi tragikum élő  ómenjei voltak, akikben a bibliai történet 
háttere is életre kelt, minden mozzanatra rezonáló lényükkel azt érzé-
keltették: ha az ember ezernyi kudarc után is a nihil helyett megta-
lálja az önmagába vetett hitet, akkor - még vereségei ellenére is - 
újra élrii tud. 



CAJDOS  TIBOR 

A BÁCSKAI TÁJ ODAADÓ KRÓNIKÁSA 

Amikor nemrég jól  reprodukálbató  Szilágyi  László-,képek  után kutatva, 
az ágyhoz kötött hatvannégy éves fest ő  nagy erőfeszítéssel igyekezett 
segédkezni az Erzsébet lánya lakásán elhelyezett gy űjteményének átte-
kintésében, a bőséges ás izgalmas anyag között, az egyik szoba eldu-
gott sarkában meglepetéssel fedeztem fel egy régen látott, de emlé-
kezetembe kitörölhetetlenül berögz ődött, sötét  tónusdkban  megfestett, 

meggyötört női arcot ábrázoló 'képmást. 

Igen, ez az a portré, mely körül az  1938-ban megrendezett nép-
köri kiállítás előkészítésének folyamán, a nagyterem melletti helyiség-
ben Vita támadt. Nem a szervezők és a kiállítók váltották  iki  a szó-
csatát, hanem egy számomra ma is ismeretlen mag yarországi, akkor-
tájt Vajdaságban portyázó portréfest ő  kérdőjelezte meg a sajátságos 
légkört  árasztó festmény eredetiségét. 

Túl érdekesnek, túl jónak találta Szilágyi László kisméret ű  képét, 

egyszerűen nem hitte el, hogy egy fiatal amat őr műve. És a megdöb-
bent Sziszi lángba borult arccal, szenvedélyesen bizonygatta igazát: 
a festményen elhunyt szerelmének  haldoklásban  vonagló arcát örökí-

tette meg. 
Érvelése meggyőző  volt. A kép bekerült a nevezetes kiállítás 

anyagába Hangya András,  Boschán  György,  Wanyek  Tivadar, Ács Jó-
zsef,  Almás!  Gábor és a többiek m űveivel együtt. 

Ez a szinte misztikumra hajló, sötét árnyalatok ködébe burkolt, 
kiugró fénnyel  eł lenpontozott  festő i  látásmód  képezi a mai napig is 
Szilágyi László festészetének egyik, kevésbé ismert oldalát. Homályos 
lépcsőházban vonító eb, a tél kíméletlen karmaitól megkopasztott, tra-
gikumot árasztó f űzfasorok,  titkokat  rejlő , meredek, agyagos Tisza-pa rt , 
egyetlen lámpával megvilágított épülettömb... azoknak a perceknek 
emlékei, amikor a fest ő  magába zárkózva, kicsit elveszetten ás elha-
gyatva veszi kezébe palettáját. Azt a palettát, a me lyen egyébként ott 
száradnak a bácskai táj eleven, üde színei. 

Mert Szilágyi László nem pesszimista festő . A borús, misztikus 
hangulatok csak átsuhanó felhők. Elvonulásuk után ismét kiderül. A 
fák kizöldülnek, a rétek tarka ruhába öltöznek, a dül edező  házsorokat 
elönti a napsütés.  Hiszen  a festő  -  földmérő i  munkáját  végezve  -  
egy emberöltön át járta Észak-Bácska és Bánát kisvárosait ás falvait, 
mindent jól megnézett, minden tágra nyitott szemébe ivódott, emlé-
kezetébe tárolódott  -  szabad perceiben pedig ott, a helyszínen készí-
tette vázlatainak sokaságát. Ezeken a vidékeken alig akad ol yan érde-
kes  motívum, melyet örökké készenlétben álló ceruzája nem rajzolt  



meg. Kisvárosi szegénysorsok és vakközök, magánosan gubbasztó  ta-
nyál, omladozó falú bérlakások, fölszántott  ugarak,  letarolt mezők. 
És a  széirnalmok!  Az ő  kedvenc szélmalmai  ...  Talán egy sem volt 
belő lük ezen a tájon, melyet át nem mentett rajzain, vásznain az  utó-
kornak.  

Egy olyan kis világot örökített meg, mely visszavonhatatlanul az 
enyészet martaléka lett,  imely  nagyobbrészt már csak az Ő  műveiben el. 

1909-ben Szabadkán született. Hogy  mkor  kezdett festeni? Erre 
a kérdésre ő  sem tud pontos feleletet adni. Már gyermekkorában. A 
labdarúgással egyidej ű leg. És ha az akadémia fémjelzést kölcsönz ő  
lépcsőit nem is léphette át, ez még nem  jelenti,  hogy autodidakta. 
Először  Csincsák  Elemértő l tanult, majd Balázs G. Árpád m űhelyébe 
járt Nagyapáti Kukac Péterrel együtt. Oláh Sándor Is oktatta; nála 
Csapó Sándor és Veréb Ilonka voltak társai. De a nála fiatalabb Han-
gya Is hatott m űvészi felfogására, különösen abban az id őben, amikor 
a szabadkai  Broz  utca egyik ódon házában lakó, templomi szenteket 
készítő , művészeket pártoló szobrászn ő  dohos műhelyében összeverő -
dött csoporthoz csatlakozott. Ott mintázott szorgalmasan a különös 
módon elkallódott, tehetséges  Rassier  Ilona, oda járt Erdei Sándor, 
Szegő  Ernő  és néha 1-langya is; abban a gyér világítású, szegényes és 
túlzsúfolt helyiségben készült az  1938as  kiállítás anyagának nagy része. 
E csoport m űködését még sehol sem jegyezték fel. Talán érdemes 
lenne foglalkozni vele. 

Szilágyi először 1936-ban a szabadkai zeneiskola épületének föld-
szinti helyiségé ben  Almási  Gáborral, Csapó Sándorral, az avantgardista  
Nikola Babi ćtyal  és az orosz emigráns  Bednyaginnal  együtt mutatko-
zott be a közönségnek. Az 1938-as kiállítás után 1943-ban Balázs G. 
Árpád fogadja társul a  palicsi  Vigadóban megrendezett  tárlaton, 1945-
ben pedig  Željko KujundžiĆtyal  megrendezi a felszabadulás utáni els ő  
kiállítást Szabadkán. Aztán hosszabb ideig nem lép nyilvánosság elé. 
Mindennapi munkája túlságosan leköti, 1958-ban pedig  Zentára 'köttó-
zik.  Ez azonban nem jelenti, hegy a festészetet akár egy napra is kikap-
csolja életébő l. Csupán arról van szó, hogy a képz őm űvészeti  életben  
nagy fordulatokkal  bőveikedő  időkben nehezen találja meg a helyét. 

Már-már úgy látszott, hogy mindenki megfeledkezett róla, amikor 
1970-ben  Bela Duranci  az ő  munkáit is besorozta a Képzőművészeti 
alkotások 1945-1970 elnevezésű  együttes tárlat anyagába, hogy ezú-
ton, neves festők társaságában  nyújtson  elégtételt a Szabadkára már 
súlyos betegen visszatért m űvésznek. 

Megható és elismerésre méltó az az er őfeszítés, ahogyan Szilágyi 
László bénult kézzel igyekszik tovább folytatni m űvét. Ha az olaj tech-
nikájával képtelen is megbirkózni, negyven év vázlatanyagából tem-
perával és pasztellel Igyekszik kikerekíteni festő i opusát. Munkáit az 
utóbbi időkben az expresszionista festők csoportjával ás alkalmi kiállí-
tásokon mutatta be. És még mostani egészségi állapota ellenére is 
tud értékes m űveket alkotni. Emlékeinek gazdag tárházából pedig haj-
landó mindent felszínre hozni, ami a vajdasági képz őm űvészeti élet 
iránt érdekl ődő  kutatók és krónikások részére feljegyzésre érdemes. 
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HA JDÔK JÁNOS 

GAZDAG HARMÓNIAVILÁG  

Aki nem Ismeri a grafika formanyelvét, $ nem tudja, mi mindenfélét 
ki lehet fejezni rajzzal, metszettel, marattal, aquatintával, az értetlenül 
áll meg a jugoszláviai grafika 1973 januári kiállítása el őtt. A kiállítás 
rangos helyet kapott a budapesti Szépm űvészeti Múzeum márvány-
termében. 100 ragyogó m ű  bizonyítja ennek az országnak alkotó vágyát, 
művészeinek gazdag képzeletvilágát, merész ötletességét, hagyomány-
tiszteletét ás újító kedvét. 

A művek korántsem tartoznak egyetlen irányzathoz. Vannak itt 
az expresszionizmusra emlékeztet ő  alkotások, nonfiguratívak és figu-
rálisak, népi és bizánoi ihletés űek; leginkább a gondolkodó ás érz ő  
ember szellemi világát kifejezők, reális stllusúak is, szĺmboli'kusak is. 
Micsoda. gazdag szín-, vonal- ás harmón:iavilág! Vannak azonnal ért-
hetők s, ä töprengést kínálók Is. A látogató szeméhez, de a szívéhez 
szólók Is. 

S ezek vagy az ezekhez hasonló m űvek hány országot bejártak 
mér! Jugoszlávia grafikája főleg a II. világháborútól fejl ődőtt. A kiállí-
tást rendező  Zoran Kržišnik, a Ljubljanai Modern Galéria igazgatója 
szerint a fasisztáktól »megszállt területen a jugoszláviai kultúrának 
haligatásba kellett zárkóznia, ás... csak az ellenállási költészet és a 
grafikai m űvek alkotása« virágozhatott. A felszabadulás után »ez az 
új művéz kifejezési mód egyszerre igen kedvelt lett.*c Ma már joggal 
mondbatjük: ez a grafíka Európa- és világszint ű . Ha csak végignézek 
a városókon, ahol a jugoszlávok kiállítottak! Bologna, Krakkó, Párizs, 
Zürich, Velence, Rimini, San Marino, Bradford, Klagenfurt, Bécs, Cata-
nia, Lugano, Alexandria, Toronto, Cleveland, New Delhi, Sao Paolo, 
Tdkio stb. S hány első  díj, kitüntető  Oklevél a bienrialékon, a külön-
böző  jellegű  ás célú hazai ás külföldi kiállításokon! Olyan m űvészeti 
ág érkezett Budapestre, amely kaput tárt ás tár a széles nagyvilág feíé. 

Kezdem a föhelyet kapott négy kiállítóval. Riko Debenjak id ős 
mester (szül. 1908), de a fiatalos lázadás alkotója. Mágikus dimenziók 
címet viselik 'képei. Valóban, a tágas, fekete alapon ik~ és kicsiny 
figurát tükröztető  művek - mágikusak. Mintha az éj sötétjébő l emel-
kednének ki a színek, az egyiken p1. elhajló piros-fehér-sárga lángok. 
Honnan? Talán az ű rből a »teremtés« pillanatában. Talán a középkor 
fekete mágiájából. Talán korunk tudatalatti, mélyfélelm ű, robbanásos-
fojtott föld alatti kamráiból. Szigorú geometria ás életet ébreszt ő-köve-
telő  tenyészet. Nem csodálom, hogy több mint 40 magánkiállítást érhe-
tett meg a mester, nem számítva a számos els ő  díjat, amelyet a Föld-
közi-tenger partjairól az Atlanti- és Csendes-óceán partjáig ítéltek oda 
neki megérdemelten. 
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Božidar Jakacnak,  a még idősebb mesternek, már 50-né1 is több 
magánkiállítása volt. Kedvelt témája a  Danse macabre.  Témájához 
híven - a mozgás m űvésze. Akár madárijesztőt rajzol, akár megper-
zselt körtefát, öreg f űzfát vagy ciprusfát: minden él, tárulkozik, ha eset-
teli, vénecskén is, - mégis bizakodva az Id őben. Vagy tán önmagát is 
ábrázolná allegorikus képem, fa- ás madáralakban? 

Janez Bernik  fiatal grafikus (szül. 1933) színes szitanyomatai az 
ellentéten alapulnak. A Rinocérosz valóban a félelmetes vadat ábrá-
zolja, de előtte-mögötte a vad enyhítő , barnás árnyéka. Az Ottside (Les) 
talán csak ürügy arra, hogy elmondjon valamit a társadalom vagy tör-
ténelem iszonyú, véres küzdelmeib ől. Az előtérben egy véres ing ű  játé-
kos, 11-es számmal, de a háttérben szikla-behemótként üli meg a 
vészterhes csendet egy monstrum. Van-e megváltás ás szabadulás? 
A játékos (vagy forradalmár?) elszánt, ifjú, acél alakja azt sugallja: van! 

Adriana Maraz  neméhez híven a szelídebb, háziasabb témákat 
kedveli. Vitrín, Az elfogott lepke, Hétköznap olvassuk m űvei alatt. 
Fragile - egy ládán ugyanaz a szerelmespár háromféle mosollyal. 
Mennyire »törékeny« a szerelem! Legmegindítóbb mégis az És szerette 
a szót (a prospektus szerint), itt a cím: És szerette Rezedát ( 1968). 
Miféle rejtély lhúzódhat meg a m ű  mögött! Nyitott szekrény, rajta Mama 
Lisa árnyképei, s alul maga a Gioconda-fénykép. Fájdalmas, önlelep-
lezően igaz, tiszta, Szép m ű  ez is. 

Vasko Lipovac  (szül. 1931) még szinte a pályája elején áll, s 
máris meghökkentő  művekkel jelentkezik. Linómetszetei gyermekded 
világot, elvont varázslatot villogtatnak rikító színekben. Figurái (Zöld 
ablak, Tengerész, Ember ás madár, Nárcisz) a nosztalgiás ember gyer-
mekábrándjait árulják el. Bezzeg más tájon jár a férfikort már meg-
járt France MiheH Č ! Micsoda komor világlátás! Csonka emberek, gro-
teszk táj, félelmetes csontvázak. Ki lehet ugyan venni, hogy a tovat űnt 
nyárban a tépett N ő  - még nő , a dúlt Fészek - még fészOk, a 3. párka 
is emberformájú szörny, de csak kaján félkoponyával ijeszt ás harap 
a pusztulásba. Ezzel a látszólag pesszimista ábrázolással akar talán a 
mű  hatni ás gondolkodásra késztetni. 

A ljubljanai Bogdan BorČ iĆ  nem győz kagylót ábrázolni: kicsit, 
nagyot, márványlapon, drótháló mögött, emberi ás csiga alakút. A léte-
zés egy kis darabja, de ő  is az emberre utal. Berber Mersad  viszont 
nyíltan vállalja a szélesebb mezőt, sőt a bizánci, nyugati ás népi-
bogumil hatásokat is. 

Nem vagyok szakember ezen a téren, nem érthettem meg án sem 
minden utalást, szimbolikát. De a ikiállítók talán nem is kívánják ezt az 
efféle embert ő l. Azt kívánják, hogy szellemileg gazdagabban hagyjuk 
el a tárlatot, mint odaérkeztünk. Nálam ezt elérték. 
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OLVASÓNAPLÓ  

LEGENDÁK NÉLKÜL  

GODÓ  ÁGNES: Mag,jarok a jugoszláv népfelszabadító háborúban. 
Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1972. 

A közelmúlt históriája és különösen a magyar—jugoszláv kapcsolatok Iránt 
érdeklődő  igényesebb olvasó  Godó  Ágnes könyvében  ősszegyűjtve,  többé-
kevésbé rendszerezetten, tetem es mennyfeégü  ismeretanyagot, továbbgon-
dolásra serkentő  tényeket ős összefüggéseket kap, amiért eddig újságok, 
folyóiratok, könyvek,  alkainti  kiadványok sokaságát kellett átböngésznie. 
Mert  -,habár  a szerző  többnyire levéltári forrásokra hivatkozik  -  a vonat-
kozó tények túlnyomó  riésze -  Magyarországon vagy Jugoszláviában  -  
már találkozott a  nyomdafestékkel.  Ez nem hiba. Sőt! Javára vált volna 
a könyvnek, ha a szerző  még több megjelent vagy hozzáférhet ő  okiratot, 
tárgyára vonatkozó adatot vett volna figyel embe. Főleg a vajdasági publi-
kációkra gondolunk. Azért gondolunk  e]sćeorban  ezekre, mert 'a  tanuhnánY-
ban  néhány olyan bácskai vonatkozású általánosítás, kevésbé jelentős, vagy 
téves adat, példázat is ta lálható, amely a vajdasági olvasók szemében ront-
hatja e gondos  ős sok vonatkozásban figyelmet érdemlő  munka hitelét. 
Kár lenne, ha így történne.  Godó  Ágnes  könyve megérdemli az olvasó 
figyelmét ős türelmét. Kérjük, ne hagyják abba az els ő  fejezet után az 
olvasást!  

Küldjük  vissza gondolatainkat 1944 januárjába. Túl vagyunk a  ntáso-
dik világháború  döntő  ütközetén,  túl vagyunk a  teheráni  konferencián, 
az olaszországi eseményeken, kezd ődik a nagy csata Leningrád  felszabadí-
tásáért,  a keleti arcvonal közeledik Románia határaihoz, a magyar kor-
mány az előző  óv  szepterrbetében  titkos tárgyalásokat próbált kezdemé-
nyezni a nyuga ti  hatalmakkal, sikertelenül, nemsokára jön a német meg-
szállás és még rettenetes napok várnak az ország, de  különosen  Budapest 
népére. Túl vagyunk az AVNOJ  második ülésén Is, Jugoszlávia egész terü-
letére  kiterjed a népfelszabadító mozgalom, Vajd aságban  felizzik  a harc 
ős  - mint  Jovan Vese]hov  írja a  Naša  borba 1944 januári számában  -  
az elmúlt évben megalakult a  hácskat-baranyai partizánosztag,  kibontotta  
a harc zászlóját Vajdaságnak azon a  vidékén  is, rövid Idő  alatt több sike-
res  vállalkozása volt, megnyerte Bácska ős Baranya népének rokonszen-
vét,  új harcosokkal töltötte fel sorait. 1943  utolsó  napjaiban a  Jügoszláv  
Kommunista Párt vajdasági tartományi bizottsága a  szeréniségi Surdukban  
ülést tartott, s ezen fontos döntések születtek a harc kiterj esztésének lehe-
tőségeivel kapcsolatban. Az események  sodrása  Vajdaságban felgyorsult, 
s amikor  Nikola PetroviĆot,  a körzeti  párbbizot*ság titkárát  Bákából Vis  
szigetére szólították miniszternek, a tartományi pártbizottság Úgy döntött, 
hogy a bácskai mozgalom élére biztosságot  (povereništvo)  állít. 
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Meg kell emlékezni a bácskai népfelszabadít(5 imozgaloim fejlõd~ek 
néhány jelentős mozzanatáról, hogy jobban megértsük Godó Agnest, hiszen 
már könyvének címe is félreértésre adhat alkalmat. Magyarok a jugo-
szláv népfelszabadító háborúban. Elsősorban a magyarországi állampolgárok-
ról van itt sző  ás nem magyarokról általában. Egyrészt a hercegszántói, 
katyimári, garai horvátok (lásd a KNOJ-ra vonatkozó részt) attól még nem 
magyarok, hogy Magyarországon élnek. Másrészt a könyvnek a vajdasági 
(jugoszláviai) magyarokra vonatkozó megállapításai hiányos tájékozottság-
ról tanúskodnak. Ezért csak röviden: a háború el őtt a magyarság nagyobb 
arányban vett részt a munkásmozgalomban, mint amennyiben a lakosság 
nemzetiségi összetételében részesedett, ás a kommunistákat Horthy szólamai 
sem szédítették meg, a JXP felhívását a felkelésre Bácskában  is úgy fogad-
ták, mint az ország más vidékein, de itt a megtorlás nagy vérveszteséget 
okozott: a VI. tartományj értekezleten választott vezet őség négy magyar 
nemzetiségű  tagja közül egy sem élte túl a megszállás els ő  esztendejét! 

A Sajkás vidéki partizánosztag ellen 1942 januárjában •irtóhadjárat 
indult. Ezt követték az újvidéki, zsblyai, csúrgói vérengzések. 1942 ápri-
lisában a ijuriai taniskozáson a párt tartományi bizottsága elemezte a bács-
kai helyzetet ás megállapította a megszállás els ő  évében elkövetett hibá-
kat, amelyek megkönnyftették az ellenség munkáját. Ês bár különösen Sve-
tozar Markovié kivégzése után egy ideig megszakadt a kapcsolat a bácskai 
mozgalom és a tartományi pártvezet őség között, a régebbi hibák többé nem 
ismétlődtek meg. 1943 inyarán a tartományi bizottság nyílt levelet intézett 
Bácska ás Baranya kommunistáihoz, s ennek alapján az Új bácskai-baranyai 
területi pártbizottság elkészítette a harci tevékenység kibontakoztatásának 
ütemtervét. Hamarosan újjászervez ődtek a járási bizottságok, de a moz-
galom élénkülésére a megszállók újabb kegyetlenkedésekkel válaszoltak. 
De a bácskai pokolban a negyvenegyes események többé nem ismétlődtek 
meg: ha a kémelhárítónak itt-ott sikerült betörnie a szervezetekbe, a har-
cosok visszalőttek. Palánkán Žiivko Popovié, Fej ős Klára, Mi10 Vidović  az 
utolsó kézigránátig küzdött a túler ő  ellen ás tűzharcban esett el Isa Sekicki, 
a JKP kulai járási bizottságának titkára... 

Itt kapcsolódunk Godó Ágnes szövegének legiga1masabb fejezetéhez. 
isa Sekiekj családtagjai után irtóhadjárat indult. A párttitkár húga, Katica 
Sekicki a körülzárt tanyáról Verbászra menekült ás egy illegállis rejtek-
helyen, Hengl német nemzetiségű  iparos (a Magyar Tanácsköztársaság 
vöröskatonája volt) házában húzódott meg. A szabómester fia, Hengl Lajos 
Budapesten dolgozott, ahol összeköttetésbe került a szabószakszervezetben 
csoportosuló fiatal baloldaliakkal, köztük a magyar illegális párt  néhány 
tagjával. 1943 végén apja házában találkozott Katica Sekickiivel, aki így 
került Budapestre, rokonához gyógykezelésre. Általa épültek ki a kacso-
látok a magyar ellenállási mozgalom ás a párt bácskai-baranyai területi 
bizottsága között. E kapcsolatok révén indult a magyar ant2asiszta fia-
talok egy csoportja - Fhér  Sándor, Hegedűs Pál, Várj József, Czigler 
Klára, Pál Klára, Tijpold Katalin, Klein Ilona, majd Berán Iván, Vas Gitta 
ás Vas Jolán - délre, Veilbász, onnan pedig a FruŠka Gora felé 1944. ja-
nuár 30-án. 

Sajnálhatjuk, hogy még nem készült dokumentumfilm erről a nagy-
szerű  internacionajista vállalkozásról: zord télid őben hatalmas batyukkal 
egy csoport fiatal száll vonatra a Keleti pályaudvaron, a szerelvény mel-
lett a sűrű  tömegben sok az egyenruha, és a cipeked ő  fiatalok a partizán-
életre gondolnak, figyelmeztetik is őket a dél felé száguldó vonaton a par-
tizánveszélyre. Azután Verbász, ahol Nikola Petrovi ć  Íogadta őket, indulás 
tovább a Duna felé, éjszaka, rejtekhelyr ől rejtekhelyre végig a partizánok 
titkos ösvényein ezernyi veszély közepette, ás a batyuk egyre nehezebbek. 
A csoport napok múlva Palánkánál éri el a Dunát. (Az átkelésekr ől rész-
letesebben a Sóti Pál néph ős életútjáról készült, a 7 Napban közölt d0ku- 
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mentuirnriportban olvashattuk-)  Reggelre, 1944. február 8-án, a  szerémségi 
Susekon  vannak a fiatalok.  Godó  Ágnes könyve szinte lépésről lépésre követi 
útjukat: a Papok környékén tevékenyked ő  Petõfl~aljhoz  akarnak Jut-

ni, de  Grgorevviiben  megrekednek ; a él falu üszkös romokban 'hever. Azu-

tán  Sremska RaČa  felé indulnak, a vajdasági  főparaxcsnokság  törzséhez, 

majd erőltetett menetben a  zágráb—belgrádi vasútvonalon át  Divoš  felé, 

átesnek  az  első  tűzkeresztségen, de folytatják útjukat a 16. vajdasági had-
osztály kötelékében Kelet-B oszniába. 

A  partizánháború nehéz  útját, ütközeteit járják végig. Hónapok  múl-

nak:  március, április, május, június. A budapesti csoport csak július végén 
indul a Petőfi-zászlóalj  har láspontjára,  ahol Kis  Perenc  parancsnok 

köszönti Őket. A  konyv  legérdekesebb fejezete a fasizmus elleni internaci-
onalista Összefogás szép példáját adja. A harmadik rész a bori munka-
szolgálatosok kálváriájával foglalkozik, amelynek döbbeneteit  Rodnóti  Mik-

[ós  razgiednicái  idézik. Míg az előző  fejezetben  Szerérnség,  Kelet-Bosznia, 

Szlavónia háborús eseményei elevenednek  fel, itt képet kapunk Kelet-Szer-

bia helyzetéről a háború  befeyezŐ  szakaszában,  amely végül a  ibelgrádi  
hadművelettel ér véget 1944. október 20-án. Külön fejezet foglalkozik a 
vajdasági alakulatok magyarországi katonáival, a  Petőf  i-brigád történeté-

vel ás .Muravidékkel, ahol jóval tovább tartott s fasiszta megszállás, mint 
Vajdaságban. Végül a könyv zárószavában megáll apítja: »A magyar és a 
jugoszláv kapcsolatok éppen ezért nemcsak  antifasuzta,  hanem forradalmi,  
osztályharcos  jellegűek is voltak a második világháború idején. Ez a jelleg 
kitűnik a kölcsönös szolidaritás  lęgegyszeröbb rnegnyilvánulásaiiban  éppúgy, 
mint a közös  németellenes  politikai akciókban, az internáló táborokban, 
a börtönökben szervezett ellenállás különböz ő  formáiban, vagy a fegyveres 
hardban.- 

Miben rejlenek  G(xló  Ágnes könyvének fő  értékei? Az ember az utolsó 
fejezet után először csodálkozik: mennyi tény, amire büszkék lehetnénk, 
de nem vagyunk, mert nem ismerjük őket eléggé, nem váltak tudatunk 
részévé. A jugoszláv forradalom osztály- ás internacionalista jellegér ől  felas -
leges külön 'beszélni: ez emelte fel és az elhullott  vér kötőanyagával épí-
tette bele a való életbe a testvériség-egység eszményét, amit a legnagyobb 
vívmányok között emlegetünk. A népfelszabadító háborúról a  filmek  tö-
mege készült  (koztuk csapnivalók is), ás nem akadt alkotó, aki válla lko-
zott volna a harc  iegerrberiibb  vonásának művészi megjelenítésére. Jugoszlá-
viában túlságosan  jelszaivasan,  többé-kevésbé rövidtávú pragmatikus célok 
okából emlegetjük a népfelszabadító háború internacionalista jellegét, utat 
engedve ezzel a nacionalista  szeniiéletek  lassú beszivárgásának, alattomos  
rombolásának az  ideológia területein, amire a közelmúlt politikai es emé-
nyei nem kevés példát szolgáltatnak. 

A magyarországi vonatkozásb an  sem váltak ezek a tények az él ő  köz-
tudat alkotóelemévé. Ezt azért  is  meg kell mondani, mert a történelem 
tárgyköréből oly nagy mennyiségű  népszerűsítő  irodalom kevés országban 
jelenik meg, mint Magyarországon mostanában. Természetesen a jugo-
szláv—magyar kapcsolatok háttér be  szorulásának sajátságos történelmi  ok -3i  

vannak: kiböjtölni a tájékoztatóirodás id őszakot, majd ötven után az  újra-
eszmélés  éveit, türelmesen kivárni, hogy az er őszakos propaganda hazug-
ságait  széthordja  a szél, ás csak azután  készülhettek el  például  a Hideg 
napok képsorai. Viszont az eddigi  tudatosító numkálkodás  (bátorságot fitog-
tatva, vagy a közérdekl ődés  miatt?) többnyire a történelem fekete lapja-
ira összpontosult, ás elsikkadtak, vagy az olvasmányossággal kevésbé meg-
áldott, ennélfogva szűkebb közönségre számítható   trudományos  tényfeltáró 
Vagy összegező  irodalom keretében rekedtek a sokkal  nagyobb  népszerű-
sftést  érdemlő  jó példák.  E~  a vonatkozásban  könyvünk  hézagpótló és 
kezdete lehet valaminek...  

Godó  Ágnes azonban nem nagyközönségre számító olvasmányt, ham 
tudományos  tényfeltáró, illetve öss zegező  könyvet írt. Ezért elhagyhat ta  
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volna művének első  fejezetét, amelyben ilyesmi olvasható:  ...  a vajda-
sági ás a szlovén-1vidéki magyarok meghatottan nézték a házakon, a köz-
épületeken lobogó nemzetiszín zászlókat. Kmnyeztek a himnusz hallatán, 
és az egyenjogúság hiú érzése  melengette  szívüket a magyar nyelv hiva-
talossá tételekor. (Aláhúzás t őlem. P. K.) És mindezt azért tették, azért 
engedték át magukat az egyenjogúság hiú (!!) érzésének, mert nem tudták, 
ki  sz  a Horthy Miklós, mi az a fehérterror, meg ilyesmi. Mintha a szerz ő  
nem tudná, hogy a megszállók már a bevonuláskor, húsvétkor a csetnik-
háború ürügyén véres lövoldözéseket rendeztek Bácskában, ami az itteni 
magyarok óriási többségének egyáltalán nem tetszett. Részben azért, mert 
magyarokat Is agyonlőttek, ~ben pedig azért, mert feltették magukban 
a kérdést: ki felel ezért? Nem melengette a szívüket az egyenjogúság hiú 
érzése akkor sem, amikor a falvakba megérkeztek az «ejt őernyős hatósá-
gok - csendőrtől a jegyzőig - ás még gorombábban folytatták, amit a régi 
hatóság abbahagyott. 

Külön hiányoljuk az osztályszempontok mell őzését. Azt, hogy a vaj-
dasági magyarok között voltak nincstelen agrárproletárok, ipari munkások, 
kiskereskedők, kísiparosok, hivatalvárományosok, nagybirtokosok, gyárosok 
és ezek valahogy mind mást vártak a fejleményekt ől, ennélfogva máskép-
pen Is viselkedtek. Jócskán találhatók történelmi dokumentumok a bácskai 
levéltárakban arról, hogy mér a véres húsvét napján - hogyan akartak 
segíteni ás hogyan segítettek magyar nemzetiség ű  polgárok bajba jutott 
szerb, horvát vagy más nemzetiségű  társaikon. Itt különböző  nemzetiségű  
emberek élnek együtt, gyakoriak a vegyes házasságok és ha más nem, 
már ez is elgondolkoztathatta ás visszatarthatta volna a szerz őt az általá-
nosítástól. 

A bácskai helyzet hiányos ismerete taszítja az els ő  fejezetben egyik 
tévedésből a másikba. ĺme: »A Jugoszláviában élő  magyarok közül termé-
szetesen elsőként azok a forradahnárdk kapcsolódtak be a küzdelembe 
(értsd: népfelszabadító mozgalomba), akik már harci tapasztalatokat sze-
reztek a Nagy Októberi Szocialista Forradalom, az orosz polgárháború vagy 
a magyar Tanácsköztársaság különböző  arevonalain.« Ha így lett volna! De 
sajnos  sz  a helyzet, hogy a régi forradalmak harcosai 1941-ben jócskán 
túl voltak negyvenedik életévükön, ezért aktív részvételük htkább kivé-
telnek tekinthető. A párt turiai tanácskozása 1942-ben éppen a tapasztala-
tok hiányában látta a veszteségek okait. Hosszú a veszteséglista: Kis Ern ő , 
a párt nyugat-bácskai körzeti bizottságának titkára, Szervó Mihály ás Samu 
Mihály, a tartományi bizottság tagjai, Mayer Ottmár az észak-bácskai par-
tizánosztagok parancsnoka, Bakos Kálmán, Halász József, Nagy István, Si-
mókovich Rókus, Fogarasi Árpád, Iiukáes István, Szécsényi János, Fogarasi 
György, Kárász Pál, Varga Gyula, Mikes György, Molnár Péter, Müller 
István, Molnár Gyula, a sajkási osztag politikai biztosa, dr. Gere István, 
dr. Singer Adolf... Közülük koránál fogva csak dr. Singer Adolf vehetett 
volna részt a fovradabnakban. A többiek fiatalabbak voltak. 

Fiatalok voltak ás a Jugoszláv Kommunista Párt neveltjei. & a Ju-
goszláv Kommunista Párt tagjaiként estek el. Tehát nem valami maszek-
forradalmárok voltak a Bácsküban, hanem illegális forradalmi szervezet 
működött itt, a-melynek magyar nemzetiség ű  tagjai sem ismerték el az ország 
megszállását, ás ez az élcsapat nem máshol képződött, hanem Vajdaság 
munkásosztályából, a vajdasági munkásmozgalomhól n őtt ki ás ennek a 
munkásmozgaloninak széles tömegbázisa volt, erős sajtója - Szervezett 
Munkás, Híd, Népszava, hogy csak a jelent ősebbeket említsük. 

A sok pontatlanság közül csak azokra tértünk ki, amelyek mögött 
téves értékítéletet sejtünk. Ezek alighanem azzal magyarázhatók, hogy a 
szerző  kevés gondot fordított a konkrét társadalmi, politikai ás nemzetiségi 
viszonyok alakulásának tanulmányozására. Kár  az  ilyen könnyelmű  álta-
Iánosításokért. Egy jó könyv hitelét rontják. 

PETKOVICS  KÁLMÁN 
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AMI EGY ÉRTÉKES KÖNYVBÖL KIMARADT 

Narodnooslobo ą34kz čka borba  j  revolucia  u  hterařnoin stvaralašteu.  

Szerkesztette: Čedornir ĐordevtiĆ . 
Harcos Szövetség Szerbiai Bizottsága, Belgrád, 1972. 

A közelmúltban jelent meg a Harcos Szövetség Szerbiai Bizottságának A 
népfelszabadító  harc  és  forradalom  az  irodalmi aUcot4sokban  című , két-
száz oldalas könyve. Az ízléses kiadványt a belgrádi Kultúra nyomta ás 
Cedoniir ĐorđevjĆ  szerkesztette. Az el őszóból kitűnik,. hogy a Harcos Szö-
vetség Szerbiai Bizottsága ás a Szerb Iróegyesület által 1971. október 1-én 
ás 2-án Titovo Užicén szervezett tanácskozás anyagát gy& řtötték egybe ás 
jelentették meg. 

A népďe]kelás kezdetének harmincadik évfordulója ahaimából meg-
tartott megbeszélésen írók, kritikusok, történészek, könyvtárosok, levéltá-
rosdk, a napilapok ás a folyóiratok, a rádió- ás televízióállomások szer-
kesztői, könyvkiadó vállalatok, múzeumok dolgozói, zeneszerzők, képzőmű-
vészek, színészek, fibnrendez ők, szellemi munkások ás közéleti személyi-
ségek vettek részt. Megjelentek a azlovéniai, bosznia-hercegovinai ás a 
Crna Gora-i írćegycsületnek, továbbá a Harcos Szövetség vajdasági ás koso-
vói szervezetének vezet ősági tagjai Is. Tehát igen jelent ős személyiségek 
mérték fel, hogyan örökítik meg a szerb írók népi forradaimunk ese-
ményeit. 

A tanácskozáson négy köszöntő, ugyanannyi ibeszámoló, tíz közlemény 
hangzott el, a vitában pedig nyolcan szólaltak fel. Milije Radovanovi ć, a 
Harcos Szövetség Szerhitú Bizottságának elnöke, Balse Govedarka, a Szo-
cialista Szövetség Titovo Užice-j községi választmányának elnöke, Ivan 
Potrč, a Szlovén Iróegyesület elnöke ás Camnil Sijaxt Ć, a Bosania-hercego-
vinni Iróegyesület elnöke köszönt őjében, Mi]oš I. Bandié kritikus pedig 
irodalmunk három évtizedes alakulásáról mondott bevezet őjében általános 
fejlődésünket ismertette. 

A könyvben időszaki áttekintés található. El őbb a szerb irodalom 
1945-1950-ben, majd 1950-1955-isen ás 1955-1965-ben született alkotásainak 
tartalmi ás esztétikai értékelásér ől, végül az 1965-451 1971-I9 terjedő  idő-
szakiban végbement folyamatokról olvashatunk. Lehetetlen néhány mon-
datban ezt a nagy id őszakot átfogó tanulmányt érzékeltetni. Tömör, lényegre 
törekvő  Összefoglaló; alapul szolgálhat további ilyen jelleg ű  értékelésekhez. 
A felhasznált Irodalom Is rámutat a gazdag eredményekre. A hiányossá-
gokról, az egyes időszakok nehézségeiről már hézagosabb a kép. 

Miloš  I. Bandié, Eiwer Đerćeku és Slobodan Marković  beszámolói 
mellett minket vajdaságiakat ekénorban Živalk Milisavac  A  népfelszabadító  
harc ás a forradalom a vajdasági szerb írók műveiben címen tartott elő-
adása érdekel. A szerz ő  visszatekint az  elaő  világháború előtti időszakra, 
majd a két háború közötti években kialakult helyzetr ől ad rövid áttekin-
tést és megállapítja: a Belgrád vonzóerejében él ő, vajdasági születésű  szerb 
Írók legtöbbje a főváros felé orientálódik. Miután felsorolja közülük a 
jelesebbeket, rámutat arra, hogy a népfelszabadító háború kezdetén több 
haladó szellemű  vajdasági szerb író vesztette életét. 1941 őszén a megszállók 
megölték Milivoje Ciiplićet, Vladimir Kolarovot és Viktor Rozerievajgot. 
1942-ben életüket 'vesztették Branko Bajié, Dejan Brankov ás mások. Újvi-
déken 1945-ben megjelent egy emiék!könyv a háborúban elesett, elt űnt, 
kivégzett írókról. A legismertebb szerb író, »aki egyik kezében puskával, 
a másikban tollal harcolt., Jovan PopoviĆ  volt. Żarko VasiljeviĆ, Boško 
Petrovlć, Duro Lwvida, Slohodan Beitbecski, Pavie PQPOVIĆ  műveivel foglal-
kozik Ziivan Milisavac, akinek a munkái ugyancsak ide sorolhatók. Brth 
Koš és Oskar DaviČo Vajdaságra vonatkozó írásait Is megemlíti. Beszá- 
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molója  harmadik részében közli, hogy csak a vajdasági szerb írókról adott 
tájékoztatót, mert nem érzi magát hivatottnak arra, hogy a magyar, a ro-
mán, a szlovák és a ruszin írók Ilyen irányú munkásságáról szóljon. 

Branko Cjyić, Dorde RaciišiĆ, Oskar Davičo, Antonije Isaikovi ć, dr. 
Branko Duklé, Petar  S. Pešut, Dragi Milenković , Vukašin Stanisavljević , 
Borislav Đurović  es Stojan Kostić  írt még a könyvbe értékes ismertet őt. 

rbékes  könyvet adtak az olvasók kezébe. ppen ezért - figyelembe 
véve Zivan M.[Iisavac bejelentését - meg kell mondanunk, hogy Vaidaság 
nemzetiségei hiányérzettel, érthetetlenül &>rgatják, lapozzák a kltetet, amely-
ből kimaradtak, de ugyanakkor helyénvalónak tartják, hogy a kos<wói albán 
írók munkásságáról beszámoló jelent meg benne. 

Felvetődik a kérdés: miért maradtak ki bel őle azok a vajdasági nem-
zetiségi írók, alkotók, akik a iéfelszabadító háborúban vesztették életüket, 
vagy akik munkásmozgalsnunkkal, ni forradalzmnkkal foglalkoznak regé-
nyeikben, elbeszéléseikben, verseikben, krónikáikban, életrajzaikban, szín-
műíveikben? 

Hasznos valna, Jia tartományunkban a szerbialhoz hasonló tanács-
kozást szerveznének a Harcos Szövetség ás az íróegyesület kezdeményezé-
sére. Önigazolás, osszegezés, számontartás lenne ez. Tartozunk ezzel az 
elesetteknek s azoknak, akik életüket a munkásmozgalomnak, népi forra-
dalmunknak szentelték. A magyar írók között Is voltak ilyenek. Gondol-
junk csak Cseh Károlyra és Osz Szbó Jánosra, vagy lapozzuk fel a Híd 
1945-ben megjelent számait: látni fogjuk, hány írót vártunk haza a hábo-
rúból. Bori Imre irodalomtörténete, Majtényi Mihály, Herceg János és 
Lőrinc Péter néhány könyve Is értékes adatokat tartalmaz. Bogdánufi Sán-
dor, Csépe Imre, Debreczeni József, Fehér Ferenc, Gál László, Gajdos 
Tibor, Laták István, Lukács Gyula, Petkovics Kálmán, Sinkó Ervin, Szi-
min Bosán Magda, Thurzó Lajos és még jó néhány név megemlíthet ő , 
amikor a jugoszláviai magyar írók ilyen vonatkozású alkotásairól van Szó. 
tJgysziuntén nem egy az itt él ő  nemzetiségek írói közül Is. A vajdasági nem-
zetiségi könyvkiadók is érdekeltek egy ilyen összefoglaló elkészítésében, 
amelyből természetesen az itteni szerbhorvát írók sem maradhatnak ki, 
függetlenül attól, hogy a belgrádi kiaduványban helyet kaptak. 

Az értékes könyv szép borítólapját ás kötéstervét Boško R.asimavi ć  
készítette. 

URBÁN  JÁNOS 

MESE ÉS VALÓSÁG 

FEHÉR FERENC: A k őkecske titka. 
Forum, Oj vidék, 1972. 

Kincskeresésre,  a lobbanó lángú &űkecske, a török idakben elrejtett vas-
pártos láda felkutatására i.nvi'tálja els ő  ifjúsági regényének olvasóit Fehér 
Ferenc de furcsa módon, vagy szerintem nagyon is érthet ően: az érdes 
tapirutású, törött szarvú, üregében pici kulcsot rejteget ő  kőkecskéről a 
regény végéig sem tudunk meg többet, mint az elején. Pedig a mese fonalát 
többször Is fel-ďeluveszi 'Fehér, annál tovâbb gonbolyítanl azonban, ameddig 
kis hőse, Biee, els ő  lázálmában eljutott, nemigen tudja, legfeljebb variálni 
a Ferenc bácsitól hallott, ás a gyermeki képzeletet olyannyira megragadó 
kiszínező  történetet. Ebben tehát, a rendkívül eleven életrajzi részletek 
felsorakoztatása ellenére is, csezberhagyja olvasóit -  ás Önmagát is. S 
hogy a mesekeret csak 'körítés, Szerz ői avagy kompozíciós elgondolás, az 
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•  harmadik fejezett ől - résztől - kezdve töljesen nyilvánvaló. A mese ás 
• valóság kettőssége, egyfbemosódása innen számítva majdhogy nem meg-
szűnik, hogy a továbbiakban egyre inkább az igazi, átélt, eljátuzott, végig-
izgul-t, végigszenvedetit, hétköznapi örömökkel ás titkdklka& teli gyermekkor 
kerüljön előtérbe; az egyéni és kollektív élmény Ihlet ő  erejével együtt. 
Tulajdonkppen itt indul a regény (vagy pontosabban: a regényes élet-
képek sorozata),  Blee  ás Osifer beszélgetésétől ás küfogadalmától, ami 
viszont, mint vévható Is: a kalandokat4c, illetve a gyermekkori emlékeket 
szikráztatja fel. Vagyis a mese-megyén átbukfeneezik a valóság, és bár 
az inditás látszatra, első  benyomásiia, szebb,  költőibb, csillogóbb színeket 
Villant meg, a folytatás - legalábbis gyermeki szemmel - többet mondó. 
Mégpedig olyan ér'W1enben, hogy Fehér egyszer űen nem a mesét ás »bódu-
latát- Írja tovább, hanem rejtett és nyflt utalásokkal böks őhelyét járja 
körül, gyemiáktkor'a emlékeit fűzi fel - költői keresettség ás modorosság 
nélkül 'Is - györgyszemektleé. A regényes élietiképek közül különösképp az 
első  szerelem emlékét zťöllebbentő  hatodik, a  Csifer  apjának  (Kispéter Pál) 
mulatását bemutató nyolcadik, a háború bonsalimát gyermekszemmel lát-
tató Itzenegyedlk ás a szegénység nyomasztó áfkát ábrázoló bzenhabodik 
rész jó. Valamennyi eddig említett - lírai, megrázó, megdöbbent ő, terek-
szorító - epizódnál azonban a  tizenkilencedIk rész a legerőteljesebb. A 
bajba jutott Bizsi  ás  Ckifer esetiének leírása balladai s űrítése mindannak, 
amit a kőkeozke ürügyén az 1940-es évek elejér ől és a háború borzahnai-
ről mond el az író. Ez a rész egyúttal azt igazolja, hogy ha a kis h ősök 
nem Is lelték meg - Fehér megtalálta a maga k őkecslcéjét, s ha újabb 
regényt ír, ekkor elsősorban azt ás olyan módon kell kiírnia magából, 
ahogy sz a szóban forgó epizćidban Is olvasható. Meg a huszonkettedik 
részben, ahol a c~és~ esztelen verserLgésében minden id&k nevelési 
drilljének maró szatíráját rajzolja meg! 

És hegy visszalcanyavodjurak reoenzióm elejére - »durcsa«, de igaz: 
első  Ifjúsági regényének írása közben az eddig f őképp költőként ismert 
És becsült Fehérnek  nem a mese, hanem a valóság adott szárnyat. Az a 
szegények ás elosettdk világát ábrázoló Írásmód, amelyet Łlegsiikerüiitebb 
versesben tán mindenkinél jobban Ő  tisztelt eddig Is. 

—o - 

Jung  Károlynak, a Magyar Szó január 6-i recenziójának központi 
kivételével szemben, véleményem szerint, Fehér mint költő  nesz a prózával, 
nem az epilkával kÜs'zlkÖdött, hanem épp eMenkezõleg, köUővoltával,  lírai 
alkatával, vagy még pontosabban: a mindenáron való »szépenic Írás ördö-
gével, féireértett »kötelezettségével«. Amikor fegye]irnezett lbudott lenni, 
amikor a »költői« ikuisértésnek, a nyelvi igörögtűznek ellenállt - s ez 
többnyire sikerült neki -, ekkor mindannyiszor maradandó, hiteles sorok-
kal, epizódokikal ajándékozza meg olvasóit. De ha a fentebb emlltebt küz-
delemben alulmarad, akkor a totszet őaség kedvéért olyan (Iköltői) dagá-
lyosságokat is leír, hegy »Egy pillanatra meg kellett lapulnia egy ijbolya-
színű  csillag mögött, mivel lópabák érees csilingelését  (a kiemelés tőlem) 
hallotta bíborbarlang mélyéről-, amit egymást kizáró hangutánzó igei ellen-
tétpárral így folytat: '.Dárdás lovasok  robbantak  el mellette-. (a k.t.) Ez 
bizony így együtt sehogy sem megy, mint ahogy a szitaköt ő  sem »kele-
pelic-het a Krivaja vize fölött (legfeljebb a gólya, a malom stb.), a pacsirta 
sem »csattog« a harzna'bcs búzatabla fölött, és a veréb is inkább csiripel, 
mintsem hegy »elcsirr'enti magát« stb. 

De Fehéenelc mint prózát író költ őnek néhány nagyszerű  szólele-
inénye Is van. Ilyen a »4pürrögic, spürrögásic (a tücsök utánzásakor), a kakas 
»k.errnantyújaic, vagy a regényben szerepl ő  hősöknOk a neve. És míg az író 
mindenáron  »Izes« prózára ivaló törekvése nem egy helyen megniosoly'og-
tató a regényben, akárcsak ez Is, 'hogy Biice, az »okos fiú«, az »Óriás fiai< 
szerepében magát Fehért kell sejteni, addig a könyv lapjain megcsillanó 
humor valóban szívderttŐ  ás az élmény erejével hat. Ahagy a regény leg -
több réazlete Is... 

SZÜCS  IMRE 
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ROKONSZENVES  NEBULÓTÖRTÉNETEK  

URBÁN  JÁNOS: Ajándék.  
Fórum, Ojvidék, 1972. 

Vannak könyvek, amelyek oktatni akarnak. Még rosszul Is, ős még rosszra 
is. Mint az emberek. És vannak olyan könyvek, amelyek csak beszélnek. 
Sokszor látszólag cél ős célzatosság nélkül. Talán  kkébĎ  mesélnek. Utá-
nozzák az életet. Amennyiben ráfogható az életre, hogy önmagát elmondó, 
elmesélő, örék  ős  megszaklithatatlan történés, véget nem ér ő  folyamata egy 
tragikomikus kalaindnak, amely - tekintet nélkül egy korra, egy kor 
komolykodó (~moly) szellemére - azt igyekszik bizonyítani, történel-
mileg argumentálnj Is, hagy az emlber, a »feln őtt«,  sz  emberiség még  min-
diga gyermekkorát éli. Az emberiség még mindig, még ma Is játszik, nem 
gondolkodik, nem meditál, nem fontol meg, nem mérlegel, nem kövebkeelet 
és nem dönt, nem ítélkezik feln őtthöz méltóan. Játszik, mint a gyermek. 
Játssza az ő  kegyetlen, irgalmatlan, halálos játékait... 

Ezzel szemben az élet Igazi, hamisítatlan gyermekei gondolkoznak, 
aggódnak, törődnek ős számot adnak ielikusmeretességükről, ragaszkodá-
sukról, szeretetükről - ős nemcsak a mosákben -‚ mintegy kiegészítve, 
megszépítve a mesét, amelyet az élet önmagáról mond el. 

Urbán János Ajándék című  kis könyve mesél, nem magyaráz, nem 
példázgat és nem »okonkodik« se jól, se rosszul. Az élet elmondja magát 
vele, a mindenkori gyermekkorát, egy ínséges változatban, egy különös, 
álmos ős vizenyős talajba préselve, olyan egyszerűen, mint ahogyan magá-
tól értet ődően, természetesnek, de mégis misztikusan nyugtalanítóan hat-
nak a régi cserépedényekbe égetett jelmondatok, históriás szövegtöredékek 
Vagy éppenséggel a mindennapi élet jelenetei, jelképei, áiomképel. 

A mese fészke, forrása, amelyben szinte rejtve zsong a lét, küszköd-
nek, tengőcíneik kis emberi sorsok: egy szem gyümölcs, egy hal, egy karéj 
kenyér örömére épül ő  reménység, az a Tiszatáj, amelynek legendáiban 
fogantatott a szegény kicsi Péterek, Ferkók, Gyurlkáic ős mások szegény-
sége, jószívílsége  ős okossága ős egynéhány szegényfi <tragikus heroizmusa, 
akik azért jöttek föl a múlt ragacsos agyagrégióiból, hagy szétkergessék 
az ősi lidércet, s hogy a rejtélyes Tiszában megkereszteljék az Új élet 
reménysugarát, a jövő  ajándékát, a »mi kicsi világunk ajándékát.' 

Noha a hiedelem szerint a »vizek« mell ől jött emberek erős lelkűek, 
kemény szavúak ős bátrak, az Ajándék hozójára nem illik teljességgel ez 
a megállapítás, vagy legalább Is nem úgy, mint elbeszél őre. 

Az Ajándék néhány darabjának értékét sajnálatosan csökkenti a szerz ő  
töprengése ős bizonytalan révedezése, bátortalansága, amellyel érinti, for-
málja és egésszé komponálja a meséjét. Magyarán mondva szinte nem mer 
teljes tudatával és egész valójával játszani a nyelv zeng ő  hangszerén, talán 
attól félve, hogy a fölszabadult zsongás, a forrongó, önfeledt, er ős színek, 
fogalmak és képek tobzódása esetleg lerombolja a mesék többnyire viszony-
lagos, plasztlkus egyszerűségét. 

Urbán János nem Ismeretlen és kezdő  mívese a prózának, de ez a 
megállapítás csak annyiban igazolt Vele kapcsolatban, amennyiben egy 
Számára új műfaj területére »tévedt«, - a gyermekirodalom területére, 
amelyen egyelőre - a kellő  rutin hiányában - hat csupán tájékozatlan-
nak, bátortalannak. 

Az Ajándék másik felét elfoglaló írásokról lkülõn kellene szólni, éspe-
dig sokkal többet, mint amennyit a folyóirat szerkesziési koncepciója meg-
enged. Urbán János azokban a párbeszédes lkis törtérietekben, ha nem is 
ad Új műlajt, mindenesetre egy rendhagyó meseforma alapjait er ősíti meg 
a gyermekirodalomban. Még akkor is, ha látszatra igénytelenek is ezek a 
históriák. Mert csak látszólag azok. F ő  érdekességük, értékük abban rejlik, 
hgy az eszmélő  gyermektudat, nyiladozó értelem ás érzelem világának 
csodálatos képeit, fogalomjegyeit és látomásait vi!lantjék föl, amelyek Id ő- 
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vel  a »felnőtt  vi'iágkép realitásának  médiumává válnak. Ez  -  sajnos  -  
elsődleges  "tétele  annak, hogy a gyerek e1ordijon lelkénck  olyan meg-
ható ás kedves jelképeitől,  léÚfö]tfedező ,  játékos lbble~ffil,  egyszóval 
mindattól, ami Igazán jellemzi. 

Urbán János  mestere ezelmek  a  nbulótörténeeknelc.  Olyannyira, 
hogy szinte biztatni kellene:  foly~  Őket. Azért  is,  mert ezek az Írások 
frissek, Ízesek,  külön~,  szépek, s azért is, mert tele 'vannak  gondolat-
ébresztő  játékozsággal  ás fölszabadító derűvel.  

ZÁKÁNY  ANTAL 

ÁRNYJÁTÉK SZA V,4KKAL 

BRASöIYO  ISTVÁN: Lampion a fán. 

Forum,  Üjvidék,  1972.  

Különos,  a  nyelvezetben  rejlő  han-
gulati elemek erejével, mozaikszerű-
en építi föl  Brasnyó  István  noveliás  
kötetét. 

Az írások egyéb síkon is eltérnek 
a hagyományos  noveflatÍpustbl;  egy-
egy  »történetnek» nincs folyamatos 
cselékménye k]iassz'ikus  értelemben 
véve, inkább csak cselekménytöredé-
kekről beszélhetünk.  

BrasnyĆ  sajátos  stílust próbál ki-
alakítani és  érvényre  juttatni. A táj-
hoz ás időhöz látszatra kötődő  tör-
téneteiben elsődleges szerephez jut 
a nyelv teremtette, legtöbb esetben 
nyomasztó, már-már titokzatos han-
gulatvilág. A mese fonala meg-mag-
szakad, egyéb, az  elmondottakhoz  
nem kapcsolódó kitér ők, utalások 
vonják el az olvasó figyelmét. 

Mintha gondolati ritmussal át-
szőtt  ballaś aszöveget  olvasnánk. 

Egy sereg szokatlan nevű  hős 
időről időre fölbukkan, mond, vagy  
oşelekszik  valamit, egyik épp olyan 
jelentéktelen ás lényegtelen dolog, 
mint a másik, hegy azután ismét sű-
rű  balladai homályba  vesszen, mint 
ahonnan fölmerült. 

A hősök szándékairól, jellemér ől, 
cselekvésük mozgató erőiről alig, 
vagy egyáltalán semmit sem tudunk 
meg, jönnek-mennek, egymásra  
acsaritódnak  néha, rejtett indulatok-
tél vezérelve, sőt  indulatoskodnak  

MOLNÁR CS. ATTILA 

olykor egy-egy írás feszült légkörét 
fokozva. Beszélnek is valamiről, a  
besz&ijük  témáját  azoxban  nem kör-
vonalazzák, mintha a velük, vagy a 
közvetlen környezetükben él ő  em-
berekkel megesettek nem tartozná-
nak az olvasóra. 

Mintha mindez  elhanyagolható  
lenne egy magasztosabb cél érdeké-
ben, s ez utóbbi nem lehet más, mint 
a minden áron való szokatlan, külön-
leges,  fesziiltégekkel  fűszerezett 
árnyjáték, játék a szavak helyzet-
energiájával, hangulati állóképek 
összerakosgatása.  

Brasnyó  könyve kétségtelen a 
modern próza termékei közé tarto-
zik. Más kérdés, hogy ezt elfogad-
hatja-e, »megemésztheti-e' az olva-
só, hogy az írás természetéb ől fa-
kadó, elnagyolt körvonalak, a foly-
tonos kitérők, a lassított  körforgás, a  
töltelékmoriidatok  mennyiben frissít-
hetik föl ás befolyásolhatják az olva-
só  izlásét,  hogy a szerző  eddigi jel-
képeinél még elvontabb szimbólu-
mok  mennyiben találnak utat hozzá. 
Mennyiben fogadja be a »története-
ket, melyeket meseszerű  füstköd 
lep be, a világot, melynek közegé-
ben az emberek valamiféle tejüveg 
mögött élik mindennapjaiikat  a szál-
lásokon, az istállók környékén. 

Nem kérdéses azonban, hegy a 
Lampion a fán érdekes színfoltja a 
vajdasági írásnak. 
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ÜZENET A MAI SZERÉMSÉGBŐL 

PENAVIN OLGA:  A szerémségi magyar szigetek nyelve. 
Nyelvtudományi Értekezések 79. 
Akadémiai  Kladó, Budapest, 1972. 

Földrajzi fekvésénél, történelmi sze-
repénél, etnikai összetételénél fogva 
kétségtelen, hogy Vajdaság legizgal-
masabb teriileténk a Duna és a 
&áva tklnthető. »Mivel a Szerém-
ség két hajózható ďolyó lkõzt, a Du-
na és a Száva köt fekszik, állandó 
mezáHás célja volt. Területén 
megfordru1bk az idak folyamán üli-
rek, kelták, ~-a-iak, keleti gótok, 
longobárdok, avarok, frankok, bol-
gárok, bizánciak, ezlávok, magyarok, 
törökök« - írja bevezetőjében Pe-
navin Olga. Igy nem is csoda, hogy 
a nyelvés'sek sem közörnbäsek az 
idevonatkozó dkiratak, szórványem-
lékeik és a ma is 'itt élő  népek nyelv-
járása iránt. Ha csak az ą t4SbhI évek 
szerémségi vonatkozású feldolgozá-
sait nézzük - Veiuimk Mihai'lovi ć : 
Drimonimi Fruške Gore - Az Üj-
vidéki Egyetem Bölcsészettudományi 
Kara kÜnyvtárának kézirattávából; 
Dušan Popovié: Srbi u Sremu do 
1736-37  god., Beograd, 1950; Pena-
vén Olga: A szerémségi magyarok 
nyelve -  A Novi Sad-i Bölcsészeti 
Kar  Ěvkänyve, XIII/2 1970; Dr J0-
van Kašić : Vinogradska leksika u 
Sremu - Godišnjak Filozofakog f a-
kulteta u Novom Sadu, Knjiga 
XIV/l. 1971. - ezekből is jól lát-
ha'tjiik, hogy ez a vidék egyre in-
kább vonzza a kutatókat. 

A szerémségi magyar szigetek 
nyelvének feltárása elengedhetetlen 
követelménye azoknak a dialektoló-
gizi vizsgálatoknak, amelyek az Új-
vidéki Magyar Tanszéken folynak, 
de ugyanígy szolgáltathat fontos 
adatokat a Magyar Tudományos A-
kadémia nyelvj'áváskutató csoport-
jának is, hiszen külön jegyei, saját-
ságai vannak. Nyilván ezek a gon-
dolatok vezérelték Penavin Olgát Is, 
amikor a 118 ké.rdésből összeállt 
kérdőívvel megindult a szerémségi 
magyardk közé. Mint Osűry Bálint 
tanítványa, minta Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Nye}vtudományj In-
tézetének régi inuríketársa, s mint 
Jugoszlávia magyarlakta vidékeinek 

tapasztalt dialektológusa, ezekben a 
falvakban kutatott: Kamanc - Ka-
menica, Urög - Ing, Verbica - Vr-
bica, Dobrodol puszta - Dobrod'ol, 
Vrdnik Prnyavor - Vrdnik Prnja-
vor, Maradék - Maradik, Satrinca 
- Šabrinei, Vogány - Voganj, Her-
kóca - Hrtkovci, Nyékinoa - Ni-
kinci, Pietics - Platičevo, Erdővég 
- Erdevik. A tizenkét község nyel-
vi anyagát béilképeken rögzítette, 
melyeken az egyes címszavak né-
met értelmezése áIi. Így található 
a mintegy negyven oldalas alapos 
bevezetés és tudományos összefog-
lalás után a könyvben 112 térkép. 
Közülük az első  a kutatópontokat 
mutatja. 

A nyelvatlasz-módszerrel készí-
tett térképekr ől könnyen leolvasha-
tó egy-egy település hangrendszere, 
szókinese és alaktana. Külön kiemeli 
a szerző  a magánhangzókat  ás a 
mássaihangzakat, valamint ezek vál-
tozásait. Az alaktani részben a szó-
töveket, a névszóragozást, a szókép-
zést, a birtokos személyragozást. a 
névmásokat és az igeragozást tár-
gyalja. Végül minden község nyel-
vének elkészíti az összefoglalóját. 
Habár e vidéken nem beszélhetünk 
őslakosságról, mert - 'ahogy Pena-
vin Olga megállepltja - »Szerérri-
ség mai magyar lakossága a XIX. 
század uŤo]ó éveiben és a század-
fordulón vagy még kés őbb Magyar-
ország és a mai Jugoszlávia legkü-
lönbözőbb  területeiról települt mos-
tani lakhelyére a horvát, illetve né-
met lakosság szom<szédságába«, na-
gyon sok értékes nyelvi adat került 
az atlaszokra. A kibocsátó nyelvjá-
rás jellegzetességei csaknem minde-
nütt leolvashatők, 'mert egy-egy el-
szigetelt település lakosai meg őriz-
ték, megtartották mindmáig őket. 

E százötvennyolc oldalas könyv ér-
tékét tehát nemcsak abban kell ke-
resnürk, hogy ismert dialektológu-
sunk nehéz feladatot teljesített, ami-
kor bejárta a Fruška Gora lankáin 
meghúzódó legtávolibb és legeldu- 
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gottabb  magyar lakta falvakat, ha-
nem az ott felszínre került anyag  
bemuba'tásában  Ja. A  nyelvjárásku-
tatás mai, legszemléletesebb mód-
szerelt választotta  adatailnek rögzí-
tés~, vaiamennyien  könnyen le-
olvasha'tjnk, ellenőriahetjiik  egy-egy 
szó  bClyét,  változatát az említett  sze-
rámségi  falvakban, megismerhetjük 
a vidék  2iangrenck~4ét,  alaktani vo-
natkozásait.  ~lett  a nagy Mai 
Magyar  NyelrvjárásÖlc At!lazza  Ja bő-
vült egy elég távoli, de nyelvi fel -
pításében sokban  hasonló más ma- 

gyarlakta  vidék  tájnyelvi jellegze-
tességeivel. Kár volna, ha  Penavin 
Olga  ás  tanttványai  nem foąytatnák  
továbbra Is a  nyelvjárásgyűjtést  
ezen a területen, mert a  százti-
zennyolc  kérdőív anyaga Is azt  bi-
zonyftja,  hogy megérné a fáradsá-
got. A  szerémségi  magyar szigetek 
nyelve Értékes  üzenet a Duna És a  
Száva könéről valamennyiünknek,  
de egyben példamutató munkának 
is a  gyümölese  mind a  !ku!Ďatás,  mind 
pedig az  anyagfekhYigozás telvinte-
tében.  

MA  TIJEVICS  LAJOS 

A TŐKÉS TÁRSADALOM KRITIKÁJA 

C.  WRIGHT MLLLS:  Az uralkodó  elit. 
Gondolat, Budapest, 1972. 

Ha etimológiailag vizsgáljuk C. W.  
Mills;  főművének címét, megrajzoló-
dik előttünk a mű  témaköre. A la-
tin  eligere  (kiválasztani)  infinitiv'us-
bél  kép2iőd&tt  a francia  l'eUte  főnévi  
alak, 1  amely  áttételesen, a társadal-
mi viszonyokba  szituálva  annyit je-
lent, hogy a társadalomnak arról a 
kisebbségéről van szó, amely legtöb-
bel járul hozzá a társadalomhoz, 
vagy pedig legtöbbet ér a  társada-
lomnak.  

Talán itt kellene idézni C. W.  
MiUs elidefinídióját.  Mégis úgy tart-
juk helyesebbnek, ha  bevezet&ül  rö-
viden ismertetjük az elitről alkotott 
elméletek sorrendjét; pontosabban: 
itt csak a modern  elitizmiusról  lesi 
szó, melynek gyökereit az  arisztok-
ráciának  a francia burzsoá forra-
dalom ellen irányuló reakciójában  
találjuk.  De  Mestre  És De  Bonald  
tanítása  eklatáns  példa erre. Kés őbb 
a  soreli  (a  »morális  elit),  paretói  
(az »elit  oruláciĆ ja»), miehe]s-i 
(«minden emberi  oéjszervezetben  
immanens  o]&garebikus  vonások  ta-
lá]ihatók»), moskai  (törvénye a »ke-
vesek vezető  szerepéről"),  saint-si- 

menj (»technokraták elitje») És a 11-
beralista elitteóriákban (Veblen, 
Mannhenn, Sdielsky  stb.) kerül ki-
fejezésre a társadalmi viszonyok  bü-
rokratizágiós  tendenciájának  felis-
merése. Az  uraLkodó  elit című  Milis-
mű  adalék az általános elitelmélet-
hez. Kitűnő  polgári szociológus ál-
tal  pzim4sztikusan,  kiutat  nem ta-
láló módon megrajzolt  prblémavizs-
gálásról van sző, amely a huszadik 
századi amerikai társadalom viszo-
nyalt tárgyalja. 

A szerző, az  amerIkai  »kritikai 
szociológia» egyik legjelesebb  képvi-
selője.2  A szociológia funkcióját 
vizsgálva arra a megállapításra ju-
tott, hogy az ideológiai funkció (sze-
rinte ugyanis a szociológiának két 
funkciója van: 1. bürokratikus És 
2. Ideológiai) egyik tartalmi Össze-
tevője a hatalom adott rendjének a 
kritikája. Ezt a  társadakn3átási  né-
zőpontot két  konstituensre  bonthat-
juk C. W.  Milis esetÉben:  Marx szo-
ciológiai hatására  egytfelől  És a szer-
ző  történelmi beállítottságára más-
felől. Ezek azonos mértékben deter-
minálják C. W.  Mills  munkásságát. 
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C.  Wright Milis  ás H.  Gerth  
-Max Weber  angol nyelven megje-
lent  tanu]mánygyűjtemlényéhez  érté-
kelő, a társadalmi  összüggéseket  is 
figyelembe Venni kívánó bevezető  
tanulmáhyt.' 3  írt. Ezért nem lehet 
számunkra váratlan, sem indokolat-
lan a  weberi  hatás  Milis  szociológi-
áján. A hatalmi elit eszményképét 
például félreérthetetlenül a  weberi  
bürokratikus szervezet  ideáltípusá-
ban  találjuk meg, az előbbi jellegze-
tességeit az utóbbi tulajdonságaiban 
(szakértelem, engedelmesség,  hierar-
chlkius  szervezés,  személytelenség, 
sine ira et studio  ügyintézés, fejlett 
munkamegosztás, technikai fölény 
stb.). Rámutat a társadalmi hatalom  
(annak  a lehetősége, hogy hassunk 
más viselkedésére, még akkor is, ha 
az a valaki  ellenszegül -  itt  Mills  
átvette Max  Weber  definícióját) 
bürokratikus koncentrációjára a  
kislétszámú  uralkodó elit kezében; 
az elitet a gazdasági,  politikai  és 
katonai »nagy hármas' képezi. »Elit 
(ugyanis) azoknak az embereknek a 
csoportja, akiknek birtokában a leg-
több van mindabból, amivel ember 
rendelkezhet: ezen általában pénzt, 
hatalmat és  presztizst  (,‚egy fajta u-
ralom... megszerzéséhez hatal omra, 
megtartásához pedig hírnévre van 
szükség")  értenek-. 4  A  power  elit 
reális hatóereje a konkrét társada-
lomban uralkodó komplex szerve-
zésből,  a rendelkezésére álló hata-
lomból és hatalmi eszközökből, vala-
mint a technikai eszközök fejl ődési 
szintjéből ered.  MitIs  éppen ezen a 
Ponton  vitatja el az  ehttől  az öko-
nómiai kategória státusát és csak 
szociális kategóriának ismeri  el.  E-
zek szerint az e litet nem azonosít-
hatjuk a társadalmi osztállyal:  

-  hatalma delegált, nem tulaj-
donából fakadó,  
-  nem  beszé]ihetiink  az elit ön-

reprodukciójáról  sem. 
A következő  jelenségekben fog-

lalható össze az uralkodó elit fo-
galmi alapja ás tartalma: 

gazdasági, politikai és katonai 
intézmények objektív érdekei-
nek sokrétű  találko.zása,  ás e-
zen belül a katonaság előre-
törése a tőkés társadalmi-gaz-
dasági  rendszetiben;  
a  bijerarchiák  Vezető  pozíció-
inak felcserélhetősége, ami a 

vezetők társadalmi  hasonlósá-
gáhól  és pszichológiai rokon-
vonásaiból ered; 
a legfelső  szinten  meghozott 
döntések  totális  érvényűek. 

Az elitek egymás közti viszonya 
attól függ, hogy milyen viszony van 
társadalmi szinten a gazdasági, p0-
litikai  ás katonai körök között. A 
mai Amerikában szembeötl ő  szolida-
ritásuk. Jogosan beszélhetünk az e-
lit összefonódásáról,  az érdekek ta-
lálkozása ás koordinációja révén. A 
Pentagon  -  a világ leghatalmasabb 
hivatali épülete  -  jelképezi a ka-
tonaság Új szerepének arányait ás 
jellegét. A »haduraknak.' jutott a  
dominációs  szerep. A  niilitarizációs  
folyamat jól észlelhető  (az ipar, tu-
domány, politika, közvélemény mili-
tarizálása), hiszen  az emberiség a  
termonukleáris  háború fenyegető  ár-
nyékában ól, »amelyből a küzdő  fe-
lek egyike sem kerülhet ki győzte-
sen.'. 5  A három fegyvernem magas 
rangú tisztjei öntö rvényű  hatalmi 
csoportnak  mlnősíthetők,  mely élén 
a »legbürokratikusabb  intézmény.' 0, 

»a tőkés világ legnagyobb kapitalis-
ta  vállalata' 7,  a Pentagon áll. Ezt a 
»militarista klikket.' nevezi  Milis  u-
ralkodó elitnek . 

Egy másik relációs viszonyra is 
fontos  kitérni ezen a helyen. Az u-
ralkodó elit ás a tömegtársadalom 
egymás közti viszonyáról lesz majd 
szó. Megfigyelhető  ugyanis az ural-
kodó struktúra centralizációja ás 
méreteinek növekedése, ami az e-
gyének határozatlan állásfoglalásá-
hoz ás  érdektelenségéhez  vezet. Az 
uralkodó elit képviseli azt a tuda-
tos  erőt, melynek »célja kézbe kerí-
teni a köz ellenőrzését, irányítását 
ás elérni minél tökéletesebb  megfé-
1ernlítését.'. 8  Mindez megnyilvánul az 
egyén pszichológiai analfabetizmu-
sában,  depolitizációjában,  önállótlan-
ságában,  önbizalinatlanságában  stb. 
A társadalom legalsó szintjén ala-
kul ki a tömegtársadalom  -  melyet 
az amerikai polgárok tömege képez, 
azok, akiknek  nincs lehetőségük ar-
ra, hogy  hassanak  a nemzet Szá-
mára jelentős döntések meghozata-
lára  -  mint az uralkodó elit oppo-
nense. Kialakulásához nagymérték-
ben hozzájárult egy új, alárendelt 
középosztálynak (a tisztviselők osz-
tályának) a megszületése. 
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Az uralkodó elit cím ű  Mills-mű-
ben  jelentãs helyet foglal el még a  
liberális  társadalomról fi-t kritika, az  
egyensűlyelmélet,  a magasabb ren-
dű  erkölcstelenség  kérdése (szerin-
tern  itt a bürokratikus szervezet i-
deáltípusának értelmezése mér pe-
joratív jelleget kap), az uralkodó e-
lit  konstituenseinek  részletes, ala-
pos  boncolgatása  és még sok más 
téma. 

A szerző  metodológiájára jellem-
ző, hogy  absztrakeióit  az adatok tel-
dolgozására, történeti ás  Łisszehason-
lító  értékelésére alapozza. Részlet- 

tamzhnányokból,  személyes me9f1-
gyelé3ekbő1,  tanácsokból, viták a-
nyagaiból állt  cesze  hatékony egész -
szé  a könyv.  

Milles esszékötete,  melyet Össze-
fog  hijpotézise:  »ebben a meghatá-
rozott korban a történelmi körül-
mények  osszefonódása  egy uralkodó 
elit kialakulásához vezetett, s ennek 
az elitnek a tagjai  ( ... )  kezükben 
tartják minden döntés meghozatalá-
nak kulcsát»,'° szinte törvényszer ű-
en  fel-ébreszti  olvasójában a vágyat 
saját társadalmának elméleti vizs-
gálatára. 

JEGYZETEK 

Idegen szavak  kézlszótéra. Terra, Bp, 1960. 189.: elite (élite) fr 1. válogatott, el ő-
kelő  társaság, valaminek a színe-java; 2. válogatott, el őkelő, elsőrendű, kiváló, 
vmiből a legjobb. 
Hatalom  -  politika  - technokratdk.  Válogatás C. Wright Milis műveiből. Köz-
gazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1970. 5-35. oldalon közölt Kulcsár Kálmán-tanul-
mányt ajánlom az olvasó figyelmébe. A címe:  C. Wright MilIs  ér az amerikai kri-
tikai  szociológia.  Ezenkívül J. K. Golbraith: Az tl)  ipart állam c. könyvét. 
Kulcsár Kálmán: A szociológiai gondolkodás fejl ődése. Akadémiai Kiadó, Bp. 1971. 
137-8. 
Az  uralkodó elli.  Definíció: 13., a presztizsról: 90-91. 

S. Uo.  188. 
Uo.  196. 
Pethő  Tibor: Amerika közelr ő l. Magvető, Bp. 1972. 283. oldal ás tovább a Penta-
gonról Való tudásunk kiegészítéséül. 
Az uralkodó elit. 317. 
A szerző, könyvének adalékaként, a Jegyzetekben ( 372-73.) felsorolja munkatár-
sajt; azoknak mond köszönetet, akik szorgos munkájukkal hozzájárultak Az 
uralkodó elit megszületéséhez. Látjuk: közgazdászok, szociológusok, politikusok, 
nyomdászok, intézmények, intézetek stb. állnak e tudományos jellegű  könyv mö-
gött, melynek szintetizált formáját Mi]lsnek köszönhetjük. 
Az uralkodó elli. 33.  

TERÉK  MÁRIA 

Ot VASMÁN  YOS  TÖRTÉNELEM  

LORINCZ LÂZLO:  Dzsingisz kán. 
Gondolat, Budapest, 1972. 

»Kevés  vitatottabb személyisége van 
a ‚történelemnek, mint Dzsingisz 
házi.« 

Ezzel vezeti be a szerző  egyszerű  
külsejű  könyvét, amelynek a  znon-
daniaiója azodban  mindannyiunk 
figyelmére számot tarthat, mert ezt 
a művet nemcsak azért érdemes el - 

olva.snusik,  hogy megismerjük a 
nagy kan életét, hanem más szem-
pontok miatt íz. 

Az egyik szempont az, hogy a 
mongol 'birodalom politikai  börvé-
seinök 'hatámörébe —  a Távol- ás 
Közép-Keleten kívül — egy időben a  
Kárpát-medence is  belekerült,  és 
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hogy Magyarország az általunk Is jól 
ismert  tatávjárás  idején (1241-ben) 
közelebbről Is tapasztalhatta a ha -
talmi  törekvések véres eszközeit. Az, 
hogy  dkfkor  ezek a területek  nem 
váltak  taiitÓsabban  a mongol  biiro-
daljam rászeiivé,  talán eszik a  vélet-
lenen múlott. (Micsoda véletlenek !) 

Ezen túl  azorban  lényegesen tobb  
mondanivalót találhatunk a  részle-
tekben,  kiváltképpen pedig abban e 
fejezetben, amely a Dzsingisz biro-
dalma címet  viseli.  Ebben a rész-
ben  a szerző  dióhéjban ismerteti az 
Óriási birodalom szervezeti  felépité-
sét  és szerkezetét, a társadalom  ösz-
szetartó  ás mozgató erőit, miáltal 
lényeges segítséget  nyújit  a legalap-
vetőbb  törłéne]sni  kérdések megér-
tésére.  Nernak  a tárgyalt politikai 
egységgel kapcsolatban, hanem más  
rláciákban  Is. Mai általános  isme-
reteink  ugyanis nem állnak arány-
ban azzal a szereppel, amelyet a 
Duna-medence  Béostől Beigrádig  
terjedő  szakasza az id őszámításunk 
első  évezrede folyamán, a  nópván-
dorlás ideién  játszott, amikor eg ész 
sor, keletről ideszakadt népnek  adott  
otthont,  menedéket: hunoknak,  ava-
roknak ás természetesen el ődeink-
nek, a IX. század végén érk ező  Iran-
ż oglaló magyarciknaik  Is a  legutol-
jára éx4kező  kunokkal együtt. Olyan  

népeknek  tehát, amelyek eredeti 
társadalmi életéről csak töredékes 
tudósítások maradtak ránk, meg a 
gazdag, de  nagyobbára  mindmáig 
néma régészeti leletek. Egyesek kö-
zülük teljesen vagy  résriben  eltűntek  
az  élő  népek sorából  (hun-ok),  eset-
leg átvették környezetük életformáit, 
az európai civilizációt, sokban ette -
ledve  az ősi rendet, az Ősi  szokáso-
kat  (magyarok). 

Ezekhez  a  tiibb  figyelmet érdem-
lő  népékhez visz közvetett úton va-
lamennyire  közelebb Lőrincz  László 
közérthető, szép  etílusban  megírt 
könyve. Egyéni  vonásokban  gazdag 
írás, habár lényegében már közre-
adott eredeti mongol szövegek  újra-
mesélése (Ligeti Laj os : A mongolok 
titkos története, 1962), amelyek ter-
mészetesen  nem  divasmányosak. 
Czeglédy  Károlynak az előbb emlí-
tett munkánál valamivel kés őbb, 
1969-ben megjelent, Nomád népek 
vándorlása Napkelettőt Napnyugatig 
című, a  mongśÂ  birodalom megala-
kulása előtti évezred mozgalmas 
történetéről szóló kitűnő  tanulmá-
nya után  Lőrinoz  László Dzsingisz 
kánja a legújabb  hézagpótló mű , 
amely  -  tudományos szemlélete, a 
történelmi események közelebbre  
hozatala mellett  -  az Irodalmi igé-
nyeket  is kielégíti. 

SZEKERES LÁSZLÓ 

KIADÓI TANÁCSUNK ÜLÉSE 

Az Üzenet kiadói tanácsa 1972. december 22-én GRÓSZ György elnök-
letével megtartotta alakuló ülését. A tagok dr. HORVÁTH Mátyást vá-
lasztották meg elnöknek, majd meghallgatták a folyóirat szerkeszt ő  
bizottságának az elmúlt év munkájáról szóló jelentését. A sokrét ű  
vita és építő  jellegű  hozzászólások után a kiadói tanács pozitívan 
ítélte meg a szerkesztő  bizottság munkáját, s magáévá tette a beszá-
molóban elhangzott és lefektetett álláspontokat. Ezt követ ően meghozta 
az Üzenet alapszabályzatát, a tényleges katonai szolgálatát teljesít ő  
SISKOVSZKI Andrást felmentette a technikai szerkeszt ő  tisztségéből, a 
szerkesztő  bizottságba pedig a következő  három Új tagot választotta: 
GYURKOVICS Hunort, KOPECZKY Csabát ás MÉSZÁROS Miklóst. 
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A MÁSODIK ÉVFOLYAM UTÁN 

Megjelenésének második évfolyamát zárta a szabadkai Üzenet cm ő  
irodalmi, m űvészeti, kritikai és társadalomtudományi folyóirat. Id ő  ás 
alkalom ez arra, hogy rsztetesebben szóljunk ennek az évlolyamnak 
munkájáról. És értékeljünk is. Mulaszthatatlan kötelesség~ ez. 

Rendkívül széles a skáláa annak a területnek, amelyet a folyóirat 
tevékenysége kapcsán meg kellene vitátnui*. Kezdve attól az önbizal-
mat adó és öntudatot fejleszt ő , művelődési igényt támasztó fölismerés-

től, hogy ma már nemcsak a metropolisoknak ll~tnek fotyókata řk, illet-

ve attól, hogy a vidéki folyóiratokról vezető  napilapjaink  - a kicsik nagy-
ságáról írva - megállapítják: a vidéken született, nagy lelkesedéssel ott 
is szerkesztett, a szül őföld, a szűkebb pátria szellemével átitatott, sze-
rény ambíciókkal megjelen ő  folyóiratok kIs kőrnyezetüknek (ás nem-
csak annak) ma általában többet adnak és jelentenek, mint az Úgyne-
vezett nagy folyóiratok a nagyvárosoknak; kezdve ett ől a kecsegtető  
megállapĺtástól, amelynek természetesen nem kell szükségszer űen az 
Ozenetre is vonatkoznia, egészen addig az egyszerffi gyakorlati kérdé-
sig, hány szerzőtől ás ki mindenkitő l közölt Írást a folyóirat. 

Ebből a széles skálából először talán azt emiítenénk meg, hogy az 
Üzenet megjelenésével környezetünkben jelentős lendületet kapott az 
sz Írói, publicisztikai, irodalomkritikai ás társadalomtudományi alko-
tómunka, amelynek anyagi megvalósulásában az utolsó el őtti s talán 
legjelentősebb lépés az, hogy a megírt m űvek nyomtatásban megje-
lenjenek, míg az utolsó, de semmiben sem jelentéktelenebb az, hogy 
a kinyomtatott írások fogyasztókra, azaz olvasókra találjanak. 

Ez a folyamat az Üzenet megjelenése el őtt is jelen volt Szabad-
kán. Nemcsak sz itt készül ő  hetilap által, hanem sz itt él ő , itt dolgozó 

írók, m űvészek ás közéleti emberek révén is, akik folyóiratokbakiván-  
kozo munkáikat itt alkották meg hogy aztán kevesebb eséllyel d ę  
kivárják sorsukat a tartományi folyóiratokban. Az Üzenettel Szabadka, 
Észak-Bácska de egész Vajdaság irodalmi ás t ďrsaôa(rTikulturálIs 
élete egy újabb dimenziót kapott amellyel tel)sé1bé vált a  męgľev 

Az Uzenet szerkesztosége a tr şadalmi-kulturális élet eddig çşu 

pán szabadkai forrásokból pénzelt ujabb tribuniét nem akarja mereven 

lesz Ĺikiteni a kozség területére. Ki sem akarja szakítani Vajdasag vagy 
az ország egységes m ůłeťőděsi keretébő l Ellenkezőleg az alkotól 

legszélesebb rétegét bekápcs'olva azoknak az ěŕtékáknek szempon-

toknak ás m űveknek megjelentetését akaijá lehetvé t ńni, áié!$kkě I 
az itt élő  rfé$ť é'& eŕ izetIsé kő otti Viszon,k illěc6en  a  jugoszlav 

on4gă 8člaHżrlus gazdagrt&l  tudja  ntd szOebb mind szie 



Egyesíteni akarunk és nem osztani, sem különválni vagy begu-
bózni. Nem engedhetjük meg magunknak a kizárólagosságot, ás nem 
lehetünk önös célokat képviselő , a folyóirat neve mellett ás mögött 
megbújó érdekcsoport. 

Ezért fogalmaztuk meg az Üzenet els ődleges  feladataként  ás cél-
kitűzéseként az együttm űködést olyan művelődési intézményekkel és  
mindazokkal  az írókkal ás közéleti  munkásokkal,  amelyek, illetve akik  
aż  önigazgatási  ás demokratikus szocializmus haladó kulturális  poli-
tíkájáért,  országunk népeinek ás nemzetiségeinek nyelvi egyenjogúsá-
gáért szállnak síkra ás méltán képviselik azt az elvet, amely az itt  é ő  
népek és nemzetiségek kultúrájának egyenjogú fejl ődését valósítja meg. 
S elfogadjuk mindazoknak  az íróknak,  művészeknek, közéleti és társa-
dalmi-politikai munkásoknak, az önigazgató ás humánus szocialista 
viszonyok  építő inek  közrem űködését, akik a folyóirat oldalain kívánják 
kifejezni nézeteiket az irodalomról, m űvészetrő l, társadalmi ás közokta-
tási kérdésekrő l, valamint az általános kulturális politikai id őszerű  prob-
lémáiról, hogy ezáltal  építően  részt vállaljanak a lap programjának ás 
célkitűzéseinek megvalósításában. 

Ilyen vonatkozásban köteleztük el magunkat, ás ebben a vonat -
kózásban  mindenki folyóirata az Üzenet. 

Ez egyben azt is jelenti, hogy az Üzenet szabadkai magyar nyelv ű  
folyóirat, de vajdasági, jugoszláviai, szocialista, önigazgatói ás való-
ságábrázoló verettel. 

Az elmúlt évfolyam során is ilyen koncepció megvalósulásának 
igyekezett tartópillére lenni a folyóirat. S talán nem is kellene külön 
hangsúlyozni, hogy ebben a felfogásban gazdagítani akarta környeze-
tének m űvelődési életét azzal a szilárd meggy őződéssel: hamis az a 
nézet, mely minden vidéki megnyilvánulást eleve provinciálisnak bé-
lyegez. 

Mert  rosszindulatú kritikusaink legtöbbször ilyen jelzőkkel illették 

azokat a kísérleteinket, amikor sz űkebb környezetünk valóságából igye-
keztünk az olvasó elé tárni a lényeges problémákat olyképpen, hogy 
a téma tárgyalásának értékítéleteiben Ott szerepelt a túlhaladást szor-
galmazó elkötelezett kiállás. Meggy őződésünk, hogy ez nem azonosít-
ható a provincializmussal, hiszen az ilyen munka szemlátomást a kör -

nyezet érdekét szolgálja és ugyanakkor sz űkebb társadalmi közössé-
günk (amely szerves része a szélesebb közösségnek) id őszerű  ás lé-
nyeges kérdéseinek megoldását szorgalmazza. Igényt támaszt ás szük-
ségletet elégít ki. 

Mert, ahogyan Illyés Gyula írta egy helyütt: »A világmindenségr ő l 

hetet-havat összecsacsoghatunk, a „provinciá"-nkról nem; ott az els ő  
hazug szóra megnyílik a föld.» 

Véleményünk szerint az lenne csak igazán provinciális, ha annak 
érdekében, hogy mi érdekel másokat, elhallgatnánk mondanivalónkat, 
s nem szorgalmaznánk azoknak a dolgoknak a megoldását, amelyek 
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problémaként nehezednek vállunkra, hanem más kedvét keresnénk és 
ízlését igyekeznérik kielégíteni. 

A múltunk ás jelenünk valóságából ered ő  dolgok mellett kell Szo-
rosan elköteleznünk magunkat és lképességelnkhez mérten Olyan igény-
nyel és szinten Írni róluk, hogy túlvigyiik őket a provincia határán. Az 
Üzenet csakis ilyen koncepció megvalósításával teljesítheti feladatát 
és válthatja be azoknak tett ígéretét, akik kiállnak érte, s anyagi esz-
közöket biztosítanak fenntartására. 

Ebbő l következik, hogy a folyóiratra nézve elfogadhatatlannak 
tartjuk az öncélú, akadernizá!ó, id őn és téren kívüli, lényeghomályosító 
kísérletezéseket. A m űvészet talán élhet csupán a m űvészet kedvéért, 
az Üzenet és a ihozzá hasonló folyóiratok életre hívásának értelme azon-
ban abban van, hogy abban az id őben és környezetben és azért az 
időért és környezetért éljenek, amikor és amelyben megjelennek. En-
nek a környezetnek legyenek tanúi. 

Természetesen egy lapról és ennek koncepciójáról beszélve nem 
lehet csupán az általánosságoknál maradni. Még kevésbé lehet ezt 
tenni, amikor a szerkeszt őség mögött több mint egy évfolyam mun-
kája van. 

Az elmúlt, 1972. évfolyamrnal kapcsolatban konkrét adatokat tu-
dunk felsorolni. Elmondhatjuk, hogy az első  verskísérlettól kezdve a 
száz oldalt meghaladó társadalomrajzig megannyi szerz ő  sokfajta és 
változatos tartalmú Írását nyomtattuk ki és jelentettük meg. Mind kör-
nyezet{rkben, mind más vidékeken felhívtuk a figyelmet a folyóiratra. 
Olvasmányos és hasznos ĺtható lapot igyekeztünk azok kezébe adni, 
akik fogyasztói az effajta kulturális terméknek. 

De mivel nem akarunk eltérni a tárgytól, hadd mondjuk el: az 
Üzenet múlt évi 12 számában 125 szerz őtől összesen 288 cfmszó jelent 
meg. A kinyomtatott írások terjedelme a B/5-ös formátumú lapban 756 
nyomtatott oldalt tett ki. Emellett 10 fest ő  40 zárórajzát ás két m űvész 
különnyomtatású műmellékleteit közöltük. 

288 címszó közül 256 (89,0 0/0) íródott magyar nyelven, 32 (11,0 0/0) 
pedig fordításban jelent meg. Az el őző  címszavak szövege 680 (90,00/e), 
az utóbbiaké pedig 76 (10,00/0) oldalt vett igénybe. Magyarul 103 
(82,4%), szerbhorvátul 21 (16,8 0/0)  ás németül 1 (0,81/o) szerző  írta mun-
káját. 

Műfajok szerint 138 (48,0%) verset, 36 (12,5 0/o) szépprózai Írást, 
52 (18,00/o) tanulmányt, kritikát, esszét, cikket és krónikát ás 62 (21 ,50/0)  
könyvismertetést közöltünk. A versek 96 (12,7 0/0), a novellák 192 (25,40/e), 
a tanulmányok, kritikák, esszék, cikkek és krónikák 322 (42,6 0/0), a 
könyvismertet~ pedig 146 (19,3 0/0)  oldalon jelentek meg. 

Műfajok szerint 138 (48,0 0/e) verset, 36 (12,50/) szépprózai írást, 
18 (14,40/o) magyarországi ás 1 (0,8 0/0) romániai. Irásaiknak oldalterje-
delme: a szabadkajak 438 (58,0 0/0), a más községbellek 235 (31,00/0),  
a magyarországiak 75 (10,0 0/0) és a romániaiak 8 (1 ‚0°/o) oldal lel sze-
repeltek. 
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• 	Mindezt elmondva nem utolsósorban arra szándékoztunk utalni, 
hogy a szerkesztőség felelősségteljes teherviseléssel továbbra is a  
kultúra  igaz ügyét akarja szolgálni megteremtve minden alkotni vágyó 
és tudó ember számára az egységes és azonos társadalmi feltételeket, 
hogy e közösség hasznára alkothassanak. 

Meg kell  vitatnurk  azt Is, mennyire  skerült  az Üzenetnek az 
iránta támasztott igényeket kielégítenie. Továbbá foglalkoznunk kell 
eszmei és szellemi •arculatával,  amely a felsorolt statisztikai adatokból 
nem látszik, s amirő l elsősorban a kiadói tanács, a folyóirat  öWigaz-
gatói  szerve illetékes véleményt mondani. S őt köteles is, mivel olyan 
jogokkal  felruházott  ás kötelezettségekkel ellátott önigazgatói és tár-
sadalmi-politikai testület, amely a folyóirat kiadásával kapcsolatos alap-
vető  kérdésekrő l határoz és részletesen megvitatja a lap tevékenységét, 
meghatározza alapvető  jellegét, szerkesztési  pôliti kájának irányzatát,  
jóváhagyja programját és részt vesz ennek megvalósításában. 

Mindent összegezve: az elmúlt évben kifejtett munkájával az Üze-
net Újra  bebizonyította  létjogosultságát. Szinte a semmibő l nőtt ki és 
vált a  társadalmi4kulturális  élet újabb, nem jelentéktelen dimenziójává. 
Nem jelentéktelent mondunk és m űvelődési és társadalmi-politikai ható-
képességet értünk, amihez tudni kell azt, hogy az elmúlt év folyamán 
megtett Út, amelyen e hatóképességet elértük, nem volt sem zökken ő -
mentes, sem kiegyensúlyozott. Mert kisebb hibák, megingások és kény-
szerhelyzetek voltak, vannak és minden bizonnyal a jöv őben Is lesznek. 
Ennek dialektikus volta miatt a szerkesztő  bizottság feladatának tekinti, 
hogy munkáját időrő l idő re felmérje, önkritikusan értékelje. Igy pél-
dául utóbbi két összejövetelén eszmei-politikai szempontból bírálóan 
megvitatta eddigi munkáját, jóllehet minden szerkeszt őségi megbeszé-
lésen elemezte az előző  szám tartalmát.  

rtékelése  szerint a szerkesztés még tudatosabb lehetne. Ugyan-
akkor megállapította azt is, hogy a közölt írásokkal nem sértette a 
népek és nemzetiségek önérzetét, nem adott alkalmat a bizalmatlan-
ságra,  ellenségeskedósre  ás elfogult következtetésekkel és értékíté-
letekkel sem csorbította környezete és a szocialista Jugoszlávia tekin-
télyét. 

Ez Viszont még  senkit  sem jogosít fel az  önelégültségre.  Az elért 
eredményt, a meglevőt tovább kell fejleszteni, ennek útját határozot-
tabban kell  körvonalazni,  az önigazgatásnak itt Is konkrétabban kell 
jelen lennie, ami a gyakorlatban kollektív szerkesztéssel és a kiadói 
tanács és elnöke odafigyel ő  támogatásával valósítható meg. Ezé rt  a 
szerkesztő  bizottság, amennyiben a tanács elfogadhatónak ítéli meg 
a Szerkesztőség eddigi  murkáját,  elsősorban a kiadói  tanácstói  ás el-
nökétő l kér a kö rvonalazott elvek megvalósításához  -  az építő  jelleg ű  
ás jogos bírálat mellett  -  konkrét ás hathatós tám ogatást. 

A szerkesztő  bizottság nevében:  

BIACSI  ANTAL 
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AZ ÉLETJEL MINIATŰRÖK 
szellemi  életünk dokumentumai 

LÉVAY ENDRE:  01  LRLRRINDULÁS elfogyott 

(Tanulmány) 

SAFBANY  IMRE: ZSOMBÉKOK elfogyott  
(Vallomás  Vinkler  Imre művészetéről) 

S.  DÉSI  ÁBEL:  KORTARSAIM  S dinár 

(Versciklus) 

4.  KOL.OZSI  TIBOR:  ŐRTOZ ?ËNYÉBEN  4 dinár  

(Szabadkat  folyóiratok ás könyvek) 

S.  BALÁZS G. ÁRPÁD:  BOLYONGO PAL911A $  dinár  

(t)néletrajz)  

6. DÉR ZOLTÁN: AZ  ARNY ZARANDOKA  4 dinár  

(Csáth  Géza emléke) 

1.  LÉVAY  ENDRE:  FÉLALOM  UTÁN elfogyott 

(Monodráma) 

8. BURKUS VALÉRIA: IBOLYA elfogyott  
(Ferencai  Ibi rivaldafényben) 

9. GAJDOS TIBOR: A CSILLAGOS  U0MLOKO  4 dinár 
(Hangya András életútja) 

10.  GARAY  BÉLA: A KULISSZÁK VILÁGÁBAN 5 dinár  
(tnéletrajz)  

11.  BABANYI  KÁROLY: IKAROSZ SZÁRNYÁN 5 dinár  
(Onéletrajz)  

12. DÉR ZOLTÁN: AZ ELS Ő  MŰHELY 5 dinár 
(Kosztolányi Dezső  önképzóköri  évei) 

13.  PETKOVICS  KÁLMÁN: A TIZENNYOLC NYÁRFA S dinár 
(Dokumentumriport) 

14. SOMOGYI PÁL: MÁGLYA S dinár 
(Egy életrajz vajdasági  fejezetei)  

15.  BARANYINÉ MARKOV ZLATA: VERGODES  5 dinár 
(Farkas Béla napjai) 

16.  SCHWALB  MIKLÓS: A SZÉN 5 dinár 

(A  inártir  költő  versei) 

17. FEKETE LAJOS: A BUJDOSÓ VISSZANÉZ 4 dinár  
(Onéletrajzi  jegyzetek) 

18. CSUKA ZOLTÁN:  »MERT  VÉN SZABADKA, ÁLDALAK.  . .-  I dinár 
(Emlékezés két életkorszakra) 

19. FEHÉR FERENC: SZABADKAI DIÁKÉVEIM elfogyott 
(A költő  kibontakozásának els ő  szakasza) 

20. LÁNG ÁRPÁD: IDŐ  ÉS MŰVÉSZET S dinár 

(Aktivista  írások)  

21.  KOSZTOLANYI  DEZSŐ : NEGYVENNÉGY LEVÉL 9 dinár 
(Költő  családon belül) 

22. DÉR ZOLTÁN: A TUDÓS TANÁR 15 dinár 
('roncs Gusztáv élete és munkássága) 

Megrendezhet ő  os  ËLETJEL  szerkeszt őségében  (Subotloa, Trg stobode  1  -  város- 
háza 17.  sz.  szoba) személyesen Vagy utánvéttel, Vagy 02 összeg el őzetes  befize- 
tésével  a következ ő  folyószámlára: Radnf Čkf unlverzitet -  Munkásegyetem  -  
Életjel  -  66600-603-661. Postadíj: 2 dinár  füzetenként. 



MEGJELENT AZ ÉLETJEL IRODALMI ÉLŐÚJSÁG 

2. ÉvKČiNYVE 

ÉLETJEL (1967-1972) 

Az évek jelent ősebb kulturális eseményei, vállalkozásai 
úgy állnak össze korszakot megjelöl ő  egységgé, ha valaki va-
lahol minden egyes mozzanatról jelentékeny, vagy a maga 
nemében egyedülálló rendezvényr ő i, el őadásról, tárlatról, 
hangversenyrő l, vagy az újabb távlatokat nyitó ígéretes kezde-
ményezésekről gyű jteményes kötetben beszámol. Ez nem-
csak egy szellemi mozgalom aktív résztvev ő jének jelent ma-
radandó emléket, hanem értékes dokumentumot Is azok szá-
mára, akik Szabadka és környéke, egész tartományunk m űve-
lődésének eredményeit és visszhangját figyelemmel kísérik. 

Az ÉLETJEL szerkeszt ő i és közvetlen munkatársai most 
Öt esztend ő  munkásságáról készítettek minden tevékenységi 
ágazatot részleteiben feldolgozó számadást. A szerkeszt ő ség-
nek ez a vállalkozása - amint a terjedelmes kötetb ő l Is lát-
juk - nem kis munka volt. Alapos mérlegelést követelt a fél 
évtized alatt összegy ű lt anyag feldolgozása, mert a literátor-
kodás mellett itt olyan tevékenység Is folyt, amely új terüle-
teket és lehet őségeket tárt fel a szellem m űvesei előtt. Az 
élőújság már népszer űvé vált rendezvényei mellett a mini-
m ű sorok a fiatal előadókat mozgósították, az irodalmi Színpad 
a fiatal színészeknek és növendékeknek nyújtott lehet őséget 
tehetségük kibontakozására, az ËLETJEL MINIAT ŰRÖK pedig 
szellemi múltunk és jelenünk még fellelhet ő , vagy töredékek-
ben heverő , ismert és Ismeretlen darabjait gy ű jtötte össze, 
hogy feltérképezze legalábbis részleteiben felvázolja - 
városunk m űvel ődési életének fejl ődését, és hírt adjon azok-
ról, akik ennek a munkának úttör ő i voltak. 

Öt esztend ő  alatt több mint száz el őadást rendezett az 
ÉLETJEL; nem kevesebb, mint ezerötszáz el őadó lépett fel 
pódiumán ezeknek nyolcvan százaléka fiatal, most induló 
élet -‚ és ezeken az estéken több mint harmincezer hallgató 
foglalt helyet a néz ő téren. Ha ehhez még hozzáadjuk az ÉLET-
JEL MINIATŰRÖK 23 kiadványát, akkor ugyanez a lelkes kör 
több ezer kötettel ajándékozta meg az olvasókäzönséget. 

Ezeknek a fejezeteknek és részleteknek felemlítéséb ő l Is 
kit űnik, hogy az ÉLETJEL munkásságának második számadó 
kötete mindazok ismereteinek tárházát sok értékes anyaggal, 
új, termékenyítő  adattal gazdagítja, akik szellemi életünk fej-
lődésének elkövetkez ő  éveitöl mindig többet ős többet várnak. 

A 284 oldalas és hiteles dokumentumokat közl ő  könyv 
ára 30 dinár. 


