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LUKÁCS GYULA 

DRINAMENTI BALLADA 1928-BÓL 

Proti ć  kapitány igen mokány katonája volt a király hadseregének. 
Ismerte jól az elő írásokat, kemény volt 'Mindenkihez, és a régi fogalmak 
szerint hőse lehetett vdbna minden ármádiiánák, ha magával szemben 
is olyan kemény, mint beosztottaival szemben. 

Az igazság érdekében azt is el keld árulnom, hogy katonái 
nem imádták (Proti ć  kapitányt. Nincs ezen semmi csodálkozni való! A 
régi idők kaszárnyáiban nem volt fontos, hogy a legénység imádja tiszt-
jeit. Akik hordtak annakidején kakhiszín ű  (angyalbőrt, azok tudják, meny-
nyire igaz ez az állítás. 

A közutálat természetesen nem születik csak úgy, magától. Elég 
volt egy hétig szolgálni nevezett kapitány úr századában, 's a legegy-
szerűbb emberke is meg tudta már határozni' gy űlöletének igazi okát. 

Protić  kapitány véleménye szerint a katonai tudományok (iránt po-
fonokkal lehet legeredményesebben felkeltetni az érdekl ődést. Össze 
tudta szedni a legsző rszálhasogatóbb káplárokat, akik élve a kapitány 
úr serkentő  utasításaival, osztogatták is szaporán a pofonokat, hogy 
csak úgy csattogott a gyakorlótér. Még jó, hogy húszéves korukban 
sokat kibírnak a legények, és ha adódott is néha egy-egy öngyilkosság, 
még nem öntött ki medrébő l a Drina. 

Az ilyen jelenségek különben sem zavarták Proti ć  kapitány urat. 
Éjszakánként harsány riadók ugratták ki ágyukból a holtfáradt újonco-
kat, kegyetlen vizitek tartották rettegésben a lelkeket, s minden nap 
hosszú glédában sorakozott a raport, hogy a kapitány úr kitombolhassa 
büntető  indulatait. A fogdának (mindig voltak lakói, s a kemény telek so-
rán annyi tüd őgyulladásost, iinaszákadtat és sérvest egyik garnizon 
sem szállított a katonai kórházaknak, mint Proti ć  kapitány különítmé-
nye. Rettegett nevet szerzett századának. Oktató tisztje, altisztjei csupa 
büntetésbő l odavezényelt széplelkek voltak, de még ők is úgy nyilat-
koztak róla, hogy szívesebben lennének útépít ők az idegenlégióban, 
mint tisztek, vagy altisztek Proti ć  kapitány századában. Ha valamelyik 
garnizonban valakit nagyon meg akartak ijeszteni, elég volt kilátásba 
helyezni az áthelyezést ebbe a különítménybe. A legrakoncátlanabb 
fenegyerek is rögtön megszelídült! 

:Egy januárvégi napon Proti ć  kapitány irodájába rendelte kiképz ő  
tisztjét, ,Bog'i ć  hadnagyot: 

— Holnap délelőtt kilenc órakor a hadosztályparancsnok személye-
sen jön el, hogy meggyőződjék az egység rendjérő l és fegyelmérő l. 
Nem bocsátkozom részletekbe, de annyit mondok, hogy ha valami ki-
fogás merül fel az a rangodba kerül. A sorakozót nyolc órára reridelem 
el! Munkához látni, !indúlij! 
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-- Igenis, kapitány úr! 
A következő  percben már az ő rmester állt vlgyázzban a hadnagy 

előtt, és hallgatta a katonás utasítást egy lépcs őnyivel süllyesztettebb 
modorban: 

Azonnal hozzáfogni a takarításhoz. Holnap itt lesz a hadosz-
tályparancsnok, addigra mindennek ragyogni kell. A konyha, az ebédl ő -
terem, a hálószobák, a folyosók, az istállók, a kocsiszínek ... Este a 
vacsora és a takarodó között tartass elméleti oktatást! Ha a kapitány 
úr valami hibát talál, el ő re mondom, jaj lesz neked ... És reggel hét 
órakor sorakozó szemlére. Ott legyen mindenki, az emberek meg az 
állatállomány is ... Megértetted? ,Lelépni! 

A katonásdi folytatódik tovább, még süllyesztettebb modorban. 
Nagy pofon kíséretében esik a folyosóra a küldönc. Az ő rmester utána 
mennydörög: 

Szedd össze a szakaszvezetőket és a ,káiplárokat. Öt percmúlva 
itt sorakozzanak azajtó el őtt. Szaladj, mert a hátadba lövök, te barom! 

A legény végigrohan a körleten, s a vészhír bejár minden zugot: 
Fusson minden káplár és szakaszvezető , mert az ő rmester úr 

nagyon dühös. Ma még vér folyik, az bizonyos... 
Közömbös arcú csillagosok állnak sorfalat az ő rmester úr ajtaja 

előtt. Az ő rmester napóleoni képet vágva, kilép a sor elé. Hatáskeltés-
bő l végigsétál néhányszor alantasai el őtt, majd bőszen felüvölt: 

—• A keserves szentségit ennek a mocskos világnak! 
Újabb indulatos lépések, majd újabb üvöltés, mely megfelel az 

ő rmester úr katonai szintjének: 
— Keresztüllövöm, leszúrom, kitaposom a beleit .. . 
Csend van, mint a temet őben. Talán még a folyosó faliórája is 

megállt. Az ő rmester valamivel csendesebb hangon megszólal: 
—Felvet bennünket a szemét és a ,piszok, de ti ezt nem látjátok. 

Vénasszonyok vagytok, és nemkatonák ... Ingyen zalbáljátok a kincstár 
kenyerét! 

Újabb indulatos lépések, majd újabb kitörés: 
... De majd én rendet csinálok köztetek, hogy a falnak szalad-

tok mindanmyi•an. :Megmutatom, hogy velem .nem lehet kukoricázni. 
Vadította a sok közömbös pofa és nagyot köpött a padlóra. 

A hadosztályparancsnok holnap szemlét tart a laktanya fölött. A 
rendért és tisztaságért ti feleltek. A padlók olyan sárgák legyenek, mint 
a citrom. Az ágyak közötti távolságok milliméterre azonosak legyenek. 
Ha a takarókban por lesz, megnyúzom a pimaszt, aki nem nézett ide-
jében utána. A szalmazsákok legyenek szegletesek, mint a dohányos-
csomagok, a fejpárnákat és takarókat simán felfektetni, deszkával kiva-
salin i ! -il/legértettétek? 

Tizenkét hang dörren ugyanabban a pillanatban: 
—• Igenis, ő rmester úr! 
—• A polcokon példás rendet kell teremteni. A nadrág el ő írásosan 

összehajtva, a zubbony úgyszintén. A felrakott ruhákat deszkával kiva-
salni, hogy egy magasságúak !legyenek! +Megértefitétek? 
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—• Igenis, őrmester úr! 
A lámpákon nem lehet légypiszok. A kininesek csillogjanak. Ahol 

port találok, megnyúzom a szobaparancsnokot! 
Következett a folyosó minden kockájának pontos leírása, a lép-

csőház minden szöglete, majd az istállók, kocsiszínek, borbély- és sza-
bóm űhelyek, végül a konyha, az ebédl őterem, majd a mosókonyha a leg-
őrmesteribb modorosság keretében. 

Az ő rparancsnok utasítást kapott a laktanya el őtti park rendbe-
hozására. A fegyvermester fenyeget ő  iskolát kapott a puskákra vonat-
kozóan. Az ő rmester úr parancsa, miután már rekedtre ordítozta magát, 
mindenkit meggyőzött, hogy az egyébként patikatisztaságú kaszárnya 
piszkos és elhanyagolt. Befejezésül az ő rmester úr hozzámennydörögte: 

—• Reggel hatkor sorakozó szerrilére.Hétig tisztelgési gyakorlatok! 
Megértettétek? 

Igenis, ő rmester úr! 
Fél óra múlva már olyan volt a kaszárnya, ,mnint a. megbolygatott 

méhkas. Még a gyengélked őket is kizavarták a betegszobából hogy ta-
karítsanak. 

Puffogtak a takarók, sercegtek a súrolókefék és az egész század 
a feje tetején állt. Itt szalmazsákokat cipeltek, amott vízhordók rohantak 
ész nélkül, és az egymás tetejére rakott padokon serénykedtek az ab-
lakmosók. Az istállók választó oszlopai új szalmafonatokat kaptak, a ko-
csisok felforgatták a szerekeret, nehogy a nagy úr egy tyúkpiszoknyi 
sarat találjon a kasok alján. A lovászok buzgon csutakolták a lovakat, 
smirglizték a patkókat, olajozták a patákat. Még a lovak végbelét is 
kimosták, mert amint mondták, a tábornok úr mindenbe beleütheti az 
orrát 

Zajlott a konyha, az ebédl őterem, a káplárok vágták a népet, mint 
a répát, az ő rmester káromkodott, az oktatótiszt fenyeget őzött és a 
hadosztályparancsnok tízperces látogatása akkora probl 'émáva nőtt, 
mint egy kisebb háború. — Jaj az egész különítménynek, ha a tábor-
nok úr valamit kifogásol .. . 

Estére, a még nedves padlóju szobákban iskolát tartottak a szoba-
parancsnokok. Mindenki megtanulta saját vezeték és keresztnevét, 
káplárának, szakaszvezet őjének a nevét, ő rmesterének, kiképző  tisztjé-
nek és minden más csillagot visel őnek a nevét — egészen a királyig. 
A fejek megteltek keresztelt és nem keresztelt szentek neveivel ... 

Megtanulták, mit kell felelni abban az esetben, ha a hadosztály- 
parancsnok megkérdi, milyen a legénység ellátása, alkalmaznak-e ve-
lük szemben testi fenyítést stb. Aki mást mond, mint amit megtanult, az 
ne várja meg a szemle végét, mert a kapitány ,úr karóba húzatja. 

Amikor már mindenki leesett a lábáról az egésznapi hajsza után, 
végigsuhant a termeken a takarodó hangja. Az ügyeletes altiszt utasí-
totta a kürtöst, a szokásostól egy órával ,korábban fújja az ébreszt ő t, 
mert ami bíztos, az biztos. A szobaparancsnokok egymás között is meg-
beszélték, hogy nem várnak a reggeli kürtszóra, hanem felriasztják a 
népet egy órával a kürtszó el őtt. Jobb egy héttel korábban, mint egy 
másodperccel később! 
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Fekete volt még az éjszaka, amikor az ágyukból kiugrasztott le-
gények már törték a jeget a kútnál, hogy mosakodhassanak. — Lótás-
futás, vödrök csörömpölése, ajtók csapkodása .. . 

Reggel öt órakor már felsorakozva állt a különítmény az udvaron, 
szemlére készen. A sor végén a lovak, a kaszárnya egyetlen öszvére, 
elő írásosan szekerek elé fogva. Jöhetett volna már ellen ő rzésre akár a 
király is. 

A király iugyan nem jött, de jött helyette az őrmester úr, hogy 
próbatisztelgést végeztessen. Köpenye hajtókáját széthajtotta, mint egy 
igazi tábornak, és méltóságteljesen 'közeledett, tisztelgésre várva. Egé-
szen hadosztályparancsnoknak érezte magát. 

A szakaszvezető  tisztelgést vezényelt, majd a közeledő  ő rmester 
elé vágva magát, keményen jelentkezett: 

Őrmester úrnak jelentem... 
Marha! — rivabt rá az őrmester. — Én most tábornok vagyok, 

és nem őrmester. Micsoda laza tisztelgés ez? Visszakozz! Újra kez-
deni! 

A szakaszvezető  a sor felé fordult és közvetítette a parancsot: 
Marhák! Az ő rmester úr most nem őrmester úr hanem tá-

bornok úr. Jobbra tisztelegj! 
Hat órakor, mikor a szemle már úgy meggörbült az átkok súlya 

alatt mint a sóskifli, megérkezett a kiképz ő  tiszt. Ć5 is próbatisztelgést 
akart csinálni, és most az ő rmester vezényelt: 

Jobbra tisztelegj! 
A fejek jobbra fordultak, a jobb kezek végigsiklottak a puskaszíja-

kon. Az ő rmester odapalántálta magát a hadnagy elé: 
Tábornok úrnak jelentem ... 
Megbolandrultál? Marha! Én hadnagy vagyok, és nem tá-

bornok! 
Az ő rmester sem akart jobb lenni a Deákné vásznánál. Jobbra-át-

ot csinált és belemennydörgött a feszesen álló sorba: 
—• !Marhák! A hadnagy úr nem tábornok úr, hanem hadnagy úr! 
Hét órára végre a hadnagy is megelégelte a próbatisztelgést, és 

nem bánta volna, ha már megérkezne a tábornok úr. 
pi ihe ,nj ! 

Alig csillapodtak le a megerő ltetett inak, amikor állati ordítás 
harsogott végig az üdvaron.Megérkezett Proti ć  kapitány. 

Hol a vezényszó, hadnagy? 
Az ordításra újra vigyázzba merevedik az egész udvar. Még a 

sor végén szomorkodó öszvér is. A kapitány végigrohan a sor el őtt, 
pálcájával minden köpenyt kiporol, minden bakancsot felemeltet, min-
den talpszeget megszámol. Szidja a hadnagyott, az ő rmestert, a sza-
kaszvezetőket, a káplárokat, a legényeket, a lovakat, az öszvért, talán 
még a szekereket is. A hangulata gyalázatos. Egymagában akkora lár-
mát csap, mint egy úrnapi körmenet. A sorbanállók kékrefagynak, az 
állatok türelmetlenkednek, de a glédának állni kell egészen a tábornok 
úr megérkezéséig. 
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Az ő rparancsnok parancsot kap a fegyveres tisztelgés gyakorolta-
tására, mert az ő rség már a bejáratnál üdvözli majd a hadosztálypa-
rancsnokot. El ő legpofon csattan a kürtös képén, azzal az ígérettel, hogy 
főbelövik, ha nem akkor harsan fel a „vigyázz", amikor a nagy úr meg-
érinti 'a kilincset. A 'törzs ő rmester rohan a padlásra, ,és .az üdvösségére 
ígéri, hogy azonnal jelzi, ha a láthatáron megjelenik a barna gépkocsi, 
amelyet katonasapkás sofő r vezet. 

Aki a parancsot pongyolán 'hajtja végre, megírhatja végrendele-
tét. Annak jobb lett volna meg sem 'születnie! 

Kilenc órára él ő  rettegés a kaszárnya. Mozdulni tilos, mert az id ő  
lassan felengedett, és sár kerülhet a mozgó bakancsokra. Csak a gép-
kocsi nem akart jelentkezni, bár a kapitány már majd felrobbant mérgé-
ben. Az állatok kezdték -unni a parádét, ,kapáltak, nyerítettek, szóval 
igen érthetően kinyilvánították, hogy nem szeretik a katonái fegyelmet. 

Végre, amikor a kismutató már meghaladta a tizet is, meglendült 
a tetőn a fehér zsebkend ő : — Gépkocsi a láthatáron! A színe barna és 
katonasapkás vezető  ül a volán mögött! 

Még egy utolsó próbatisztelgés. A legények lélekzetüket is vissza-
fojtják, a világért sem mozdulnának meg. Csak az öszvér ingerkedik a 
kapitánnyal. Kidugja otromba fejét a sorból és fegyelmezetlenül nyelvet 
ölt a haragvó hadfi felé: Prrr prrr, prrr .. . 

Szörnyű ! Ennyit nem bír el egy igazi katona a király hadseregé-
ben. A kipitány odaugrik, és keszty űs kezével jól pofonveri a fegyel-
mezetlenkedő  félszamarat, az megijed, két els ő  lábát magasba emeli, 
majd ugrik egy ügyeset hátrafelé. A szekér megreccsen és összeomlik. 
A pedáns sorban ócska taligamaradvány torzítja az el őbb még parádés 
képet. 

Hej, aki angyala van ... 
Mi lesz, ha ezt a tábornok úr meglátja? 
'E đvezetrni az öszvért, és e1idugnti a tat ligát a szér űskertben! Gye-

rünk, gyerünk, mert rostává lövöm az egész bandát. Nem halljátok, hogy 
máris tülköl a gépkocsi? 

Rohan az épület felé, melyen keresztül a bejárathoz lehet jutni. 
Már látja is a gépkocsit, a színe barna, és katonasapkás sof ő r tartja 
kezét a volánon. Ez csak a hadosztályparancsnok kocsija lehet. 

A kocsi a bejárathoz áll, a kapitány feszes vigyázzállást vesz fel, 
és jabb'kezének kinyújtott ujjaival megcélozza sapkája ellenz őjét, ahogy 
a kocsivezető  megérinti a kilincset, felharsan a kürt: 

—• Vigyázz! 

A szívverés is megáll, a szemek mereven el ő reszegeződnek, az 
ő rség bronzbaöntött, a kezek keményen markolják a puskatust. Most! 

A gépkocsi ajtaja kinyílik, s a kocsiból kigurul egy egyenruhába 
csomagolt individuum. — Nem a hadosztályparancsnok, hanem Bogda-
novi ć káplár, akimost érkezett meg szabadságáról, persze tökrészegen. 

Tyű , az anyád ne szült volna erre a koszos világra! 

A kapitány magánkívül van. Ráveti magát a vigyorgó részegre, és 
püföli, tapossa, ahol csak éri. Köpenyegér ő l lepattan két gomb,- egyik 
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epolettje a földre koppan, de tudomást sem vesz róla. Elfelejti, hogy a 
hadosztályparancsnok minden pillanatban megérkezhet, s csak rúgja, 
üti a szerencsétlen flótást, amíg pokrócba nem csavarják, és el nem 
cipelik a józanító fogdába. A dulakodás nyomán felfröcsen a sár, és a 
gondosan mosott folyosón sáros lábnyomok mutatják az utat a ibejárattól 
a. fogdáig. Súrolhatják lsmét a szemlére ha ugyan még van rá idejük... 

A kapitány visszarohan az udvarra, és van mit látnia: 
Az eltávolított taliga kerekei mély barázdát szántottak az udvar 

sarában. Széthullott szalmatörek, bokáig sáros bakancsok. Ha ezt a 
tábornok meglátja, menten összeesik felháborodásában. 

,A legények semmit sem tudnak a kapu el ő tt lejátszódott jelenet-
rő l, és rendületlenül várják a tábornokot. Ahogy a tépettruhájú, 'nya-
kigsáros kipatány megjelenik, kerekre nyílnak a szemek, de csak egy 
pillanatra. A 'következ ő  percben végigfut az arcokon a vigyor. 

A kapitánynak leesik az álla. Ezek most rajta röhögnek. Ez nem 
maradhat megtorlás nélkül: — Az anyátok úristenit! — A kapitány 
vezényel: 

Első  sor két lépést el ő re IndUlj! 

A sok elsősoros tesz két kemény lépést el ő re. 

Első  sor hátra arc! 

A !legények ,megfordulnak, és a két sor most szemben áll egy-
mással. 

Század feküdj! 

A sorok a sárba omlanak. 

— Visszakozz! 

A sártenger felemelkedik. 

Feküdj! 

A pocsolya elvesz a pocsolyában. 

A pontos végrehajtás bántja a dühöng ő  kapitányt. Ő  büntetni 
akar, ökleivel akar büntetni, de nincs kit. Még a hadnagy is mozdulatla-
nul fekszik a sárban, kire csapjon hát, kit taposson? 

Szeme százszor .is végigfut a katonákon, s végül megakad egy 
legényen. A kürtös arca nem sáros. Ez a gazember bizonyosan ki akarja 
ő t játszani. 

Megállj, gazember! 

Az épület fel ől három egyenruhás személy lassú léptekkel közele-
dik a sárbanfekvő  különítményhez. Köpenyük hajtókája piros, vállukon 
tábornoki aranyfonatok. A kapitány nem látja őket, a kürtös nem jelez-
hette érkezésüket, hisz a haragvó hadfi éppen az ő  hátán dühöng, 
ugrándozik. Tárgyilagos kérdés szól bele a fékeveszett táncba: 

—Mi történik fitt, kapitány? 

A dühöngő  felkapja fejét, és felismeri a tábornoki rangjelzéseket. 
Hangja a torkába szorul. Az udvar szemetes, kocsikerekekkel felvagdalt, 
a kincstári ruhák feketék a sártól, tisztelgést nem vezényelt senki sem, 
s ő  —a laktanya atyja — mostkatonáinak hátán járja buta táncát... 
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A tábornok hangja h űvös és vésztjósló, ahogy megismétli: 
Mi történik itt, -kapitány? 

(Ó, bárcsak leszakadna az ég, és agyonsújtaná ezeket a hideg 
tábornokokat!) 

Csend, kétségbeejtő  síri csend. Mintha minden meghalt volna a 
csatakos udvaron ... Vagy mégsem? A szér űs'kert (fel ő l tompa ro-
baj dübörög. Ott valami él, onnan valami idetart .. . 

... Kinyújtott lábakkal, mint egy szilaj versenyparipa, rohan el ő  
a megsértett öszvér. Patái dobálják a sarat, otromba nyelve kilóg, orr-
lyukaiból párafelhő  gomolyog. 

Elrohan a sárbaágyazott sor, a k ővémeredt kapitány és a faarcú 
tábornokok elő tt, s kiszakad szájából az artikulátlan szamárordítás: 

lááá ... iááá 	iááá .. . 
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KĐLIGER KÁROLY 

DOBOZ 

1. 

Hogy végül is tovább egyszer űsíthető -e a nevezhetetlen, melynek cel-
lájában az örök szellem mindiglen fehéret áldozna. 

Il . 

Dobozhegyeink, melyek gyomrában megannyi szép, üres doboz, béleljük 
ki hártyapapír-időszalvétáinkkal. 

Nap mint nap tanakodjunk fölötte: hagyjuk-e nyitva, zárjuk-e be. 

Térségében igazán eltér valamennyi ékszerünk. Az állhatatosabbak rajta 
kívül Is keresik. 

Olykor mintha megkocogtatták volna ablakunk. Kezd ődnek talál-
gatásaink. 

 

Ha felmondaná a szolgálatot, legyünk résen. Végóráján a véletlen ne-
hogy a szebbik párjától fosszon meg bennünket, akik ő t mindeddig 
megkímélhettük szeretetünkkel. 

Hiszen dobozaink másak, s mégis egyformák. 

És hinni is hisszük, és hitünket sem hisszük. 

 

A dobozokról folytatott vég nélküli viták. Meddig? — mivelhogy dobo-
zainkban tökéletes a csend. A kérdés magunkhoz szól. 

 

A doboz, ne is soroljam, bármi lehet. És ekképpen sem növekedtek 
esélyeink. 

Kiváltságos helyzetünkben mi mindenek 	nem. Hogy azért mégis. 

Miére, vajon miért? 
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Hogy felfedezzük magunk dobozát; vagy mását. Árnyékát, szögleteit. 

Mindegy már, hogy mit — 
egyszer csak elindulunk: 
mind kínosabb helyzetek felé. 

Értelem-peremén a szó megkövül. 

Megyünk, 
csodálva a nemlétező t; 

ám a rengetegbe vezető  utak magunkba kanyarodnak vissza. 

 

Többes-szám-doboz (s a meglev ő  dobozok birtokában egyetlen titkos 
dobog hiánya: végtelen doboz). 

Mert emlékezzetek csak a dóm oszlopcsarnoka el ő tt tanyázó 
galambokra -- a teret fészekké fehérítették, s a magányos kíntornásra 
testálták. 

A végtelen többes-szám-doboz falainak meszes enyhelét azóta 
sem adtad fel, békétlen zarándok! 

 

A folytatása; mintha ez lenne a legtermészetesebb. Sz űnni nem akarón. 
Áhítattal, vagy már anélkül is. 
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CS. SIMON ISTVÁN 

VISSZANÉZ 

Ismét egy kicsit csak azért is 
visszatértem 
a gyermekkor gubancos 
mező je fölött 
viharok szavajárását 
utánozza a szél 
a hűlő  megnyúlt térségben 
füvek vegetálnak 

a fák helyén 
de a táj homorúságára 
villámsújtott méltósággal 
könyököl egy kútágas(még) 
hályogosan nyirkosan 
szétszéledt csordák 
kidő lt ménesek után 
messzire visszanéz 

ELPATTANT 

Hajszálgyökereket 
szaggató éjjel 
elpattant a hárs 
évgyűrű i közé 
nő tt. huzal 
de a sejtek 
még sokáig visszhangzották 
nem tudták kinőni 

a kegyetlen szorítást 
rozsdás bevágást 
és a fa 
félve emelte fő l 
a kavargó magasba 
villámoktól viharoktól 
rovaroktól és a tarka 
tömegtő l épen hagyott koronáját 

AZ UTCAVÉGEN 

Az utolsó (homály-hangtalanságba) 
burkolj ház elő tt 
a behegedő  utat 
teszegető  gyökerű  
nyárfa 

aermedő  ezüst ujjakkal  

belemarkol fölöttem 
és helyettem 
a csillagoktól és kutyáktól is 
üresen hagyott 
éjszakába 
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KASZIBA ISTVÁN 

POÉMA 

valahogy mégis 
erő t kellene gyűjteni 
a nappalokhoz 
meri egyre meghatóbbak 
vagyunk így 
egyre elviselhetetlenebb 
testünk azon törekvése 
hogy minél nagyobb alapra jzot 

nyom jon 
e szivacs és tollrendszerbe 

valahogy mégis 
erői kellene gyűjteni 
a nappalokhoz 
hisz már csak a hírhedt 
pazarlók a költők 
és a csupaszív leányzók 
őrködnek e vaksötét 

éjszakában  

az örők holnapok 
vélt gyönyörűségének előzetes 

izgalmában 
mely oly lebírhatatlanná teszi 
vágyaik és reményeik 

holnapig 

kisvártatva 
a rosszalvók borús hangulatával 
ébredve 
majd ráébredve: 

mennyi idő  
se álomban 
se szerelemben 
se életben 
se költészetben. 

IDŐNKÉNT BELEMERÜLNEK 

valamennyi gondolat közül 

melyet e pillanatban előkeríthetnék 
legjelentősebb az 

hogy szavaink tetteink és vágyaink 

sohasem befejezettek 

csak időnként belemerülnek az időbe 

s elfeledik önmaguk 
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AMIKOR 

amikor kialudván a neon-teliholdak 
újból benépesednek az utcák 
és fokozatosan láthatóvá válik 
egymásba torkolásuk a sarkokon 

amikor derékszőgeik rosszat sejtetnek 
és oda a gördülékenység 
oda a gondolat 
itt átvágni nem lehet 

amikor az arcok hiába őrzik a pillanat 
ráncait 
a versálmodásnak vége s 

amikor a pályaudvari hangszórók szavára 
a guritó homlokáról legurulnak 
a marhavagonok 
már tagadhatatlanul hajnalodik 

amikor kevéssel odébb az állomáson 
a hölgyek kikrő l szó van 
éppen frizurájuk igazítják 
és már a legközelebbi 
bárhonnan érkező  vonatra sem várnak 
épp csak égy kávét fogyasztanak még 
a talponállóban egy útonállóval 
majd szétszélednek 

amikor acélcsomagtartós biciklijükön 
az újságárusok 
sorban érkeznek 

KIMONDHATATLANUL MEGHATÓ 

kimondhatatlanul megható 
a napnak azon törekvése 
hogy belénk hatoljon 

a kedves is szórakozott 
s a dél-tengeri üdül őház 

teraszán 
asztalunktól felállva 
szótlanul távozik 

ha nem intenék neki 
s nem szólítanám 
tán vissza sem találna 
valaki ölébe ülne 
vagy egyszerűen a mélybe 

ugrana 

a kis tévedékeny .. . 
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FAUN A MAGDUSHOZ 
(liturgikus vers egy Ő-val) 

no hadd legyek én 
irányodba olykor 
egy-egy hosszú pillanatra 
mintegy 
az olthatatlan szerelmes 
gyanánt 
Ő  
én magdusom 

ki ki-kikezdi őszbe fojtott 
izgalmaidat 
s életed makrancos tavasia 
nagy-nagy igéretéül 
tengert lát szemedben 
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VASS ÉVA 

ÁTVÁLTOZÁS 

apró csizmáikban 
eltűntek a léptek 
szobánk sarka 
irányukba fordul 
két tenyerem közt 
megmásul az arcod 

lassan leszedem 
csillagra akasztott 
ruháim 
öltözésem összecsukló 
játék 
bőrödre ugrásszer ű  
változást hoz 
nevetésem 

nehéz testével 
ránk feküdt a hajnal 
sugara 
felhőé ránt arcunkra 
hajamban lebontom 
rácsszerkezetét 

FÉL ÉV UTÁN 

összetolt asztalok felett 
rám zuhant az est 
réseikben 
halk madaraimat bujtatom 
arcomon nyomot hagyott 
féléves hallgatásuk 
megindul 
mélyre szántott redő iben 
a hangok folyama 

384 



KOPECZKY LÁSZLÓ 

ÖTÖS FOGAT 

ÓDA A BEOSZTOTTRÓL, AKI ÜTNI MERTE 
A FELSŐ T 

Kődös éjek sóhaja, 
Moccanatlan fák, felhők, 
Hallga, mit susog a Zephir nesze: 
Egy nixli ürgének 
Teljesen elment az esze, 
Hogy ütni merte a fels ő t. 

Mi kell ahhoz, hogy valaki 
Ily merész legyen? 
Evoé! Megvan! 
Hogy mentes maradjék 
A fenékrúgatás vészit ő l, 
Cipőgyárban kell hogy dolgozzék, 
A felsőrészkészítő  részlegen. 

BALLADA A RÖVID IGAZGATÓRÓL 

Régi csatár, 
Kipróbált, edzett, 
Ismét nagy munkába kezdett. 
Noha 
Mellő le mindenki kidő lt, 
Nem hátrált meg soha, 
Nem ismert istent, sem határid ő t, 
S mikor a megoldást 
Nem látták már csak a vakok: 
Nosza kemény kézzel — önigazgatott. 

És megint, és százszor, 
Valahányszor nagy fába vágta a baltát, 
Csak ennyit mondott bezzeg, 
„Elvtársak, rövid leszek!" 
Fel is gyürkőzött övig: 
S csak a zárszámadásnál derült ki, 
Hogy valóban rövid. 
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ÓDA A VESZTESÉGHEZ 

Én édes istenem, 
Ki tudja, mert én aztán nem, 
Tulajdonképpen mibő l élünk, 
Ha az, ki éltet téged, 
Évről évre halmozza a veszteséget; 

A gazdaság szegény... 
Hátán hallatlan teher, ig sny. 
Eppur si mouve .. . 

Mégis mozog a 
rozoga. 

Tehái ne kérdjétek: 
Wie geht? 
So... so ... 
Egyesek húzzák az igát, 
Mások nyomják az igét. 

ELÉGIA PALICSHOZ 

Most még nem csorog, csak cseppen, 
Úristen, vagy ürdüng! ... Mikor fürdünk mi ebben? 
A tófenék vedlett. 
Kevesebb száraz dumát, és több nedvet! 

Ha még egyszer megérem, 
Hogy h űs habokba merülök nyakig, 
Ígérem, s erre emelek serleget, 
Hogy mielő tt döglött békának ismét elmegyek, 
Gondosan megrágok minden kakit. 

HIMNUSZ A KERESKEDELEMHEZ 

Szívem egészen átég, 
Te vagy a legszebb játék, 
6 kereskedelem, 
Duplafenekű  lekváros kinyer, 
Hol sokan kártyáznak, kártyázgatnak, 
De mindenki nyer. 
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KÉZFOSÁSOK 

SLOBODAN MARKOVIĆ  

KIKÖTŐ  

Magas ablakából 
s a madártetemekkel teli szobájából 
üvegesedő  szemmel is 
látja az érkező  hajókat, és kávéért, cukorért, banánért nyújtott 
fárad kezével köszönti a világ valamennyi zászlaját. 
Tenyerén bronzkapitány 
hajtja fejét álomra. 
Mert ő  jelenti nekik a zajos estek rebbenő  mosolyát. 
A haja viszont a dús oázist, amelyet letaroltak a tevék. 
Párnái a hajótöröttek kék trikóitól fakultak meg. 
Teste még formás s emlékeztet 
az ausztrál juhokra. 
Szeme ellobbant örömökr ő l 
s elfecsérelt jólétről árulkodik. 

Pedig jönnek még a hajók és hozzák neki az ajándékokat. 
Meg is fizet mindenért az epekedő  tengerészeknek. 
Szobája falaiba már minden tenger részegsége beivódott. 
Ezért is vásárol ja fényl ő  pénznemeken az átható illatszereket. 
De boldogan hempereg a széles mell ű  
tengeri tarkasokkal, 
ha aztán aléltan is kel fel a hever őrő l. 
A tejen és gyümölcslén kívül mindent leküld a torkán. 
Holott hajdan tán az ő  ifjúsága is 
delejes olajfák közt érlelődött. 
Vagy a falusi kapualjak homályában 
bomlott ki ifjúsága. 
Most azonban már magára maradt a tumultusban, 
és egymaga emeli poharát mindenki egészségére. 
Mert megértették ő t a forrongó Afrika fiai, 
és a távoli, déli szigetvilágok legényei is. 
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Hisz szerette őket, 
olykor csak puszta megszokásból, 
bá, mégis határtalanul kedves volt hozzájuk. 
Ők meg írtak neki, kókusztejjel is, 
megírták, hogy legyen jó, daloljon és álmodozzon, 
s időnként gondoljon 
a tengeri ködökre, 
de ő  csak attól tartott, 
hogy egyszer majd megöregszik, 
s önmagát is meggyűlöli. 

Jönnek-mennek a hajók... A komorak, a vidámak. 
S ő  mindegyiknek integet... 
Pedig ezen a szeptemberi reggelen is 
úgy rémlett már neki, hogy olajtól és koromtól szennyezett a kiköt ő , 
a keze meg örökre megkövült 
a levegőben. 

Felejthetetlen szemek, messzeségbe révedő  tekintetek, gyöngéd 
[sóhajok .. . 

Mindez ott van a tenyérnyi szobájában, 
s ő  nézi, lesi 
a csalóka napok tarka forgatagát, akár a maláji terít őket, 
s közben szipog. 
Ám a hajók most is jönnek és elmennek, 
úgy váltják egymást, mint a madarakat, napfényt és es ő t hozó 
gyönyörű  őszi reggelek a Földközi-tengeren .. . 

És hogy érzi majd magát a sz őke, ártatlan kép ű  matróz is, 
ha megtudja, 
hogy többé már sosem akad rá a kiköt őben, 
hiába keresi. 

ELHALADÓ NŐK 

Az elhaladó nők viseljenek magukon áttetsző  blúzt 
és szirénázzanak. 
Máskülönben a velük való összeütközések mindig megviselik a 

[nemzedékeket, 
mivel szaporodni nem annyit jelent, mint bámulni az ismeretlent. 
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Köztudomású: a férfiak harctérre, a n ők vigasztalásra valók. 
Meg is gyűlt ezzel a bajom, 
mer szeleburdin kezdtem el élvezni az évszakok váltakozását. 
De hát baljós óra szülötte vagyok, 
ezért nem csoda, ha szemétdombra vetett konzervdobozok közt 
ízleltem meg a szerelmi győnyört. 
Mindez azonban nem zavar, hogy ne éltessem az Aranykort, 
amelyről ihletett pillanataimban a tömegeknek lelkendezem. 
Hiszen, végtére is, roppant bízom abban, 
hogy szaporodni nem annyit jelent, mint bámulni 
az ismeretlent. 

ŐSZ VAN 

Kárt tettem egy ismeretlen asszony kertjében. 
Belegázoltam a virágágyásba és elaludtam a drótkerítés mögött. 

Hideg van, asszony, ne háborgasd a mámoros fiút! 

Láncra kötve hatalmas kutya csörtög .. . 

S az asszony mosolyog. 

Estére megjön a lánya az egyetemr ő l. 
A sarki lámpa fényében látni hajának színét. 

đ  meg a drót mögött alvót pillantja meg, s így szólt: 

Vezessük be, anyám, h űvös az éjszaka. 

SZŰCS Imre fordításai 
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ÖRÖKSÉG 

CSUKA ZOLTÁN 

SZÉKÁCS JÓZSEF EMLÉKEZETÉRE 

Száz esztendeje, hogy meghalt, és száznegyven éve, hogy életének példamu-
tató nagy m űve, a Szerb népdalok és h ősregék Pesten a Tratner—Károlyi 

könyvm űhelyébenmegjelent. S címlapján már ott állhatott az „eredetiből for-
dítá", vagyis a magyar költ ő  nem közvetítő  nyelvből merített, hanem erede-

tibő l, ami még ma is, a fordítástechnika nagy kifejl ődése, s már-már mester-
séggé válása idején is lényeges és alapvet ő  kölönbség. Székács József fi-
atal korában, a Nikolics család révén ismerkedett meg a szerb nyelvvel, 

1825-ben kezdett fordítani, s majd egy évtized leforgása alatt összeállt és meg 

is jelenhetett a m ű , aminél azt sem szabad felejtenünk, hogy majd tíz évvel 

a magyar népköltés els ő  kötete el őtt látott napvilágot. Tehát Székács még 

a magyar népköltésb ől semmeríthetett ihletet és er őt, amint ezt kés őbbi kö-

vető i tették. S hogy milyen ereje volt ennek az els ő  fordításnak, azt nemcsak 

őszinte magyarországi visszhangja tanúsítja, hanem az is, hogy — átdolgozás 
után — 1887-ben, tehát tizenegy évvel halálát követ ően, újabb kiadásra ke-

rülhetett sor. 

Most, hogy halála századik évfordulóján Székács Józsefre emlékezünk, 

mindenekel őtt a nagy el őfutárról szólunk és arról, milyen nagy jelent ősége 

van, hogy a magyar költőm űfordítók ezzel a velük egy égbolt alatt él ő , szám-

szerűleg kis népek bontakozó irodalmait is .megbecsülték. A keskeny ösvé-
nyen elinduló Székács még megérhette a teljes elismerést, az Akadémia ba-

bérkoszorúját, de alig néhány évtizeddel kés őbb már azt is látnia kellett, hogy 

a polgári liberalizmus idején hogyan magyarázzák félre és hamisítják meg a 
szabadságeszméket, amelyek a felvilágosodás korát f űtötték és nagy alkotá-

sokra, tettekre buzdítottak. Azt azonban még nem tudhatta, hogyan kell ennek 
az ösvénynek sokáig járatlannak maradnia, s hogyan kell még kés őbb ingo-

ványokba vagy olyan szédít ő  szakadékok szélére jutnia, ahol a tudatos vagy 
öntudatlan félreértés gyakran az alaptalan vádak mélyébe taszította utódait. 

Még nem tudhatta, hogy az olyan fennen köszöntött és hirdetett huszadik 
század milyen orcapirító szégyent hoz a szocialista eszméket eláruló .ún. 

nemzetiszocializmussal, az er őszak és ;kegyetlenség hosszú évtizedeivel, ami-
kor a népek megértése helyett népek kitelepítésével, s őt teljes kiirtásával 
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próbálkozott mindaddig, amíg a fenevadat barlangjába vissza nem szorította 

a józan ész összefogása. Mert a „háromszáz épít őmesterek", a Kőműves Ke-

lemenek saját b ő rükön tapasztalhatták a népmese igazát: amit nappal építettek, 

azt a gonosz tündér éjjel lerombolta, s a szívós épít ők másnap reggel elölrő l 

kezdhettek mindent. Volt idő , amikor Magyarországon — .a század kezdetén, 

az első  nagy világháború el őtt és utána sokáig —még csak nem is gon-
dolhattak a nagy el ő futárok, a Székács Józsefek és Zmaj Jovan Jovanovi ćok 

munkájának folytatására. Még mindig azzal a sznob úri-polgári felfogással 
kellett küzdeniük, hogy a szomszédos, ún. kis népek irodalmai nem érdeklik 
a magyar olvasót. Az Egyetemi Nyomda is csak akkor szánta rá magát az 

első  szerb, horvát és szlovén regény kiadására, amikor már a második világ-
háború réme fenyegetett, és amikor az els ő  három regény végre megjelenhe-

tett, a háború is kitört és mindentlerombolt. Csak a második világháború be-
fejezése után lehetett a munkát újra kezdeni, de — legalábbis délszláv vona-
lon — megint bosszú évekre megszakadt a munka, s őt az egykori el őfutárok 
követői bélyegessé váltak és elt űntek a mindennapi életb ő l. A megpróbálta-
tások után azonban annál nagyobb lendületet kapott a munka, és ma, száz 
évvel Székács halála után megállapíthatjuk, hogy a Székács Józsefek világí-

tótornyai fényesebben ragyognak, mint valaha, és a magyar fordítók messze 
megel őzték délszláv társaikat. 

Ma biztos megállapíthatjuk, hogy .a m űvészi fordítás mifelénk soha olyan 

magas színvonalra nem emelkedett és soha olyan megért ő  támogatásra nem 
talált, mint ma, amikor végre valóban nekiláttunk a szocializmus építésének. 

S ha mi, ötven év el őtt pályájukat kezd ő  műfordítók immár a pálya végéhez 
közeledünk, legfeljebb azt kívánjuk az annyi támogatást és megértést élvez ő  
fiatal utódoktól, hogy azért az el ődökrő l se feledkezzenek meg, sem azokról, 
akik már sírjukban nyugosznak, sem azokról, akik ahhoz közelednek. Csak el 

ne bizakodjanak, csak emberségesek maradjanak, és sikereikben se feledkezze-
nek meg az. emberségességr ől. Mert anélkül nincs szocializmus és nincs jöv ő . 

Anélkül csak kannibalizmus van. A végén úgyis csak tetteinkr ől és eredmé-

nyeinkrő l ítél meg bennünket az utókor. így lehet valósággá, közös kinccsé a 
hajdan leírt verssor: „utánunk jöv őknek hadd fakadjon bel ő lünk is új, éltető  
tej!" S ne áfium. Se maszlag. 

Én ebben látom Székács József, a Szerb népdalok és hősregék nagy ma-

gyar fordítójának üzenetét. 
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BALOGH ISTVÁN 

KOMJÁT ALADÁR KÖLTÉSZETE 

„CSAK EGY VAGYOK A SOK KÖZÜL" 

Komját Aladár, az els ő  magyar kommunista költő , Kassán született 1891. 
február 11-én. De nem sokáig él a Korach család Kassán, mert Edelénybe, 
később Gölnicbányára, majd Letenyére költöznek. Alig nyolcéves Aladár, mikor 
Fizuméban laknak. Ez a sok vándorlás rányomja bélyegét a korai gyerekkora, 
hiszen sok helyen és sok nemzet tagjai között kell élniük, s amonarchia nem 
volt a legismertebb arról az oldaláról, hogy valami jól oldotta volna meg a 
nemzetiségek és a nemzetek viszonyát. Miel őtt értené, éreznie kell a fennálló 
rend visszásságát, s összefüggést keres és talál is: a „mulók", az olasz nem-
zetiség ű proletárgyerekek az elnyomottak: az örök lázadók. A magyar és a 
horvát gyerekek egymást uszítják az olaszokra, és ez eredményezi, hogy a 
kisgyerek a feln őttek világába is betekintsen, s rájön: a recept ugyanaz, 
csak a dolgok nem egy-két pofonnal, orrbeveréssel, hanem börtönnel, mun-
kábólkizárással végz ődnek. 

Tizenhat éves korában kerül Budapestre, a Borcsay utcai gimnáziumba. 
Most ismerkedik meg az 'új világgal, Ady forradalmával és egyb ő l elkötelezett-
je lesz, ha még nem is tudatosan, annak az eszmének, hogy „változtassuk 
meg a világot!", hisz ez a világ alapjaiban is rohadt már. 

Külön élmény számára a Nyugat minden számának megjelenése. Szen-
záció és vita tárgya is egyben. 

Ady félistenként lebeg a szeme el őtt, minden sora, minden szava szó-
zat hozzá. 

S leül verset írni. 

A versek kezdetlegesek, nehézkesek, utánérzések. 
De Ady, Karinthy már t űzbe hozták Ko 'mjátot, az ifjú tollat ragadott, 

mondanivalóját így akarja kifejezni, harcát így akarja foJytatni. 
Első  verseire (1909-1910) a Nyugat impresszionista lírájának fájdalmas 

mélabúja nyomta rá bélyegét. 
Először a Renaissance c. folyóirat hasábjain jelent meg. Versének címe: 

Élet-unalom.  

Az egyedüllét verse ez a költemény. Divatos utánérzéseké: 

„Idegszálakból szőve nékem 
a bágyadtság a hintaszékem." 

De az egyedüllét és a másolt kifejezések mellett van egy furcsa, egyéni, 
komjátos ebben a költeményben: 

„Mételyes virágok, fekete kalászok, 
álombontó kaszát nem fogok tirátok ..." 

mert győzni kaszával lehet. S a lázadók egyszer, nem is sok év múlva kaszát 
fognak, smenetelnek, a kaszával jönnek új rendet teremteni. 

A pesszimizmus valahogy másként jelentkezik Komjátnál, mint a Nyugat 
költő inél: ott dekadens, egy let ű nő  világ utolsó szép fénye, virága; itt egy-
részt irónia, hisz a mélabút, a szelíd ringást Komját groteszk, gúnyos képek-
kel bontja meg: a pesszimizmus befagyott tavának vékony jegére fut tuda-
tosan, hogy ropogjon ez a jég, rianása törje meg a tömjénes nyugalmat. 

392 



Szinte alig van olyan költeménye ebb ő l a korszakból, ahol a dekadens 
impresszionizmusra annyira jellemz ő  jelzőhalmozást használt volna. Ha meg 
is jelenik a sok jelző , akkor ez már eszköz, hogy az a sor, az a mondanivaló, 
ami a cikornyás — édeskés sorok után következik, kiugorjon, rikító transz-
parens legyen; 

„Minden nesztelen: csönd kívül-belül. 
Csönd, csönd, csönd fehérül, feketül. 

Libegnek — lobognak a házak. 

./. 

S eszembe ötlik: A nyomor örök!" 

S ő tér István azt mondja Komját korai verseir ő l, hogy a dekadens impresz-
szionizmus soha nem volt a költő  sajátja. Nem volt hajlandó bebugyolálni saját 
fájdalmait. Szokatlan, bizarr, olykor talán keresett szavak, indulattól f ű tött 
rövid mondatok, gyors közbekiáltások, a végtelen felé nyúló, sejtet ő  képek 
zilálták már ekkor Fis költeményeit. Itt a „messzeségek fogyhatatlan égnek", 
„dacosak" a vágyak — mintegy jelezve, hogy nem az élett ő l, a valóságtól 
kíván elfordulni a lélek, hanem csak egy sz űk szorító világ áporodottságában 
fuldokol, kínlódik. A rossz társadalmi közérzet lírája ez, s nem a dekadens 
meghasonlásé. 

Waldapfel József Komját korai id őszakáról azt mondja, hogy individualista 
— szimbolista, tagadhatatlanul dekadens íz ű  pesszimista versek jellemzik. 

1913. március 9. megjelenik A Dózsa-vér a Népszavában. S az újságot 
azonnal elkobozzák. 

Ady nyomdokain járó politikai vers ez már, a harcos Komját els ő  hatá-
rozott lépése. 

A költő  nem forradalmár még, inkább érzi csak, hogy vére mindinkább 
a harc felé viszi őt, s a történelemnagy harcosegyéniségét énekli. Még nem 
a paraszti keservek szimbóluma Dózsa György, lázad a költ ő , s Dózsa inkább 
egy 'biztos pont, akibe belefogózhat. 

Lépett egyet a tudatos forradalmár világa felé Komját ezzel a verssel. 
S talán itt, ekkor lett bel ő le egy eszme, egy világ angazsált harcosa is. Még 
csak a lázadás ösvényeit kutatja, de lába már lép, s körülötte már forr, 
pezseg a világ: 

„De holnap már ordít az ár 	 és minden, minden vérbe fül: 
az átkozott romok fölött 	 a Dózsa-vér az úr, az úr!" 

(A Népszavában megjelent verset Komját kés őbb átírta: Az els ő  változat 
„Piros folyó"-ja a második változatban „Vörös folyó"; a „halottas éjszaka" 
„szörny ű  jaj éjszaka" lesz. Az els ő  változatból olyan értelmezést is nyerhe-
tünk, hogy Dózsát azért idézi Komját, mert emléke, harca már elhalványult 
„És egyre tompul zenéje", míg a második változatban így fogalmazza meg ezt 
a sort: „És egyre böm'böl őbb zenéje". Tudni kell azonban azt, hogy . a vers 
átírására már a húszas évek végén került sor, a Tanácsköztársaság bukása 
után; egy olyan korszak után, amikor Dózsa nemcsak Pet őfi és Ady verseiben 
megjelen ő  valamilyen népi forradalmat, lázadást jelképez ő  alak, hanem a való-
ság alakja is, hisz 1919 tavaszán •a magyar proletárság eljutott odáig, hogy 
magyar elnyomóival szemben is álljon ki igaza mellett.) 

Ugyanakkor még egy felfedezése van Ko.mjátnak: a fiatalkori költ ő ideál, 
Ady, már nem tartja szorosan irányát a Nyugat irányához, hisz legigazibb 
mondanivalóját, a proletárverseket már kénytelen a Nyugaton kívül publikálni. 

Komját szemében nem haladó már a Nyugat, inkább olyan jelleg ű  iro-
dalmi lap, ahol a befutottak saját pozícióikat őrzik s törölgetik neveikr ől a 
fénytelenséget. 
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Soha nem volt a Nyugat munkatársa, s mire költészete kiforrott, akkora 
nem is találhatta helyét ebben a polgári tendenciájú orgánumban, mert útjaik, 
céljaik nem voltak azonosak. 

• 

„A FÖLD ALATTAM SÚLYOSAN GÖRÖG" 

1915 és 1917 között a modern „izmusok" hívének vallotta magát Komját. 
Expresszionista, futurista szabadverseket írt, s a magyar avantgarde folyóira-
taiba, Kassák lapjaiba, a Tettbe és a Mába dolgozott. Életútja ezzel a mozga-
lommal fonódott egybe néhány esztend ő re. 

A századel ő  avantgarde törekvéseit ma már helyükre rakta az id ő . Az 
eszményítő  romantikus köd s a fitymáló elutasítás egyaránt indokolatlan velük 
szemben. Annak látjuk az „izmusok" indázó, vibráló lázvirágait, amik való-
jában voltak: történeti jelenségként könyveljük el őket. Az impresszionizmus 
korát megél ő  kispolgári értelmiség lázadó ösztönösségének sajátos formája 
ez a művészi anarchia; helyesen érzett kérdésekre adott helytelen felelet. Az 
önálló társadalmi cselekvésre képtelen kispolgári értelmiség sajátos kusza 
pszichológiája, lázadó jobbra törése s riadt tanácstalansága tükröz ődött benne. 

Taszította, felháborította ezt az értelmiséget a hanyatló kapitalizmus elbo-
ruló barbár világa, tiltakozásra késztette a válságokkal és háborúkkal bekö-
szöntő  imperialista kor. 

Lázadnak az elembertelenedett élet ellen, de eszmei felkészültséghíján 
kénytelen-kelletlen önmagukat zárják el a valóban forradalmi mozgalmak el ő l. 
Telve vannak ellentmondásokkal, világnézetük, gondolkodásuk nem tudja letörni 
a korlátokat, melyeket éppen az a rend állított elébük, amelyik ellen harcolnak. 
Valójában ez a felelet a sok ellentmondásra, ami a Kassák vezette csoport 
programjában van. 

Szembefordulnak az élet hazugságaival, elítélik az egyén kiválását a 
társadalomból, tisztító közösségi életet hirdetnek, de ugyanakkor a szubjektív 
individualizmus rabjai: nem tudnak az én börtönéb ő l kitörni. 

Ők azok, akik szétvetik a vers kötöttségét, felborítják a rím és ritmus 
törvényszer űségeit, de forradalmi tettnek ez nem volt elég, hisz a polgári-kis-
polgári értelmiség eszmei pozícióiból kívánták robbantani a világot. 

De a háború kiterjedése a kor visszásságait el őtérbe helyezte, a „láza-
dók" most már látták, tapasztalták, mi az, amit el kell mondaniuk, hova kell 
csapni öklükkel jó nagyot. Véget értek .a díszes-dalom-virágos éljenez ő  beva-
gonírozások, a katonák érezték, hazug világ fenntartásáért, gy őzelméért kell 
harcolniuk. S ez a harc valaki másé, ők csak az életüket, vérüket adják, az 
eredmény bármi legyen: ők vesztesek lesznek. 

Komját költészetének fő  témája a világháború kitörését ő l kezdve a tilta-
kozás volt a háború ellen, az embertelen rémségek ellen. Ez a tiltakozás elein-
te még hagyományos ritmusú strófákban, közérthető  nyelven szólalt meg, csak 
a képes beszéd zordon túzlásaiban kereste a fantasztikus, eszeveszett öldök-
lés adekvát, néha egyenesen tébolyult víziók alakját ölt ő  kifejezését. De ebben 
a szenvedélyes háborúellenes költészetben kifejezésre jut az új, expresszív 
kifejezésmód is. 

Költészetében az ember tiltakozó döbbenetének adott hangot, de különös 
szerepet kap a cinizmusba hajló irónia is: 

„Hegyek ordító döbbenetje torpad! 
Menekül a síkság a súlya alól! 
Bukfencezik a holt s nem kéri a bérét! 
Bomlottan kongat a nap harangja!" 

Pontosan látja már Komját a háborút: „elfújta a szél az ég alól a föl-
det! ", s megszületnek az „újfajta katonadalok": a Menetszázad, az Eltűntek 
és a Sorozás. 

A Sorozást antologikus darabnak tartják sokan, a kor legjobb ilyenfajta 
versei között emlegetik: 
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Sorozás 

Csudarendes Péter! 
Jó lesz limnek-lomnak. 

Nyomnélküli Gáspár! 
Jó lesz keréknyomnak. 

Imádságos Mihály! 
Rossebnek a szájon. 

Sosesíró András! 
Jó lesz siratásnak. 

Iskolai tankönyvek számára 

Szagos-Tuba Ferkó! 
Jó lesz baligának. 

Terebélyes Máté! 
Nyárfás hektikának. 

Krisztustalan Gergely! 
Keresztnek a hegyen. 

Igazmondó Ádám! 
Jó lesz, hogy ne legyen. 

(1916) 

Iskolai tankönyvekbe szánja a költ ő  ezt a verset. Hogy generációk tanul-
hassák, láthassák, érezhessék az els ő  világháború borzalmait. 

De hol Fis itt a borzalom? 
Beállított képpel indul a vers: a sorozó bizottság el őtt áll a regruták 

hosszú sora, s kapják a legények a katonai beosztást. Ki gyalogos, m űszaki, 
utász, tüzér ... 

Valahogy így festett ez a hátországban s az olvasókönyvekben. 
A valóság azonban másként bánt ezekkel az emberekkel. Ruhájuk gyor-

san leszakadt, dics őségük megkopott. 
Komját versében két dolog dominál: két mondattipus. A felszólító (fel-

kiáltó) és •a kijelent ő  mondat. Nem csupán azért tesz felkiáltójelet a vers-
szakok els ő  sorainak végére, hogy a sorozó bizottság ő rmesterét idézze, célja 
inkább felkiáltani, •a távozó nevét tudatunkba vésni. S ezek a nevek sem 
mindennyaposak. Emberi tulajdonságok, gyarlóságok a vezetéknevek, a tömeget, 
a sok-sok névtelen áldozatot jelképezik: Csudarendes, Nyomnélküli stb. A 
kijelentő  mondat a valódi döbbenet: Komját írásmódjáról meg is jegyzi 
Kassák, hogy minden felkiáltás és a felkiáltójel jegyében történik. 

Az első  sorok felkiáltó jellege után a tragikumot, e kisemberek tragi-
kumát érezteti: egyszer űen eldöntik a felettesek, kib ő l mi legyen, hisz vala-
mennyien meghalnak, s a haláluk után átváltoznak: 'limlom, keréknyom, rosseb, 
siratás. Ez lesz bel ő lük. 

Verse úgy épül fel, hogy minden versszakban fokozottabbá válik a feszült-
ség, nagyobb a tragikum. 

Erre a költő i korszakára jellemz ő  a versek túlzilálása, s mégis a nagy 
vers szigorú törvények és korlátok között született. Nemcsak a ritmus kötött, 
de megjelenik a rím is, habár úgy hat, mintha a véletlen játszana közre csak, 
hisz a harmadik és .a negyedik versszak között nincs rím. 

A Menetszázad cinizmusa még kifejezettebb, mint a Sorozásé. Az el őb-
biben inkább szarkazmus dominál, míg 'itt merészen mondja ki: 

„Ne féjj, hét nap, hét éccaka furtonfurt ha megyünk: 
sose ér oda ez a masina!" 

Komját „büdösül masérozó" katonája így dalol: 

„Sej-haj, seje-haj! Haj, haj! 
Megdöglöm én is, akár a többiek!" 

Az Eltűntek cím ű  verse újra aziskolásoknak íródott. A költemény in-
kább a szókimondása miatt, s az egyid őben való megjelenés miatt van egy 
sorban az el őbbi kettővel, kétségtelen, hogy a vers megbomlik, nem tud a 
szándékos naivság, cinizmus s a mondanivaló egységet alkotni, mint az el őbbi 
kettőnél. 
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Elkötelezettsége most már lényében is tudatos cselekv ővé teszí Kom-
játot. Mindinkább er őt akar adni a „Csudarendes Péternek", hogy a saját 
harcukat vívják a bels ő  ellenséggel szemben. Noha ,kozmikus versei" (Kiál-
tás, Piac közepén, Kiköt ő, Utca stb.) még nem materialista versek, itt már az 
én hangsúlyozása mellett a mi is megjelenFik. 

Kiáltás cím ű  verse még világot mozgató varázscselekvést is tulajdonít 
magának: 

„Ó nézzétek! Emelem a karom 
s a táj utána vágyban fölszakad. 
A rög keménye párába szökik 
s húsomra vissza, 
izmot csöppöget a nap! 

Ki abajog?! .. . 
Ha egyes-egy, s ha csorda hömpölye, 
igyék kezemből fúlásig erő t: 
rossz tetemének megtartó rakoncát! 

A föld alattam súlyosan görög." 

Az egyéni kezdeményezés, az anarchikus program nem elégíti ki Kom-
játot, s a munkásosztály harcát nemcsak támogatja, hanem részese is kíván 
lenni. 1917-ben az októberi forradalom kitörése után néhány nappal szakít 
Kassákkal és a Mával, és más útirányt jelöl meg: minden szavával, cseleke-
detével a proletárforradalmat kívánja szolgálni. 

Kassák a szakítás után közöl még Komját-verseket, de ezeket már az 
első  önálló kötetb ő l, a Kiáltásból vette át. 

Ez a kötet a Ma .kiadványaként jelent meg. A kötet el őhangjaként egy 
olyan vers szerepel, amely formarokonsága ellenére túlhaladása is Komját e 
kötetbe foglalt költészetének, s átvezet az els ő  forradalmi vershez. 

A versminden hagyománnyal szembeforduló, minden individualizmust 
tagadó, helyenként szinte plakátszer űen tömör. 

„Kőbe-tömbözöttre lemarkolt világ! 
Mozdulat, szó, — csak múltba — kér ődzéssel élődik s 

mégis! tán mindenha voltnál jobban. 
Kiáltás! 

Tömegek torka torkollik az enyémbe. 
Tömegek ina rándul a moccanásomban. 
Az ő  bőrük pórusa tátog a b őrömön. 
Nyavalygó elkülönülés: dögöljön a mimes individuum! 

Csak egy vagyok a sok közül: proletár sorsom ágbogán is 
a sokból egybe-csöppentett erő  

Akinek ezerek tehetetlenségén tárulkoznom adatott! 

útálata a közönynek. 

Tagadása a belenyugvásnak. 

építő  józanság: mérföld-csattanó víziókban is. 

öklös váltigfejlődés: túl az öt érzék nyomorult 
kopottságain: a dolgok küls ő, hazug plasztikáján. 

Mert értelem, indulat s izom ősszéle: soha érőbb 
nem volt a tev őség! 

Vesző  emberségünk utolsó testvérvérét akarjuk át 
népeken és fajokon! 

Hogy megmaradjunk!" 

(1917) 
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Az én és a kozmosz összefüggése helyébe a költ ő  és a tömegek olyan 
összetartozásának hangoztatása lép, amelyben a maga szinte prófétai szere-
pének hirdetése mellett az is benne van, hogy ő  csak tolmácsa a proletártö-
megek szenvedéseinek és követeléseinek. 

Ettő l kezdve vége Komjátnál az individualizmusnak. 
Tömegrő l szól a tömegnek. 

A Kassáktól való különváláskor kész terve volt: 'kommunista folyóiratot 
akart szervezni. Kilencszáztizenhét lett volna a címe, 'hisz ez a szám az 
orosz forradalom történelmi dátuma, az emberiség legnagyobb gondolata. 
Ebbő l a gondolatból sarjad és ebbe a gondolatba olvad bele lapunk program-
ja ... Az irodalmat is 1917 szellemében akarjuk ..." 

Elkészítették a folyóirat el őszavát, ebben megbélyegezték a kapitalista 
társadalmat, amely ,megfosztotta a tudományt és ,a bel ő le fakadó technikai 
kultúrát egyetlen hivatásától, hogy az emberi boldogság és jólét forrása 
legyen". 

Minden új gondolatnak helyet kívánnak adni, amely az emberiség szel-
lemi, etikai és anyagi felszabadításának célját becsületesen szolgálni akarja. 

Ez a lap nem jelent meg, de ugródeszka volt, hisz az őszirózsás forra-
dalom els ő  napjaiban megjelent az Internacionálé, s ez kés őbb a Tanácsköz-
társaság hivatalos ideológiai orgánuma lett. 

Komját költő i korszakának második része lezárult. Ez költészetének leg-
érdekesebb id őszaka. Költőbő l öntudatos költőforradalmárrá lesz, azonosul a 
néptömegekkel. Költészete lesz űkül abban az értelemben, hogy érzelemvilága 
jóformán csak a politikumra korlátozódik; az élet megváltoztatásának er ő s 
akarása mozgatja és szinte megsz űnik számára minden, ami ezen kívül esik. 

„BENNÜNK FÖLRENG A FÖLD." 

A KMP megalakulása után Komját mindinkább a politikai élet részese 
lesz, így költészete is magán hordozza a történéseket. Agitatív versei monda-
nivalójuk szempontjából nagyon is id őszerűek, a kor legforradalmibb versei 
talán; de ezek a költemények már nem az igazi líra m űhelyében születtek. 
Ko:mját tudatában volt annak, hogy a háború idején megkísérelt forradalmiság 
— a szindikalizmus és az anarchizmus — csak zsákutca, így egyetlen biztos 
pontot tudott: Lenin eszméit. 

Új kötetének is rendhagyó címe van: Új Internacionálé, mintegy jelzi 
ezzel is, hogy a szocializmus és a lenini út elkötelezettje lett. Ebben a kötet-
ben a formalista kísérletezést ő l való megtisztulás ,is megkezd ődött. Szokat-
lanul sok asszociációt s ű rítő  szó s a gondolat rövid mondatokba tördelése 
marad meg az expresszív stílusból, meg a zenei és fest ő i elem tudatos kerülése, 
valami egészen egyedüli keménység, ridegség. 1918 végén — 1919 elején 
megszülettek a kommunizmus eszméje mellett hitet tev ő  első  magyar versek: 
Új Internacionálé, Orosz testvérek elé és a Bolsevikiek. 

„Felétek kiáltunk!" 
Így kezdi az Orosz testvérek elé c. versét. Közvetlenül a Tanácsköztár-

saság el őtt íródott ez a vers. A rendszer betiltotta a KMP-t, s Komját mintegy 
természetes segítséget vár a magyar határ felé közeled ő  szövetségesekt ő l, aki 
„téren s véren át" jön „megtartózhatatlan". 

A következ ő  szakaszban Ady hangjának folytatását is érezzük: 

„A voltakról lepállott a hazugság. 
S itt még bitangok fognák az id ő t. 
Itt még halálba fojtanának: 
»barátok« s nem barátok." 

A diktatúra bukása után hetekig Budapesten bujkál még. A halálos vesze-
delemben a szocialista forradalom •eszméjéhez való h ű ségrő l s a győzelem-
ben való rendíthetetlen hitér ő l Hitvalló dac cím ű  versében tett ekkor vallomást: 
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Testvérek) 
kiket egybeontott a százszor-jóság 
törvénytevőre 
a mi testünkkel igazúl az élet. 

Inak vagyunk a szörnyű  szakadatban. 

Építő  plazma. 

S erősek, — 
mint a megmásíthatatlan. 

Bujdoklás?... Börtönfal?... Halál? 

Mi kitörünk: 
dús mindenütt lev ők, 
a földből és a vérb ő l! 

Szénnel és sóval. 
Rögök közén a fölüt ődő  fűvel. 
Minden leheletben. 
Minden moccanásban. 
Újra! Meg újra! 
Mégis és mégis! 

Komját elvileg azonban nem törte át ekkor még az „izmusok" visszahúzó, 
fékez ő  elveit. De az új élményemegvan: m űvészetének a vállalt kommunista 
eszmeiség, .ha nem is új irányt, de új csengést adott. Szavai megkeményedtek, 
higgadni kezdtek. Ha egyel ő re az avantgardizmus formai köntösében is, valami 
egészen új készült: az emigrációban létbiztonságot kapott Komját, megtalálta 
helyét a világban és a társadalomban. 

Egység címen lapot indít, új forradalmi folyóiratot, amely a munkás-
osztály és a haladás híveinek egységét jelképezi az el ő retörő  fasizmus ellen. 
Anyagi okok miatt a lapnak mindössze két száma jelent meg, de így is jelen-
tős helyet foglal el a Tanácsköztársaság utáni emigrációs publicisztikában. 

„DERÉK FIÚK: A KOMMUNISTÁKAT KÖVESSÜK!" 

A bécsi emigrációs id őszak után következett Berlin. Komját minden per-
cét az NKP-nak szentelte, így résztvev ője lehetett a tömeg- és éhségsztrájkok-
nak, a rend ő rséggel és a fasisztákkal való összet űzésnek, s érezte, hogy a 
válság napról napra fokozódik, az NKP ereje n ő . 

Költészetére nagy hatással és alakító, formáló er ővel van ez az id ő . 
Leveti az anarchikus és az avantgardista küls őségeket: ábrázolása szocialista 
realista. 

Különösképpen az 1924-es Lenin-verse és az 1923-as őszi Thálmann vezette 
munkásfelkelést megörökít ő  „proletárballada", Hamburg októbere, jelzi áttö-
rését. 

A Hamburg októbere nemcsak a német munkások harcának nagy költe-
ménye. Igazán most lesz, ebben a versciklusában Komját internacionalista köl-
tővé, hisz Hamburg ,munkásai „Lenin els ő  szabadító szavát" követték, s a 
„szegények hatalmát" akarják fölépíteni. 

A tiszta líra mellettmegjelenik a liniko-epikuséletábrázolás. Az ilyenféle 
balladás kompozíciók a húszas évek orosz és német, valamint cseh, bolgár és 
román forradalmi költészetre is jellemz őek. A ballada újjászületése megy itt 
végbe, kapcsolatban az Búj kollektív szellemmel s .a tömegekhez szóló, töme-
geket mozgató irodalmi törekvéssel. 

„Tudják: 
odakint áll a harc! 
Lebírhatatlanul. 
„Ki a foglyokkal!" 
„Kenyeret!" 
„Derék fiúk: a kommunistákat kövessük!" 
„Ha addig is! ... most mindent akarunk!" 
„Leszámolunk, kutyák!" 
Az elvetett mag égig verte sarját: 
abajog, lódúl, fenyeget az osztályos tömeg!" 
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Ezután már a munkásmozgalom harcainak és •a nép mindennapi életének 
konkrét térnél foglalták el a forradalmi elvontságok helyét. Tisztábban látja 
Komját a kommunista író feladatait. Vallja, hogy a valóságot és csak a való-
ságot lehet írni. 

Az avantgardizmust maga mögött hagyva, Komját nem tér vissza a 
kötött formához. Az er ős gondolati jelleghez a dalforma nemigen illett, rit-
musa is inkább gondolati, mint zenei. 

Komját költő i alakulását nemcsak •a forradalmi valóság •érteti meg, ha-
tott rá a Tappista lehúzó elv is. A központi helyre állított agitáció megha-
misította, ellaposította a szocialista irodalom és a valóság közti tényleges 
kapcsolatot. Igaz, Komját nehéz helyzetben van, elszigetelten él hazájától, a 
legfőbb realista éltet ő  elemtő l, de ez számára nem lehet mentség. 

„HALLOD, AZ ÉLET HOGYAN ÉNEKEL?" 

Az utolsó évek költészetére már korántsem a mozgalomba való bezár-
kózás jellemző . Az élet egészének ábrázolása, a szocialista realizmus m űvészi 
módszere, az egész népre, minden dolgozóra való hatás igénye ad új, gaz-
dagabb lehetőségeket költőnknek. A szerelem, életöröm, •a természetben s 
az emberi szépségben való gyönyörködés is kifejezésre jut gazdag hangsze-
relés ű  lírájában. 

„Hallod, az élet hogyan énekel? 
Szárnyai és bukik, ujjong és perel. 
Éhen kurrog s böfögve telik el. 
Bömböl, susog, parancsol, könyörög, 
szorong, dörömböl, fenyeget, hörög. 
Hallod mint távírórúd testében az áram, 
zümmögve hogy kering a nedv a fában? 
Hallod a zajlást a némaság mögött? 
S a búza-dárda hangját, 
amint neszezve átüti a friss rögöt?" 

Az egész élet átélésének, az egész természet és társadalom költ ő i meg-
mozdulásának igénye elvimegfogalmazásban is megszólal Komját egyik ver-
sében, A lélek mérnökeiben, s ez egyszerre ars poetica és a dialektikus ma-
terializmus költő i 'kifejezése. 

A verskezdés igen érdekes lírai helyzet és hangulat: 

,.Kora tavasz. 
Gyenge szálacskák kellemén 
hajlókázik hancúrosan a fény. 

Ágon a friss dudor 
kipörsen viszkető  örömmel. 
Szaglik a föld keserűn-édesen: 
a földnek mustja forr." 

De gyorsan áttér a proletár öntudatosodásának folyamatára: 

„Nehéz az útja. 	 Már támad, torpan, bukik s újra támad. 
Nyomor, szesz, kórság, hazug szó 	Már céltudatos szervezett tömeg. 

[lehúzza. 	Már marsol együtt, úgy tanulja meg, 
megragadni ama lenini láncszemet. 

De már töpreng, 	 Már elkapta lelkét a vihar: 
Már sejti hol a front. 	 Már minden áhít, már minden akar. 
Már kiveszik belőle az alázat. 	 Már állja tűzön-vízen a sarat: 
Már követel, már lázad. 	 üzemben, utcán, barikádon, 

börtönben és bitófa alatt." 

Az új, a szabad világot sóvárogta, ezért dolgozott pihenést nem ismerve. 
Ő  maga ezt az új világot soha meg nem ismerte, mert váratlanul meghalt. 
Éppen akkor, mikor a fasizmus els ő  nagy nemzetközi kalandja, a spanyol-
országi beavatkozás ellen hívta harcba a népeket, a szabadság minden hívét. 
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Soha egy percre sem ingott meg forradalmi meggy őződésében, a pro-
letariátus és vele az emberiség világméret ű  győzelmébe vetett hitében. 

A madridi indulón (A nemzetközi brigád indulója) kívül utolsó versében 
(Öröm) a halálmegvető  elszánásnak ad kifejezést, hogy csak addig akar élni, 
amíg lankadatlanul tud dolgozni, szolgálni a legnagyobb, legszentebb ügyet, 
amelyre az els ő  világháború idején föltette életét. 

SUMMÁZÁS 

Költő i hagyatéka nem gazdag, abban is elég sok az útkeresés emléke. 
Hajszolt élete, szakadatlan politikai-publicisztikai munkája nem hagyott sok 
időt .a m űvészi alkotásra. De az érett költészet kisszámú alkotása az élet-
ábrázolás és lírai kelés kivételes gazdagságával, sokféleségével és eredetisé-
gével rendíti meg az olvasót. 

„A szocializmusért vívott harc s a szocialista fejl ődés egyik leglénye-
gesebb emberi-lelki mozzanatát tükrözte vissza költészete: a szocialista hu-
mánumot." 

„Harcosként, kommunistaként élte Komját kora életét: a cselekv ő , har-
cos ember, a szocialista ember m űvészi tudatosítójává, érzéseinek kifejez ő -
jévé válhatott. Nemcsak az els ő  magyar kommunista költő  volt, hanem egy-
ben ,irodalmi .újító s úttör ő  is: kiküzdötte a szocialista realizmus ábrázoló 
módszerét. M űvészi örökségének számbavétele éppen ezért nemcsak az iro-
dalomtörténészi kegyelet dolga. (...) Az úttör ő  el őd, az első  magyar kom-
munista költő  a maga művészi, emberi fejl ődésével, elért eredményeivel tuda-
tosító és segít őtárs lehet mai Irodalmunk számára is." (Király István) 
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ÉGTÁJ 

KASZA BÁLINT 

A NYELVMOZGALOM ÉS A SZABADKAI 
MAGYAR SZÍNÉSZET SZÜLETÉSE 

A II. József reformjai és újításai nagy hatással voltak Szabadka életére és 
további fejl ődésére. ő  az országot másképpen osztotta fel, mint eddig volt. 
Reformálta a vármegyéket és a városokat, a német nyelvet tette hivatalossá 
és az adóztatásra is biztosabb alapokat keresett. Az ország új felosztása foly-
tán városunkat 1785-ben Bács vármegyével és a Tiszán túli Torontál, Temes, 
Brassó vármegyékkel egy kerületbe osztotta, melynek élére Bachó Jánost ne-
vezte ki. A szabad királyi városok önállóságát megszüntette és kerületekbe 
sorozta be, a magisztrátusokat is kinevezés útján állította össze. Ez alól az 
intézkedés alól Szabadka sem képezett kivételt.' 

II. Józsefnek abból az elvéb ő l, hogy „a mez őgazdaság termel csak egye-
dülértéktöbbletet", új adózási rendszer alakult ki. Minden adót a 'földjára-
dékra kell kivetni, az ipart meg kell szabadítani az adóktól és az állami be-
avatkozástól. Ilyen gondolatoktól vezéreltetve az új adózási rendszerének meg-
valósítására II. József 1784. aug. 16-án általános népszámlálást, földmérést és 
birtokbecslést rendelt el. Ez a császári intézkedés nemcsak Szabadkán, hanem 
országszerte nagy felháborodást keltett, több helyen ellenállást is idézett 
el ő . A szabadkaiak némi zúgolódással ugyan, de aránylag mégis simán haj-
tották végre az intézkedést, mely a városban 1784. november 3-án kezd ődött 
és már 1785 március végén be is fejez ődött. Szabadkának ebben az id őben 
20 708 lakosa volt. Összehasonlításként említem meg, hogy Újvidéknek 8998, 
Zombornak 13 306, a vármegyének pedig 227 147 lakosa volt. 1788-ban a lakos-
ság nemzetiségi összetétele a városban a következ őképpen oszlott meg: 
17 043 illírt (horvát, illetve szerb), 3024 magyar és 80 német anyanyelv ű  

1 lványi István: „A mi városunk tanácsát a kerületi f őnök 1786. aug. 7-én rendezte, mely 
alkalommal az eddigi tizenkét tanácsnok és egy bíró helyébe összesen csak 6 tanácsnokot 
nevezett ki. Éppen így kinevezés által töltettek be a választott község megürült helyei: és-
pedig mindkét helyre szerbek is vétettek be, miután II. József a város privilegiumának erre 
vonatkozó pontjait t ü r e l m i rendeletével hatályon kívül helyezte." 

2. IIlyr néven ebben az id őben a horvát és a szerb lakosságot nevezték. A horvátok r. kato-
likusok, a szerbek pedig görögkeleti, pravoszláv vallásúak voltak. A középkori szerb feudális 
állam neve R a š k a volt, lakosságát pedig a magyar és az osztrák források rácoknak, illetve 
Rátzennek nevezte. A rác, rácok szó jelentése kés őbben gúnyos, részben sért ő  jelentést kapott. 
A Szabadkán él ő  „katolikus rácok" nem szerbek, hanem horvátok .voltak, de a szerb és a 
horvát nyelv hasonlatossága valószín ű leg megtévesztette a nem eléggé jártas krónikást és a 
horvátokat „katolikus rácoknak" nevezte. 

Az itt él ő  horvátokat bunyevácoknak nevezték. A ma is itt él ő  bunyevácok ősei a XVII. 
században Boszna-Hercegovinából, illetve Dalmáciából telepedtek a városba és környékére. 
Egyesek a bunyevác elnevezést a Buna folyótól származtatják, mások pedig a b u n a szótól, 
mely zavargást, lázadást, forradalmat jelent. A sok más feltevés közül e kett ő  látszik a leg-
elfogadhatóbbnak, habár száz százalékban egyik sem bizonyítható. A szó alaktanilag úgy keletke-
zett, hogy a »buna« szóhoz az »ac« f őnévképz ő  járult és született meg a bunyevác szó,• mely 
a nyelvnek megfelel ő  hangtani változásán esett át. 
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lakosa volt. Ebben az évben a városban 20 147 ember élt, melynek egytized 
részét képezték a szerbek, kik görögkeleti vallásúak, a többiek pedig római 
katolikusok voltak. 

A nyelvkérdés a feudalizmus bomlásának és a kapitalizmus bontakozá-
sának idején került el őtérbe és els ősorban a városban él ő  burzsoázia, illetve 
a polgári törekvéseket hordozók közvetlen osztályérdeke emelte politikai fon-
tosságúvá. A születő  burzsoázia a piac feletti egyeduralomra tart igényt, és 
mivelhogy a nyelv az eladó és a vev ő  érintkezési eszköze, a polgárság a 
nyelvet a vetélytársakkal szemben hatalmi céljaira is felhasználja. A város 
a Habsburgok elnyomását nyögte, területét több nemietiség lakta, er ős feu-
dális osztállyal, de számottev ő  polgári osztály hiányában, más társadalmi 
osztályra vártak a reformok kulturális és politikai téren egyaránt. Az akkori 
társadalmi rend sem a köznemességnek, sem a polgároknak nem sok bizton-
ságot és boldogulást biztosított. A köznemes még csak boldogulhatott, de 
a nem nemes már alig-alig. Err ő l a jelenségrő l Hajnóczi a következ őket álla-
pítja meg: »... a valóság az, hogy a nem nemeseket nem tekintik a néphez 
tartozóknak, és ha ,még Solon bölcsességével lennének is megáldva, a hiva-
talviseléshez nem veszik be őket. De a szegényebb nemes is, ha valamilyen 
rangra fel akarja magát küzdeni, térden kell csússzon a f őúr vagy a f őpap 
el őtt, kegyeiért kénytelen könyörögni, vagy bármilyen módon is a f őúr párt-
fogását kell elnyernie. Ezen át vezet az érvényesülés útja, nem az iskolán 
keresztül." 

Ilyen körülmények között a nyelvmozgalom is csak nehezen bontakoz-
hatott ki, mert a főnemesség rendi, illetve osztályérdekekb ő l gátolta a kibon-
takozását. Érthet ő , hogy Szabadkán ez a folyamat még lassúbb ütem ű  volt, 
mert a jórészt idegen nyelv ű  lakosság is befolyásolta a mozgalom fejl ődését. 
A szabadkai többségében nem magyar nyelv ű  lakosság támogatja a magyar 
nyelv kibontakozásának az ügyét a városban, mert a nyelvmozgalomban fel-
ismerte az osztályérdekeket és a polgári haladás útját. Így nem is csoda, 
hogy Iványi a nyelvmozgalomról a következ őket jegyzi fel: „A nemzet azon 
törekvésében, hogy a magyar nyelvnek minél nagyobb tér nyittassék, és 
hogy hivatalos közegnek ismertessék el, igen buzgón részt vett a maga ha-
táskörében a mi városunkban is. S ezen tény reá nézve annál nevezetesebb, 
mert az itteni lakosság aránytalan nagyobb része nem is volt magyar ajkú, 
hanem a tanács tagjai, bár idegen származásúak, a magyar nyelvet mégis 
értették."' 

Nagyon természetes, hogy a nyelvértés mögött az osztályérdek is meg-
húzódik, mert a nyelvmozgalom rendi érdekekkel történt keveredése ellenére 
azzal, hogy az országot egybefogó gazdasági és kulturális kapcsolatok meg-
teremtésének legelemibb feltételét — a nyelvet — igyekezett e funkcióra 
alkalmassá tenni, a polgári fejl ődés irányába mutatott. Ebben a folyamatban 
városunkban két másik tényez ő  is komoly szerepet játszott. Az egyik az, 
hogy a nem magyar, de els ősorban is a szerb és a horvát lakosság nemzetté 
válása valamivel kés őbben indult meg, a másik pedig az, hogy már a nyelv-
mozgalom els ő  programadójánál is, Bessenyeinél, és kés őbben is, ott találjuk 
a magyarosítási szándékot. Sem ebben, sem a kés őbbi programokban, habár 
a nyelvmozgalom sok nemzetiség ű  országban indult meg, nyoma sincs annak 
a gondolatnak, hogy az ország többi népe gyarapíthatja-e kultúráját saját 
anyanyelvén. 

Az ilyen országos viszonyok hatással voltak a városban uralkodó álla-
potokra is. A nyelvmozgalom városunkban is haladó törekvések kifejez ője 
volt még akkor is, ha csírájában benne volt már a magyar nyelv terjesztésé-
nek, más nyelv ű  népekre való ráer őszakolási igénye is. A II. József reform-
jaival szembeforduló rendi ellenállás hatalmas segít ő  társat talált a nyelv-
mozgalomban, a gyarmatosítás elleni küzdelem pedig az anyanyelv ű  irodalom 
által közvetített felvilágosodott eszmékben, de az ébredez ő  magyar nacio-
nalizmus nemcsak a feudális elmaradottság és az osztrák elnyomás ellen 
indult támadásra, hanem az ország nem magyar népeinek elmagyarosítását 

3. Iványi István: Szabadka szabad királyi város története I. kötet, 387. 
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is célul tűzte ki akkor, mikor e népek elindultak a nemzetté válás útján. Türel-
mi rendeletével II. József a nemkatolikusok el őtt is megnyitotta a közhivata-
lokat, ami különlegesen a pravoszláv szerb értelmiség kifejl ődését mozdította 
elő . Ez az új értelmiségi réteg fogalmazta meg a feudális viszonyok közt las-
san csírázó polgári törekvéseik ideológiájaként a nem magyar népek politikai 
követeléseit is. 

A meginduló nyelvmozgalomnak 11. József nyelvrendelete adott lendületet, 
hiszen azzal indokolta lépését, hogy a magyar nyelv alkalmatlan arra, hogy a 
közigazgatás és a kultúra nyelve legyen. Ehhez párosult még Herdernek is az 
a jóslata, hogy a barbár múltú, hazájában kisebbségben él ő  magyaroknak né-
hány évszázad múlva nyelvér ő l sem tud a világ. II. Józsefnek e rendelete reak-
ciójaként fellendül ő  nyelvmozgalom mögött is meghúzódott a politikai cél, a 
rendi érdekek védelme. Ezzel magyarázható az is, hogy az arisztokrácia által 
korábban elfeledett vagy lenézett barbár magyar nyelv ápolásának ekkor már 
főúri pártfogói is voltak. 

II. József nem kisebb feladatot t űzött maga elé, mint a különböz ő  törté-
nelmi fejl ődésű  tartományokból álló, sokféle népet számláló birodalomnak egy-
séges, erős német államhatalommá való kovácsolását. Ebben az elképzelésé-
ben és a birodalom kormányozásában a császár vette át a központi szerepet, 
ami pedig a nyelvrendeletet illeti, Magyarországra nézve már a Ratio Educatio-
nis 1777-ben kijelenti, hogy a latin nyelv mint holt nyelv nem lehet a közigaz-
gatás nyelve; a magyar nyelvet nem tekinti országos nyelvnek, mert az oláh és 
a német éppen úgy el van terjedve, mint amaz. Leghelyesebb tehát azt a nyel-
vet tenni hivatalos nyelvvé, melyen már eddig is a politikai és a hadi ügyek 
vezettetnek. „Az egynyelv űség egyesíti és hatalmassá fogja tenni a monarchiát, 
miként ezt Anglia, Franciaország és Oroszország példája mutatja."' II. József 
1784. november 1-én kiadott rendelete szerint a megyei és városi közigazgatást 
is német nyelven ,kell vezetni. Ekként akarta II. József 1795. november 1-ig az 
összes magyar politikai és közigazgatást németté tenni. Teljes germanizációs 
törekvéseit bizonyítja az is, hogy az országgy ű lés tanácskozási nyélvéül is há-
rom év múlva a németet rendelte el. 

Különösen súlyosan érintette ez a rendelkezés az ifjúságot, mert 1784-t ő l 
a gimnázium I. osztályába csak olyan tanulókat lehetett felvenni, akik bizonyí-
tani tudták, hogy németül írni és olvasni tudnak. A rendelet zárószava katego-
rikusan kimondja, hogy a Fölség elhatározott szándéka, melyt ő l őt eltéríteni 
nem lehet, mert meggy őződése, hogy mindez a „magyar nemzet javára és be-
csületére váland." 

Amikor II. József visszavonta rendeleteit, 11. Lipót ugyan biztosítást adott, 
hogy a közügyekben más idegen nyelvet nem fog alkalmazni, a magyar nyelv 
tanítására vonatkozóan is intézkedett valamit, de ez édeskevés volt; így a 
magyar nyelv ügye továbbra is másodrend ű  kérdés maradt. 

A XIX. század els ő  negyedének végére kialakult az egész nyelvterületre 
vonatkozó irodalmi magyar nyelv, ezzel a nyelvmozgalom, de a magyar kultúra 
ügye sem az országban, még kevésbé városunkban nem oldódott meg, minde-
nesetre a fejl ődés kezdeti szakasza lezárult és a mozgalom meger ősödve és a 
fejlődés ,új útján indult el. Kézzelfogható eredmény a városban is csak alig 
volt látható, hiszen a városi közigazgatási jegyz őkönyveket továbbara is, egé-
szen 1839. január 1-ig latinul vezették, még mindig nem Szabadkán, hanem 
Maria Theresiopolisban. 

A nyelvmozgalom fellendülése nyomán a német színjátszás mellett a 
városban kialakult a világi magyar színjátszás is, mely a város kulturális éle-
tében mind jelentősebb szerepet játszik. 

A MAGYAR SZÍNJÁTSZÁS SZÜLETÉSE 

Színházi körökben általában úgy tartják, hogy a jól men ő  színházat sose 
zavarja, ha történetesen egy másik színház is jól megy. No, ez a szabály vá-
rosunk színjátszására nem igen i;hl:i1k rá, mert amióta Kilényi Dávid els ő  ma-
gyar vándor színtársulata a városban megjelent, megindult az állandó hol csen-
des, hol viharosabb vetélkedés a német és a magyar színjátszás között. 
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Amint tudjuk is, a világi színjátszás a városban az 1780-as években in-
dult meg. Az els ő  világi színjátszók a német vándorkomédiások voltak. Ezt me-
gelőző leg a Szabadkán is meglehet ősen fejlett egyházi jelleg ű  iskoladráma, is-
kolai színjátszás létezett, mely el őbb latin, majd kés őbb, amikor fokról fokra 
elvilágiasodott, nemzeti, illetve magyar nyelv ű  lett. A világi közönséghez való 
igazodása céljából el őször is az iskoladrámák nyelve változik meg. A ránk ma-
radt feljegyzések szerint Szabadkán az els ő  iskolai színiel őadást 1767. augusztus 
9-én tartották meg. 

E néhány adat is azt bizonyítja, hogy 1818-ban, amikor a magyar világi 
színjátszás a városban megindult, a színjátszásnak már hagyományai voltak. Az 
első  magyar el őadást a várósban Kilényi Dávid igazgató kóbor színészekb ő l 
és kicsapott diákokból álló társulata játszotta, mégpedig óriási sikerrel. A vá-
rosi tanács nagyon szívesen látta őket és saját költségén a gimnázium nagytér-
mét az el őadás céljaira át is alakíttatta. Ezeknek az el őadásoknak olyan nagy 
volt a sikerük, hogy ünnepnapokon két el őadást is kellett tartani, ilyen sikerre 
a német társulatok nem tarthattak még a színvonalasabb el őadásokkal sem 
igényt. A nagy siker híre hamarosan eljutott a helytartótanácsig is, és az in-
tézkedés sem váratott sokáig magára. Elrendelték, hogy az iskolai helyiségeket 
ilyen erkölcsöt veszélyeztet ő előadások céljaira nem szabad felhasználni. A vá-
rosi tanács sem adta könnyen fel a harcot, hanem a nagyvendégl ő  ivószobáját 
alakíttatta át színházteremmé és itt folytatták Kilényiék az el őadásokat. A kö-
zönség sem sokat bánkódott emiatt, s őt sokan még örültek is, mert a nagyven-
dégl ő  ivószobájában pipafüst és borozgatás mellett élvezhették az el őadásokat. 
Az ivószobából átalakított színházteremnek a színészekre nézve más hátrányaí 
is voltak. A színpadot csak nagy üggyel-bajjal, az udvaronkeresztül létrákon 
tudták megközelíteni és csak így juthattak be a színpadra. Ez a m űvelet a 
színészek, de els ősorban a színészn ők részére nem kis veszélyt rejtegetett, 
egy alkalommal ez a sajnálatos eset is metörtént: ,,... ugyanis a színészeknek 
a színpadra egy ablakon keresztül létrán kellett bemászniok az udvarról, ha el-
következett jelenetük. így egy alkalommal, mind őn egy könnyfacsaró jelenetek-
kel tömött drámát, a közönség kedvenc darabját adták el ő , a társulat primadon-
nája, Ecsedi Jozefa, a kor követelménye és divata szerint, mid őn átszúrta a 
mellére kötött marhahólyagot, melyben a vért helyettesít ő  vörösre festett víz 
volt rejtve, az végig folyt ruháján s kilépve a függöny lebocsátása után a szín-
padról, a januári fagyasztó hideg következtében úgy áth ű lt, hogy veszélyes 
beteggé l őn, minek következtében a társulat kénytelen volt el őadásait beszün-
tetni, mid őn azt újra megkísérlé, már egy el őbbi ígéret folytán helyét egy né-
met operatársulat foglalta el s kénytelenek voltak Bajára, majd Pécsre köl-
tözni."' 

Ez az eset rabból a szempontból is érdekes, hogy már ekkor, az els ő  
magyar el őadás alkalmával, a magyar színjátszás megjelenésével megindul a 
verseny a német színjátszással. Bauer József az esettel kapcsolatban a követ-
kezőket is feljegyezte: „Úgy látszik, a szabadkaiak maguk is megelégelték ezt 
a társulatot, mert mind őn primadonnájuk felgyógyult s újra folytatni akarták az 
előadásaikat, a tanács kijelentette, hogy el őbb adott ígérete alapján a színi hely-
séghez egy német színtársulat formált jogot." 5  

Egyébként Bauer a Kilényi-társulat 1818-as vendégszereplését más szem-
pontból is kétkedéssel fogadja és azt állítja róla, hogy „megbízhatóság dolgá-
ban kifogásolható ez az adat." Ezzel szemben a Szabadkai Városi Történelmi 
Levéltár két okmányt is ő riz a Kilényi-társulat 1818-as itteni vendégszereplésé-
rő l. Az egyik bizonylat a társulat szabadkai viselkedésér ő l,' a másik jelentés a 
társult szabadkai tartózkodásáról.' 

Az elmondottak után mégiscsak el kell fogadnunk azt a tényt, hogy Sza-
badkán a magyar színészet 1818-ban a Kilényi-társulat els ő  itt-tartózkodásával 
kezdődött, még annak ellenére is, hogy Bauer a következ őket is megjegyzi ró-
la: „A magyar színészet története úgyszólván a nemzeti nyelv hódító útjának, 

Dr Váli Béla: A magyar színészet története. 
Bauer József: A magyar színészet legrégibb nyoma Szabadkán. 
Városi Történelmi Levéltár: 15. A. S/pol. 1818. 
Városi Történelmi Levéltár: 15. A. 95/pol. 1819. 
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lassú térfoglalásának története. Ebb ő l a szempontból tekintve m űveltségtörté-
neti fontosságú dolog annak a ténynek a tisztába hozatala, vajon hazánknak 
nemzetiségekt ő l lakott vidékein mikor találunk a magyar színészetnek els ő  nyo-
maira? Vármegyénk területére ugyan elég (kés őn jut el e nagy mozgalom első  
hullámverése, de mégis elég korán arra nézve, hogy az utolsók közé kellene 
számíttatnunk. Víszont az a tény, mely az 1825. évi szabadkai vendégszereplés 
nyomán az ottani magyar színészetnek állandósítását vonja maga után, azt iga-
zolja, hogy csak lelkes kezdeményez ők híjában kellett 1826-ig várni. 

Tehát végérvényesen megállapíthatjuk, hogy a magyar színjátszás a város-
ban a Kilényi-társulat elles ő  szabadkai vendégszereplésével 1818-ban indult meg 
(ez a társulat kés őbben is játszott a városban), és ett ő l kezdve a magyar és 
a német társulatok váltogatják egymást. Nehezen ellen ő rizhető , de fő leg bizo-
nyítható feljegyzések alapján olyasmir ő l is tudomást szerezhetünk, hogy a né-
met színészet igyekezett minél több borsot törni a kialakuló magyar színészet 
orra ála, de találkozunk kölcsönös vádaskodásokkal is, sem ezeket, sem az 
előbbieket nincs szándékunkban kétségbe vonni, mert ez a színház végered-
ményben mégis már ü z I e t, foglalkozás, megélhetési lehet őség volt. Megél-
hetést, kenyeret, egzisztenciát jelentett a színészeknek, a németeknek inkább, 
mint a magyaroknak. Már a magyar színészet kezdetének az elején is óriási 
különbségek voltak a német és a magyar színészet és színjátszás között. Ép-
pen ezért nem érdektelen a számunkra, hogy megvizsgáljuk, mit adott a né-
met színészet a magyarnak, illetve mit kapott t ő le, vagyis miben különböztek 
egymástól? 

Az első  magyarországi magyar nyelv ű  világi színiel őadást német színé-
szek tartották 1794-ben Budán a Duna-parton álló faszínházban, melyet Reischl 
budai ácsmester a német színjátszás számára épített. Ebben az épületben 
indult meg utóbb a magyar színjátszás is és vált rendszeressé. Az els ő  ma-
oyar darabot, Möller Waltron gróf katonadrámáját Gyarmathy Sámuel nyelvész 
tanította be a német színészekkel. Már ez a néhány sor is elárulja, hogy a 
magyar színészet sokat kapott és tanult a némett ől, ,elsősorban is m ű sort, szín-
házat, közönséget és nem utolsósorban színpadi játékot. Ez volt Budán a hely-
zet, amelytő l a szabadkai sem sokban különbözött. 

Hogy a magyar színészet m űsora ebben a kezdeti szakaszában mib ő l 
állt, azt Kelemen Lászónak, az els ő  magyar színészek egyikének ránk maradt 
saját • kez ű  feljegyzéseibő l láthatjuk. E feljegyzés szerint jobbára gyenge dráma-
írók fordításaiból; ezek közé tartozott Brandes, gróf Brühl, Bretzner. Gebler, 
Haffner, Möller, Schiikaneder, Schröder, Soden gróf, Spiess, Weisse, Zieg.ler 
m űvei, de fő leg Kotzebue, aki szinte önkényesen uralta a magyar színpadot. 
Kotzebue-val valóságos kultuszt üztek. Els ő  műveit is el ő ször magyarra fordít-
ják le, a színpadokon pedig nagy el őszeretettel játsszák. Kotzebue el őször iro-
dalmi jelleg ű  fordítások útján jut el a magyar színpadra, kés őbben erre a köz-
vetítésre már nem volt szükség, mert a színészek maguk is nagy el őszeretettel 
fordították és játszották darabjait, és árasztották el vele a magyar színpadot. 
Itt kell szólnunk a német színészet Hanswurst elleni csatájáról is, melyben 
Hanswurst és a rögtönzés vereséget szenvedett és kénytelen volt fokozatosan 
visszavonulni a németszínpadról. A magyar színészet Hanswursttal és a rög-
tönzéssel együtt az ellene folytatott harcot is örökölte, így paprikajancsi kép-
telen volt meghonosodni és gyökeret ereszteni a magyar színészet nehezen 
művelhető  talajában. 

E kor német színpadán helyet kaptak a lovag- és rémdrámák is, melyek 
fő leg Németországban a Sturm und Drang idején keletkeztek. Ez a német drá-
matípus évtizedeken át jelen volt a hazai színpadokon is. Csodálatos, hogy mi-
lyen kis számú effektusokkal dolgoztak ezek a drámák: az emberek a legvárat-
lanabb helyzetekben ismerik fel fiukat, lányaikat, szüleiket stb. Ezeket a jelen-
ségeket megfelel ő  hangulat kíséri, az id őjárás többnyire viharos, szín az ősi 
vár, a mohlepte barlang, a bagoly huhogta torony stb. Személyek: a tisztalelk ű  
hajadon, nemes érzés ű  ifjú, derék apa, de körülöttük a vad középkori gonosz-
tevők társadalma. A m ű  pozitív főhőse a természetes ember, akit az elemen-
táris ösztönök sodornak, a szenvedélyek vezérelnek. Ez az embertípus természe- 

8. Bauer József: A magyar színészet legrégibb nyomai Szabadkén. 
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ténél fogva nem tisztel semmiféle törvényt vagy szabályt, csak önmagában bí-
zik, halad a maga útján, egyedül csak a természet törvényeinek és saját ösztö-
neinek engedelmeskedik. 

Ez volt az a színpadi program, amelyet a német színjátszás játszott, ezt 
kölcsönözhette a magyarnak is. Nemcsak m űsort kölcsönzött a német színját-
szás amagyarnak, hanem tanítómestere is volt az alakuló magyar színirodalom-
nak. Kezdetben a magyar fordítók és színdarabírók a németekt ől lesték el a 
„mesterség csínját-binját", t ő lük vettek példát. Ebben a munkában elkerülhe-
tetlen volt, hogy a jó mellett a kevésbé jó is átkerüljön, és hogy a színdarabok 
és irodalom mellett a német szellemet is népszer űsítsék. 

A német színészet a színpadon játékával is igyekezett a közönség tet-
szését kiérdemelni. Ez a követelmény és a már ismertetett m űsor sajátos já-
tékstílust fejlesztett ki náluk. Divatossá vált az affektáló játékmodor, mely az 
emberi finomság, vagy az elundorító elemek túlzásában kereste a hatást. A szí-
nészek ehhez a 'követelményhez szabták meg testtartásukat is. Legnagyobb ré-
szük a színpadon.karikatúraszer ű  á!blást, merev ekéz-, fej-, testmozdulatokat 
végzett megfelel ő  arcfintor és szemdüllesztés kíséretében. A játékukból hiány-
zott a finomság és a természetesség, de a színpadi beszédben sem voltak 
igényesebbek. Anémet színészek rossz modorúak voltak, egy részük énekelve 
beszélt, pátosszal szavalt és pattogtatta a rímeket. A színészek a színpadon 
való állást és ,mozgást a balettmesterekt ő l tanulták el és őket utánozták, ezért 
voltak mozdulataik és testtartásuk természetelienes11k és ügyetlenek. Ez a já-
tékmodor megfosztotta őket az önállóságtól is, mert feleslegessé vált az önálló 
előadástílus. Ennek 'következtében nem is törekedtek önállóságra, megeléged-
tek ameghonosodott és jól bevált minták alakításaival, fogásaival. Egyedüli 
céljuk e minták utánzása volt. 

A színpadi játék és beszéd közös jellemvonása az affektáció volt. Ilyen 
volt a minta, kezdetben a magyar színjáték és beszéd sem sokban különbözött 
tő le. A német színészet városunkban is vállalta az úttörés szerepét és ezt sí'ke-
resen el is végezte. Nemcsak a saját, de a meginduló magyar színjátszásnak 
műsort, színházat, játékstílust kölcsönzött és közönséget teremtett és nevelt. 
így látszatra nem is nagy különbség volt közöttük, a városban is leginkább 
megfértek egymás mellett. A valóságban azonban egészen más volt a helyzet! 
A magyar színjátszásnak már a kezdet kezdetén is volt társadalmi hivatása, 
gyökere és célja, mindez hiányzott a német társulatoknál és színészetnél. Ő k 
német, osztrák, de els ősorban is a bécsi színházak m űsorával szórakoztatták a 
jórészt társadalmilag és politikailag reakciós felfogású úri színházlátogató kö-
zönséget. Ez az úri közönség távol állt és elidegenedett a hazai társadalomtól, 
a társadalmi haladástól, m űveltsége is idegen volt, társadalmi 'helyzete és ér-
dekei pedig a császári udvar politikájához f űzték. Ez a közönség azt a reak-
ciós réteget képviselte, amelynek az volt a feladata, hogy a monarchia, az 
uralkodó önkényét és a feudális berendezést védjék a birodalom haladó er ő ivel 
szemben. Egy letűnt kor, még mindig görcsösen kapaszkodó politikai és társa-
dalmi berendezés hívei közé tartoztak, akik a polgári átalakulás és a leigázott 
népek szabadságmozgalma ellen közdöttek. A csekély számú polgárság, még a 
német anyanyelv ű  sem érezhette magát otthon az ilyen színházban, mert őt 
társadalmi szerepe és osztályérdeke máshova f ű zték. Ők is csak megtű rt ven-
dégek lehettek ebben a színházban, akik szórakoztak és boldogan tapsoltak az 
úri közönség színházában. A német színjátszás az ilyen közönség igényeit elé-
gítette ki a városban is és így maradt társadalmi, politikai és eszmei küldetés 
nélkül. A magyar színészetnek kezdett ő l fogva nemzeti tartalma, társadalmi 
szerepe, célja, helye éshivatása volt, s ez olyan el őny, amellyel a német szín-
játszás városunkban sohasem rendelkezett. 

Ebben a korban a német színészet még virágzott, er ősebb, fejlettebb 
volt, mint a magyar. Éppen ezzel a tulajdonságával váltotta ki a haladóbb gon-
dolkozású közönség ellenszenvét, s er ősítette a magyar nemzeti érzést. A né-
met színészet ösztönz ője lett a magyar színészetnek, és olyan versenyt vívtak, 
amelybő l a m űvészetnek csak haszna lehetett. A kezdetleges magyar színészet 
minden erejével azon volt, hogy ebben a harcban le ne maradjon, hogy senki 
semondhassa: nohát a német mégis különb, jobb! Ezt a versenyt legtalálób-
ban talán Gyulai Pál fogalmazta meg, aki gyakran hangoztatta, hogy: „csak 
addig játszottak jól a Nemzeti Színházban, míg Budapesten volt német színház 
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is, mert már a magyar hiúság sem engedte meg hogy a németek jobban ját-
szanak. Addig a magyar színjátszás nem volt üzlet és mesterség, hanem hi-
vatás és m űvészet." 

Sokan nem ismerik el, hogy a német színészetnek sok érdeme és hasz-
na volt, nemcsak városi, hanem országos viszonyokban is, hanem betolako-
dott, nem kívánatos jelenségnek tartják. A magyar színészet történetében sok 
neves kutató létezését agyon is hallgatta volna, de mivel ezt mégsem lehetett, 
úgy, beszéltek róla, mint ahogy a családban a család szégyenér őd szokás. 

A német színészet városunkban sem befurakodot idegen volt és nem is 
bitorolta senki helyét, hanem az akkori társadalom hozta Tétre és társadalmi 
szükségletet elégített ki és m űködésével el őkészítette a magyar színjátszás 
megszületésének a feltételeit is. Sem a német, sem a magyar színjátszás nem 
volt a társadalomtól, a történelmi mozgástól független színház. A magyar szín-
játszás ebben a korban is szorosan kapcsolódott a társadalomhoz és benne 
gyökerezett. Els ősorban a közönségnek a társadalom fejl ődésével párhuzamo-
san változó és fejl ődő  igénye képezte azt az er őt, amely a színháztól a változá-
sokat megkövetelte és a haladást biztosította. 
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ALKOTÓMŰHELY 

DUDÁS ANTAL 

ÚTTÖRŐ  MUNKA - MARADANDÓ ÉRTÉKEK 
DRAGOSLAV STOJANOVI Ć-SIP (1920-1976) 

1976. június 4-én az esti órákban megdöbbent ő  hír kelt szárnyra, ötvenhatodik 
életévében, váratlanul elhunyt Drago.sPav Stojanoví ć-SIP festő- és grafikusm ű -
vész, a népfelszabadító háború egykori résztvev ője, a belgrádi M űvészeti Aka-
démia rektora, és az Iparm űvészeti Akadémia tanára. Halála az 'egyetemes 
jugoszláv képz őművészet számára nagy veszteség. 'Örök nyugalomra — a bel-
grádi temető  virágokkal és ,koszorúkkal borított sírhelyére — a Haza Nagyjai 
Sírboltjába helyezték. 

Életm űvének, hagyatékának rendezése, feldolgozása, értékelése, megbe-

csülése és gondozása a 'kortársak, az utókor kötelessége. 

Az elmúlást követő  némaság, az eltávozott utáni hiány csendje azonban 
azóta tart. 

SIP, a m űvész, a fest ő , ,halkszavü, szakállas, markáns alakja Vajdaság 
m űvésztelepein is — már a kezdett ő l fogva — otthon volt, akár a Bega part-
ján, a Betyárvölgyben, a Tisza-parton, Szabadkán vagy másutt, mindenütt ma-
radandót, örökérvény űt hagyott maga után. Álhatatos, kitartó és következetes 
volt. M űvészi 'munkássága kezdett ől fogva meg nem alkuvó, 'kísérletez ő . Far-
mavilágát szinte megszállott következetességgel fejlesztette, tökéletesítette, 
míg kialakította sajátos stílusát, amely félreismerhetetlenül bizonyítja m ű -
vészi nagyságági. Hallatlan erőfeszítéssel, munkával éri el a vajdasági táj 
hagyományos és korszer ű  ,képzőm űvészeti kifejezési formáinak ötvözetét. Majd-
nem mindig a. vajdasági falut festi, — a már elt űn őt, a múltat, amely már 
lassan, lassan mesévé lesz — csak néptelenül. Alkotásai: festményei, grafi-
kái leginkább cselekvés és mozgás nélküliek, mégis szuggesztív erej űek. 
Annyira elvont, átszellemült ez a filozofikus magány alkotásain, mint a déli 

verőfényben fürdő  vajdasági falu kihall utcái nyáron, vagy az áttetsz ően csillag-
fényű , holdvilágos éjszaka utcáinak — váltakozó ritmusú — néptelen magá-
nya. De vajon üres-e ez a magány? 

Képzőművészeti világa a tudatos megismerés, az érzelmi hovatartozás, 
az emlékek rögzítése mind-mind ide köti, a szül őhelyhez, Péterváradhoz, a 
méltóságteljesen sorakozó utcák, a falusi barokkházak oromfalai ősi ritmusú 
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hullámzásának meglátására. Az akarater ő , az új művészi formák megteremtése 
utáni szűnni nem akaró alkotóvágy meghozta a vajdasági falu új, képz őmű-
vészetünkben eddig nem látott megjelenítési formáját. igy teremtette meg 

egyéniségének új, fest ői világát, sajátos bels ő  logikáját, és a csak rá jellem-

zőt. SIP munkásságában mindezt konkrét 'alkotásaiban, m űveiben oldja meg, 
hogy azután az egyetemesigény ű  és érvény ű  képzőművészeti világképben 

mint egységes egészben természetesen jóval több legyen. 

Ez az a titok, amelynek mindvégig birtokában volt, a tere:mt ő  erő , amely 
képes a kis dolgokban is elmélyülni, és az a koncepció, hogy a kis dolgok-

bál is :alkothatók nagyszer űek. Így születtek meg keze alatt e remekm űvek, 

amelyeket már semmi sem pusztíthat el. Mindannyian ismerjük közöttünk 
él ő  alkotásait: Vajdaságszerte képtárakban, munkaszervezetekben és intézmé-

nyekben eminens képvisel ője a képz őművészetnek.Megemlítjük néhány jelleg-
zetes remekm űvét, (a megnevezés nem értékrendbeli felsorolás) melyek más-
más képzőművészeti. technikával készültek, bizonyítva SIP alkotómunkásságá-

nak 'sokoldalúságát. 

Az olajfestmények sorából: Topolya (1956), Gyermekkori benyomások I 
(1963), Palics I (1963), Kompozíció 280471 (1971) és még sorolhatnánk tovább. 
Majd a temperák sora: Holdvilág Zrenjaninban (1963), Kompozíció 6502 (1965), 

Kompozíció 6503 (1975) stb. azután az olajtemperaakompozíciák, mint pl. a 
Ritmusvariációk (1966); majd a grafikák levonatainak sokasága. 

Megemlítésreméltó az a néhány — elvétvemegfestett ,alakos ;kompo-

zíciója is — ritkaságszámba men ő  remekm űve, mint az 1972-ben megfestett 

Népi tánc, és a Bunjevác téma című  olajfestménye. Ezek az alkotások is de-

koratív felfogásúak, a már említett vajdasági falu kialakított képz őművészeti 

ábrázolásának, képének szerkezeti megoldása itt is érvényesül SIP karakte-

risztikus, átkomponált jelrendszerében. 

Ismerjük aszabadkai Pátria szálló hatalmas falfestményét, amely a vaj-
dasági falu sipi megfogalmazása, és teljes érték ű  megjelenítése, majd a 

topolyai postaépület homlokzatának kerámia ,panóját, (Togyerás Józseffel kö-

zösen) mely az E-5-ös nemzetközi ,útról is látható jellegzetes alkotás, de kü-

lönös élményt nyújt a Zrenjaninban, a KSZ községi bizottsága dísztermében 

lévő  Vitrage-ja, amely szintén félreismerhetetlen SIP-m ű . 

Más irányú képző . és iparm űvészeti jelleg ű  munkáira -is a technikai meg-

oldásokra szomjazó, kísérletez ő  egyéniség, a formák leegyszer űsítése, a jelleg-

zetes szimbólumok kialakítása nyomta rá bélyegét. Emblémáinak, védjegyei-

nek esztétikus formái városunk vizuális környezetkultúrájának mindennapos té-

nyező ivé lettek, akár a m űvésztelepek emblémája, a Képz őm űvészeti Találkozó ka-

talógusa fed őlapjának jelképére, plakátjának, meghívójának stb. változatlan, állan-

dóan megjelenő  jeliéire gondolunk, ami .mind mind egy-egy maradandó, tökéle-

tes 'm űvészi alkotás, akár csak a Ili. Képz őm űvészeti Találkozó alkalmából, 

1964-ben .készített postai emlékbélyegz ő  «megoldása 'is. 

Nyugtalan szelleme a m űvészi munkásság mellett más irányú is volt. 

Részt vett a népfelszabadító háborúban, elvégezte a Képz őm űvészeti Akadé-

miát, ahol előbb tanársegéddé, majd végül tanárrá nevezték ki, a belgrádi 

Művészeti Akadémia prorektora, majd rektora lett. Pályafutása során megválasz-

tották a grafikusm űvészek nemzetközi federációja alelnökévé, a Jugoszláv 

iparm űvészek és ipari formatervez ők szövetségének főtitkárává, és az ipar-
m űvészek és ipari formatervez ők szerbfa szövetségének elnökévé. 
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Létrehozója és f őszerkesztője volt sokáig a Lik cím ű  folyóiratnak, a Gra-
fikai kollektíva és az Aranytoll megalapítói között ő  is ott volt. 

A Forumképzőm űvészeti díjat 1968-ban, Belgrád Októberi díját 1971-ben 

kapta. 

Számtalan hazai és külföldi, közös és önálló tárlata volt. Sokoldalúsága, 

elkötelezettsége mind a társadalmi-poliitikai, mind pedig a képz őm űvészeti élet-
ben hozzájárult a felszabadulás utáni új, nagy feladatok megvalósításához. 

Különösen kiemelked ő  érdemeket szerzett a jugoszláv absztrakt m űvészet 

meghonosításának úttör ő  munkájával. 

Megannyi új remekm ű , amit ránkhagyott, és még mennyi lehet őség várt 
rá, hogy kiaknázza .. . 
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FRANYÓ ZSUZSANNA 

TELJESÉRTÉKŰ  ELŐADÁS 
Gobby Fehér Gyula: Vallatás. 
Urbán János Fáklyafényben c. műve nyomán. 

Rendező  és díszlettervez ő : — Anatol CONSTANTIN 

Személyek: 

Cseh Károly — 
Paulina Gromcsenko — 

Karakaševi ć  — 
Csend ő r — 

Miban Prodanovi ć  — 
Ludwig Károly — 

Ferenc — 
Firányi Lajos — 

A cselekmény 1932. február 6-án ját-
szódik, az adai tanító, Cseh Károly 
forradalmár vallatását mutatja be. Az 
Oroszországban tartózkodó Cseh Ká-
roly úgy érzi, Adán nagyobb szükség 
van rá, és feleségével, az orosz Pau-
linával hazajön. A Tisza menti mun-
kásmozgalom élharcosa lesz, ezért ál-
landó összeütközésben áll a királyi 
ügyésszel, aki házkutatásokkal, valla-
tásokkal, elzárásokkal gyötri. Szenve-
dését feleségének öngyilkossága te-
tézi, aki az örökös zaklatás miatt a 
halálba menekül. A királyi ügyész ezt 
a tragikus pillanatot használja fel is-
mét a vallatásra, bízván a beismer ő  
megnyilatkozásban. De Cseh Károly 
kitartó és er ős marad mindvégig. Ka-
rakaševi ć , látván munkája eredmény-
telenségét, végs ő  elkeseredésében 
felteszi a kérdést: — Mi vagy te, 
hogy annyi szenvedés és küzdés után 
szólni mersz egyáltalán? Mit értél 
el? ... Csak egy közönséges ember, 
aki valamikor tanító volt, semmi más. 
És a gyalázásnak szánt szavakat Cseh 
Károly elismerésnek tekinti, hisz ezt 
mondja: — Ennél szebbet senki sem 
mondhat rólam. Ember voltam és ta-
nító! 

Ez a dokumentumdráma a partizán-
filmek epizódjaként hat. Noha a tör-
ténelmi múlt valóban megtörtént drá-
mai eseményét állítja színpadra, a 
megformálás sablonosnak t űnik. A 

BARÁCIUS Zoltán 
KASZA Éva 
PÁSTHY Mátyás 
SZÉL Péter 
MEDVE Sándor 
SALAMON Sándor 
SEBESTYÉN Tibor 
SZABÓ István 

történelmi múltból számos hasonló 
esettel találkoztunk a dokumentum-
irodalomban. Bátor, határozott, kitar-
tó hősök életútja áll az események 
pontjában, akiket két oldalról fenye-
get veszély: egyrészt a „nagy esz-
méért" vívott harcból fakad, másrészt 
egy idillikus, érzelmi szállal függ ösz-
sze. Már az els ő  percekben tudjuk a 
dráma végét. • 

A jelen dráma stílusa, nyelve is 
ehhez a tucatszer űséghez igazodik. 
Az ismert kérdések, el ő re tudott vá-
laszok, olykor frázisok felhasználásá-
val íródott. 

Ha a dráma bels ő  szerkezetét vesz-
szük szemügyre, az expozícióról kell 
elsőként beszélni. A dráma ott kez-
d ődik, ahol már az ellentétes er ők 
szembekerültek és sorozatosan meg-
ütköztek egymással. Ezeknek a meg-
ütközéseknek egyetlen esetét ábrá-
zolja, azt a vallatást, amikor Cseh Ká-
rollyal közölték felesége öngyilkossá-
gát. Megvan a kett ősség, a két szál, 
amibő l a bonyodalom adódna. De föl-
lép-e Cseh Károlynál a konfliktus, 
amikor ez a két elem szembekerül? 
Ha vall, hazaengedik feleségének a 
temetésére. A föltétel azonban nem 
vált benne tépel ődést, habozást, tehát 
konfliktusról nem beszélhetünk. A 
közérdek fontosabb a magánéletnél. 
A feleség elvesztése nem idézi el ő  
a remény föladását, nem tagadja meg 
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önmagát, hanem a szervezkedésr ő l 
kapott jó hírek éltetik, buzdítják. A 
megoldás tehát a vallomás megtaga-
dása. 

A dráma tartalmi követelménye a 
központban álló ember centrális élet-
problémájának ábrázolása, melyben a 
lehető  legnagyobb erővel és sokolda-
lúsággal jut kifejezésre egész élete. 
Cseh Károlynak a szabadság kivívása 
a legfontosabb. Egyéni érdekei fölött 
áll a közérdek, az elnyomottak fel-
szabadítása. Az Oroszországból haza-
tért kommunista hitt az adai szervez-
kedés győzelmében, és ezt a meg-
ingathatatlan, szilárd hitet nem tud-
ják bel ő le kiverni. 

Olyan dráma ez, melyben az adai 
kommunisták szervezkedésének lénye-
ges kérdése bontakozik ki. A kor prob-
lémái egyetlen személyben s ű rű söd-
nek össze, ezért válik Cseh Károly 
központtá. A szituáció egy központ 
köré épült, és a hozzá való viszonyu-
lásokból realizálhatók a problémák. A 
viszonyulás :két csoportban figyelhet ő  
meg. Az egyik csoportba tartoznak 
azok, akik Cseh Károly bukásától kar-
rierjük emelkedésÉr` várják: Kara'kaše-
vié, a királyi ügyész és a magyar pap. 
A másik csoportba pedig azok tar-
toznak, ,akik szeretik Cseh Károlyt és 
féltik őt: Paulina, a felesége, Ludwig 
elvtárs és Ferenc, az adai munkás. 
A két csoport szemben áll egymás-
sal, és ebbő l adódnak a drámai ösz-
szeütközések. 

A dráma 'minden fogyatékossága 
ellenére is értékes el őadás, fő leg 
a rendezés és a színészi alakítások 
jóvoltából. A színreállításban legmeg-
kapóbb az egyszer űség. A díszlet, a 
jelmez, az el őadás sablonmestersége 
emelte ki a helyzet tragikumát: a 
szürke függöny, a fekete lámpák, a 
kék munkásruhák. A színészek tár-
gyilagosan elmondták szövegüket, és 
helyükre :mentek. Minden a szemünk 
előtt történt, nem a színházi függöny 
mögött. Egy lámpafény, vagy ruhada-
rab váltása jelzi az id ő , hely, cselek-
mény változását. Az id ősík egymás-
ba futása és szétválása révén érte-
sülünk Cseh Károly életének egyes 
fejezeteirő l. Az emlékképeket a jelen 
villantja föl, és ennek a résznek szín-
re állítása maradandó emlék. Össze-
mosódnak az emlékképék, a feleség 
és az elvtársak egyszerre mondják a 
maguk történetét, a maguk emlékét. 
Paulina a kék matrózruhájára emlé-
kezik; Ferenc a szervezkedés ered-
ményéről számol :be; Ludwig, Cseh 
Károlyra emlékezve vissza, dícséri ké-
pességeit. És közben Cseh Károlyt 
ütlegelik, kérdésekkel gyötrik és dur-
ván rágalmazzák. Ez a rész a valóság 
borzalma és az emlékek szépsége kö-
zötti ellentétre épül. 

Az ilyen előadás teszi a drámát ér-
tékessé, és ilyenkor iigazolódik be 
az állítás, hogy a dráma a színpadon 
lesz teljes érték ű . 
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OLVASÓNAPLÓ 

HA TI SZÓLTOK, ÉN MÁR KIÁLTOK! 

JANOŠ URBAN: Obale pod suncem (Napsugaras partok). 

Osvit, Subotica, 1976. 

1947-ben, tehát közvetlenül a felszabadulás után t űnt fel, s a lapokban való 
gyakori megjelenés után könyvben el őször 1951-ben, a szabadkai költ ő k Ka-
lászok cím ű  gyűjteményes kötetében szerepelt egy csokornyi költeményével, 
hogy már két évvel később első  önálló kötetével, az Életjel című  verseskönyv-
vel is az olvasó elé álljon (1953). Munkásságának ebben az els ő , viszonylag 
termékeny korszakában, amely lényegében a líra jegyében áll, s csaknem egy 
évtizedet ölel fel, összesen négy verseskönyve látnapvilágot (az említett 
Életjel mellett az Álmok a Tiszánál, 1955, •a Fölszakadnak a felhők, 1958, és 
a Fanyar szüret, 1962), hogy aztán ezzel le is záruljon ez a pályaszakasz, hisz 
azóta egyetlen verseskönyve sem jelent meg. Ugyanakkor az el őbb jelzett 
évtized vége felé, miközben gyérülnek termésében a versek, szaporodnak 
a kisprózai írások, mindenekel ő tt a tárcanovellák, melyekb ő l 1960-ban (Kol-
dusjáték) és 1966-ban (Átkelés) jelent meg egy-egy kötet. Ha itt most figyel-
men kívül hagyjuk a gyermekeknek szántmeséket és történeteket tartalmazó 
kötetet (Ajándék, 1972), amely egy hosszabb periódus gyermekeknek szánt 
írásaiból közölt válogatást, akkor azt látjuk, hogy az elmúlt tíz esztend őben 

legalábbis könyv alakban — Urbán nem is adott közre szépirodalmi alko-
tást. Munkásságában azonban ez az évtized sem jelent ,kihagyást és termé-
ketlenséget, hanem csupán egy újabb m űfajváltást. Ezalatt ugyanis a munkás-
mozgalom története felé fordult a figyelme, mégpedig Ada és általában a 
Tisza mente ■múnkásmozgalmának története és kiemelked ő  egyéniségei felé, 
s az események gyökerének kutatása közben — például Ada község esetében 

egészen a kezdetekig, Ada keletkezéséig, s őt az ezt megel őző  időkig 
hatolt el a múltba, s innen a tatárjárás, a török hódoltság emlékein, a szerb 
határőrök letelepítésén, a birtokadományozásokon, a legel őosztáson és a kü-
lönböző  birtokpereken keresztül jutott el egészen az újkori osztály- és birtok-
viszonyokig, amelyek a vidék földmunkás- és rnunkásmozgalma els ő  szaka-
szának gazdasági és társadalmi feltételeit jelentették. Ugyanez alatt az id ő  
alatt rajzolta meg e mozgalom két világháború közötti h ősi korszaka három 
kiemelked ő  alakjának, Csuzdi Ferencnek, Cseh Károlynak és Bakos Kálmánnak 
az arcélét is. 

Ha csak az önálló köteteket s azok egymásutánját tartanánk szem 
el őtt, arra a következtetésre juthatnánk, hogy Urbán János írói pályája köny-
nyen elkülöníthető  szakaszokból áll, melyek közül az els őt a lírai versek, a 
másodikat a kispróza, a harmadikat pedig a munkásmozgalom történetét tár-
gyaló m űvek/ határozzák meg. Ha nyilvánvaló !is bizonyos m űfajok túlsúlya 
egyes szakaszokban, s aránylag biztosan meghatározható is e m űfajváltások 
ideje, a pályaszakaszok mégsem különülnek el ilyen mereven, hisz épp most 
megjelent, valamint el őkészületben lev ő  novellás könyve tanúskodik róla, 
hogy írónk az elmúlt évtizedben sem fordított hátat a szépirodalomnak, bár 
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az is kétségtelen, hogy e szépirodalmi alkotások — ismét kisprózáról van 
szó — láthatóan magukon viselik a munkásmozgalom múltja iránt tanúsított 
megkülönböztetett figyelmének és 'érdekl ődésének nyomait. Egyik nemségi 
nyilatkozatából tudjuk, hogy elszórtan és elég rendszertelenül 'megjelent ver-
seinek kötetbe rendezésével is foglalkozik, de azt azért az újság- és folyó-
iratpublikációk szem el őtt tartásával is megállapíthatjuk, hogy ebben a m ű -
fajban jelentősen megcsappant a termése, s az utóbbi másfél 'évtized során 
a történeti munkáimellett főleg a kisprózája tarthat számot érdekl ődésünkre. 

Amikor arra figyelmeztetünk, hogy gaz egyes pályaszakaszok korántsem 
különíthetők el olyan élesen, amint azt a kötetek m űfajonkénti csoportosu-
lása sugallja, akkor egyúttal arra is utalnunk kell, hogy az említett m űfajvál-
tások jelentőségét sem szabad eltúlozni, mert csupán egyesm űfajok túlsú-
lyáról, de semmiképpen sem kizárólagosságáról van szó, s őt egy mindenkor 
összefüggő  alkotói folyamatról, nagyon is állandó és kialakult emberi-írói 
magatartásról, jelenhez és múlthoz való azonos hozzáállásról, a munkásság 
melletti szilárd elkötelezettségr ő l, amely hol 'bels ő , hol külső , hol szubjektív, 
hol objektív körülmények hatására keresi a legadekvátabb megjelenési for-
mákat. Ha pedig most röviden áttekintjük e három évtizedes alkotómunkás-
ságot — ideértve a még kéziratban lev ő  kötet anyagát is —, azzal a céllal 
tesszük, hogy rámutassunk, hogyan jut érvényre, hogyan formálódik m űalko-
tássá különböz ő  m űfajokban ez az elkötelezettség, ez az emberi-írói ma-
gatartás. 

Költészetének élményanyaga a munkásosztály jelene és múltja, költ ő i 
világképe azonos az osztályáéval, s ha esetében nem elégedhetünk meg a 
munkásosztály költője megjelöléssel, hanem 'hozzátesszük azt is, hogy mun-
kásköltő , akkor ezzel azt hangsúlyozzuk, hogy neki nem kellett azonosulnia 
a munkásosztállyal, csak meg kellett maradnia 'mellette, hisz mint maga is 
hangsúlyozza, őt „a műhely adta", hogy ,magasztos és szép küldetést telje-
sítsen, felerősítve adja tovább a munkások szavát: 

Ha ti sírtok, én már kiáltok. 
Vagy amikor örültök, én kacagok 

Ó, adjátok számra szent vágyatok! 

Tudatosan illeszti már els ő  kötete élére, választja a kötet els ő  ciklu-
sának címéül: Munkásokhoz. Ennek alapján tartja számon — már amennyire 
számon tartja — irodalomtörténetünk és irodalmi köztudatunk mint „objektív 
hangú" költőt, ,mint 'munkásköltőt. [A közbevetéssel azt kívántuk jelezni, hogy 
az irodalmi iköztudatot tükröz ő , egyszersmínd jelentősen befolyásoló iroda-
lomtörténetek és antológiák nem mindig veszik tudomásul az immár 14-15. 
önálló köteténél tartó Urbán Jánost. A Vajdasági ég alatt című  antológiában 
még ott találjuk (3 verssel), az Irodalmunk kiskönyvében már nem, A jugo-
szláviai magyar irodalom történetében említés sem történik róla, míg az Iro-
dalmunk évszázadaiban ismét felbukkan, de mint olyan író, aki ugyan „szép-
íróként indult", ám „igazi m űfaját abban a sajátos, történelmi igazságot, do-
kumentációt és szépirói hajlamot egyaránt 'igényl ő  m űfajban találta meg, ame-
lyet ugyancsak a lírai történetírás körébe helyezhetünk".) Bori Imre] 

Az el őbbi besorolás, az „ábjektív hangú" munkáskölt ő  címkéje ellen 
már 1960-ban megpróbált tiltakozni akölt ő . A Vajdasági ég alatt c: antológia 
önvallomásában (Az olvasónak mondom) szemére veti kritikusainak: „Verse-
imben, érthetetlenül, szinte kötelez ően a programszer űséget keresik. Mindezt 
azért, mert valaki valamikor ebben a látókörben fedezett fel. Ha írnak rólam, 
akkor ezért dicsérnek, vagy ezt vetik a szememre. Verseimnek csak kisebb 
hányadát veszikészre ... Úgy érzem, hogy sok emberien szép versemr ő l 
hallgatnak az értékel ők." (239.) 

Voltaképpen már ez az els ő  verseskönyve sem egyértelm űen és prog-
ramszerűen optimista hangú, 'hisz a munkásokhoz szóló els ő  verscsokrot az 
idő rő l, az életrő l,halálról, elmúlásról szóló versek csoportja követi, majd a 
család, az otthon, a szül őföld meghitt hangulatai zárják le (Játék az idővel; 
Otthon). Az urbáni költő i világképben ugyanis a gy őztes munkásosztállyal 
vállalt sorsközösség tudatos optimizmusába már itt belejátszik valami szo- 
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morkás, csüggedős hang is: a munkásosztályba mélyen lenyúló gyökerekb ő l 
táplálkozó erőtudat mellett már jelen van a gyöngeség tudata 'is — egyel ő re 
a testi gyöngeségé, kés őbb majd megjelenik a mélyebb értelm ű , a költő i 
hitet is kikezd ő  'kétkedés önmagában és élete, költészete értelmében. Érthet ő  
ez, ha tudjuk, hogy alig lendült neki nagy hévvel és lelkesedéssel énekelni 
a munkásságról, alighogy meghirdette harcos ars poétikáját, máris •az elmú-
lással kénytelen viaskodni, s rezignáltan megállapítani, hogy beesett, fény-
telen szeme, híre elriasztja t ő le az embereket, s „ahogy 'köpi a tüdejét, a 
halál valahol fölnevet". Nem véletlenül találunk hát már els ő  kötetében Kór-
házi idill cím ű  verset: „rokonait", a többi beteget figyeli meg, akiket „min-
den mozdulat kecsegtet, (s bágyaszt •a veszély", s akik megillet ődnek néha 
„néhány vércseppen, (hogyha hullik a virágra) a .kórházi .kertben". 

Az önvédelem és a polémia hangjai különösen . a Fölszakadnak a felhők 
c. kötetben törnek fel er őteljesen. Szinte magát is újra meg újra meggy őzve 
hangsúlyozza, szinte refrénszer űen ismételgeti mindenféle nyegle, kispolgári 
nihilizmust elutasítva, hogy „Az embernek mégiscsak van valami célja", 
mégpedig ,emberek közt embernek lenni", majd odakiáltja ellenfeleinek a 
legszentebb hitében sértett munkáskölt ő  öntudatával: 

és aki nem így érzi velem, 
nem így látja, nem kell, hogy versem 
bármilyen okból megbocsássa. 

Ez a magabiztos hang, ez a harcos ,kiállás azonban megint csak egyik 
változata Urbán reagálásának, s szinte közvetlen szomszédságában ilyen csüg-
gedős, rezignált sorokat találunk: 

Az, aki fájón hallgat, 	 a célt, a szót, a vágyat, 
nem ad több alkalmat 

	
s nem csalja a látszat 

gúnyra, vádra, kacagásra, 	 barbár lelkű  komédiása. 
a szív mélyén elásta 

S ez a megfutamodás sem tartós magatartás, illet ő leg nem egyértelm ű , 
mert mindjárt jelzi, hogy kibírhatatlan teher számára „hallgatni, vakon élni, 
némán, •is látni, félni: I les, vár a kacagó halál". Ugyana!kkor az is igaz, hogy 
legszemélyesebb félelmében +is együtt munkál azönmagáért és a közösség-
ért való félelem. Azért harcolok, írja, mert félek, hogy ,ne legyek I magam-
nak és másnak se gyáva, I és mindent, mindent féltek". Ha pedig valami 
költő ink közül csakis Urbánra érvényes, rá jellemz ő , akkor az 'a szorongató ma-
gányból való kitörés meg- megújuló kísérlete, feloldása a dolgozó tömegek 
iránti nagy-nagy szeretetben: „Szeretnék nagyon jót tenni: mindenkit felvér-
tezni .a szeretetre", az egyszer ű  összhangot keresi, kutatja, „melyben feloldó-
dik •a magány, a fájdalmas társtalanság". 

Nagy kitérőt 'kellene tennünk, ha mindazokat az okokat fel akarnánk 
tárni amelyek odáig vezettek, hogy napi kritikánk annak nyomán és hatására 
irodalmi közvéleményünk 'is ,már-már „leírta" ezt a rmunkásköltészetet, hang-
súlyozva ugyanakkor, hogy költészetünk nem aknázta ki eléggé ezt az élmény-
világot, mármint azt, amelyet a munkásság élete kínál fel. Egy lehetséges 
magyarázatot mégis érdemes lesz megkockáztatni. A „verselés nemes hagyo-
mányai nyomdokain jár" — szól az egyik 'megállapítás; „osztályának maga-
biztos önérzete és elhivatottságtudata a tartópillére ennek a 'kö'lt ő i világkép-
nek, melyben nincsenek emészt ő  nyugtalanságok és váratlan szenzációk". 
Érthető , hogy miközben az els ő  megállapításban •a ,nemesr ő l" fokozatosan a 
hagyományosra" csúszott át a hangsúly, utóbbiban pedig a munkásönérzet 

és elhivatottságtudat a kiegyensúlyozottság és szenzáció nélküliség árnyéká-
ba borult, úgy látszott, hogy az avantgard orkesztrációban zeng ő , olykor szen-
zációval is szolgáló jugoszláviai magyar költészet nagyzenekarában ez a szólam 
a másodlagosság rangjára szorul. Más kérdés természetesen, hogy valóban 
másodlagos-e, vagy pedig a kritika átmeneti kizárólagossága után egy hig-
gadtabb, toleránsabb légkörben felül kell vizsgálni és le is kell küzdeni bizo-
nyos egyoldalúságokat — többek 'közt épp Urbánnal szemben is tanúsított — 
elfogultságot is. 
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Már említettük, hogy bár 1962-ben még megjelent egy „elkésett" ver-
seskönyve, a versek ebben az évtizedben láthatóan .megfogyatkoznak opusá-
ban, s a közben az újságírói tevékenysége ,melléktermékeként megjelen ő  tár-
canovellák mellett mind gyakrabban látnak napvilágot terjedelmesebb, egyúttal 
igényesebb kisprózai alkotásai, novellái és elbeszélései is. E m űfajok párhu-
zamossága azonban a még mindig gyakorló újságíró és író termésében mind-
máig megmaradt, s nem véletlen, hogy ezek m űfajilag olykor alig is választ-
hatók külön egymástól. Szeli István e kisprózai alkotások legf őbb erényét „a 
szenvtelen, tárgyias közlésformában, a nyers «tényanyag« bemutatásában, az 
egyszer ű , tőmondatos nyelvi stílusban" látja. E minden részletében helytálló 
megállapítást még azzal egészíthetjük ki, hogy írónk a legjobb ilyen m ű fajú 
alkotásaiban épp a fenti eszközökkel nagyszer ű  drámai helyzeteket, tragédiával 
terhes, feszült légkört tud teremteni, s nem egyszer a bels ő , lélektani rugók 
felmutatásával indokolja a szerepl ők tetteit. 

Különösen jellegzetes ilyen szempontból Az utolsó nap c. írás. Alaphely-
zete mindennapi, már-már banális: öreged ő  férj fiatal felesége és a férfi 
fiatalabb hálásztársa között lassan szerelem fonódik, de kibontakozásának út-
jában áll, a férj. Az utolsó nap, amikor együtt kelnek át csónakkal a folyón, 
utolsó alkalomként kínálkozik a tarthatatlan helyzet rendezésére. A csónakban 
egymásnak háttal ül ő  két férfi szót sem vált egymással, csak gondolataikat, 
érzésüket közli az író, miközben állandóan a robbanás el őtti pillanat h őfokán 
tartja a hangulatot. Végül is a fiatalabb veti magát a vízbe, öngyilkos lesz, 
mire az id ősebb férfi következ ő  szavaival zárul a történet: „én készül ődtem, 
ő  bátrabb volt." Itt mindjárt rá kell mutatni Urbán hasonló tárgyú írásainak, 
illető leg írói szemléletének egy másik sajátságára is. Számos olyan írása van 
ugyanis, amelynek hangulatát valami leveg őben lógó katasztrófa, kitörni ké-
szül ő  vihar teszi nyomasztóan feszültté, de az események menete általában 
olyan irányt vesz, hogy 'kikerülje a kikerülhetetlennek látszó összeütközést. Ezt 
látjuk Az utolsó nap cím ű  írásban, ahol minden pillanatban várjuk, hogy a két 
férfi, akik vetélytársak a szerelemben egymás torkának esve 'keressenek kiutat 
az immár tarthatatlan helyzet ő l. Ezzel szemben egyikük öngyilkossága lép a 
várt végkifejlet helyébe. Azt 'mondhatnánk, Urbán sokkal jobban szereti egysze-
rű  hőseit, sokkal iközelebb áll hozzájuk és sokkal inkább együtt érez velük, 
semhogy szabad utat 'engedne az elszabadult végzetnek, indulatnak. Miközben 
azonban mintegy megzabolázza a vak er őket, a várttól eltér ő  irányt szab nekik, 
egyszersmind természetes, általa el őrejelzett útjuktól téríti el őket. Az öreg 
halász és a kisfiú csónakázása a háborgó vízen (Két part között) tele van 
baljós jelekkel, a kisfiiú sapkája is a vízbe esik, illeg-billeg a csónak, végül 
azonban minden ,elsimul, akárcsak a víz színe, s még a sapkát is megtalálják, 
mert a víz a parthoz sodorta. Máskor a tragédia már a történet el őtt 'bekövet-
kezett, s most az újabb hasonló esemény elhárítását szolgálja (Fa és víz), ha 
pedig bekövetkezik, mint A gyerek cím ű  írásban, akkor nem olyan szerepl őt 
érint, aki iránt rokonszenvet támasztott bennünk az író. Itt például a gyer-
meket féltjük, shogy a gyermektelen gazda felakasztja magát, az nem indít 
meg bennünket. 

Már első  verseskönyvében hitet tett szül őföldje, a Tisza mente mellett, 
s az Álmok a Tiszánál verseskönyvéből tudjuk, hogy ha dolgozókról szól, akkor 
nemcsak a vasönt őkre és szöv őnőkre gondol, hanem a halászokra, 'kiskanászo'k-
ra és „a fonnyadt lányokra" is. Mégis,külön is érdemes aláhúzni, hogy a 
(nem is alaptalanul) munkáskölt őnek deklarált Urbán mint novellista a leghite-
lesebben a falus:ia ,króll, halászokról, cselédeikről szól. Hogymilyen jól eligazo-
dik ebben a világban, milyen pontosan ismeri a falusi társadalom ekét háború 
közti rétegez ődését, a gazdaparaszt—cseléd viszonyt, annak jó példája a 
Berta legszebb éjszakája c. elbeszélés. A halottsirató öregasszony, aki hiva-
tásszerűen űzi ezt a foglalkozást, az írói ábrázolás telitalálataként elevene-
dik meg a történet során. Berta néni:aki e nem is éppen rosszul jövedelmez ő  
„szakma" élén versenytárs nélkül áll a faluban, s akit nem alkudozva a fizetség 
felől, minden család igyekszik 'megnyerni a fontos szolgálatra, .elvállalja Acsai 
István 'hajdani nagygazda •elsiratását is. Az öreg siratóasszony hajdan, leány-
korában cseléd volt az Acsai-házban, s a most !kiterített nagygazda vette el 
leányságát és tette örök életére boldogtalanná. A halottvirrasztás naturalisz-
tikus, helyenként bizarr jelenete (éjjel egyedül a 'kápolnában a halottal, b őséges 
pálinkázás közben!) feltárja a gazda—cseléd viszony minden embertelenségét, 
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a cseléd teljes, testi-lelki-gazdasági kiszolgáltatottságát, de az öregasszony 
eldurvult, megkérgesedett lelkét is. 

Urbán írói munkásságának természetesen elválaszthatatlan fejezetét je-
lentik a munkásmozgalom történetét tárgyaló m űvei is, amelyekben a kritika 
„a szépíró Urbán stílusát ismeri fel" (Szeli), illetve amelyet „lírai történet-
írásnak" nevez (Bori). Sokan, ,különösen újabban, a munkásmozgalom • króniká-
sának tartják, noha a krónika kategóriájába sorolható írások valójában csak 
melléktermékei, forgácsai a munkásmozgalom történetét tárgyaló m űveinek. 
Eddig legigényesebb írói-történetírói vállalkozása Ada község monográfiája, 
azaz a Tűzsziget. Ez a munka valójában az adai munkásmozgalom el őtörténeté-
nek tekinthető , s oly módon kapcsolódik a munkásmozgalomhoz, ahogy a teljes 
el őtörténet mint •a munkásmozgalom gazdasági és társadalmi feltételeinek 
kialakulási folyamata valóban bele is torkollik a századvégi, század eleji föld-
munkás- és szocialista munkásmozgalomba. Ahhoz azonban, hogy társadalom-
történeti értelemben is világossá váljék, hogyan került sor éppen Adán a 
Földmívelő  (A mezei munkásság és kisvagyonú földmível ők szakközlönye) és 
szerbhorvát nyelv ű  testvérlapja, a Zemljodelac (Poljoprivredni i ,m .al•ih gazda 
stru čni list) kiadására, mért ide tervezték 1897-ben a Független Szocialista 
Párt alakuló közgy űlését, illet ő leg kongresszusát, ahhoz Urbánnak vissza kel-
lett nyúlnia a „szolgák, jobbágyok, elnyomottak" történetéig, a török ki űzése 
utáni birtokviszonyokig, a határ őrvidék megszervezéséig, illet ő leg a volt szerb 
zsoldos katonák és családjaik letelepítéséig, Ada község jobbágyterheinek 
megváltásáig, a legel ők felosztásáig stb. 

Ilyen folyamat láncszemeként felfogva, egyszerre más imegvélágításba 
kerültek a munkásmozgalom egyes mozzanatai, egyúttal egyes kiemelked ő  
vezető  egyéniségei is, kezdve Csuzdi Ferenct ő l Cseh Károlyon keresztül Bakos 
Kálmánig s a többiekig, akik majd minden bizonnyal a Tűzsziget II. kötetében 
jutnak nagyobb szerephez. A Tűzsziget tehát Urbán ama felismerésének ter-
méke, hogy forradalmunkat csak teljes folytonosságában lehet szemlélni és 
megérteni, ennek feltárásában pedig nem lehet kizárólag sem a részvev ők, a 
még élő  tanúk vallomásaira, sem az írásos dokumentumokra hagyatkozni. Az 
írásos dokumentumok megbízhatósága az egyéni vallomásokkal színezve-árnyal-
va és élettel telítve, egyéni sorsokkal, szenvedésekkel, h ősi ,helytállásokkal 
hitelesítve nyújtják a történelem teljességét. S ahogyan Urbán .a hiteles tör-
téneti forrásokat az egyéni visszaemlékezésekkel szerves egységbe ötvözi, 
úgy egyesíti a feldolgozás módjában, írásm űvészetében és stílusában a szép-
író és történész eszközeit és megközelítési módjait. 

Ahárom portrétanulmánya közül a Cseh Károlyról szólót, azaz a Fáklya-
fényben című  könyvet több okból is külön ki kell emelni. E 'kötet ugyanis 
nemcsak e valóban nagymultú forradalmár alakját rajzolja meg, kezdve a szo-
cializmussal való rokonszenvezését ő l még az első  világháború el őtt, az októberi 
forradalomban kifejtett aktivitásán keresztül egészen az adai munkásmozgalom-
ban betöltött vezető  szerepéig, sorozatos meghurcoltatásáig, .kegyetlen meg-
kínoztatásáig, majd tragikus haláláig az internáló táborban, hanem érdekes és 
sok szempontból figyelemre méltó válogatást közöl jeles, a kort kiválóan do-
kumentáló írásaiból is. Ha valaki egyszer vállalkozik ,munkásmozgalmunk irodal-
mának vizsgálatára, az ű r]. szociális vagy tényfeltáró irodalom feldolgozására, 
gyökereinek feltárására, aligha kerülheti meg Cseh Károly írásait. Ennek során 
pedig rámutathat az érintkez ő  pontokra Cseh Károly és a magyar kommün 
utáni magyar kommunista emigráció, továbbá Gaál Gábor, Balogh Edgár 
stb. irodalomszemlélete között. Voltaképpen Laták István, Ősz Szabó János, 
de részben Thurzó Lajos és Urbán János irodalomszemléletének, írói célkit ű -
zésének el őzményeit is itt fogja megtalálni. 

.Mint már a bevezet őben említettük, Urbán János életm űvehamarosan 
újabb két novellás kötettel gyarapodik. Az egyik Obale pod suncem (Napsugaras 
partok) címen már meg is jelent szerbhorvát nyelven, s valójában válogatást 
közöl a Koldúsjátékból és az Átkelésből, valamint a lapokban azóta megjelent 
írásokból, míg magyar nyelven —el ő reláthatólag — Kőposta címen fog meg-
jellenni egy .kötetnyi a legutóbbi kötet (1966) megjelenése óta írt novellákból. 
Ezeket az újabb írásokat dokumentumnovelláknak nevezi a szerz ő , s bár ez a 
kéziratban lev ő  kötet nem minden írására érvényes, figyelemre méltó, mert 
a legjobb írásokra, amelyek Urbán el ő relépését tanúsítják e m űfajban, valóban 
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találó amegjelölés. Nemcsak azt mutatják ezek az írások, hogy Urbán a tör-
téneti 'kutatások során újabb, érdekes témákra bukkant, melyek ,kimaradtak" 
a történeti munkákból, s külön is fel kellett őket dolgoznia, hanem az író 
szemléletének és írásm űvészetének is továbbfejl ődését mutatják. Ha csupán 
a tematikai gazdagodást akarnánk 'érzékeltetni, elegend ő  volna ilyen címeket 
felsorolni, mint Tanúvallomás, A házkutatás, Ereklyék, Meghalt az osztályellen-
ségem stb., máris látnánk, hogy a munkásmozgalmi múlt egy-egy mozzana-
tát, emlékét eleveníti, dolgozza fel, olykor ismert személyekhez (pl. Cseh 
Károlyhoz) f űződő  emléket formál novellává. Ám ezeknél a helyenként anek-
dotizálásban feloldódó tárcanovelláknál sokkal jelent ősebbek azok a sz ű kszavú, 
lényegre koncentráló írások, melyek az emlékez ő , vallomástevő  egyszerű , ta-
nulatlan ember keresetlen szavaival és annak észjárása szerint, látszólag 'miin-
den írói „beavatkozás nélkül kerültek megformálásra. Ilyen például A kocsin 
cím ű  írás, amely arról szól, hogy az egykori nagygazda felhívja trágyás szeke-
rére volt kiskanászát, aki azóta már tanult ember lett, s a felszabadulás után 
azokkal tartott, akik .a nagykocsmában „a földek elosztásáról szónokoltak". 
Igen érdekes és fordulatos történet ez a máig homlokegyenest ellenkez ő  el ő-
jellel gondolkodó két emberről. Előbb hajdani éhezését veti gazdája szemére a 
volt kiskanász, aztán a gazda vádolja az utóbbit azzal, hogy a saját nagybátyját 
miatta verték) meg, mert tiltott könyveit ott találták, végül pedig 'kiderül, hogy 
errő l csak a nagygazda tudhatott, akinél gyakori vendégek voltak a csend-
őrök ... Jól megsodort, egyszer ű , :a parasztra jellemz ő  sz űkszavú párbeszéd 
pereg el őttünk, melyből fő leg a mindenáron szerezni akaró földéhes gazda-
paraszt arcéle rajzolódik ki plasztikusan. A megírás módját tekintveehhez ha-
sonló A nagy kő  elmozdítása c. írás is, amely viszont egy hajdani jámbor falusi 
rend ő rrő l szól, aki mindkét korábbi rendszerben szolgált, de igyekezett senki-
nek sem ártani a faluban; a háború után keményen dolgozott, egy k ő  elmoz-
dításába azonban belerokkant, s mikor nyugdíjért folyamodott, a rend ő ri 
múltjára hivatkozott. 

Az elmondottakból is látható, hogy közel állnak ezek az írások a riport-
hoz, de nagyobb részük csak tárgyában, míg a megformálás tekintetében épp a 
Szeli által is kiemelt szenvtelenség s a nyers tényanyag látszólag minden 
írói eszköz nélküli megformálása emeli őket túl a riport szintjén. Ezek az 
írások egyúttal azt a tanulságot ís hordozzák, hogy ez a smár rég 'túlhaladottnak 
vélt forma és írói közlésmód még további lehet őségeket rejt magában. Urbán 
láthatóan ezt fedezte fel és legújabban ezt igyekszik kiaknázni. 

JUHÁSZ GÉZA 

É RTELMISÉG ÉS TÖRTÉNELEM 

Dr. ARPAD LEBL: Lutanja i saznanja. 
Institut za •izu čavanje istorije Vojvodine, Novi Sad, 1975. 

Löbl Árpád—Lőrinc Péter neve úgy él a tudatunkban, mint a 'kétnyelv ű  író 
eszményi megtestesülése. Ez a 'kétnyelv űség ugyanis nem egyszer űen a két 
nyelv tökéletes ismeretéb ő l ered, hanem imég sokkal inkább az életkörülmé-
nyeknek, hazánk bonyolult nemzetiségi viszonyainak átéléséb ő l és vállalásából. 
A Lő rinc Péter, a Láng Árpád és Žarko Plamenac név csak ennek a szétválaszt-
hatatlan egyéniségnek különböz ő  formái megnyilatkozása, s talán éppen ezért 
figyelemre méltó, hogy ennek az új, szerbhorvát nyelven megjelent könyvnek a 
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címlapján dr. Löbl Árpád neve áll —szlávosított formájában, mintegy szinte-
tizálva a nyelvi formaságokat egy összeolvadó emberi törekvéssé, amelynek 
gyújtópontjában a nemzetközi szocialista összetartozás érzete áll. Es éppen 
ez az egybeolvadás további szintéziseket is magában foglal: a történelemtanár 
és az író megnyilatkozásának szoros egymásba fonódását, de ugyanígy az 
értelmiség és a munkásosztály szükségszer ű  egybeolvadását is. Ez a magya-
rázata, hogy bár dr. Löbl Árpád értelmiségi körökben forogva, természetszer űen 
értelmiségi horizontról tekinti át a két világháború közt eltelt esztend ők 
eseménysorozatát, ez a horizont azért lényegében teljesen beleolvad ,abba az 
útba, amelyet népünk, illetve népeink megtettek a kommunista párt vezeté-
sével, míg a számtalan megpróbáltatáson át végül is eljutottak addig, hogy 
szabadon építhetik a szocializmust. 

Ennek az útnak egy vetülete bontakozik ki ebb ől az új Löbl Árpád-
könyvbő l is, mely a „Vajdaság a harcban" kiadványok Emlékezések sorozatában 
látott napvilágot. Az 1918 és 1945 közötti id őszak 'eseményeinek bizonyos 
értelmiségi szempontból vett esszenciája ez a könyv, amely nem is szép-
irodalom, de nem Is szárazon értelmezett történelem, hanem egy olyan 
Löb! Árpád-i m űfaj, amelybe már bele'kóstolhattun'k az író régebben megjelent 
köteteib ő l, a Válságok és erjedések, valamint a Vándorlások című  művekbő l 
is. Már az akkori fülszövegíró is 'megállapította, hogy „a történész, író, esz-
széíró és pedagógus fogott össze L őrinc Péterben, e rendkívül sokoldalú 
alkotó egyéniségben e könyv megszületése érdekében". Ami pedig vonatko-
zott •a Vándorlásokra, ugyanígy vonatkozik az el őbbi kötetre, és ugyanúgy vo-
natkozik arra a könyvre is, amely nemrég jutott •akezünkbe. L ő rinc Péter—Löbl 
Árpád — éppen abenne megvalósult emberi szintézis jegyében — határozot-
tan arra törekszik, hogy a valamikor nevek és évszámok végtelen sokaságá-
nak tekintett történelmet valóban emberi közelségbe hozza, s ezt a törekvési 
irányvonalat köszöntötte például az általa ,szabadkai m űfaj"-ként definiált m ű -
vekkel kapcsolatban is, abban a szilárd meggy őződésben, hogy •a történelem 
nem jelenthet valamilégmentesen elzárt kategóriát a való élet mindennapjai-
hoz viszonyítva, s éppen ezért .a történész sem zárkózhat el az író szemlél-
tető  eszközeitő l, •az élénkebb, az olvasóhoz 'közeleb'b álló stílustól, s őt talán 
még :az írói képzelett ől sem, ha ez a képzelet nem céltalan érdekességhajhá-
szást, hanem a valóságos események fokozottabb, kitapinthatóbb •érzékelteté-
sét szolgálja. 

Ezzel persze korántsem azt akarom 'mondani, hogy dr. Löbl Árpádnak 
ebben a m űvében, vagy akár el őbbi műveiben is, különösebben érvényesülne 
az írói 'képzelet — a történelem rovására. Neki voltaképpen nincs is szüksége 
erre a túltengéssel fenyegethet ő  képzeletre, hiszen könyvében nem a törté-
nész és nem !is az író szemével vizsgálódik valami tőle távolálló tárgykörben 
kutatva, hanem a könyv lapjain saját személyes élményei elevenednek meg, 
válnak történelemmé azáltal, hogy az egyéni emlékek a közvetlen és tágabb 
környezetnek •s a kor légkörének írói és történészi érzékeltetésén át társadalmi 
jellegűvé jegecesednek ki az ember bátran, vagy félénken vállalt társadalmi 
szerepén át. Mert hát igaz, hogy ez a könyv — mint maga szerz ője is meg-
jegyzi előszavában — mindenekel őtt az értelmiségiek egy csoportjának a mun-
kásmozgalomban betöltött szerepével foglalkozik, a tárgyalt csoporton túl-
menően azonban a háttérb ő l újra és újra erőteljesen kibontakozik az a társa-
dalmi mozgalom, amelynek ez az értelmiségi csoport, 'kezdve magától az 
írótól, közvetlen környezetét ő l, tanártársaitól és a mozgalomba bevont diák-
jaitól egészen olyan ismer őseiig, esetleg .barátai'ig, mint Vasa Staji ć , Vasa 
Bogdanov, Haraszti Sándor, Mikes Flóris (Fischer Miklós), vagy mondjuk a 
hadifogságban megismert Oto Bihalji-Merin, a felsorakoztatott sok imás névvel 
együtt voltaképpen csupán egy parányi 'részét képezi. Az író azonban nem 
adhatott volna err ől a korszakról 'ilyen, 'emberileg is hiteles, könnyen fel-
mérhető  és áttekinthető  képet, ha messzebb tekintett volna közvetlen környe-
zeténél, közvetlen .élményeinél, ha csupán az újságok és okmányok tanúság-
tételében bízva, próbálta volna feleleveníteni ezt a mintegye két és fél évti-
zedet. Ez a személyes élmény, s f őleg annak írói kivetítése viszont lehet ővé 
teszi, hogy újramegmérjük magunkban ami 'id ősebbek đs az úgynevezett Bara-
nyai Köztársaság megalakulása és széthullása, valamint a hitleri fasizmus 
hetvenkedése és összeomlása köré szorult, a történelem szempontjából pará-
nyi, de a hiteles megjelenítésben nagy távlatú 'id őszakot. És éppen ezzel a 
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személyes ízzel kap a könyv plasztikus távlatokat, annak ellenére, vagy talán 
éppen azért, mert voltaképpen csupán egy értelmiségi csoport élményein és 
reagálásain át érzékelteti a munkásmozgalmat. így válnak az emlékek hiteles 
dokumentumokká, akár a tanárkodás esztendeir ől, akár a bizonyos értelem-
ben sajtótörténeti jélent őségűvé is váló régi lapidézésekről,akár a hitleri 
Németországban töltött hadifogság eseményeir ő l van szó. 

A sajtóra vonatkozó visszaemlékezések különösen közel állnak most hoz-
zám, tekintve, hogymagam is sajtótörténeten dolgozom: Szabadka sajtótörté-
netén. A dr.' Löbl Árpád által említett lapokpersze részben sz űkebb körre 
szorítkoznak, hiszen csak a munkásmozgalmisajtóra terjednek ki általában, 
másrészt viszont tágabb áttekintést is nyújtanak, mivel nem csupán egy 
város kereteibe illeszkednek bele, hanem egy egész tartományra, s őt néha 

például a Baranyai Köztársaság esetében — még ezen túl is tekintenek. 
És nagyon is érthető , hogy ebben a feltoluló emlékezésben külön fejezetet 
kap az Út, Csuka Zoltán Újvidéken megjelent expresszionista folyóirata, amely 
körül néhány polgári író mellett igen sok kommunista író is tömörült. És 
még természetesebb, hogy ebbe a fejezetbe szervesen bedeiilleszkedik egy 
nem irodalmi, hanem mozgalmi lap, a Belgrádban indult, s aztán Szabadkára 
átköltözött Szervezett Munkás, amelynek megindítása körül e könyv szerz ője 
is tevékenykedett, és voltaképpen csak az az oka, hogy nem lett ő  maga is 
tényleges szerkeszt ője, hogy éppen ebben az id őben dr. Löblt, a tanárt, bünte-
tésbő l haladó magatartásáért messzi vidékre, Gornji Milanovacra helyezték át 

Szabadka helyett. És a legterészetesebb, hogy a Híd szintén szervesen 
belefonódott ezekbe az emlékezésekbe, hiszen Löbl Árpád maga is ott volt 
a munkatársai között — még a távoli Bitolából is tartva vele a kapcsolatot, 
amikor pedig végül rövid nyugdíjaztatás után a szabadkaikereskedelmi akadé-
miára helyezték át tanárnak, teljesen bekapcsolódhatott a leghaladóbb jugo-
szláviai magyar folyóirat munkájába. 

Nem kevésbé jelentős oldalak a könyvben azok, amelyek a hadifogság 
napjait idézik, képet adva arról, hogy miképpen szervezkedett, színiel őadásokat 
tartva, nyelveket tanulva, tábori folyóiratokat adva ki és el őadássorozatokat 
rendezve az a jugoszláv tiszti csoport, amely messzebbre tekintett a tábor 
szögesdrótjainál, és figyel ő  szemét a harcokban szület ő  új világra szögezte. 

Bolyongások és felismerések ... Emlékek, amelyek nemes történelemmé 
válnak, s nemcsak a bolyongó ember hazára találását hirdetik, hanem egy új 
szemléleteken, új alapokon nyugvó világ kialakulását is. 

KOLOZSI TIBOR 

ŐSZINTE ÖNÉLETRAJZ 

LOVÁSZ PÁL: Arckép — Válogatott versek (1921-1975). 

Baranyai megyei Tanács V. B. M űvel ődési Osztálya, Pécs, 1975. 

A költő  fejl ődésének útján, ha szül ő - 	ahol el őször pillantotta meg az eget; 
földje erős szálakkal magához :kötöt- 	életbe indulásakor el őször ejtette ki 
te, merengve mindig visszanéz ő , s nem az anyja ajkáról elhangzott szavakat, 
tud elszakadni attól a ,környezett ő l, 	és fogalmazta meg magának azokat 

Lovász Pál 1896. május 28-án született Bácsföldváron; 1923-ban jogi doktorátust szerzett Sze-
geden; 1928-ig a Népjóléti Minisztérium tisztvisel ője; 1951-ig az OTI igazgatója Pécsett; 
1931-tő l 1944-ig a Janus Pannonius Társaság főtitkára és a Sorsunk c. folyóirat társszerkeszt ő je. 
Számontartott alakja a jugoszláviai magyar irodalomnak. Meghalt Pécsett 1975. XI. 16-án. 
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a tárgyakat, alakokat, jelenségeket, 
melyek számára nemcsak szavakban, 
de életérzésében is jelentették a vi-
lágot. Az élet megismerésének els ő  
élményei az érzelmes lelkekbe elmo-
sódhatatlanul belevés ődnek, s minél 
jobban távolodnak az évekkel, annál 
gyakrabban előjönnek ezek a képek 
aboldog ifjúság korának visszaálmo-
dásában. Ez csak azoknak adatott meg, 
akik .a parányi hétköznapi örömök-
ben +is meglelték azt, ami mindig új 
kapukat tár fel a szemek el őtt. 

Amikor most a Bácskából elszár-
mazott Lovász Pál (csak halála után 
hozzánk érkezett) verseskönyvét la-
pozgatjuk, akkor nemcsak az els ő , 
1922-ben Óbecsén megjelent kötete 
jelzi, de kés őbbi költeményeib ő l is ki-
érzik, hogy az Öt Torony városából, 
a Zeng ővárkony elő l is hazaérez: visz-
sza-visszatér a Tiszamentére, ahol ti-
zenhat éves korában vetette papírra 
első  verseit. Hogy a lírai lelkialkatú 
édesanyjának szavai és a bácsföldvári 
évek milyen mély nyomot hagytak ben-
ne, azt csakakkor fedezzük fel a 
maga igazi szépségében, ha a stró-
fáit újra meg újra a teljes átélésre 
kész befogadó figyelmével olvassuk, 
ha minden szóképét, gondosan kicsi-
szolt metaforáját a poétának ,kijáró 
megilletődéssel ízlelgetjük s fölfedez-
zük azt, hogy a Kosztolányira emlé-
keztető  halk szavú költő  négy sor-
ban is el tudja mondani a folyópart-
ról, a füzesekrő l, a csöndes udvar-
ról, a szoba egyetlen égre nyíló ab-
lakáról azt, amit ,mi csak órák hosz-
szat tartó t ű nődés után tudunk össze-
rakni az elénk táruló mozaikokból. A 
tömörítés olyan kivételes tehetség ű  
művésze, aki a szavak magányos zen-
gésében is megleli a lélek, a termé-
szet muzsikáját. 

„Az út virágos, tág mezőt karol. 
Piros pipacs, katáng és mályvarózsa 
— ezer hullámvirág zöld, lenge tóba — 
kikandikál a bársony fű  alól. 

Kis tüskebokron tengelic szökell; 
itt-ott tücsök szól; s már a nap közel 
nyilazza lent a vérező  határt... 

S a lankadatlan út tanyát keresve 
fürgén halad tovább, mert messze, 

(messze 
az ég alatt már csillagokra lát." 

(Az út) 

Negyvenöt esztend ővel ezel őtt a 
Gyöngysziget forró fövényén napozva 
hallottam el őször Bencz Boldizsártól: 
,,... Bácsföldvárnak is van e tájat meg-
örökítő  költője, csak éppúgy kiröpült 
innen, mint Szabadkáról a ti Koszto-
lányitok ..." Amikor Lovász Pálról be-
szélt, égszín ű  szeme mély kékséggel 
csillogott, mint aki felbuzduló öröm-
mel beszélhet arról, hogy ebben a 
csöndfaluban is van kibe kapaszkod-
nia annak, aki az irodalomhoz elsze-
gődött. 

A költő  már pécsi éveiben írta a 
hasonló gondolatokat ébreszt ő  versét 
Kosztolányiról: 

„Szülőhelyét az én szülőhelyemmel 
egyarcú testvér-táj karolja át; 
büszkén vallom: földiin; els ő  szavát 
ott mondta ki anyatejízű  nyelvvel, 
s a bú kövé először ott esett el. 

Lágy anyaföld fekete bársonyából, 
fűzbarka-ágból, arany délibábból 
virágzott lénye, rezdül ő  lélekkel." 

A múltba visszapillantás nem egy-
szer s nem egy felvillanásában azt 
jelentette költő i és emberi szép ma-
gatartásában, hogy a népek közössé-
ge feléhajlás mindig jelen volt ben-
ne. Költészete őszinte önéletrajz, 
melyben együtt élnek a tájjal a Du-
navölgy emberei. Soraiban ide-oda 
röppen: Pécs marasztalja, a Mecsek-
alja tán vigasztalja, de Bácsföldvár 
mindig visszahívja ... Hol így csap 
fel ez a nosztalgia: »... az Anyaföld, 
bölcs ős emlékezet ..."; hol kapaszko-
dót keresve így talál rá: „Falum fész-
kében ősi védelem / burkából egy-
ügyű  csodát adó / állathangok s édes 
paraszti szó / pihéi közt pattant ki 
életem ..." Valami szorongás húzódik 
meg a sorok mögött, és arról vall, 
hogy ő  semmondhatja el mindazt, 
ami benne él. És mintha ezt meg-
sejtette volna, nem sokkal halála el őtt 
mondta látogatójának, Bertha Bulcsu-
rnak. 

„Említették, hogy egy válogatott 
kötet készül majd ... Ez kis része 
csak az én verseimnek, de nagyon 
megnyugtatna, ha ez kijönne. És ak-
kor még, azt gondolom, rendezném a 
többit, az összes verseimet. Legépe-
lem, és odaadom Weissenbeck József 
tanárnak, aki szül őföldemen az iro-
dalmi élet egyik vezet ője, és elhe-
lyezi ott ..." 
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Az alkonyodó éveiben írt versei-
ben már állandóan jelen van az ál-
tala annyira szeretett Élett ől való bú-
csúzás csöndes, panaszos, olykor ri-
mánkodó hangja. És lehet, hogy lel-
kébe zárva valami ilyen könyörgés-
sel, vagy reménykedéssel, vagy biza-
kodással távozott: 

„Ó, Elhárithatatlan, 
ne még! 

Sok billiónyi sejtem gyötr ő, 
édes kötelék. 

Lábam még hadd legyen láb, 
a kéz is lenge kéz, 
ép koponyám viselje arcomat, 
legyen szemem, mi emberszembe néz. 
Lehessek örvény színén buborék, 
a semmisülést gátló feszülés, 
abroncs a tört pillanat peremén —
lehessek még idő-parányig Én!" 

(Fohász még egy pillanatért) 

LÉVAY ENDRE  

EGY TÖREKVÉS SZENVEDÉLYE 

SZIRMAI ENDRE: A magányos óriás I. 
A Szirmai Károly Emlékbizottság és a Szirmai Károly Archívumok kiadása. 

'1976. 

Az elmúlt hónapokban egy olyan 
könyv jelent meg Münchenben, amely 
máris érdekl ődést váltott ki irodal-
munkban. A szerzője: Szirmai Endre, 
a világhír ű  orvosprofesszor; a tárgya: 
Szirmai Károly, ,a jugoszláviai magyar 
irodalom egyik legjelentősebb írója, 
két háború közötti kultúránk egyik 
vezéralakja. 

Szirmai Károly nem volt mell őzött-
je irodalmunknak; ezt a háború óta 
kapott kitüntetésein kívül a Bori Im-
re irodalomtörténetében kapott helye 
(amellyel egyik levele szerint igen 
elégedett volt), valamint Tomán Lász-
ló és Utasi Csaba tanulmányai is éke-
sen bizonyítják — hogy csak azok 
nevét említsem, akik az újabb nem-
zedékek tagjai közül a legtöbbet fog-
lalkoztak vele. Természetes hát, hogy 
Szirmai Endrét nem sértettség vagy 
polemikus szándék vezérelte e kö-
tet kiadásában, hanem az .atyjáról az 
irodalmi köztudatban kialakult kép el-
mélyítése, az eddig csak vázlatosan, 
szinte kizárólag irodalomesztétikai 
szempontokból megrajzolt életm ű  ho- 

mályos pontjainak megvilágítása. Nem 
jogtalanul, hiszen az ifjabb Szirmai 
serdül őkorában lehetett tanúja apja 
— nem ritkán sziszifuszinak érzett — 
szerkesztő i vállalkozásának, annak a 
ma is tiszteletet parancsoló munká-
nak, amely szükségszer űen barátaivá 
vagy ellenségeivé tette a kultúra ügyé-
vel valamilyen módon kapcsolatban 
álló embereket; — s aminek követ-
keztében rá is vonatkoztatható, amit 
Füst Milán állított magáról, hogy élet-
rajza nincs csak munkarajza. 

Egy törekvés szenvedélyében leélt 
élét nemcsak a csúcsaival kápráztat 
el,hanem a látvány hátterére is kí-
váncsivá tesz. Szirmai Endre. nem lát-
szatokkal igyekszik elvakítani, az apja 
puritán emléke őt is tárgyilagosság-
ra kötelezi, még ha a tényeket — az 
emlékiratokra 'emlékeztet ően — pri-
vatisztikusan s •igen gyakran elfojt-
hatatlan érzelmi hangsúllyal adja is 
el ő . Könyvének jelent ősége tulajdon-
képpen ebben rejlik. Az apa itt cso-
dált és 'körülrajongott h ős, aki esz-
ményképe az igazi közegére a ter- 
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mészettudományokban 'lel ő  fiúnak. E 
különbözőség egy jellegzetes kett ős-
ségre is okot ad. A fiú, akinek mun-
kájára úgyszólván az egész világ nagy-
városainak kutatóintézetei kíváncsiak, 
megértő  felülnézetbő l vallja be az apa 
— ártatlanságában, eredetiségében 
megnyerő  — bogarait. De elválva is 
összefonódnak ezek az életutak, s ta-
lán együtt, egymást kiegészítve al-
kotják a Szirmai Endre által is több-
ször említett goethei teljességet. 

Azonban nemcsak emlékmozaikok-
ból, lazán egybeszerkesztett anekdo-
tákból s eddig a nyilvánosság el őtt 
ismeretlen adatokból áll A magányos 
óriás, hanem azoknak a leveleknek a 
válogatásából is, amelyeket Szirmai 
Károly a Kalangya szerkesztőjeként 
kapott irodalmunk akkori kiemelked ő  
képviselőitő l: Kende Ferenct ő l, Káz-
mér Ernőtő l, Szegedi Emiltő l, Herceg 
Jánostól és másoktól. Mivel a köny-
vet külföldön adták ki, nem tartjuk 
hibának, hogy a . levelezések egy ré-
sze folyóiratban vagy önálló kötet for-
májában mármegjelent egyszer ná-
lunk, s azért sem,mert a szerz őnek 
a könyvben tett ígérete alapján re-
méljük, hogy e népszerű sítésnek 
szánt rövidített kiadást a teljes leve-
lezések kinyomatása fogja követni. 
Sajnos, ennek ellenére is nyilvánvaló, 
hogy a könyv -az irodalomtörténeti 
összekötő  szöveg gyakori hiánya mi-
att nem tesz elegetmaradéktalanul 
a céljának, és olykor lerövidített, da-
rabos adathalmazzá válik. Pedig meg-
érdemlik e levelek a figyelmünket, 
mert igen sok közülük a magyar iro-
dalom és a világirodalom legismer-
tebb alakjainak tollából származik. 
Szirmai Károly többek között Thomas 
Mann-nal, Ivo Andri ćtyal, Kosztolányi 
Dezsővel, Weöres Sándorral, Illés 
Endrével, Aldous Huxleyval, Karl Jas-
persszel, Borisz Paszternákkal, Albert 
Camus-val is levelezett, — :hogy a ro-
mániai magyar kultúra legjelent ősebb 
képvisel ő ivel már ne szaporítsuk a 
névsort. Kár, ihogy a könyvnek nincs 
jegyzetanyaga, amely megmagyaráz-
hatta volna, hogy miért maradt ki Ba-
bits Mihály, Németh László és Sinkó 
Ervin levelezése a válogatásból. A 
leveleket •a novellista és .a költ ő  mű - 

vészetét méltató tanulmányokból vett 
idézetek sora követi, amelyben a mi 
kritikusainkon kívül magyarországi és 
más külföldi cikkírók is helyet kap-
tak. A függelékben kiadatlan írásokat 
találhatunk s egy nagy verset (Az 
idő ), amely a Napkeletben kallódva 
nem 'kerülhetett be az Önkeresés cí-
m ű  könyvecskébe. 

A 'könyvet egyébként a Nobel-dí-
jas Asturias írása vezeti be, amivel 
kapcsolatban az a véleményünk, hogy 
az ilyen felkérés — különösen mi-
utánSzirmai professzor egy ázsiai re-
pül őtéren megmentette az író életét, 
amiért az nem tudja, hogyan rója le 
neki háláját — kissé naivnak és mes-
terkéltnek hat. Szirmai Károlynak egy-
szerűen nincs szüksége arra, hogy egy 
Nobel-díjas szavatolja m űvészi érté-
keit; egy olyan nagy író, aki való-
színű leg sok mindenhez érthet a bib-
liográfia segédtudományán kívül. Szir-
mai Endrének kulturális téren is vi-
lágszerte kiterjedtek e kapcsolatai; 
ezért mindent megtesz, hogy, miután 
nemes munkájával iigen sok jelent ős 
személyiséget lekötelezett, édesapja 
műveit minél több idegen nyelvre le-
fordíttassa. Kevés magyar író van 
hát századunkban, akinek annyí m űve 
jelent meg különféle nyelveken, mint 
Szirmai Károlynak. Ezt az ifjabb Szir-
mai közeljövőben megjelen ő  könyve, 
a Szirmai Károly műveinek bibliográ-
fiája lesz hivatott bizonyítani. Erre 
vonatkozóan az a nézetünk, hogy job-
ban szeretnénk az élvonalbeli magyar 
és jugoszláviai magyar írók európai 
centrumokban való ismertetésér ől és 
lefordításáról hallani, mint arról, hogy 
a víziók nagy költőjét — akinek leg-
jobbm űvei szerintünk is világirodal-
mi rangúak és a legjobb német exp-
resszionista versek mellé állíthatók 
— arabra és törökre, indonézre, ja-
rubára, máltai és thai nyelvre, illet-
ve ihindi és urdu nyelvekre fordítot-
ták. Egyszóval szeretnénk, ha Szirmai 
Endre úgy képviselné a magyar kul-
túra ügyét külföldön, ahogyan azt Re-
ményi József tette. Humanizmusát és 
anyanyelvi kultúrájához való ragasz-
kodását ismerve ebben talán nem is 
kételkedhetünk. 

VAJDA GÁBOR 
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GONDOLATITTAS KÖLTEMÉNYEK 

IVO ANDRI Ć : Šta sanjam i šta mi se doga đa. (Amiről álmodom, és ami 
történik velem) 
Prosveta, Beograd, 1976. 

„A néma és megcsonkított hárfa el őtt 
esküszöm, hogy alázatosan fogom hall-
gatni a múló napok zenéjét, és öröm-
mel és hálásan fogadok majd minden 
hangot, amely a haladó lényekt ől és 
körülöttem álló tárgyaktól származik." 

A haladó lények és dolgok hang-
jai? Ebből, tevődne össze a kötet? 
Ezek rögzítésébő l? 

Amirő l álmodom, és ami történik 
velem. Tehát álom: a valóság elvo-
natkoztatott vetülete. Ami a költ ővel 
történik, az kívülről nézve jelentékte-
len. Történés alatt azonban itt, az 
ember bens őjében lejátszódó drámát 
értünk. 

Andri ć  kötete a képzelet szárnyán 
való pihenés, ilázas arcot legyez ő  h ű s 
ág, a képzeleté, k őhullást követő  hul-
lámzás végz ő  gyű rűzése valahol mé-
lyen, a lélek sötét taván, „amelyet 
semmi sem emel, és amelybe senki 
sem tekint belé". Ez a tó fölött ter-
mészetes, hogy visszhangzanak a ha-
landók és tárgyak hangjai. 

Újra Andri ć  képébe kapaszkodom: 
szívem sötét tava. Petar Džadži ć  
mondja az utószóban: a versek saját-
ságos szelepként szolgáltak. Füst Mi-
lán jellemezte Osváth Ern őt így: a 
fekete napfény. Az Öregség költ őjét 
kell most magát idéznem: 

	 Jószívű  szellem, 
Idegen szellem közeleg s tengerzöld 
Szőlőfürtöt tart bús arca elé. 

(Nyilas-hava) 

Keresem a rokonságot. Sötétség. 
Fekete napfény. Mégsem nap. Hiszen 
„Akik sokat szenvednek, nem szere-
tik a dölyfös napot". Jószívű , búsar-
cú szellem. Nem zeng, nem koppan 
a dal. A vallomás természetes mo-
notóniája: „Csöndben kívánok élni, 
munkában, a szilváskertek fölött." 

Holdfény a tavon, levelek lakkján. 
Vallomásosság. Jellemezhetem így 
Andrič  költészetét? 

A versek id ő rendi sorrendben áll-
nak. Hetvenkét költemény az Ex pon-
to és a Nyugtalanságok prózaversein 
kívül, amelyek nem kerültek a kö-
tetbe. 

Miről adnak hírt a címek? Fény-
rő l, fényhiányról, évszakokról, utazás-
ról, magáról a gondolatról (mert a 
gondolatnál nagyobb gyönyörűséget 
nem ismer), halálról, Petar Džadži ć  
Jelenára is felhívja a figyelmet: az 
el-feltűnő , tejüveg mögött mozgó, sze-
mérmes akvarell egymásba mosódó 
színei közt lebeg ő  nőalak valótlansá-
gára. 

Valami fáradtság, valami melankó-
lia honol e versek táján: 

A szürke égen, a reménytelen víz 
[fölött úszik 

Egy sirály és egy felh ő . 

Ködök süllyednek és emelkednek. 
Egy nagy íróegyéniség reményeken, 
novellákon túli megnyilvánulásai. Szük-
ségletb ő l fakadó sorok. Lazítás. Spon-
tán panasz. Ahogy a hó a talpak alatt 
sír. 

Kilencszáz szürkület kívánt egy 
[örömöt, 

Amíg elfeledve, elhagyatva, 
[megvetésben 

Éltem 
És úgy tapodtak rajtam, mint a hídon 

[a víz fölött. 

Nem mondhatom el senkinek, el-
mondom hát mindenkinek. A próza-
írás satujából kiszabadult lélek ref-
lexiói. A tapasztalatok koponyahegyén 
a tiszta leveg ő . Bölcsesség súlya 
alatt lecsukló fej. 

Mint a szomjas vándor a forrás 
vizét, úgy issza az olvasó szeme a 
föl--fölbukkanó képek színeit. A képe-
két, amelyek a költészet esszenciája, 
mondják: 

Mint egy jóságos nagy lámpa, 
Leng egy gondolat bennem. 
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	s a tárgytalan zokogás is: 
Míkor döngő  hajnalodások vértelen 

[messzeségei 
hányszor 

Vég cím ű  hétsorosában az ő sz 
gazdagsága vetül szemünk elé, Kosz-
tolányi Őszi reggelijéhez hasonlato-
san: 

Leborultam elétek! 
Szeptember 
Drága dőlt pohár 
Melynek szélét bor nedvesíti. 

Németalföldi csendéletek atmosz-
férája. Végtelen nyugalom költészete. 
Holt tenger. 

Illatozik az éj. Vakít nyugodt, vég-
telen játékával a fénynek és ugyan-
olyan átmeneteivel a sötétnek. Bur-
jánzik. 

André Malraux könyve, a 'Musée 
Imaginaire (Elképzelt múzeum) egy-
mástól távol es ő , de egymáshoz döbbe-
netesen hasonlító m űalkotások képét 
hozza. Szentől szembe láthatsz Apollo-
és Buddha-fejet. És mennyi hasonla-
tosság! Csak a szem. A keletié alá-
zatosan lesütött, az európaié szinte 
kutatva el ő retekint. 

Visszatérek rokonításaimhoz. 
Az én képzeletbeli múzeumomban 

a következő  két részlet kerülhetne 
az összevetés tárolójába, mint egy-egy 
nagyszer ű  festmény kinagyított rész-
lete: 

A hegyről láttam a hajnalt, amint 
szétömlött a sok hegycsúcson és be-
borította a fél eget. Látásomat vették 
a mérges, fénylő  és hideg könnyek, 
amelyek oktalanul hullottak. 

(I. Andri ć : Hajnal) 

(Füst Milán: Öregség) 

Tehát mindkettő  hajnalban „törté-
nik", végtelen messzeségek jelenlété-
ben. További párhuzam: a könnyek 
látszólag ok nélküli patakja. 

Idézetek panoptikumából, képzelt 
múzeumból •a fénybe. 

Andri ć  mondta: „...én  nem vá-
lasztanám el a prózát a poézistő l. 
Egyáltalán tudni szeretném, hol lehet 
a határvonalat meghúzni a kettő  kö-
zött." 
Aleksandar Petrov szerint téves lenne 
Andrićot nagy költőnek kikiáltani, de 
éppúgyhelytelen verseit nyitott kér-
désként hagyni. Andri ć  prózaversei 
hozzájárultak a szerbhorvát költ ő i 
nyelv megújhodásához, amely ösztö-
nösen szabadulni 'igyekezett a par-
nasszista és szimbolista költészet me-
rev szabályaitól és az I. világháború 
alatt keletkezett naivan romantikus ha-
zafias költészet hatásától. 

Az irodalomtörténész, kritikus lá-
tó szeme. Az olvasó érz ő  szíve-lelke. 
Az utóbbihoz szólok. Az ő  asztalára 
teszem le a könyvet, amely a meg-
méretés után sem bizonyult könny ű -
nek. Csak ára (80 dinár) nem emelné 
olyiszonyatos magasba, teszi hozzá-
férhetetlenné. 

Kevesek fülébe jut el így az üze-
net, a gondolatittas szép szó. 

VIRÁG ÁGNES 

A ZMAJ-DÍJAS VÁNDORÉNEKES 

SLOBODAN MARKOVIĆ : Luka (Kikötő). 
Matica .srpska, 1975. 

A Njegoš-, a Prešern- és a NIN-díjjal 
együtt az újvidéki Matica srpska Zmaj-
díja irodalmunk id őtállóbb értékeit hi-
vatott fémjelezni. A szerbhorvát nyel-
ven tavaly megjelent verseskötetek 
szerző i közül a neves kritikusokból 
álló bíráló bizottság, mint ismeretes, 

az idén Slobodan Markoviénak ítélte 
oda a Zmaj-díjat, a Matica kiadásá-
ban 1975-ben megjelent Luka (Kikö-
tő ) cím ű  kötetéért. 

Művelődésünk e százötven évvel 
ezelőtt Budán megalakított nagymúl-
tú intézménye az idén egy rendkívül 
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érdekes 'költ őegyéniséget tüntetett ki 
a díjjal. Egy 47 éves költőt, aki két 
évtizeddel ezel őtt a balkáni .] ifjúsági 
kongresszuson aratta els ő  sikereit 
verseivel, s azóta több mint húsz pró-
za- és verstermést összegez ő  köny-
vet adott ki, s majd ugyanennyit zárt 
asztalfiókjába meg nem jelentetett 
kézi ratként. 

E magában véve szokatlan termé-
kenység részben abban leli magyará-
zatát, hogy Slobodan Markovi ć  újság-
íróként, riporterként állandó mozgás-
ban van, járja az országot, ismerke-
dik az emberekkel, igen gyakran az 
országhatárokon túl ris. És a magát 
riporternek, költ őnek, festőnek, bo-
hémnek, csavargónak, szenvedélyes 
horgásznak, lucullusi lakomákat ked-
velő  embernek nevez ő  költő : a fé-
nyes társaságok és az éjszakai me-
nedékhelyek, sokszor ismeretlen irá-
nyú hajókirándulások után is gyakran 
följegyzi, megörökíti azt (riportban, 
versben vagy rajzban), amit látott, 
tapasztalt, átélt. Költészete így hát 
sokrétű , életszer ű , ám ugyanakkor 
egyenetlen is. F őképp a Luka el őtti 
kötetekben, mivel a futó benyomásait 
sietve papírra vet ő  költő  nem min-
dig tudta és tudja verssé, költészetté 
vagy éppen klasszikus cizelláltságú 
dallá lényegíteni az ihlet ő  erővel bí-
ró dolgokat, gondolatokat, élethely-
zeteket. 

De a hatalmas termékenység, a 
dús verstenyészet az igazi értékek 
és gyöngyszemek kisz ű rését is lehe-
tővé teszi. Korábbi köteteib ő l válo- 

gatva, és 'újabb verseit közreadva, így 
sikerült Slobodan Markoviénak, a köz-
kedvelt — bár 'irodalmi díjakkal mind-
eddig nem jutalmazott — költőnek a 
Kikötő  című  kötetében egy olyan köl-
tészetet felmutatnia, amely élmény- és 
gondolatanyagánál, útkeresésénél és 
magára találásánál fogva figyelmet 
érdemel. Figyelmet érdemel, mert 
Markovi ć , a középkori vándoréneke-
sek, vagabundok és nyugtalan vér ű  
lázadók módjára úgy énekel, hogy 
közben a jelenb ől a múltba, a rég-
múltból a jövőbe átnyúlva állandóan 
az embert keresi. Még akkor is, ha 
nemrégen ,úgy nyilatkozott, hogy a 
költők nem válthatják meg szívükkel 
a világot, mivel nincs nekik ilyen ha-
talmuk, nem képesek a csodatételre. 

Kötetének olvasásakor és versei-
nek fordításakor mégis úgy éreztem: 
legjobb verseiben sikerült neki ez a 
csodatétel. A kötet címadó verse, a 
részben tragikus, részben nosztalgi-
kus hangú Kikötő, s nemkülönben az 
Üzenet számára kiválasztott néhány 
más verse is bizonyság erre. 

Egy nagyobb lélegzet ű  jegyzethez 
több értékes versét is kiemelhettük 
volna, de nyilván már ennyib ő l is ki-
érződik és kicseng Slobodan Marko-
vi ć  költészetének és versvilágának 
igazi jellege. Kötetének olvasói bizo-
nyára nem fognak csalódni, hiszen 
eddigi költészetének legjavát tartják 
majd a kezükben, egy kicsit úgy, mint 
a békét és a iköltészetet megteste-
sítő  s az özönvíz el ő l menekül ő  mi-
tológiai galamb is — cs őrében az 
olajágat. 

SZŰCS IMRE 

HAZÁT KERESŐ BEN 

CSANÁD! IMRE: Összegyűjtött versek. 
Magvető , Budapest, 1975. 

Számomra — 'mióta kezembe került 
Csanádi Imre Erdei vadak, égi mada- 
rak cím ű  kötete — a modern költé- 

szet és az évszázados örökség vi- 
szonyának érvényes rendje jelenti 
Csanádi Imre 'költészetének újdonsá- 
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gát és egyéniségét, — azt a vívmányt,  
amelyet költészete hozott. A korai  
versekben legfeljebb a tárgyias-leíró  
hang biztonsága, a forma arányossá-
ga és az érdekl ődés történelmi-közé-
leti jellege ígérte a kés őbbi eredmé-
nyeket. A dunántúli falu életér ő l,  
gondjairól, a háborúba, katonaságba  
kényszerített fiatalok sorsáról, pana-
szairól tudósítottak ezek a korai ver-
sek; anélkül, hogy a „nagy költészet"  

elragadó hatalma megszólalt volna  
bennük. (Bár közöttük is volt néhány  

szép és ígéretes darab: a Dudvatűz-
re, az Öregasszony mulatságára, a  
Berdicsevi nyírfákra gondolok.) Aztán  
egyszerre — miként a jelent ős mű -
vek, szinte el őzmények nélkül — meg-
született a „nagy költészet" els ő  hír-
nöke, a Bornemisza Péter:  

Pörnye kerengett mi országunkon,  
eget beborítván,  

rángó tetemek nyárson nyuvadtak,  
felhőkre vonítván,  

jámbor kegyesek nyúlként inalltak,  
tort ült vala hitvány.  

Mitévő  légyen, nyelvén akinek  
szavak dagadoznak?  

fojtja torkába: oldalán is ki  
sebbel fakadoznak, — 

feltárja száját, félvén is hősen  
támad a Gonosznak!  

Akkoriban — 1955-ben — félreért-
hetetlen jelentése volt ennek a vers-
nek: a történelmi gondok szorításá-
ban vergődő  emberrő l beszélt, s ar-
ról a felel ősségrő l és elkötelezett-
ségről, amelyet a fogalmazás, a köl-
tészet kíván meg m űvel ő itő l.  

A Bornemisza-vers után ped;g az  
Erdei vadak, égi madarak követkeiett,  
újra a felel ősségtudat vallomása:  
„Nem pénz, nem rendjel, nem is hír  
vont engem, / s ha hír, nem akármi,  
/ de hogy érclábon tudjak a zajló /  
időbenmegállni ... /Nézhessem tisz-
tán, meg ne piruljon / miattam utó-
dom, / s melyb ő l vétettem, nevemre  
a köznép / el ne komorodjon". S az-
után a többi: .a Húzd rá, cigány, a  
Halottvivők éneke és a Nyolcasok.  
A kor nagy lírai kiv i rágzása — Illyés  
Gyula, Benjámin László, Juhász Fe-
renc, Nagy László új versei, Szabó  
Lőrinc visszatérése — idején is nyil-
vánvalóvá lett, hogy jelent ős költé-
szet született, líránk egy fontos le-
hetősége találta meg újra sajátos  
alakzatát. 

Ez a lehetőség és alakzat a mo-
dern --- korszer ű  — élményvilág és 
az archaikus forma egybehangzásában 
öltött testet. Csanádi versei ugyanis 
egyféle történelmi közérzetre rímel-
tek: a magyar tizenhatodik század 
szorongását, veszend őségérzését és  
konok szolgálatvágyát, elkötelezettsé-
gét idézték fel. Egy kor vagy egy 
korstílus idézésének mindig lényegre 
mutató oka van. így idézte Ady End-
re a kuruc költészetet: saját monda-
nivalójához és közérzetéhez találta 
meg benne a kifejezés 'lehet őségét. 
S így fordult a népi írómozgalom a 
XVI—XVII. század világához, m űvel ő -
déséhez, h őseihez és stílusformáihoz.  
Németh László tanulmányai az erdé-
lyi emlékírókról: Bethlen Miklósról és 
Bethlen Katáról, Heltairól, Szenczi 
Molnárról, a vizsolyi bibliáról, drámái 
Apáczairól és Miisztótfalusiról, Féja 
Géza Régi magyarsága eligazító jel-
zéseket kerestek a régi századokban.  
Ugyanazokat a kérdéseket hallották 
akkor elhangzani, amelyekre nekik mai 
guknak is választ kellett adniuk.- A~ 
süllyedés, a szétszóródás és a meg-
maradás akkori vitáira füleltek, s a 
biztató szót lesték, amely háromszáz 
év távlatából szólt a huszadik század 
magyarságához. A helyes választ ku-
tattáik a „régi magyarság" századai-
ban, mindegyikük a maga módján: Né-
meth a gondolkodó er ő  és a törté-
nelmi realizmus teljesítményeiben, 
Féja egy kurucos-kálvinista ideálban. 
„A régi magyarság — írta Németh 
László — éppolyan nagy tartály, mint 
a magyar nép, s a kett őbő l tulajdon-
képpen egy vödörrel merhetsz." 

Csanádi Imre valamivel kés őbb, 
de érvényesen és hitelesen csatla-
kozik a „régi magyarság" eme valla-
tóihoz. Ő  is egy 'nehéz korszakban 
tekint vissza a nemzeti történelem 
válságos, ám hatalmas tartalékokat 
rejtő  korszakába. Ő  is a válságok le-
küzdéséhez remél erőt Bornemiszától 
vagy a tizenhatodik század prédiká-
toraitól és énekeseitől. S mivel azok 
közé a kevesek közé tartozik, akik 
az irodalomtörténész biztonságával és 
a költő  érzékenységével vették birto-
kukba a régi magyar költészet 'kin-
cseit (hatalmas antológiája: a Ma-
gyar valóság versei bizonyítja ezt), fel 
tudja használni a régiség stílusát,  
nyelvi alakzatait. Vagyis inkább a kor-
szerű  és személyes mondanivaló ki-
fejezésére tudja 'mozgósítani őket; 
úgy, hogy .a régi alakzatok jelentés-
beli „aurájával" egészíti ki mai élmé- 
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nyelt, 'kifejeznivalóit. A stílust a mon-
danivaló szolgálatába tudta állítani. 

A „régi magyarság" stiláris és eti-
kai idézése szabta meg tehát a Csa-
nádi-vers leghitelesebb és legszemé-
lyesebb alakzatát. És ez az alakzat 
jelentkezett azután azokban a 'költe-
ményekben, amelyek a korral és a 
nemzeti történelemmel vetettek szá-
mot. A Bornemisza-vers vagy a Ha-
lottvivők éneke után leghangsúlyosab-
ban talán Az 56-os évre soraiban. E 
vers a régi panaszl ő  krónikák, króni-
kás siratók hangját követi, el ődje ta-
lán Ady nagy verse: a Krónikás ének 
9998-ból lehetne. Ugyanaz az ,epikus" 
hang, ugyanaz a fokozatosan emelke-
dő  fájdalom szólal meg itt, mint ko-
rábban a világháború vérengzését kró-
nikába szed ő  Adynál. A szörny űségek 
láncolata az árvízt ő l-földrengéstől a 
Fertőbe fulladt csecsem ők képéig e-
melkedik. Ady kilátástalan keser űség-
gel fejezte be a maga versét: „Ha-
lálmezőkön bitófák épülnek, / Nagy 
tetejükre kövér varjak ülnek, / Unják 

ja—h uliát, el s vissza-röpülnek, / De 
az embere:k meg nem csömörülnek." 
Csanádi másként zárja le a krónikát: 
a nemzet életerejéhez, a jövend őhöz. 
és a történelemhez fellebbez, remény-
kedik. 

Az 56-os vers a reménykedés — 
az újrakezdés -és a kiegyenlít ődés —
szólamával zárult tehát. És ez a szó-
lam hangzott fel azután a hatvanas 
évek néhány súlyos versében: a Ha-
zát keresőben és az Egy hajdani temp-
lomra soraiban. Az utóbbi költemény 
ugyanazt a „régi magyarságot", pré-
dikátorí szellemet idézte fel, mint ko-
rábban a Bornemiszára hivatkozó so-
rok. A régiség ébresztgetését azon-
ban most a bizalom szövi át: Csa-
nádi a protestáns erényeket — a 
helytállást, a konok hitet, a h ű séget 

állítja példa gyanánt: azokat az 
erényeket, melyek a török és német 
csapásai alatt vérz ő  országban is meg-
tartották a nemzetet. A Hazát kere-
sőben pedig azt a szólamot hozta, 
amelyet az Erdei vadak ... csendí-
tett fel éppen tíz évvel e vers szü-
letése el őtt: az elkötelezettségr ő l és 
tisztességrő l beszél. De most ez a 
szólam is több bizalmat, bels ő  bé-
két sugall: „Diadalt, fiarácsot kine-
vetek, / de végzem, amit végezhe-
tek: / a tisztességért, becsületért, / 
gyerekeimért és öregeimért, / elgyön-
gülésemben oltalomért, / oltalmas ka-
rok közt nyugodalomért." S végül ez 
a bizalom válik történelmi — a nem- 

zeti sorsot és fennmaradást érint ő  
reménységgé az Észtek soraiban. 

Csanádi egy kis népr ől beszél, amely 
önmagát ő rizve dacol az id ővel, a por- 
lasztó-mállasztó történelem hullámai- 
val, és szorgalomból, okosságból és 
hűségbő l épít gátat a pusztulás ellen: 

Feketén bömböl a Fátum: 
Jaj minden apró népnek! 
Nem felelnek az észtek, 
teszik a dolgukat: 
gátat vonnak a szorgalomból, 
gátat vonnak a józanságból, 
gátat vonnak áradó énekekb ől, 
építik magukat parttá. 

Ezekben a sorokban válik fogha-
tóbb és tárgyszer űbb bizalommá az a 
történelemfilozófiai fellebbezés, me-
lyet az -  56-os krónika fogalmazott. 

Ezek a versek bontakoztatják ki az 
olvasó előtt Csanádi Imre költésze-
tének arcvonásait. Van azonban ennek 
az arcnak egy olyan vonása is, amely-
re általában kevesebb figyelem jut. 
Csanádi néhány újabb — a hatvanas 
évek 'második felében írott — versé-
re gondolok. Ezek a versek a modern 
ember filozófiai közérzetér ől vallanak. 
A kor kínzó élményei, felismerései 
Csanádit is megvallatták, s az embe-
riség általlánosa'bb — vagy az ember 
ontológiai helyzetét érint ő  — kérdé-
seire ő  is elvontabb feleletet adott. 
Ő  is átélte azokat .a dilemmákat, a-
melyek a 'modern tudományban, els ő -
sorban a természettudományban tájé-
kozódni igyekvő  embert vallatják. El-
s ősorban a Csillagforgó cím ű  vers 
hordozza ennek az élménynek a kö-
vetkezményeit. Mióta a kozmológia 
tudományos felfedezései, a csillagászat 
és az ű rhajózás eredményei közis-
mertté váltak, nem csupán néhány 
szkeptikus böhcs, hanem egyre több 
gondolkodó s helyét !keres ő  ember 
méri össze a kozmosz nagyságát az 
emberi lét esetlegességével. A „csor-
dákban örvényl ő  csillagok", a „tör-
vényeink pókhálórácsán átrobogó tál-
toslovak" (Csanádi lidérces metaforái 
ezek): a világegyetem és a „férgek-
nél nyomorultabb" ember szembesí-
tése kínzó bizonytalanságot, keser ű  
relativizmust okoz; e szembesítésben 
törpének érzi magát az ember, s nyo-
morult komédiának látja a történel-
met. Csanádi, mint a modern filozó-
fus költők már annyiszor, e 'kiábrán-
dító számvetés terhét ő l akar bennün-
ket megszabadítani, mikor az emberi 
küzdelem, sors s az emberiség ha- 
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talmas vállalkozása: a történelem ér- 
telmét, méltóságát keresi, s hitet tesz 
az ember küldetése, igazamellett. 

E belső  küzdelem, s e humanista 
válaszadás alakítja ki azt a költ ő i-em- 

berí tartást, mely Csanáditól eddig 
sem volt idegen, s melyben veszély-
tudat és elszántság, tragikus tépett-
ség és munkára, küzdésre vállalkozó 
felel ősségérzet találkozik. 

POMOGÁTS BÉLA 

KÖLTŐ I VISSZATÉRÉS 

IVO POPI Ć : Svijet oko mene. 

Osvit, Subotica, 1976. 

)vo Popi ć  verseskötete valójában köl-
tői visszatérést jelent az el nem fe-
lejtett, forrón szeretett szül őföldre, a 
tengerpartra, ahogyan azt a költ ő  a 
Tenger című  költeményében ki is je-
lenti: 

„Visszajövök, tenger, partjaidra, 
hogy viszontláthassuk egymást újra." 

Jellemző  a tenger aktív szerepe 
ebben a viszontlátásban: nemcsak a 
költő  látja majd újra a tengert, ha-
nem az is őt. Ugyanilyen önálló, em-
berrel 'egyenrangú életre kel Popi ć  
verseiben a tengerparti táj minden 
jelensége: a reményt keSlt ő  világító-
torony, a titokzatos olajfa, a halált sej-
tető  ciprus, a festő i szépség ű  fehér 
vitorla, a part menti városok, a be-
szédes vagy elnémult utcák, az ódon 
freskók, a bárkák, a víz, a k ő . igen, 
legfőképpen ez e két 'leggyakrabban 
megjelenő  és legváltozatosabban áb-
rázolit motívum, a víz és a k ő , ame-
lyek valóban a legjellemz őbbek a ten-
gerparti tájra. A követ is ugyanúgy, 
mint a vizet, a tengert, Popi ć  érző  
lényként éli át és írja 'le. A kő  meg 
én című  versében vizek feletti koro-
nának nevezi la követ, a tengerb ő l ki-
emelkedő  sziklát, ,amelynek sorsát sa-
ját életével hasonlítja össze: 

„Ne add meg magad az időnek, 
te korona a vizek felett. 
Sebeidet a szél csókolja, 
én kínnal lázadok kín ellen." 

A tengerpart anyagi jelenségeihez 
hasonlóan e táj természeti tünemé-
nyei is jelentős szerepet játszanak Po-
pić  verseiben. Igy például a hajnal, 
a nappal, az alkony, az est, az éj, az 
évszakok. De ezekben a költemények-
ben is a táj jellegzetes motívumai ké-
pezik a hátteret, vagy szimbolizálják 
az eseményeket, mint például az Ősz 
cím ű  versben is: 

„A föld a kővel osztja meg bánatát. 

A szőlőskert meghal az ember ablakán. 

És mindezek után 
hiába keresel beszédet az utcán." 

Jellemző  Popi ć  költészetére, hogy 
míg verseiben a holt tárgyak életre 
kelnek, addig él ő lényekrő l — a fákat 
kivéve — úgyszólván alig ír. Néhány 
költeményében szerepel az erd ő , egy 
verse a halról, egy másik a halászról 
szól. De a hal és a halász is csak 
mint a tenger életének színfoltja jut 
kifejezésre. Emberi kapcsolatokról szó-
ló gondolatok, egy másik emberi lény-
hez szóló sorok hiányoznak ezekb ő l 
a versekb ő l. Két magyarázata is lehet 
ennek a ténynek: a egyik az lenne, 
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hogy Popić , aki ifjúkorában szakadt 
el szül őföldjétő l, azt már nem a va-
lóságban, hanem csak emlékeiben, ví-
zióként, magányosan éli át. A másik 
magyarázat pedig az lehet, hogy Po-
pi ć r.a, a költő re, a magányosság egyéb-
ként is jellemz ő . A magány, mint mo-
tívum, több versében is szerepel — 
mint ember valójában minden versé-
ben magányos, hiszen csak fák, kö-
vek, víz veszi körül —, A magányos-
ság című  'költeményében pedig az e-
gyedüllét érzése már .a halálfélelem-
mel határos, és azzal a félelemmel, 
hogy a szavak is elhagyhatják, tehát 
mint költő  is magára maradhat: 

„Míg álmomban kerestem őket, 
elszöktek a szavak. 

Te vagy az halál? ... 
Vagy csak egy gondolat? ..." 

Ivo Popi ć  lírájának jellegzetességei 
az expresszionizmus jegyeit hordozzák 
magukban: az éles összpontosítást, a 
metaforákkal való kifejezésmódot, a 
törekvést, hogy a költő  énje minél 
erősebben kivetítődjön a külvilágra. A 
világirodalom híres expresszionistái kö-
zül Popi ć  költészete a német Georg 
Tr.akléval (1887-1914) mutat rokonsá-
got. Mind Trakl, mind Popić  verseire 
jellemző  például •a visszatérő  motívu-
mokkal való mozaikszerű  játék: ugyan-
az .a motívum mindig más és más 
környezetben, más és más szerepben 
jelenik meg. Popi ć  költészetében e-
gyik ilyen motívum a „kő", amely 
például a Kutatások című  versben az 
erő  jelképe, a Világítótoronyban az 
akadályé, a Szülőföld és a Rovinj cí-
m űben a hazai táj szerves része, A 
kő  meg én, A freskó és a S hozzám 
sem szól a szikla című  költemények-
ben pedig mint a költ ővel egyenran-
gú lény szerepel. 

Ugyanígy jellemzőek mind Trakl, 
mind Popi ć  verseire a festő i szépsé-
gű , szuggesztív erej ű  költő i képek. 
Georg Trakl például így írja le az 
őszt: 

„Ez az év erő teljes búcsúja: 
A szőlőskert aranyterméke s bora." 

(Áldott ősz) 

Popi ćnál is találunk hasonló motí-
vumot: aranyfürtöt, amely azonban 
nem az év, csupán a nap búcsúzását 
jelenti: 

„Láthatatlan kéz 
vágja el a napot. Nézd, 
aranyfürt terem." 

(Alkony) 

Ami a vers-formákat illeti, Popi ć  
lírájára a 'legkisebb formák jellemz ő -
ek: versek két, három, négy, néha öt-
hat sorból. Költészetének ezt a sajá-
tosságát még 'hosszabb lélegzet ű  köl-
terményeiben is fellelhetjük: ez1kben 
a versekben ugyanis az egész mon-
danivaló megvan már az els ő , rövid 
versszakban, az ezt követ ő  strófák pe-
dig mind az els ő  variációi; mint pél-
dául a Kutatások című  versben: 

„Kezem, 
mutasd meg az utat." 

A következő  négy versszak ugyan-
így kezdődik, mint az el őző : „Kezem", 
ezt 'minden versszakban egy másik 
imperativus követi, de mindig az el-
ső  strófa imperativusával összhang- 
ban. 

Popi ćnak ezek a rövid és tömör 
versei és verszakai a régi japán és 
kínai költészet hasonlóan rövid és ha-
sonló tematikájú verseire emlékeztet-
nek. Ha valakipéldául Popi ć  Tavasz 
cím ű  versét olvasná, nem tudva, kit ő l 
van, 'könnyen támadhatna az az érzé-
se, hogy a Távol-Kelet klasszikus ver-
sei közül fekszik el őtte valamelyik: 

„A meggyfavirágon 
a reggel üdvözletét látom. 

Érzem: 
ez az 
oázis 
az égen." 

KENYERES KOVÁCS MÁRTA 
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METAFORÁK KÖNYVE 

MILETA ĐONOVIĆ : Krugovi okovanog šeta ča. 
Osvit, Subotica, 1976. 

Az elsőkötetes Mileta Đonovi ć  köny-
vérő l nehéz beszélni. Valahogy fur-
csán állok előtte, magával ragadott a 
versek világa, s forr bennem. Óriási 
metafora-zuhatag! 

Minden versében újrakezd mindent 
Đonovi ć : életet, költészetet. Kezdemé-
nyezései, vívódásai, százszoros-ezer-
szeres nekilendülései maximálisan s ű -
rített, de egyben leegyszer űsített 
nyelvet, kifejezésmódot teremtettek. 

S .ahogy olvastam a sorokat, a 
verseket, akaratlanul is József Attila 
sorai jutottak eszembe, a „tárgyila-
gos-nyugodt-rémületsikoltás", s lükte-
tett, zakatolt a fülemben: 

„Mint alvadt vérdarabok, 
úgy hullnak eléd 
ezek a szavak." 

S parázslottak is a szók, izzón-vö-
rösen, elrettentőn, megborzasztón: 

„Azt kérdem csak 
Előtte vagy mögötte 
Vagyok-e a halálnak" 

De akármennyire is pesszimiszti-
kus hangvétellel indul, Đonović  nem 
adja fel fiatalsága optimizmusát. 
Ugyanennek a versnek a zárósorai 
már ezek: 

„Egyik kezem 
Messzeségre mutat" 

Messzeségre, célok felé, amerre 
rnenni, menetelni, amerre élni kell. S 
a százszor, a százezerszer megesett 
porba hullás után van ereje, kell hogy 
legyen energiája, hogy föltámadott f ő -
nixként újrakezdje: 

„Ezerszer tekergőzöm 
Ezredszer is felállok 
És mégis egy csak a kimondott szó." 

Đonovi ć  ars poetikája ez a három 
sor, de nemzedékének verse is. A 
munka, a küzdelem, az újért való új-
rakezdés h őskölteménye. 

Mindenképpen el kell mondani, 
hogy a szerz ő  nem mindennapi me-
taforáinak gazdagságával meghökkenti 
az olvasót, cselekvő  részessé teszi, va-
riálásra készteti. S célját ezzel meg 
is valósította, hisz költészetének, de 
egyáltalán a modern költészetnek is 
az a célja, hogy bevonja a hallgatót-
olvasót, a befogadót is, éljen, léle-
gezzen ő  is a verssel. 

Végezetül, mint minden els ő  kötet-
nél, megállapíthatjuk itt is a „csöpp-
nyi dadogást", a „lámpalázat", de a 
merész kezdeményezés és kiállás fe-
ledteti velünk ezt. 

A költővel együtt keressük mi is 
a városkaput, hogy azon át rátalál-
junk arra az útra, mely a jöv ő  ver-
séhez, az elkövetkez ő  felfedezéséhez, 
a széphez és az igazhoz biztosan el-
vezet. 

BALOGH ISTVÁN 

MINDANNYIUNK BÍRÁLATA 

SLAVKO MATKOVI Ć : Mi smo malí šašavi potroša či. 
Osvit, Subotica, 1976. 

Igazán sikeres ikísérletnek számíthat 	lésesen kivitelezett kötet. Furcsa 
Slavko Matkovi ć  verseskönyve! Nagy- hangvétele, groteszk meglátásai mind- 
szerűen megkomponált, m űszakilag íz- annyiunk igaz kritikái. Mert akárhogy 
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szemléljük •is magunkat, valamennyien 
benne vagyunk a buta kis vásárlók 
sorában, és vesszük-vesszük a sok 
fölöslegeset, a színest, a rikítót — az 
igazi, az egyszer ű , a szép mellett el-
megyünk. 

Mint ahogy elmegyünk egymás 
mellett is az utcán. Ismer ősök ide-
genü'I. 

Pedig itt van körülöttünk a mese 
és a valóság, csak be kellene enged-
ni világunkba az igaz érzéseket is, 
amelyeket vagy magunk, vagy mások 
miatt szégyellünk. Pedig gyerekko-
runk plüsstigrise élve maradt, hiába 
nőttünk fel, halljuk a hangját, látjuk, 
fénylik a szeme... 

Matkovi ć  történeteket mesél. Min-
den verse egy esemény is, de az 
egyszer űség tragédiája. És e tragédia 
mögött mindig ott vagyunk mi is, 
baklövéseiket, b űneiket, sznobságukat 
be nem ismerők: 

„mi kupujemo samo one 
stvari koje su lepo 
upakovane 
i čije nam se etikete 
čine privlačnim" 

(csak azokat a dolgokat 
vásárol juk amelyeket szépen 
csomagolnak 
amelyek címkéjéről azt hisszük 
tetszik nekünk) 

Ijesztő  a kép. De ha eszünkbe jut 
a bennünket körülvevő  világ reklám-
hadjárata, s ha felmérjük, hogy meny-
nyi maradt még egyéniségünkb ő l 
meg, akkor valóságos lesz a tragédia: 

„tako smo jednom kupili 
pet kilograma soli 
jer je bila u novoj ambalaži 
koja se meni veoma dopala" 

(így egyszer megvettünk 
ő t kilogramm sót 
mert vadonatúj csomagolásban volt 
s nekem nagyon megtetszett) 

Döbbenet. A küls őségek erőseb-
bek lesznek a valóság tartalmánál. S 
valahol itt veszünk el mindahányan, 
itt lesz bukássá beállított világunk. 

Matkovi ć  menekül ebből a helyzet-
bő l, felveszi a harcot ,a küls őség el-
len, s így bennünket is ellenálilásra 
buzdít: 

„ja inače imam kod kuće 
punu fijoku flomastera u bo ji 
pa njima često prepravl jam 
omote raznih proizvoda" 

(nekem különben otthon 
egy fióknyi színes filcirónom van 
s ezekkel nagyon sokszor átjavítom 
különféle árucikkek csomagolását) 

Ellenállókká ikell lennünk, két ke-
zünk munkájával kell kiépítenünk vi-
lágunkat: benne legyen egyéniségünk, 
benne legyen örömünk, bánatunk. 
Hogy a világ igazán a miénk legyen. 

Nagyszerű  tanulságot vonhatunk le 
magunknak: Andersen meséjét felidéz-
ve lássuk meg, hogy a király bácsi 
meztelen. S ha megláttuk, mondjuk 
is ki. 

BALOGH ISTVÁN 
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MEGJELENT AZ ÉLETJEL KÖNYVEK 9. KÖTETE 

PETKOVICS KÁLMÁN 

A kérdőjeles ember 
Dokumentumriport a szabadkai munkásmozgalomról 

(Rigó János) 

„A »szabadkai műfaj« egyik legerősebb és főművelője, 
Petkovics Kálmán, új lépést tett a munkásmozgalmi doku-
mentumriport terén — éspedig a szaktörténelem felé irányu-
lóan, habár odáig nem kívánt eljutni, és így nem is jutott 
el. Ezt már írói temperamentuma és stílusa sem engedte meg. 
Az embert, az 'egyént és személyiséget most is szívesebben 
láttatja az általános történéseknél, habár a történelmi-társadal-
mi helyzetet most is mindig megrajzolja — persze lehet ő leg 
csupán mint az egyéni mozgások alapját" — írja egyebek 
között Petkovics Kálmánnak errő l a m űvérő l az egyik recen-
zens. És valóban, bár a m ű  címe A kérd őjeles ember, tulaj-
donképpeni tárgya nem ez a Kérdőjeles Ember, hanem sokkal 
több annál. A temet őcsősz — rikkancs — forradalmár Rigó 
János alakja inkább csak arra szolgál, hogy valami él ő  vá-
zat adjon a tulajdonképpeni mondanivalónak. Az egyébként 
is a szövegben ritkán jelentkez ő , a körülmények faragta for-
radalmár alakja mögött ugyanis az egyéni sorsnál sokkal éle-
sebben rajzolódik ki a századvég, azaz egy olyan korszak 
Szabadkájának története, amelyre dönt ő  hatást gyakorolt a 
munkásmozgalom első  szervezett jelentkezése. Régi levéltári 
okmányokból és régi újságokból bontakozik ki a Mukicsok 
és Mamuži ćok egy évszázad el őtti Szabadkája, éspedig nem 
is elszigetelten, szigorúan egy város sz ű k kereteibe szorítva, 
hanem szélesre tárulva, mert Petkovics Kálmán a helyi tör-
ténéseket mindig is igyekszik szervesen beleágyazni a kör-
nyezet, az ország, a kiegyezés utáni monarchia mindennapjai-
ba, az egyetemes problémákba és gondokba. 

Nyugodtan elmondhatjuk: A kérd őJeles ember Szabadka 
város története egy fejezetének nemcsak alapos, de az adat-
halmazon túl az írói képzelőerő  segítségével még fokozot-
tabban elmélyített, életesebbé, plasztikusabbá tett képe. Ez 
a kép méltán beleillik abba a kiterjedt munkába is, amely 
az utóbbi id őben indult meg Szabadkán a város Iványi utáni 
újabb monográfiájának kidolgozása érdekében. A m ű  minden-
képpen hozzájárul ahhoz, hogy szélesebb alapról lehessen 
elindulni a monográfia mindent egybefogó szintézise felé. 

A 260 oldalas, tetszetős külsej ű  könyv, amelynek fedél-
tervét Szalma László készítette, megrendelhet ő  a szabadkai 
Veljko Vlahovi ć  Munkásegyetemen. El őfizetési ára 30, bolti 
ára pedig 40 dinár. 




