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KOPECZKY CSABA 

ZÁRT PILLÁKKAL 

s mi felszalagozva és megkoszorúzva a dörg ő  időben, 
arccal a tengernek itt feszülünk öntve szoborrá! 

(Nagy László: MENYEGZŐ) 

Jól fertő tlenített műszerekkel 
kezd) a boncoláshoz 
ha elmérgesedik a seb 
vers lesz belő le 

könnycseppkőbarlang márványtavában 
vaksi barlangi gő ték 
elveszve élünk magunkban 
mi porladékai a dimenzióknak 
bőrűnkkel körülhatárolva szeretkezünk fénytelen környezett űnkkel 
cottonba ágyazva 
mely megóv a káros behatásoktól 
s nem kell attól tartanunk 
hogy egy szelet bimbózó napon 
teherbe ejtjük a világot 
antik órák kongásában kóstolgatunk 
mocsárízű  szavakat 
öklendezzük a bölcseletek szakterminológiáját 
holott csak le kellene térdelni 
melleid finom ívét kézfejemmel illetni 
mandulavirág 
most mikor hetven dobbantást vénülünk percenként 
mikor a hurkok mögül már 
elősejlik a váz 
a csont 
a kő  
az agyag 
csak összekulcsolni ujjainkat majd elpihenni 
csendesen a mindenség kigyóján 
széttárt karokkal örvénylek pupilládba 
a szoba sötét óceánja 
békésen nyaldossa a falat 
anyagtalan zilált hullámcsipkék a 
tárgyak idomán 
izzó izomrendszerem egy más 
,távoli világítótorony jelzéseire vár 
nesztelen lopózik a fény az éj 
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látomásainak kócos fészkébe 
homlokodat egyszerre bántóan paskolni kezdi 
vörös tajtékaival a lét 
örömtelenül nekifeszülsz ostromának 
csak egymás mellé :kellene kuporodni 
ki nem mondott ocsmány-szép szavakat csókolni el 
szemed fáradtra árnyékolt medrén 
feküdni itt a parton 
csukott pillákkal 
a sirályok öngyilkos zuhanását hallgatni 
ahogy szemerkél ránk az áldott iszap 
mostoha elemek zivatarában 
mint két ősdrágakő  
a föld ércekké forrt ötvözet-agyában 
vérbe mártott tölgykoszorúval homlokomon 
faunná koronázott vele a gunyoros id ő  
figyelem a ritmusvonulatokat b őröd alatt 
miközben hajad lángzuhataga 
villanyos pólyába göngyöli gyerekőklömnyi bolygónkat 
megnyílnak zengő  húsodban az erek 
kilombosodott páfrányrengetegek 
döndülnek tárulnak itengelyedben a kapuk 
remegések bíborában fuldokolsz 
moszattal benő tt kút kávájáról locsoltam 
szerte varázsod 
harangvirág 
most ágyékod hajlatán bogozgatom bambán 
a cizellált érveretet 
közben őszirózsák görögnek 
kettőnk lankáján 
combjaid szelíd boltívei között 
felkapja a forgószél a rő t magányos szikrákat 
szemhéjam alá tűzdeli 
e forrongások sivatagban iszonyú dobverőkkel 
zúzza gerincemet a hő  ... 
fáradt szárnyait bontja az estben 
kristályszerkezeted 
lila selymeken suhansz fel 
és veled 
a hajnal szám űzött madarai fröccsennek szét 
leheletszép hártyákon 
ó csak ülni egymásnak roskadva 
hagyni hogy a kaszáspókok üvegforgács lábakon 
hálókkal szőjék be vadvizeinket 
szelíden ringatózik a szárnyalás 
sötét foltokat vetve 
és a szád buja medre csillagport permetez 
mosolyod 
riadtan vitorláz rémséges kék mélységek fölött 
medúzalebegés 
álmélkodom 
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eloson sok titokzatos alkonyat 
feje mellére csüng 
pásztorbotjára támaszkodik valahol 
a gondolat 
hiszem 
a formák kétségbeesett 
megőrzés-szándékot jelentenek 
mégis megfestelek téged most magamnak 
az emlék mellékmondatok rengetegéb ő l vicsorognak elő  
nem verseket írunk dohányszagú 
fanyarul bölcs reggeleken 
értelmezőszótárakat 
van akinek sikerül 
pár vonallal tökéletes formába zárlak 
gránátalmát loptál te bolondos gömbvillám-kacagással 
amikor az öböl mint a mindenség méhe becsukódott 
észre sem vettük hogy künnrekedtünk 
a köveken hagytad tested zenepiramisát 
sziklák repedéseibe csorgott a muzsika 
tudom feloldott akkor a nap 
beszivárogtam bőröd alá 
bordáidon feszültem ki 
és pengek minden szívütésedre 
csipetnyi só szempillád hegyén messzeségem 
immár rideg zöld estéken fenyőtündér vagy 
ki legszebb mosolyában melegszik 
ablakodon ecsetvonásom a pára 
fogaimon összekoccanj 
jégvirág 
a szíved alá bújnék amikor 
lobogó sörényű  szilaj lovak dübörögnek homlokomon 
egy életre terhes vagy velem 
s belehalsz megszülésembe 
törékeny anyácska 
te borostyáncsuklójú hetéra 
önkielégítők megbecstelenített álma 
te a kozmosz kiöklendezett gyermeke 
a pocsolyák vizérő l feltöröm a jeget 
a mellemre kenlek 
arcomra 
bőgjön az időkentaur 
gályám dús felhő iden hánykolódjon 
szájamban habzik a nyál 
gyomrom gégémben háborog 
tüdőszárnyaim hörgő  
falra szögezett vadállatirhák 
nyelvem kirepül odújából 
és csattogva száll mint egy madrigál 
feszülj meg 
vaséked én leszek 
vijjogj bomolj 

437 



harapások kín-köpenyét csapom válladra 
hajlítsd kobra-íj tested eszeveszett 
kezem alá 
vonagló csípődet tárd ki 
válladékszeszsikoly 
illatzokogás 
véres ajkakkal csókollak romba 
hogy megteremthesselek 
halott sejtjeimből 
hamvadó lépteimb ől 
részeg mássalhangzóimból 
agyam sötét lökéseib ő l 
lopózó ráncaimból 
görcsbe meredt vágyaimból 
én ' az elátkozott szobrász 
a semmi kupoláí megremegnek 
fodrosodva kibomlasz hétköznapjaimból 
a végtelenből futó viola egyenes önmaga farkába mar. 
mit akarsz még ránk rontottam immár az eget 

hideg pengék vérvályújában életünk 

verejtékes hasadhoz fagyöngy törleszkedik mohón 
ősz csemballózenéje 
rikácsolják a költők 
omlik el így nyárutók csend-tengerszemébe 
talán csak kézen kellett volna hogy fogjalak 

(kétségbeesett liberettóváltozatok ...) 
csak megfosztani ruháidtól 

(... egy örök dallamra) 
hogy dalolni kezdjen meztelenséged 
hogy mint keleti (táncoló istenn ő  
besugározd szentélyemet 
foszforeszkáló mozdulataiddal 
színház suttogod 
játék csupán 
férfi és nő  között 
vágyódás-pantomim 
csók-bábjáték 
ölelkezés-balett 
komédia csupán 
oly halandóak vagyunk 
emberek 
kedves 
a halhatatlansággal csaljuk magunk 
színház 
maszkok és gyertyák 
az áldozat mosolyogva kihúzza magából a t őrt 
a függöny elé siet 
hogy megköszönje a vastapsot 
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én késsel a hátamban születtem 
, mint mindenki aki 

egyedül 
akar 

csavard fürtjeidet csigába 
fond fényhasábokra 
mert a2 árnyak és esők 
hirtelen megjönnek 

felöltözve aludtam el 
ezekkel a papirosokkal ágyamban 
legmocskosabb álmaim járták át őket 
ezért szentek 
a helyiségben hideg van 
plédekkel takarózom 
kellesz 
s te nevetsz villogva mint a csontfűrész 
leamputált végtagok felett 
sakkozzunk hát tovább 
két okos ember 
béna figurákkal 
a táblán éjszakák és nappalok négyzetrendszere 
a tét a lehető  legnagyobb 
e játék megismételhetetlensége 
holott csak le kellene térdelni 
melleid finom ívét 
elpihenni csendesen 
feküdni 
gyantaillatban 
csak kuporogni 
szavakat csókolni el 
csak megfestettelek 
egymásnak roskadva 
talán csak kézen kellett volna 
csak megfosztani 
egymás fölé borulva 

egy ezüstfácska pezseg a kósza szélben 
ü virágok máglyája lassan ellobban 
mi itt maradtunk 
élni 
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UTAST MÁRIA 

SZÓLONGATÓ 

Gyöngyházbélű  lányom 
Rozikám kincsem virágom 
Hajtsd ki a rucákat 

Szivárvány vizében 
Fürösszed á falkát 
Fürösszed estélig 

Jó kis fiam Pétör 
Vigaszom kőszálom 
Nyergeld a lovakat 

Ezüst hold szélén 
Legeltesd a ménest 
Legeltesd estélig 

Szivárvány múltával 
Gyöngyházbélű  Rozikám 
Gyere haza lányom 

Holdnak fogyásával 
Vigaszom kőszálom 
Gyere haza kicsi fiam 

A HALÁSZ 

Csökönyös hallgatással 
merítette meg varsáját 
nap mint nap 
egy életen át 
öreg volt ráncos 
S . fehér szakállát fölitta a Nap 
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GALAMB JÁNOS 

ABBÁZIAI CSOKOR 

MAGÁNYOS NŐ  A SZIKLÁN 

Tudom. 
Újonc vagy itt. 

Felváltottad Boldogasszonyt: 
Máriáf. 
Alakod karcsú és bronz. 

Kezeden sirály. 
Mintha odaszállt volna. 

Olyan vagy, mint egy kislány, 
ki durcás, és most hátat fordít. 

Dacolj csak, 
gőgjével a nem létezőnek .. . 

Mozdulj, te mozdulatlan, 
a szemed mutasd meg nekem. 

Én, a költő , 
a tengernél is több vagyok. 

Hát nem érted?! 

A tengert nézed? Hova látsz? 
Mit fürkészel a habokban?! 

Oly fontos neked 
a láthatár?! 

' Bronzkezedb ő l az a bronzmadár 
egy nap úgy is kirepül. 

S ott maradsz egyedül: 
magányos nő  a sziklán. 

CSONKA ITT MINDEN SZÉPSÉG 

ólomszárnyon 
lomhák a napok. 

Hogyan is szálljon, 
szegény idő ? 

Dühös vagyok: 
levelet várok ... 

Nélküle oly csonka itt most 
minden szépség. 
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Színek tarka csokra, 	 És nem szökik kalászba 
ég és .tenger kékség 
	

a remény. 
sem vigasztal. 

Zokogásból 
gúnykacajba fordul a kedvem, 
és a tenger belesápad. 

MINT GĆORCSBE RÁNDULT FÁJDALOM 

Partjaid elő tt a sziklák 
úgy fetrengenek, 
mint görcsbe rándult fájdalom. 

Ilyen göcsörtössé merevülnek a fügefák, 
ha lehull róluk a levél. 

Moszatos vén köveid között oly fürge a rák, 
mini este fejünk fölött a denevér. 

Ó, sziklák, ha volna erőm, 
kő tömbjeiteket fel a partra hordanám. 

S ha igaz, hogy minden sziklakő  egy-egy néma dalnok, 
cincogó zenészek nélkül is harsogna itt a muzsika. 

SIRÁLYOK 

Ékes sirályok raja 
gubbaszt a tengeri cölöpökön, 
s oly ritkán röpül. 

Sziklán is pihen sirálycsalád. 
Nagy madarak 
és sok-sok apró. 
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Megcirógatnám őket, de messze 
[vannak. 

Csak mosolyom küldhetem nekik, 
s szívem derűjét. 

Istenem, övék ez a tenger, minden, 
[minden, 

a színek, a, fények, 
a víz, a város! 

Soha meg nem álmodott álom 
élő  szobra 
mindegyikük. 

MICSODA BAMBUSZOK 

Napnak aranyával, holdnak ezüst- 
[jével 

szelíd völgyedbő l 
a hegyre csalnál fel. 

Hej, erőm hogyha volna... 

Nem bicikliút ám az Učka-hegy, 
de az lčióibe vivő  lépcső  sem. 

Lehet, hogy ami most ott fenn van, 
lejön egyszer a partra. 
Mert, 
lám, 
Sežanából a cédrus is idesétált. 
Šumadijából meg a tölgyfa. 

A fenyők eljöttek utánam 
Bohinjból. 

S lám, Crikvenicából az ismerős 
[fák 

szintén megérkeztek. 

Ó, mennyi, mennyi bambusz, 
és micsoda bambuszok! 

De lónak nyoma sincs itt. 
Nyerítés sem hallik. 
Sörénye sem lobog táltos paripá- 

nak. 

LASSÚ LÉPTEKKEL 

A tenger, csak a tenger örök, 
akár a sírkő  
romtemetőben. 

Nézd, még rózsaszínű  a nap. 
Narancsszin a felh ő . 
Vérpiros a Ítávol. 

Ideje búcsúznom 

a részegítő  
fénytő l. 

Lassú léptekkel elmegyek innen, 
szép Grácia, 
rám pazarolt kincseiddel. 

Ó, te bölcsesség, szépség, 
köszönök neked mindent, mindent. 
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Dönci egy csomó vezetékkel teste kö-
rül nagy nehezen bevánszorog. 

Liliom, a mondén öltözékű  rendező  
ájudozva közelít. 
Összeesik. 

Csörömp körüljárja a „csapatot", csu-
pa használhatatlan népség. 

Csörömp mélyen gondolkozik. 

Puszi jelenik meg konyhaköténnyel. 

Most mepillantja a kókadozó „filme-
seket". 

Csörömp körüljárja a „piheg őket", 
megrugdossa őket sorba, megböködi. 

MAKI: Mindig a technikával van baj! 
Nekem minden percem milliókba ke-
rül!!! 

CSÖRÖMP: A technika megtesz min-
den tő le telhetőt, hogy a munka za-
vartalanul folyjon! 

MAKI: Az a technika engem már há-
rom ízben lezuhantatott, nyakamba 
hullajtotta ezt a féltonna m űselymet, 
amíg kiúsztam bel ő le, legalább hatszáz 
kalóriát vesztettem, de ez még nem 
minden!!! 

CSÖRÖMP: Igen, ez még nem min-
den ... 

MAKI: Ezek a madzagok!!! Ezek a 
madzagok! 

CSÖRÖMP: Selyemzsinórkák, uram, 
csak selyem ... 

MAKI: Ez már a merénylettel hatá-
ros! 

CSÖRÖMP: El tetszik túlozni, m űvész 
úr 

MAKI: Az lehet, de nekem ma rosz 
napom van! 

DÖNCI: Nekem ma rosz napom van! 

LILIOM: A munkát megszakítjuk: ne-
kem ma... 

CSÖRÖMP: Milyen összetartó egy 
népség!!! Hát nekem milyen napom 
is van? 
CSÖRÖMP: Nekem ma bolond napom, 
igen: bolond napom van. De komo-
lyan!!! 

PUSZI: Valami baj van? 
CSÖRÖMP: Nézd, drága Puszi, sose 
veszekedtünk, sose civakodtunk, hát 
miért akarod, hogy ... 
PUSZI: Mi akarok én, Csörömp? 

CSÖRÖMP: Bajt. 
PUSZI: Én csak azt kérdeztem: van-e 
valami baj? 
CSÖRÖMP: Én vagyok a BAJ! 

PUSZI: Ugyan, szell őztesd ki a fejed 
egy kicsit és minden rendben lesz ... 

PUSZI: Szent habakúkk ! ! ! Mi történt 
itt? 

CSÖRÖMP: Selejt ... csupa selejt. 

Használhatatlan üzemi hulladék. 

PUSZI: Ez, persze, csak játék! 
CSÖRÖMP: Hallomásból tudom: rossz 
napjuk van. 
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OFF: sistergés, majd pukkanás. 
Puszi elfut. 

Puszi után fut a konyhába. Trükkföl-
vétellel: egy gyorsf őzőfazék a meny-
nyezeten, a fazék körül hagyma, pap-
rika, paradicsom, szép hússzeletek. 

Csörömp egyre tekergeti a nyakát, 
sehogy sem ért, majd beleszédül, de 
csak egyre nézi. 

Puszi csendesen sírdogál egy kony-
haszéken. 

Puszi sírva. 

Ismét tekergeti a nyakát, nézi a meny-
nezetet. 

Csörömp megindul fölfelé a falon, 
majd a mennyezeten leli magát a 
gyorsfőző  körül. (TRÜKK) 

PUSZI: Oda a kuktám! 

CSÖRÖMP: Oda a KUKTÁM! Hát ez 
meg mi? Puszi!!! Puszi!! 

CSÖRÖMP: Most már holtbiztos: én 
megbolondultam. Semmi kétség: én 
krk-krk-krk ... dilis vagyok. 

PUSZI: Attól, hogy te hülyéskedsz, 
az én ebédem nem jön le a mennye-
zetrő l... 
CSÖRÖMP: Akkor majd mi megyünk 
föl a mennyezetre... 
PUSZI: Még szemtelenkedsz is! Szív-
telen, te! 

CSÖRÖMP: Benne volt minden? 

PUSZI: Benne? A gyorsf őzőben? Per-
sze, hogy benne volt... 
CSÖRÖMP: Akkor !ássunk hozzá! 

PUSZI: Gyere le!!! Könyörgöm: gyere 
le!!! Nem szidlak meg, csak gyere le, 
kérlek!!! 

Csörömp körüljárja a csillárt, megnézi 
jobbról-balról. 

CSÖRÖMP: Csak semmi izgalom ... 
az árt az idegeknek ... Én már úgyis: 
krk ...krk ...krk vagyok. 

PUSZI: Ne légy lelketlen, gyere le, 
ha mondom ... Mi lesz velem, ha fej-
re esel? 
CSÖRÖMP: Dehogy esek a feledre .. . 
No ...kérek szépen egy széket... 
PUSZI: A szék is le fog esni ...veled 
együtt. 
CSÖRÖMP:Nem fog leesni. Most ne-
kem itt van LENT. Te meg FENT vagy. 

PUSZI: Én vagyok lent, te pedig a 
mennyezeten lógsz!!! Gyere le azon-
nal! 
CSÖRÖMP: Én nem lógok, hanem szé-
pen állok és kérlek, hogy adj egy 
széket le nekem! Enni szeretnék, éhes 
vagyok ! ! ! És te is éhes vagy. Ne is 
tagadd. Add le az asztalt is. 
PUSZI: Hát nem látod, hogy lógsz, 
akár az a csillár ott melletted?!!! 

CSÖRÖMP: Fuser munka. Persze a 
szerel ő  szédül, fél a magasságtól és 
a padlóba szereli a csillárt, megté-
veszti a házigazdát, s az felmegy a 
mennyezetre élni. 

Csörömp 
főzőbe_ 

beleszedi az ételt a gyors- 
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PUSZI: Hát még mindig nem látod, 
hogy te vagy a mennyezeten? 
CSÖRÖMP: Ez a padló ...csak be van 
meszelve. A szobafestő  is szédül a 
magasban és befestette a padlót ... 
Szép kis társaság, mondhatom. 
PUSZI: Te valóban megkergültél ... 

én ... én ... egyszerűen le foglak hoz-
ni onnan. 

Puszi is önfeledten „felmegy" a meny- 
nyezetre. Amikor ott találja magát 
Csörömp mellett, nagyon elcsodálko- 
zik, majd félni kezd. 	 PUSZI: Ez borzasztó: én is ... én is ... 

CSÖRÖMP: Te is: krk,. krk, krk! Na, 
sebaj. Majd feltaláljuk magunkat va-
lahogy. 
PUSZI: Hogy megyünk le? 

Dobbant a lábával. 	 CSÖRÖMP: Még lejjebb? 
PUSZI: Nem ... oda ... a székhez asz-
talhoz ... 
CSÖRÖMP: Na, lám: ezt elhibáztad. 
Ha már vendégségbe jöttél hozzám, 
hozhattál volna magaddal abból a bú- 
torból .. . 

Képváltozás: Maki, a m űvész úr felo- 
csúdik, nagyot ásit, megvakargatja a 
mellét. Éledezik Liliom is, majd Dönci 
is. 	 MAKI: Ma nem dolgozom többet. 

Kész! Mára kész!!! 
LILIOM: Mi ez: munkamegtagadás? 
DÖNCI: Nem bánnám, ha miel őbb el-
döntenétek, mert kezd fárasztani az 
állandó tétlenség. 
LILIOM: Én nem engedem magam le-
győzni holmi el ő ítéletektő l. 
MAKI: Az meg mi? 
LILIOM: Az olyan üres beszéd, hogy: 
ma rossz napom van ... 
MAKI: Én az ilyet megérzem. 
LILIOM: Ez meg rögeszme! 
MAKI: Mi a rögeszme? 
LILIOM: Az, hogy te mindig megérzed, 
hogy rossz napod lesz. 
MAKI: Akkor — nem dolgozunk, ugye? 

Tapsol, nyegléskedik, ujjai közt be- 	LILIOM: INDULÁS!!! 
méri a képet stb. 	 DÖNCI: Engem el őbb-utóbb agyon vág 
Dönci feltápászkodik. 	 az az átkozott vilanyáram .. . 

LILIOM: Egy ilyen medve akár a nagy-
feszültség ű  távvezetéken is sétálhat, 
fel se veszi ... 
DÖNCI: Fel se veszi ... csak: nyekk!!! 
És agyonüti. Na ... indítsunk akkor ... 
MAKI: Nekem egy közönséges kábel-
huzogató ne parancsoljon!!! Kikérem 
magamnak!!! 
LILIOM: Idegbajos színészekkel nem 
lehet dolgozni!!! 
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Lilom a szokott nyegleséggel forgo-
lódik, de nem megy keresni Csörömpöt. 
Dönci nagy szemeket mereszt, nem 
hisz a fülének, saját mellére bök, kér-
dő leg tekint Liliomra: vajon hozzá 
beszél-e. 

Dönci dühbe gurul. 

Dönci dünnyögve megindul a konyha 
felé, eltűnik az ajtóban, pár másod-
perc múlva félretekert nyakkal hátrál 
ki az ajtón. 

Dönci groteszken bólogat és mozdula-
taival igyekszik megmagyarázni, hogy 
a dolgok FORDÍTVA vannak. 

Liliom szemügyre veszi Döncit. 

Döncik csak mutogat. 
Dönci csak egyre mutogat a konyha 
irányába, Liliom is bemegy, pár perc 
múlva csak halk puffanást hallunk, 
Dönci nagyot bólint. 

(OFF szamárnyivákolás.) 

DÖNCI: A rendez ő  úr ennek ajánlja 
fel a nagy feszültség ű  távvezetéket 
gyógysétára ...akkor talán lesz bel ő le 
valami. 
LILIOM: Operatő r!!! Operatő r!!! Hol 
tekereg. ez a rézmozsár már megint? 

LILIOM: Te ...te ott, hogy is hívnak!!! 

DÖNCI: Én? 

LILIOM: Te! Te!!! Ugorj és nézz utána 
anak a felel őtlen operatő rnek!!! 

DÖNCI: Hallod-e te férfitündér, ha én 
a mancsaim közé veszlek, egyb ő l 
eszedbe jut majd a nevem! Hát mit 
gondolsz, meddig játsszuk ezt a süsü 
filmesdit? 
LILIOM: Bocsáss meg, Döncikém, 
annyira beleéltem magam a rendez ő  
szerepébe... 
MAKI: Mert sose voltál igazi rendez ő ! 
De én! 

DÖNCI: Mit: TE? 

MAKI: Már az őseim is vérbeli m űvé-
szek voltak!!! 
DÖNCI: Banánhéjazó m űvészek! Na 
vége a baromságoknak! 

LILIOM: Van még egy puszi ... egy 
mmmmm, ilyen jelenet! Csak még 
azt felvesszük és ... 
DÖNCI: Neked minden jelenet vagy 
„cukor", vagy „puszi", vagy ... „ejen 
ni!!!" 
MAKI: Mozgás, mozgás!!! Nekem 
minden percem milliókba kerül!!! 

DÖNCI: Majd én leárazlak, m űvész 
ű r! 
LILIOM: Csak semmi erőszak!!! Fe-
gyelmet kérek ... Vasfegyelmet!!! 

De ... hol van az operatő r? Ugyan, 
Dönci drága, nézz már utána. 

LILIOM: Ott van? 

LILIOM: Fejbe vert valaki? 

MAKI: Rájött a bolondóra .. . 

DÖNCI: Teha ... tehete ...telitalálat! 

MAKI: Szamarak! 
DÖNCI: Színigaz ...Nézd meg te is ... 
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Maki besiet, da ugyanabban a tem-
póban ki is fut, kört csinál, megint 
bemegy, majd ismét kocogva jön ki, 
Dönci elkapja, megállítja ebben az 
ámokfutásban. 

Képváltozás: hol a mennyezeten lé-
vőket, hol a lentieket látjuk. (Montázs-
megoldások csak funkcionálisan.) 

Liliomot ketten tartják, alélt. 
Dönci nekilendül a falnak, de nyomban 
le is nyekken. 

Maki és Dönci közrefogják, nekirugasz-
kodnak a falnak, majd mind a hárman 
lenyekkennek. 

Áttűnésben: Csörömp a magasba nyúl, 
széket vesz a kezébe, lassan leereszti, 
majd sorba szedi a székeket a , Leve-
gőbő l". Most azt látjuk, hogy az egész 
konyhabútorzat „fent" van a mennye-
zeten. 

Maki, .Dönci és Liliom, mint három 
árva a padlón ül és szomorkodik. 

DÖNCI: Még mindig ...? 

MAKI: Még ... mégmégmég ... mindig! 

DÖNC1: Na látod. 

MAKI: Nekem ma rosz napom van ... 

DÖNCI: Hagyd a majomkodást, gyere, 
leszedjük őket... 

PUSZI: Adjatok le két széket ne-
künk ... 
MAKI: Hova:le? 

PUSZI: Ide, hozzánk! 

DÖNCI: Szóval le? 

CSÖRÖMP: Ugyan, Puszi! Ne csak 
két széket, hozzák le az egész bútor-
zatot ...Egész nap csak lebzselnek! 
MAKI: Majd a rendez ő  úr ... 

LILIOM: Én ... haza szeretnék men-
ni... 
CSÖRÖMP: Nem csoda, ott lóg sze-
génykém a mennyezeten ... Naaaa, 
gyertek már ... 
DÖNCI: Nem vagyok én macska ... 

PUSZI: Az ebéd is kész, na gyerünk 
már!!! 
MAKI: Szóval eztán ott fent fogunk 
élni, lógva, mint a denevér .. .? 

PUSZI: Az csak azért t űnik úgy, mert 
a villanyszerel ő  szédült a magas-
ban... 
CSÖRÖMP: Meg a szobafestő  is ... 

LILIOM: Én haza szeretnék meniiiiii!!!! 
PUSZI: Szegény Liliom ... a fejébe tó-
dult a vér ... Segítsetek .neki ! ! ! 

CSÖRÖMP: Hiába, lekésték a csatla-
kozást! Talán majd kés őbb ... 

PUSZI: Talán most sikerülne lejön- 
niök .. . 
CSÖRÖMP: Makacs egy népség!!! 
MAKI: Te is makacs lennél, ha annyi-
szor lehulltál volna a falról, mint én. 
Minden tagom sajog .. . 
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Dönci nekivág, aztán látjuk: sikeresen 
fölsétál a mennyezetre. Erre Liliom is 
nekibuzdul, de ő  visszaesik. 

Maki feltámogatja Liliomot, leporolja, 
majd ó is nekivág az útnak és sikerül 
is, de féluton megtorpan, majd visz-
szamegy Liliomért. 

Mindnyájan a mennyezeten az asztal 
körül ülnek, vidáman dalolnak. 

„Fönt" az ajtóban megjelenik az író. 
Sétál a „mennyezeten", maid belebot-
lik .a csillárba és elesik. H őseink ne-
vetnek rajta. 

Az író most az asztalra esik, csodál-
kozva néz körül. 

DÖNCI: Én megpróbálom, ba beleha-
lok is!!! 

LILIOM: Haza akarok menni!!! 

CSÖRÖMP: Ez egy rosz bohóc!!! Nem 
hiszek neki!!! 

PUSZI: Ni, ott egy denevér!!! 
MAKI: Csuda nagy bogár, monhatom!!! 
CSÖRÖMP: Csak a nyakunkban ne 
essen... 

AZ IRÓ: Bocsánat a zavarásért .. . 
PUSZI: Jó, hogy nem a levesbe 
esett!!! 
DÖNCI: Végs ő  ideje, hogy légyragasz-
tót vegyünk... 

XI. RÉSZ 

NINCS ÉRTELME, DE JÓ 

Bevezető  képsor. 

Kép: Maki szappanbuborékokat ere-
get, majd elrévedve néz utánuk. 

Kép: Maki piros léggömböcskét fúj te-
le levegővel. Áttűnésben egy léghajót 
(vagy nagy léggömböt) látunk, ahogy 
egyre növekszik. Azt az érzést kelti 
a kép, mintha Maki fújná fel a lég-
hajót. 
Most ismét Makit látjuk, ahogy kis 
luftballont fúj, egy kéz közeledik, kö-
zelkép: a kéz t ű t tart. 
A ballon szerteszállt, Maki szájában 
csak a roncs egy része látszik. 

A Kacajvár cím ű  dal. 

Pukkanás. 

MAKI: (a ballon darabját a szájában 
tartva beszél) Irigy kutya ! ! ! 

Maki ismét szappanbuborékokat ere-
get, hosszan nézi, nagy élvezettel fi-
gyeli a szálldosó színes kis gömbö-
ket. Maki most ismét kis léggömbö-
ket fúj fel és engedi őket repülni. Re-
pül a Zeppelin. (Dokumentum fölvé-
tel.) 

Egy kéz közelít be, ég ő  cigarettával. 	Pukkanás. 
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Egy léghajó égve zuhan a földre. 
(Dokumentumfölvétel.) 

Maki dühösen felugrik és egy szabá- 
lyos knookauttal kiüti az ismeretlent. 
Az ismeretlent nem látjuk, csak az 
ütés következményét halljuk: nyögés 
stb. 

Maki kedvetlenül ül vissza a helyére, 
a fúvócsövet nézegeti. 

Dönci aggódva közelít. 

MAKI: Szemtelen fráter ! ! ! 

CSÖRÖMP: Unatkozunk, unatkozunk? 
MAKI: Én lángész vagyok, tartsd ma-
gad távol tő lem, kis hitvány folto-
zott fazék ! ! ! 
CSÖRÖMP: Ez már valami új ! I ! FOL-
TOZOTT FAZÉK ! ! ! 
MAKI: „Kis hitvány ..." 
CSÖRÖMP: Feltaláltad a gilisztacsa-
logató zenegépet? 
MAKI: Azt még nem. 
CSÖRÖMP: Igen nagy kár! Dönci 
most indul horgászni, képzeld: egy 
ilyen zenegép mennyi gilisztát csalo-
gatna elő  ... 
MAKI: Én lángész vagyok és nem gi-
gisztapecér I ! ! 
CSÖRÖMP: Hát akkor csak lángolj, 
majd hívj, ha baj lesz... 
MAKI: Lelépni ! ! ! 
(OFF Egy szakasz katona elmasírozik.) 
MAKI: Nincs nyugalma az embernek 
ettő l a sok szájtátó, kíváncsi semmit-
tevőtő l! 
DÖNCI: Halló, vén banánpusztító! 
Gyere horgászni egy nagyot ! ! ! 
MAKI: Horgászni nem lehet „nagyot", 
horgászni csak ... Különben is: pusz-
tulj a közelemb ő l, én lángész va-
gyok ! ! ! 

DÖNCI: Komolyan? 
MAKI: A legkomolyabban! 
DÖNCI: És nem lehet rajtad segíteni? 
MAKI: LELÉPNI ! ! ! 

DÖNCI: Ez valóban „lángész" ... ha 
megértené elmondanám neki, mennyi-
re sajnálom ... 
MAKI: Ne sajnálj, hanem takarodj ! ! ! 

DÖNCI: Úgy látszik, még egy kicsit 
érti, mit mond neki az ember... 

MAKI: Nem vagy ember ! ! ! 

DÖNCI: Szóval: gyógyíthatatlan LÁNG- 

ÉSZ ! ! ! Megyek én zongorázni, zon-
gorázok néhány pontyot, harcsát... 
kecsegét ... Három zongorát viszek 
magammal, de melyik orsót? Lassan 
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A léghajó valóban a magasba emelke-
dik. 

A kép kimerevedik. 

A léghajó tovább emelkedik. 
A kép visszapereg. 

A léghajó tétován billeg a föld köze-
lében. 

Dönci és Maki öklöz ő  alapállásban, 
farkasszemet néznek. 

én is kezdek lángész lenni ... Na, nem 
bah ... Ugye, Maki, sose halunk meg? 
MAKI: Kapsz egy pofont és meg se 
kell köszönni ! ! ! 

DÖNCI: Szegény Dönci, hogy megvál-
tozott, most már pofozkodna, pedig 
hát egy Maki mit árthat neki? Na, ak-
kor: a viszontlátásra, kedves Dönci-
kém ... azaz. .. várj csak... 

MAKI: Te vagy a Dönci, én meg a 
Maki ! ! ! 

DÖNCI: Á, szóval magadat zavarod, 
kergeted a közelemb ő l.. Erre igazán 
nincs szükség. Én is társas lény va-
gyok, akár egy olyan mackó, mint pél-
dául te. 

MAKI: Én nem vagyok mackó, én nem 
vagyok te, én Maki vagyok ! ! ! Most 
már takarodj, mindjárt indul az els ő  
léghajóm ! ! ! 

DÖNCI: Milyen kedves vagy. Majd 
ha felszálltam, integetek neked, jó? 
MAKI Ezen a léghajón te nem uta-
zol ! ! ! Te horgászni mégy. Érted? 
DÖNCI: Nézd, nekem semmi kifogá-
som ellene, s őt ! ! ! Tehetek egy szí-
vességet... 
MAKI: Tehetsz: azonnal hagyj magam-
ra! 
DÖNCI: Értem, szóval ragaszkodsz a 
pisztránghoz. Kérlek. Csak ahhoz meg-
felelő  fölszerelés szükséges ... Majd 
én szépen útba igazítalak .. . 

DÖNCI: Értem. A vajas pisztráng a 
legjobb falat ! ! ! Jajjjj, újjá fogsz szü-
letni, drága Makikám ! ! ! 
MAKI: Indul a léghajóm, tágulj in-
nen ! ! ! 

DÖNCI: (OFF) Megállj ! ! ! Megáll-
ni !!! 

MAKI: (OFF) Nincs megállás, me-
gyünk tovább ! ! ! 
DÖNCI: (OFF) Azonnal visszatérni ! ! ! 
MAKI: (OFF) Segítség ! ! I Ez a med-
ve tönkreteszi a legnagyobb találmá-
nyomat ! ! ! 

MAKI: Menj horgászni, vagy megüt-
lek. 
DÖNCI: Egy lángészt fenyegetsz, tu-
dod-e? 

MAKI: Neked nincsenek találmányaid, 
te egy toprongyos, dilis medve 
vagy!!! 

Kép: Hegyi patak, pisztránghalászok 
szorgoskodnak. 	 MAKI: Utálom 2 halat ! ! ! 
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Liliom viharzik be, kezében kerepl ő . 
Le-föl rohangál.. Dönci és Maki még 
mindig alapállásban, de Liliomot fi-
gyelik. 

Liliom „röptében" odaszól. 

Liliom: ismét „röptében". 
Maki felenged az alapállásból. 

Párnák sokasága, sokszín űsége, egész 
sorozata. 

Egy puskaporos hordó felrobban. 

Most Csörömp jön be, egy talicská-
ban nagy nyaláb vasforgácsot hoz. 

Fékcsigorgás, a talicska megáll, min-
denki őt nézi. 

DÖNCI: Én olyan cip őt szerkesztet-
tem, amely önmagát tisztítja ! ! ! 

MAKI: Ez szemenszedett hazugság ! ! ! 
Ezért jár egy bal horog ! ! ! 

MAKI: Mint egy szarka! ! ! 

DÖNCI: Barázdabilleget ő ! 

MAKI: Az nem madár! 

DÖNCI: A szarka se madár. 
MAKI: A szarka igenis madár. 

DÖNCI: A szarka csúszómászó. 
MAKI: Mint a ...az a barázdahimbá-
ló... 
DÖNCI: A barázdabilleget ő  madár ! I ! 

LILIOM: Tökfilkó! 
MAKI: Na lám. Ilyen madárról még 
nem is hallottam ... 
LILIOM: Pedig te vagy az ! ! ! 
MAKI: Várjunk csak egy kicsit ... Ne-
kem nincsen tollam .. . 

DÖNCI: A ludakat és tökfilkókat éven-
te többször is tépik! 
LILIOM: Tollából párnát és puskaport 
készítenek ! ! ! 
MAKI: Ez borzasztó! ÉN: MADÁR ! ! ! 

DÖNCI: Fogadd őszinterészvétemet .. . 

MAKI: Ez csak ... ugratás! 
LILIOM: A párna nem ugratás. 

MAKI: Ez már azért sok ! ! ! 

DÖNCI: És a puskapor? 
MAKI: Hagyjatok békén ... én ... nem 
játszom ilyet ... Legyetek komolyak! 

No... 

CSÖRÖMP: Na, ez is megvan! Be-
húzni a féket ! ! ! Kidobni a sebesség-
bő l a kocsit ! ! ! 

MAKI: Drága és egyetlen barátom, 
Csörömp, gyere, segíts rajtam ... 
Ezek itt ... 

CSÖRÖMP: Kérem a titulusokat ! ! I 

MAKI: Mit kérsz? 

CSÖRÖMP: A TITULUSAI-

MAT! ! ! 

MAKI: Én tő led semmit se vettem 
el ... Ne ugrass már te is ... 
CSÖRÖMP: Hogy is van? így vala-
hogy: „kis hitvány ..." 
MAKI: Én azt nem gondoltam komo-
lyan ... 
CSÖRÖMP: ,,kis hitvány ..." 
MAKI: Könyörgöm, ne kényszeríts ... . 
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Maki teljesen lelombozódva. 

Liliom körülkerepeli, Dönci teleszívja 
levegővel a tüdejét és, mint egy lég-
gömb, elkezd emelkedni. Csörömp vil-
lával egyengeti a vasforgácsot. Maki 
megkísérli megközelíteni egyiket-má-
sikat, de senki se figyel rá. 

Dönci a magasból leszól. 

Táncolnak, ugrálnak Maki körül. 

CSÖRÖMP: „kis hitvány ! ! !" 

MAKI : „ ...foltozott fazék." 

CSÖRÖMP: Nos, drága Lángész úr, 
mivel szolgálhat egy gyarló hitvány 
kis foltozott fazék? 
MAKI: Rettenetes, már ez is kezdi... 
DÖNCI: Ez a Maki hegedülni akart né-
hány süllőt .. . 

LILIOM: Csak hiányzott az egyik ka-
locsnija . . 
CSÖRÖMP: Szóval ekképpen állunk. 
Hát, kedves t űzvész úr, tovább nem 
foglalkozhatom önnel, ma érkezik a 
nyájam, fel kell készülni a fogadta-
tására ... 
MAKI: A birkákkal törődik, nekem 
meg nem hajlandó segíteni ... 

(Zene a némajelenet végéig.) 

MAKI: Csörömp, könyörgöm, segíts 
rajtam, látod, hogy itt mindenki csú-
fot űz belő lem. Ez nagyon csúnya já-
ték ... én ... 
CSÖRÖMP: Mit szólsz ehhez a széná-
hoz. Első rend ű  sarjúszéna ... Szagold 
csak meg. Nincs talán szénanáthád? 

MAKI: De hiszen ez vasforgács ! ! ! 
Ez nem széna. EZ VASFORGÁCS ! ! ! 
CSÖRÖMP: Különös egy juhaim van-
nak. Majd meglátod ... 

MAKI: A juhok nem esznek vasforgá-
csot. Ne 'bolondíts .már ... 

CSÖRÖMP: Nézd, ha én egy egész 
mozdonyt el tudtam temetni ebbe a 
foltozottfazék-gyomromba, hiszem, 
hogy a juhaimnak is ízleni fog ez a 
vasforgács ! ! ! 

LILIOM: ó ehhez nem ért, ő  egy té-
pett madár. 
MAKI: Én nem vagyok madár. Az 
őseim sose repültek, én se repül-
tem ... tollam se volt. 

DÖNCI: Te egy gázló madár vagy, Ma-
ki. 
MAKI: Ennek megint verés lesz a vé-
ge. 
CSÖRÖMP: Icsi-pacsi .. . 
LILIOM: Jobbra-balra. 

DÖNCI: Egyet mellbe, egyet hasba. 
CSÖRÖMP: Állon, orron, szájon vá-
gom. 
LILIOM: Meggyomrozom, megdolgo-
zom. 
DÖNCI: Lángész vagyok, nekem sza-
bad. 
CSÖRÖMP: Gondolkodom, hord el 
magad! 
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Maki lerogyik egy székre, a többiek 
vidáman várják a fejleményeket. Be-
jön Puszi. Kérd ő  tekintettel várakozó-
an áll. 

Maki fészkel ődik a széken_ 

Puszi közbevág. 

Megismétl ődik a jelenet a t űvel és 
a cigarettával a részlet elejér ő l. 

Dönci felé bök, nem nevezi meg. 

LILIOM: Madár vagyok, tépett tollú. 

DÖNCI: Léggömb vagyok, jó nagy ha-
sú. 

CSÖRÖMP: Hegedülök néhány halat. 

LILIOM: Tökfilkónak +legjobb falat. 

DÖNCI: Lángész vagyok, hord el ma-
gad ! ! ! 

CSÖRÖMP: Vasjuhoknak vasszéna 
kell. 
LILIOM: Maki mókus így remekel. 

DÖNCI: Nem mókus a Maki, ma-
jom ! ! ! 

CSÖRÖMP: Veszélyes ez így, szaba-
don ! ! ! 

MAKI: Csend legyen ! ! ! Elég volt ! ! ! 
Megadom magam ! ! ! 
PUSZI: Nos? 

PUSZI: Hm? 

MAKI: Ezek itt zöldeket beszéltek... 
PUSZI: Zöldeket. 

MAKI: Zöldeket. 

DÖNCI: Ez rágalom. Én például piros 
pöttyös ... 

PUSZI: ...Én Makit szeretném halla-
ni. Ha lehet. 

MAKI: Lehet ... lehet .. . 

PUSZI: No, akkor ki vele ! ! ! 
MAKI: Az úgy kezdődött, hogy unal-
mamban szappanbuborékokat ereget-
tem, aztán kis léggömböket ... akkor 
olyan szépeket álmodoztam .. . 

LILIOM: Pongyolaság: „szépeket ál-
modoztam". 
MAKI: Én igenis szépeket álmodoz-
tam. Hogy föltaláló vagyok, meg min-
den ... 
CSÖRÖMP: ...meg minden! 

MAKI: Akkor... 

PUSZI: De aztán volt még valami ... 

MAKI: Áááá, semmi! 

CSÖRÖMP: És a „kis hitvány foltozott 
fazék?" 
MAKI: Nekem akkor szükségem volt 
a ... magabiztos fellépésre, a fenkölt-
ségre ... a ... 
LILIOM: Mert „szépeket álmodoztál?" 
PUSZI: Tovább! 

MAKI: Aztán jött ez ... a ... hogy Ő  
IS LÁNGÉSZ! 

PUSZI: Az, persze, lehetetlen, ugye? 

MAKI: Nézd, Puszi, ez olyan játék, 
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Maki bólogat. Áttűnésben: Maki is-
mét kis léggömböcskéket ereget, a 
kéz a t űvel beközelít. 

Maki egy szabályos horoggal kiüti az 
ismeretlent. 

Most látjuk: az író teljes hosszában 
fekszik a padlón. Nagy nehezen feltá-
pászkodik, állát tapogatja. 

amit egyedül szoktam játszani. Nem 
jó, ha van konkurrencia .. . 

DÖNCI: Én, a KONKURRENCIA! 

PUSZI: Van még valami? 

MAKI: Aztán ezek itt mind zöldeket 
beszéltek . ,. . 

PUSZI: Csak azt akarták, hogy meg-
érezd: milyen csúnyán viselkedtél ve-
lük szemben. 

MAKI: De ha én néha szeretek álmo-
dozni ! ! ! 
LILIOM: „SZÉPEKET". 

MAKI: Most nem mondtam ! ! ! Én ro-
hamosan javulok ! I ! 

PUSZI: Makikám, te nyugodtan álmó-
dozz, ezután senki se zavar majd. De 
te se gorombáskodj, jó? 

Pukkanás. 

AZ ÍRÓ: Hát ez miért volt? 

MAKI: Mert kilyuggatod a léggömb-
jeimet! 
A ÍRÓ: Én ilyet nem tettem! 

MAKI: Hát akkor ki volt? 
EGY HANG: (OFF) Én, a rendez ő  ! ! ! 

(Hosszú, visszhangos kacagás. Ami-
kor kiúszlk, jön a KACAJVÁR cím ű  
dal.) 

Záró képsor. 

A SZERZŐ  MEGJEGYZÉSE 

Hogy a félreértések sorozatát megél őzzem, el kell mondanom egyet-mást a 
KACAJVÁR című  sorozatomról. Els ősorban tisztázni kell a sorozat megfogal-
mazását, műfaji hovatartozását. Bevallom: ,kényszer űségbő l írtam a cím alá, 
hogy bábfilmsorozat. Fogadja ezt mindenki feltételesen: szerintem a bábok 
élő  figurák, gyerekek, akik bábokat játszanak, vagy — menjünk tovább — 
gyerekek, akik megirigyelték játékszereik életét, valami csoda történt és 
maguk is bábokká váltak, hogy végül is munkával, munka által változzanak 
vissza, leljék meg eredeti énjüket. Ha külön-külön keresi valaki a részletekben 
a didaktikát, be kell vallanom, az én hibámból kifolyólag nem leli majd. Ha 
a gyerekeknek tanulságos meséket mondunk, akkor tegyünk le arról, hogy 
elfogadnak bennünket őszinte játszótársul. Én csak azt szeretném, ha ját-
szanának, ha gügyögés nélkül beszélnének a gyerekekhez, hisz ők is ott él-
nek, ahol mi, látják a világot,értik a komoly 'beszédet is, legyünk hozzájuk 
igazságosak, ahelyett, hogy állandóan és minden alkalommal hangoztatnánk, 
mennyire szeretjük őket. 

A magam részér ő l elképzelhetőnek találok mindenfajta technikai meg-
oldási módot, a klasszikus bábfilm, rajzfilm és más animációs megoldások 
keveredését is, csupán stílusában legyen következetes, márpedig itt a stí-
lust a JÁTÉK mindenkori szabálytalansága, ötletszer űsége és makulátlan tisz-
tasága jelenti. 
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KÉZFOGÁSOK 

KELÉNYI ISTVÁN 

JÓSZOMSZÉDSÁG 
(Csuka Zoltán 75. születésnapjára) 

„Legyen ez a lap előjele a felépítendő  városnak, ugyan-
úgy, mint ahogyan az épül ő  hidat is annak tartom s jólesik 
tudnom, hogy az én véremb ől és verítékemből is van benne 
valamennyi."  

(Kassák Lajos: Hídépítők) 

Ha valaki jugoszláv verseket vagy regényeket olvas, talán már az els őnél, 
de a másodiknál mindenképpen Csuka Zoltán, +a fordító nevével találkozik. 
Persze az átlagolvasó gyakran meg sem nézi, hogy ki szedte oly remekbe 
magyarul az idegen költő  alkotását, de ha már a gimnáziumban rendelkezik 
azzal a kíváncsiság-késztettel, mely egész életében szükséges lesz majd, 
s ebből jut annyi, hogy ne restellje a vastag bet űs szerző  után megtekin-
teni .a d ő lt szedés ű  műfordító nevét is, akkor már ott, az 'iskolapadban meg-
tanulhatja Ivo Andri ć  és Miroslav Krleža nevével együtt Csuka Zoltánét is. 
De ha a jugoszláviai magyar nyelv ű  irodalmat akarná tanulmányozni, ott is 
óhatatlanul beleütközik az olvasó, mert Csuka költ ő , m űfordító és irodalom-
szervez ő . 

Most hetvenötévesen Fis az örökifjú ,alapító", mert szeptemberben 
adja át, éppen születésnapja körül, az új +létesítményt, alapítását: a Jószom-
szédság Könyvtárat. E köszönt ő-emlékezés címéül is jelképesen ezt válasz-
tottuk. De bevezet őül tekintsük át gazdag irodalmi pályáját! 

Költőként Pécsett indult a húszas években, fordítói sorsát a jugo-
szláviai „emigráció" hozta, mint irodalomszervez ői küldetését is: ez a Vaj-
daságban töltött tizenkét esztend ő . Igaz, az utóbbit megel őzte már .a diák-
szerkesztő i gyakorlat, melyet még Pécs—Baranyában szerzett. 

,A két világháború közötti vajdasági magyar irodalom egyik +legjelen-
tősebb és legagilisebb egyénisége — állapítják meg róla az irodalomtörté-
nészek. — Ami szinte a Vajdaságban tíz év alatt a magyar irodalom meg-
teremtése, összefoglalása, ;kévébe .kötése és tal:praáltítása körül történt, az 
sohasem történt Csuka Zoltán nélkül" — írta róla a +másik „apostol", a 
hajdani barát, Szenteleky Kornél. A vajdasági Kazinczy, vagy ha úgy tet-
szik — a korunkhoz közelebb élő  irodalomszervez ő  nevével vonva meg a 
párhuzamot — a vajdasági Osvát szerepére ő  nyerte meg és állandósította 
Szentelekyt, ezt az Irodalmi ambíciójú, lelkes orvost. Csuka kezdeményezi 
az első  magyar nyelv ű  avantgarde lapot, az Utat az anyagi jólétben eltu- 
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nyult szellem ű  Bácskában, Bánátban, ezt követi a Képes Vasárnap és mel-
léklete a Vajdasági írás, majd a Kalangya. El őszavakat ír antológiákhoz, sžer-
keszt, szervez,miközben versesköteteit is sorra jelenteti meg. 

Érdligeti magányában :kerestük fel 75. születésnapja alkalmából az asz-
kétaéletű , szüntelenül alkotó Csuka Zoltánt, az embert. Magánya természe-
tesen csak alkotói értelemben igaz, hiszen felesége szüntelenül segít őtársa 
még ma is, meg aztán gyakori a vendégjárás Csukáéknál. 

Galamb ősz. Kissé m űvészfrizuraszertelenség, .a patriárkák szelíd, ma-
gas homloka fogad. Meghitt komolysága mögött, vidáman fiatalos mozgá-
sában ott érzem a próféták ikül:detésigazát, útkeresését. Népek, nyelvek kö-
zötti hídverőkközül való, akik „iszkolt háborúk nyomán" termettek, s uta-
kat egyengettek, mert „rossz kezek nagyon összekeverték az utakat" —
ízlelgetem egyik versének motívumait a bor mellé. Közben az elébb látott, 
újonnan emelt ikönyvtárépület, a Jószomszédság jut eszembe, mely Csuka 
Zoltán telkének egy részén, lakóháza jószomszédságá'ban áll. Erre •és mun-
kásságára gondolva fölrémlik újra az „apostol" kifejezés, melyet természete-
sen jó értelemben olvastam vele kapcsolatban. Tehát ezt kérdem: 

Hogyan látja e küldetést jubileumán, s irodalmárkodásának is több 
mint ötven évnyi távlatából, sikerült-e beteljesítenie, vannak-e ezzel kap-
csolatban elégedetlenségei? 

Én már akkor, amid őn a jugoszláviai magyar irodalom talpra állítása 
idején a Szenteleky Kornélnak ajánlott versemben el őször használtam ezt 
a kifejezést, az egyetemes 'emberiséget, a „kátyúba zökkent" embert fel-
emelni szándékozó küldöttekre, a minden misztifikációtól lehántott értel-
m ű  követekre gondoltam. Amikor 1922-ben, Újvidéken az Utat, ezt az avant-
gardista folyóiratot elkezdtük csinálni, vállvetve együtthaladtunk és dolgoz-
tunk a szerb írókkal, s amikor kés őbb a Vajdasági Írást, majd a Kalangyát 
megindítottuk, nem egy sz űkkebl ű  és nacionalista értelm ű  irodalom felépí-
tésére gondoltunk, hanem olyanra, amely velünk együtt más nyelven író, 
de egy irányban 'haladó írók és m űvészek párhuzamos munkájára épül. „Kül-
dettek új apostolok a világnak, ne;m tizenkett ő , de 'ezerek" írtam, akiknek, 
bárhol is élnek, „egy domborodó kupola fogja fel a szívverésük és egy vihar 
viszi szerte a hangjuk". S amikor ez a vetés ott, abban a területi egység-
benkisarjadt és szárba szökkent, természetszer űen léptem tovább és indí-
tottam ugyanezzel az elgondolással Budapesten a Láthatárt, amely egyide-
jűleg figyelte és igyekezett a magyar olvasókhoz közelebb hozni a szomszé-
dos népek és országaikba került magyarok irodalmi ésm űvel ődési életét, 
s a kedvezőtlen körülmények között ezt a gondolatot igyekeztünk a Lát-
határban szolgálni 1944 közepéig, a polgári világ •összeomlásáig. Ezért volt 
újból és újból minden folyóiratkezdeményezésem, az Úttól kezdve, a Vaj-
dasági Íráson, a Kalangyán, a Láthatáron és a szerbhorvát nyelv ű  Jugoszláv 
–Magyar Revün át egészen a Déli Csillagig, amely 'kizárólag a délszláv né-
pek felé vetette vigyázó tekintetét. A küldetés, az apostolkodás lényege 
tehát valamennyi általam indított folyóiratban minden fiaskó ellenére is egy 
ésugyanaz volt, még ha nem is lehetett mindig beteljesíteni. Nem egy 
ember elgondolásában, életében fordult már el ő , hogy külső  látszatra össze-
omf!'ott, ő maga eltűnt, szinte tetszhalottá vált, de 'a múló évek végered-
ményben az ő  elképzeléseit igazolták, s mikor az életbe visszatért, meg-
sokszorozott erővel folytatta a munkát, ha nem is ugyanabban a formában, 
mint eredetileg. Olykor a mélységnek is vanmegtartó, s őt feldobó ereje. 
Mások, egyesek,; sőt néha tömegek hibái vagy ballépései pedig nem azt 
jelentik, hogy az eszményképben volt a hiba. Ezért vetettem magam meg-
újult életemben olyan lendülettel a m űfordítás munkájába. S ha most az 
utólagos elismerés Fis elérkezett, ez semmiképpen sem az én egyéni dia-
dalomat jelenti, s őt éppen ellenkez őleg, szerénységre int. S új életemben 
a fordító, a ,magányos aranym űves" 'hétköznapi munkáját vállaltam, s nem 
a folyóirat-szerkeszt őjét. 

Az irodalmárok között is gyakorta találunk írókat, kritikusakat, iroda-
lomtörténészeket, akik a környez ő  magyar irodalmat alig ismerik. Nemcsak 
a voltat, de az él őt sem. Lát ,e ezzel kapcsolatban megoldást? 

Az el őbb elmondottakból világosan következik, hogy véleményem sze-
rint meg kellene indítani egy olyan irányú munkát, mozgalmat, amely a szom- 
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szédos népek irodalmának, m űvelődési életének ismertetésével párhuzamosan 
és egyidej űleg a szomszédos népek új államaiban él ő  és lombosodó magyar 
irodalmak eredményeit is ismerteti, mert csak így kaphatunk teljes világ-
képet korunk m űvelődési életérő l. A szlovákiai, romániai, jugoszláviai, sőt 
kárpát—ukrajnai magyar irodalmakban, azoknak a 'népeknek ismertet ő  jegyeit 
és vonásait is megtalálhatjuk, amelyekkel ezek a nemzetrészek együtt élnek, 
sőt kiegészítik, megmagyarázzák egymást. Magyarország írói, olvasóközönsége 
ezeknek alaposabbismeretében tisztább világképet kapna, s önmagát is job-
ban megismerné. Sokszor elmondtam már: nem elég, ha a számszer ű leg nagy 
nemzetek irodalmát és azok eredményeit ismerjük, hanem legalább ugyan-
ilyen arányban ismernünk kell a velünk szomszédos népek és azok államai-
ban él ő  magyarok irodalmának eredményeit, gondjait, törekvéseit és útke-
reséseit is. Hogy ezt a munkát milyen formában végezzük, az teljesen mind-
egy, de hozzá kell látnunk, éspedig minél el őbb. A magam eszközeivel már 
megtettem az els ő  fontos 'lépéseket, ezt jelzi a most megvalósuló régi ter-
vem, a Jószomszédság Könyvtára is. 

Mi a véleménye a vajdasági magyar irodalom mai helyzetér ő l, a 
Híd, az Új Symposion és az Üzenet szerepér ő l? 

Az 1971-ben indult, s immár ötödik évfolyamát is túllép ő  szabadkai 
Üzenet fontos kiegészít ő  munkát végezhet a Híd és az Új Symposion mun-
kájamellett. Különösen fontosak az Életjelikiadványok. Én már ötven év el őtt 
avantgardista folyóiratot indítottam Újvidéken, ha tehát valaki méltányolja az 
útkeresés fontosságát, én elmondhatom, hogy méltányoltam és méltányolom. 
De a folyóiratokból sohasem szabad irodalmi csoportoik önmagukba zárkózó 
kis fellegvárait csinálni, arra kell törekedni, hogy az írók ne egymásnak 
írjanak, hanem a legszélesebb kör ű  olvasóközönségnek is. Három jeles ma-
gyar irodalomtörténész beszélgetett, régebben már, a magyar rádióban a 
határon túli magyar irodalmakról. Az, aki a jugoszláviai magyarirodalomról 
szólt, elfelejtette megemlíteni, hogy a Híd, tehát 1934 el őtt is voltak folyó-
iratok: az Út, a Vajdasági írás és a Kalangya, amelyekr ő l már beszéltünk. 
Szenteleky nevére sem utalt, s ugyancsak „elfelejtette" azt is, hogy a mai, 
tehát él ő  jugoszláviai magyar irodalomban olyan alkotók is vannak, mint 
Fehér Ferenc, a kit űnő  és az egész jugoszláv, s őt a magyarországi irodalom-
ban is ismert költő  és műfordító; Herceg János — őket tanítják is a jugo-
szláviai magyar iskolákban —, dekihagyta az azótameghalt Majtényi Mihály 
és az egyik legérdekesebb prózaíró egyéniség, az azóta szintén elhunyt kit űnő  
Szirmai Károly nevét, hogy hirtelenjében másokat ne említsek. Pedig ezek 
az írók legalább olyan jelent őség űek és érték űek is, mint a beszélgetés 
folyamán emlegetett fiatalok. S van egy nagy el őnyük, amit nem szabad szem 
eaöl téveszteni: olvassák őket, éspedig nemcsak az írók, hanem a nagykö-
zönség is. 

Elég nehéz helyzetben vagyok, mert beszélgetésünkben illik olyas-
mit kérdezni s válaszával megvilágítva az olvasók elé tárni, ami életének 
még alig publikált része, vagy hogy egy-egy kérdés új megvilágításban vil-
lantsa fel azt! Annál is inkább nehéz összefoglalóan újat kérdezni,mert a 
szabadkai Életjel M iniatűrökben rövid életrajza is megjelent már. Még 1971-ben. 

Annyira lezártnak azért nem tartom még az életemet, hogy a visz-
sza .pillantó szemlélődésig eljussak (bár valóban írtam egy röpke vázlatot 
életemről), hisz újra és újra más, Búj és pillanatnyilag ennél sokkal izgal-
masabb tervek 'magzatjai mozgolódnak bennem. De hát vegyük az említett 
önéletrajzot. Én az efféle munkától nemcsak a fentebb említett, fontosabb 
okok miatt is viszolygok, hanem els ősorban azért is, mert ez a m űfaj az 
utóbbiidőben túlságosan divatossá vált és én sohasem voltam divatmajmoló. 
Habár persze sok mindent szeretnék elmondani azéletemr ől, amibő l az utá-
nunk következ ők valamilyen tanulságot levonhatnak, ha ugyan az utódok új 
helyzetükben egyáltalán levonnak valamiféle tanulságot. Viszont nem taga-
dom, hogy az ilyen feladat is izgat. Jó néhány 'esztendeje egyik pécsi pá-
lyázaton második díjat nyertem Pécs fölött csillag cím ű  :memoárommal, amely 
párhuzamosan és ingaszer űen írja meg az 1918-21-es, majd a negyedszá-
zaddal későbbi, tehát 1944. november és 1946 'közötti pécsi élményeimet. 
Az Életjel felkérésére tehát, „Mert vén Szabadka áldalak" címen, s mint 
látható kissé Kosztalányi ihletésére megírtam szabadkai emlékeimet is, a 
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gyermekkor és legénykor e két •életfejezetét. Az els őben az 1908-1911-es 
gyermekkori élményeimet dolgoztam fel, a másodikban az 1927-1931 közötti 
időszakot, amikor Szabadkán a Képes Vasárnapot, majd Szentelekyvel együtt 
a Vajdasági Írást szerkesztettem. A húszas évekhez egyel őre nem nyúltam, 
s ugyanígy nem nyúltam az 1947-55 közötti legmegrendítőbb élményeim-
hez, mert úgy érzem, ezek megírása 'követeli a legtöbb érettséget, 'kiforrott-
ságot és megbocsátó szeretetet, azt a hideg tárgyilagosságot, amely nélkül 
igazi önéletrajzot megírni nem lehet. 

Ha nem veszi rossz néven, épp e kimaradt fejezetek egyikére utal-
va, párhuzamot szeretnék vonni egy Ivo Andri ć-novella hőse, Juszuf nagyve-
zír és az Ön „próbatétele" között. Ezt a novellát is az ön fordításában is-
merem. Híd a Žepán a címe, és érdekessége az, már akkor is felt űnt, mikor 
először olvastam, hogy ez miniat űr variánsa a Híd a Drinán csodálatos kró-
nikájának, Andri ć  e másik remekművének. De rokon az Ön életének egy sö-
tét darabkájával is példázata — ha nem 'haragszik érte tehát 'idézem a 
novella elejét, amikor is Juszuf elvesztette egy veszélyes intrika áldozata-
ként a szultán kegyét: „A küzdelem egész télen és tavasszal tartott. (Zor-
don hideg tavasz járta, amely semmiképpen sem engedte a nyarat kibon-
takozni.) Május 'havában aztán Juszuf gy őztesen 'került ki a börtönb ől. S az 
élet folytatódott: fényesen, békésen, egyformán. Ezekb ő l a téli hónapokból 
azonban, amikor élet és halál, dics őség és pusztulás között hajszálnyi távol-
ság sem volt, a diadalmas vezér lelkében valami töpreng ő  nyomottság maradt 
vissza. Az a kibeszélhetetlen valami, melyet a megpróbáltatásokon és szen-
vedéseken átment emberek rejtettkincsként ő riznek magukban, s ami csak 
dlykor-olykor, öntudatlanul tükröz ődik vissza a tekintetükb ő l, mozdulatukból, 
szavukból." 

Igen, a párhuzam nekem is nem egyszer eszembe jutott, természe-
tesen és óhatatlanul, miközben Andri ć  novelláját fordítottam, de bármeny-
nyire szeretem is a nagy boszniai származású író keleties .eszmevilágát, vég-
eredményben én nem a bölcs pesszimizmusig jutok el, hanem ellenkez ő leg: 
a derű látásig. A börtön valóban sírverem, s különösen akkor, ha az ember 
mindentő l és mindenkitő l elszigetelten él benne, 'magányosan, esztendőknek 
tetsző  hónapokig, s aztán társakkal együtt, de évekig. Hadd legyek szerény-
telen, s válaszként inkább egy versemet t űzöm ide. Ezt a verset jó egyné-
hány év el őtt, már a hetven felé közeledve, Cres szigetén írtam, Osor vá-
rosában. A címe: Osori példa. 

A mag kihajtott, lassan átölelte, 
s míg fává nőtt, a magasba emelte 
a szürke emlékoszlopot. 
Míndezt egy perc alatt elmondod, 
de míg lepergett, 
évtizedek teltek, 
és lassan-lassan lehámlott az oszlop, 
betű  és szám eltűnt és szertfoszlott, 
s most ott a kő, az ágnak dűlve, szépen, 
mint alvó gyermek anyja lágy ölében. 

Nem lecke ez s nem giccses tanulság, 
de temetői, osori valóság; 
miként a mag, 
úgy nő  meg, emel roppant súlyokat, 
és száll szembe az elmúlással is 
a gondolat. 

A gondolat melegítette, a költ ő i hit — abban az embernek oly der-
mesztő  Télben, s végül Ön is gy őztesként került ki, akárcsak a novellabéli 
Juszuf. „S az élet folytatódott: fényesen, békésen", ha nem is „egyfor-
mán", bár ha azt mondanám, egyformán, csakis arra gondolhatnék, hogy 
intenzív munkában. A m űfordító hatalmas és alapos munkát végzett. Mit 
szól mindehhez a belül él ő  édes-ikertestvér, a költ ő , az író — nem zúgolódik? 
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— Hadd szóljak a bennem él ő  m űfordítóról. Kétségtelen, hogy fordí-
tásaimra zömét az elmúlt csaknem két évtizedben hoztam létre, s ez nem 
kis ösztönzésül szolgált magyar és délszláv m űfordítóknak egyaránt. Amikor 
Mladen Leskovac, az újvidéki Szerb Matica elnöke, maga is kit ű nő  műfor-
dító, József Attila és Illyés Gyula m űveinek szerbre átültet ője, a Matica 
értékes könyvajándékát átadta, többek között ,ezt mondta mur kásságomrál: 
„Ekkora hozzájárulást a közeledés eszméjének a mai napig még senki sem 
adott. Csuka ezt másként, szerényebben, kálvinista szigorral és egyszer ű ség-
gel magyarázza: Zmajnak szerettem volna leróni adósságomat, mondja, aki 
a szerbeket a tizenkilencedik század legnagyobb magyar költ ő ivel megismer-
tette. Adósságát már rég lerótta. Már rég mi vagyunk adósok; most mi 
tartozunk neki." Ilyen elismerés után a m űfordító úgy érzi, egy 'kicsit tán 
más munka után Fis nézhet. A m ű  forog, az alkotó kissé megpihenhet. Nos, 
más, szép és nagy feladat is van. Az úttör ő  el ődök életének felmutatása. 
Vitkovics Mihály életrajza után szeretném megírni Székács József életét, 
aki 1836-ban Szerb népdalok és hősregék címen adott ki egy kötet minta-
szerű , nagy hatású. fordítást, még Kriza János magyar népdalgy űjtését is 
megelőzve. S aztán az imént említett Zmaj Jovan Jovanovi ć  életét, aki Arany 
János és Petőfi műveit és Az ember tragédiáját fordította a múlt század 
második felében szerbre. Ez talán elég is lenne. Amikor Ivo A•ndri ćtyal, aki 
azóta már sajnos elment közülünk elbeszélgettem, a maga halak, csendes 
modorában egyszer csak azzal fordult hozzám: „írja meg Kállay Béni élet-
történetét, mert az ő  életm űvét az id ő  igazolta. Ő  nemcsak a szerbek tör-
ténetét írta meg, hanem Boszniában, mint annak egykori kormányzója, olyan 
m űvekethozott létre, mint a szarajevói Országos Múzeum megépítése és 
számos m űvelődési :intézmény. Tudom, neki ma is sokan szemrehányásokat 
tesznek, hogy az Osztrák—Magyar Monarchia érdekeit szolgálta, de a mai 
Bosznia—Hercegovina Népköztársaság is sokat köszönhet neki; az ő  élettör-
ténetét kellene megírni tárgyilagosan, fény- és árnyoldail•aival együtt." A 
Nobel-díjas íróval való beszélgetésem óta én ebbe a munkába már bele is 
Kezdtem. Mit tudok mindebb ől megvalósítani? Az már nem rajtam múlik..  
Ez — hogy egy korábbi jugoszláv lírai antológiám, a Csillagpor bevezetőjé-
nek zárószavait idézzem — „a rejtélyes arcú jövend ő  dolga". 

Éppen az asztalon hever legújabb jugoszláv lírai antológiája, tehát a 
Csillagpor után erre, az Adriai tengernek múzsája cím ű  kiadványra és a je-
lenre fordítjuk a szót. Büszkén mutatja új fordításgy űjteményét, mely a dal-
mát tengerpart 'költészetének válogatása. Lapozgatom e különös és újabb 
hatalmas vállalkozást, s látom: népdalok és a XVI. századtól napjainkig ível ő  
költők sora s ű rűsödik a tartalomjegyzékben: 'horvát, szerb, szlovén, s őt Crna 
Gora-i, költők legszebb verseit tartalmazza. 

De van itt még más 'kiadvány is, mely a szerencsés véletlen .kegyéb ő l 
éppen születésnapja körül jelenik meg; éppen hét könyv köszönti a hetvenöt 
éves költő-műfordító ifjonti szorgalmát, folyamatos munkáját! Kissé illet ő-
dötten veszem a kezembe őket, mert Csuka Zoltán igazi kitüntetéseit for-
gatom. A Mladost 'kiadásában (melynek Poezija sorozatában Ezra Pound, Ce-
sare Pavese, Nel•ly Saahs és mások versei mellett magyar költ ő  csak Illyés 
Gyula személyében szerepel!) megjelent Csuka Zoltán kötete is, de a hor-
vát nyelvű  kiadvány mellett ott sorakoznak a magyarra fordított 'szerz ők mű-

vei is. Miroslav Krleža Az ész határán című  regénye, Meša Selimovi ć  új műve, 

a Ketten a szigeten (tőle A dervis és a halál már sikert aratott magyarul!), 
Jovan Pavlovszki macedón írótól a Sárfészek. De megjelen őben még Petar 
Petrovi ć  Njegoš híres drámai költeménye ('melyet még 1947-ben fordított le 
el őször modern magyar nyelvre Csuka Zoltán), a Hegyek koszorújának két-

nyelvű  kiadása a Forumnál. Ugyancsak Njegoštól A mikrokozmosz fénye. 

A könyvek után a megvalósult tervr ő l, a Jószo-mszédság Könyvtáráról 
beszélgetünk. Az ünnepelt lelkesen mesél, bár beszélgetésünkkor még fel-
bontásra és feldolgozásra váró könyvcsomagok állnak az átadásra készül ődő  
'könyvtár szobáiban. Különféle kiadók és hivatalos szervek ajándékai ezek a 
könyvcsomagok, a készül ő  könyvtár biztató jelei. Az átadás néhány nappal 
Csuka Zoltán születésnapja után lesz, szeptember 25-én. 

— A megnyitás csak kés őbb lesz — mondja —, hiszen még rengeteg 
tennivaló akad, katalogizálás, rendszerezés és a további folyamatos munka 
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megszervezése. Persze mindig az alapozás a 'legne'hezebb. A magyar—jugo-
szláv könyvcsere fontos feladatunk lesz. Figyelni fogjuk a szomszédos népek 
irodalmát, könyveket ajánlunk egymásnak — ez az én régi álmom. Az ötletet 
a Szerb Matica elnöke adta még 1969-ben. S most végre megcsinálom, hogy 
aztán majd legyen mit folytatniuk az utódoknak. A Jószomszédság Könyv-
tára kettős feladattal 'indul, s a munka majd egyre sokrétűbbé válik. Most 
az a lényeges, hogy Érden létrejön egy 'különleges gy űjtemény, mely a ma-
gyar és szomszédos népek irodalmára, irodalmi kapcsolataira épül. Termé-
szetesen els ősorban a jugoszláv népek kölcsönösen lefordított m űveibő l áll 
majd a törzsanyag. De helyet kap itt továbbá a cseh, a sz'lová'k (ti. Csuka 
Zoltán bolgárból és szlovákból is fordított!), és más olyan vonatkozású anyag, 
melyről szóltam. Tehát valamennyien, akik egy égbolt alatt élünk, — s itt 
természetesen ezt a sz űkebb 'középkelet—európai közösséget értem. Együtt 
kell m űködnünk. Ezért dolgozunk mi fordítók is! A 'könyvtár tehát kett ős ter-
mészet ű  lesz: egyrészt gyakorlati, hogy az olvasákka'I is kapcsolatot tart-
sunk, másrészt kutatói, hiszen végtére is elméleti feldolgozása az irodalmi, 
kulturális vonatkozásoknak, a magyar és a délszláv népek 'kapcsolatának. De 
a továbbii kulturális együttm űködés 'építése is ehhez tartozik. S a kutatókra 
vár, főképpen a jugoszláv írókkal 'kapcsolatos dokumentumok rendezése, (Krle-
žaval, Andri ćtyal, Ćopi ćtyad stb.) s igen kiterjedt levelezésem feldolgozása. 
A 'könyvtárban helyet kap életm űvem is. De lesz még fotó- és 'hangszalag-
tár is. Egyszóval 'mindaz feladatunk lesz, ami 'kapcsolatban áll ezzel az ügy-
gyel. És .a kezdet, valamint a folytatás sikere 'attól függ, hogy milyen sze-
retettel csináljuk. Az alapítványomat örömmel fogadták magyar és jugoszláv 
részrő l egyaránt. Eddig a Magyar írók Szövetsége, a Kulturális Minisztérium, 
a Pen Club, valamint kiadóink és a helyi tanácsi szervek támogattak. Meg-
kaptam az Országos Széchenyi Könyvtártól a Maticával kapcsolatos emlék-
kiállítás anyagának egy részét, így továbbra Fis megtekinthet ő  lesz. Fontos 
a Szerb Matica segítsége is, ám személyesen is fogom gy ű jteményünket 
gyarapítani, fölkeresvén azokat a szerz őket, fordítókat, akik a két nép 'közötti 
kulturális kapcsolatokért valamit is tettek, s beszerzem t ő lük a kiadóknál már 
föl nem lelhető , de fontos kiadványokat. Legalább háromezer könyvvel sze-
retnénk megkezdeni a munkát. Ez pedig speciális gy űjteményről lévén szó, nem 
kevés. 

— De beszéljünk Csuka Zoltán 'költ ői 'munkásságáról Fis, pontosabban, 
hogy miképpen látják őt kritikusai. Bori Imre azt írja Önr ő l 'irodalomtörténe-
tében, hogy „ma már nem kétséges: Csukának, a költ őnek lassú elnémulása 
következett. merengésbe halt költészet a Csukáé". Benedek Marcell pedig 
azt írta el őbb, hogy éppen annak idején tett er őszakot magán szabadvers-
sel, a régi kötött formák lerombolásával, s hogy igazi magát most találta 
meg. Ezt az utóbbit 1956-ban írták a Buzgő  kiáltás elején, tíz évvel kés őbb 
Juhász Géza tanulmányában ismétmegkérd őjelezi ezt a megállapítást. A 
magára találás helyett azt írja, hogy kés őbbi verseit a megváltozott költ ő i 
alapállása és hangvétele, a lefojtott indulat diktálja. Bori felfogásának, avant-
garde-centrikus szemléletének talán kevésbé felel meg ez a mai szelídebb 
hang, mint a régi, expresszionista szabadvers-áradat, s azért fogalmaz így, 
miképpen idéztem. Szerinte forrósodni csak a háborús években tudott, a Tűz-
harangban, s most Csukának a „ködt ő i 'konvenciók hagyománya állja útját". 
Hogyan látja ezt a kérdést? Melyik megállapítást fogadja el, s ha nem, 
miért? Valóban ava.ntgarde és modernség egyenérték űségében kell 'látnunk az 
Ön és a vajdasági irodalom törekvéseit? 

— Az élet 'különböz ő  'korszakában 'bekövetkez ő  formaváltozások egészen 
természetesek, f őleg olyan fél évszázadban, mint amilyent az én nemzedékem 
megért. Maga a korszak is ellentmondásos volt, miért ne következhetett volna 
be a líra 'küls ő megjelenésében is olyan változás, mint amilyen életemben akkor 
következett be, amikor egyik országból, társadalomból a másikba 'kerültem. Lé-
nyegében azonban elejét ő l kezdve 'mindvégig olyan fejl ődésemben hittem, amely 
emberibb társadalomhoz vezet, s legújabb költészetemben is az ellen tilta-
kozom, hogy az emberiség önmaga ,kiirtásával öngyilkosságot 'kövessen el. 
Még engem sem temettek el, hogy végleges megállapításokat lehessen tenni 
költészetemet illet ően. Saját halálom és az emberiség pusztulása elleni til-
takozásomat tükrözi 1971-es kötetem címadó verse is, az Ellentmondás a 
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halálnak. Amikor Bori Imre 1968-ban a mai „szelídebb" hangról beszélt, még 
nem jutott el legújabb lírámig, amely legalább olyan harcias, mint amilyen 
a negyven év el őtti volt. A húszas években és a harmincas évek elején sok 
kritikusom éppen azt vetette a szememre, hogy verseimben elsikkad az én. 
A többes szám els ő  személyben megírt szabadversek dübörgésében nem 
vették észre az én szerelmes líráját, a Dicséret a kedvesnek című  és egész 
sor más hasonló versemet. A legutóbbi években pedig a két eredményt, 
tehát a szabad ritmusú, de nagyon ,is ritmikus sorokban kötetlenül rímelte-
tem a gazdag áradást. Erre példa a Botorkálsz, elesel című  vers, ahol a 
kedvesben az egész emberiséget féltem, az egyetemes emberiség életéért 
aggódom, de tudnék más példát 'is felhozni. Az egyik kritikus a maga ter-
mészete szerint inkább erre, a másik pedig, megint a maga igazát 'keresve, 
inkább arra figyel fel, de vannak olyan kritikusaim is, akik már eljutottak 
a szintézis küszöbéig. A kérdés másik részére felelnék ugyanezzel: hagyomány 
és .avantgarde viszonyában is mindig a szintézist érzem a modernnek. 

Születésnapját 1971-ben is, a hetvenéves jubileumot az érdi gimná-
zium nagytermében ünnepeltük, az írószövetségi és más protokoll is itt 
zajlott le. Volt-e akkor ezzel külön célja, hogy külön kérésére annak ide-
jén itt rendezték meg, s most is 75 évesen, hogy itt Érden alapította meg 
a Jószomszédság Könyvtárát? 

Erre a kérdésre akkor is úgy adtam meg .a választ, mint ma is aho-
gyan megadom, hogy igenis tudatosan és megfontoltan döntöttem Érd mel-
lett, Pest ellenére. Azt akartam, akarom ezzel 'kifejezésre juttatni, hogy nem 
helyeslem a túlzott iirodalmi centralizmust, s különösen nem a mai hely-
zetünkben, amikor a magyar irodalom zöme lett „vidéki", s őt él más álla-
mok kereteiben anélkül, hogy egységét, s őt küldetéstudatát éppen mai, szám-
szerű leg kis népek között elvegyülve, elveszítené. Régebben valaki azt mond-
ta nekem Újvidéken, hogy a pesti irodalom maradi, ,;provinciális" desz a más 
országokban m űvelt magyar irodalommal szemben, amiben persze . megint nincs 
igaza. De nem árt rámutatni arra, hogy a magyar irodalom gyökerei mindig 
vidéken voltak, azt •a kis kozmopolita 'korszakot kivéve, amikor csak a f ővá-
ros adta meg a fémjelzést. Én évtizedekkel 'ezel őtt igenis Érden telepedtem 
le, s így is úttörő  munkát végeztem. Most iis azt szeretném e könyvtár ala-
pításávad hangsúlyozni, hogy majd •a követ őknek is megmutassam: innen is 
lehet ápolni a jószomszédságo.t. Különben is az a véleményem, hogy a tech-
nikarohamos fejl ődése mellett 'hamarosan az ország egyetlen településsé 
zsugorodik, s ugyanakkor f ővárosa egész országgá tágul. S őt egész világgá. 
így kell ennek lennie a magyar irodalomban is. 

Még 1932-ben írta le ezeket a sorokat: „Költ ők fel a fejjel! Er ősek, 
százszor er ősek legyetek, mert sziklák vagytok, melyeken a sötétség tenge-
rének szök őárjai omlanak semmivé." Mit üzen ma a fiatalabb nemzedéknek? 
Hisz-e a szó megváltó erejében, melyért küldetését vállalta? S mert minden 
ifjú titán hajlamos magát .prófétának, apostolnak hinni, s az mindig csak ké-
sőbb derül ki, hogy „valódi"-e, hát mit mondana 'hetvenöt évesen és örökifjan, 
fiatal a fiataloknak. Érdemes-e a világot megváltani? 

Erre a problémakörre nagyon röviden szeretnék válaszonli. Nem vol-
nék író, ha a lehetetlenben, a szó megváltó erejében nem hinnék, — min-
den eddigi csalódásom ellenére. S ha egy író, a népét, nemzetét, s őt az 
egész emberiséget szolgáló író nem hisz ebben, akkor miben higgyen? Pet ő fi 
is a világszabadságba vetett hitével esett el, úgy, ahogy megálmodta, s ö 
mondta azt is, hogy ,az álmok nem hazudnak". Én pedig még azt is mon-
dom: nem szerethetem a népemet, ha a szomszédos népeket nem szeretem. 
Ez pedig hitet s ezzel együtt fiatalságot tételez fel. Közhely, hogy vannak 
koravének, harmincéves öregek és hetvenöt vagy nyolcvanéves fiatalok. A 
test megtörhet, •megvénülhet, ez azonban nem minden esetben vonja magá-
val a szellem megvénülését, noha fizikai kapcsolatait nem tagadom, nem 
tagadhatom. Ennek 'is megvannak a maga törvényei. De jó negyven évvel 
ezel őtt egy verseskönyvemnek ezt a címet adtam: Mindent legyűrő  fiatalság. 
A verseskönyv jeligéje ez volt: ,A temet ő  felszökkent, avas vállát rázta, 
— a sírkövek sziklaszigetje szétporlott, — rohant az id ő  — és a halál min-
den talpalattnyi helyérebetört az életár". Az életet akkor a tengerhez ha- 
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sonlítottam, melyen ,esztend ők hullámverése morajlik". „Ki látja végét s ki  
tudja, honnan indult?" S így ,  fejeztem be, amiként ezt a választ is, üze-  

netemet:  

„Boldog és békélt emberséggel  
látjuk előretörni az életet,  
érezzük fel-feltörő  ritmusát,  
amely rohan előre  
s vele száguldunk mi is  
az égbolt messzi pereme felé:  
Oh, áldott, áldott, élet,  
s áldott a vérünk örök lüktetése,  
mely korról korra szalad s a végtelenbe lendül:  

örök és mindent legy űrő, szent fiatalság ..•."  

Én ma is hiszek ebben az örök és mindent legy ű rő , mindig megragadó  
fiatalságban!  

Hadd zárjam beszélgetésünket, születésnapi jókívánságokkal (többek  

között, hogy gyűjteményes verseskötete is minél el őbb megjelenjék!), meg-
köszönve szíves és tartalmas válaszait egy régebbi verséb ő l vett mottóval.  
Idézem tehát az Üzenő  Ady című  költeményéb ő l az alábbi sorokat (a verset  
még negyedszázaddal Ady halála után írta Szabadkán: 1944 ~ben!). Vallomását  
ma is járható hídnak, Csuka Zoltán ars poeticájának lehet tekinteni:  

„Költők e tájon, magyarok és szlávok,  
románok és ti mind a többiek,  
ha százszor is bolondnak mond a fáma,  
bátran és tisztán így énekeljetek!"  
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CSUKA ZOLTÁN 

CANKAR ÉLŐ  SZELLEME 

Ha a magyar fordításirodalomban [van Cankar neve elhangzik, mind-
járt egy másik név is asszociálódik hozzá: a magyar fordító, Pável 
Ágoston neve, aki már a harmincas években a magyar polgári sznob 
Világban beállt a bátor úttör ők kisded csapatába és meghirdette, hogy 
a szomszédos Szlovén nép irodalmával is megkell ismerkednünk, s 
a maiak közül (akkor még Cankar is „mai" volt) els ősorban a szocialis-
ta Cankarral. Ma, amikor fejet és zászlót haltak az els ő  igazán mo-
dern és szocialista [van Cankar emléke el őtt, hadd említsem meg 
Pávelt is, aki egy 'sivár és puszta világban állt .ki Magyarországon 'lvan 
Cankar megismertetéséért. Már a harmincas években az akkor legte-
kintélyesebb magyar folyó irat, a !Nyugat ad helyet fordításainak és 
megjelenik a ,Hlapec Jernej in njegova pravica (Jernej szolgalegény 
és az ő  igazsága) és Potepuh Marko in kralj Matijaz (Mihaszna Márkó 
és Mátyás király), majd 1941-ben az Egyetemi Nyomda kiadásában A 
szegénysoron (Na klancu), egy szerb és egy horvát regény mellett. 
(Miloš Crnja,ns+ki Seobe cím ű  regénye Örökös vándorlás címen és Slav-
ko .Kolar elbeszélései !Hadrovics László fordításában.) 

Itt meg kell állnom egy percre, mert ekkor volt az els ő  tragikus 
törése annak a munkának, amelyet a harmincas években a Láthatár 
cím ű  folyóiratban csaknem egy évtizedig folytattam Pável Ágostonnal 
párhuzamosan azért, hogy a délszláv 'népek irodalmát 'Magyarorszá-
gon megismertessük. A folyóirat egyik értékes munkatársa volt JPável, 
s amidőn 1941-ben a közös munka eredményeként a szlovén, horvát 
és a 'szerb kötet megjelent, már ,ott volt felette a végzet: kitört a 
második világháború, és a márciusban megjelent három könyv alig 
egy hétig maradhatott a kirakatokban, a háború máris eltiporta a kez-
deményezés és úttörés hosszú hangyamunkáját. A felszabadulás és 
a szocializmus nagy ígérete újabb fellendülést hozott a munkába, de 
Pável Ágoston úgyszólván alig kezdhetett újból hozzá, a halál elra-
gadta az él ők sorából. 

Aztán a második, ismert, súlyos törés szakította félbe vagy fél. 
évtizedre a délszláv fordítók munkásságát, de Mihelyt ismét alkalom 
adódott, 1956-ban újból .megjelentek az els ő  szlovén kötetek magyar 
fordításai, köztük ismét .Pável Ágoston fordításában a már említett két 
regény. A Klasszikus jugoszláv elbeszélések kötetében Cinkartól az 
Egy csésze fekete (Skodelica kave) jelent meg és az Édesanyám szü-
lő faluja (Lepa naša domovina). 

Közben 1956-ban, vagyis csaknem teljes húsz esztendeje, volt 
egy fontos szellemi találkozásom Cankar világával, s ez a találkozó 
nem is volt Olyan rövid: október végétől decemberig tartott. Alig tíz 
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kilométernyire é.rdligeti otthonomtól, Budapesten dörögtek az ágyúk, 
a vonatok hetekig nem jártak, a telefon nem m űködött, s ebben a kü-
dönös „viharos" szélcsöndben (tudom, hogy ez ellentmondás) én lvan 
Cankar három drámáját vettem él ő  és fordítottam magyarra: a Kralj 
na Betajnovi (Betajnova királya), 'a Hlapci (Szolgák) és A nép javára 
(Za narodov blagor) cím ű  m űveket. S bizony itt is tapasztaltam, mennyi-
re igaz, hogy Habent sua fata libella, vagy ahogy másként Zrínyi Mik-
lós mondotta: Sors bona, nihil aliud. Az egyes fordításoknak is megvan 
a maguk sorsa. Húsz év telt el, hogy ezeket a :kéziratokat a fiókom-
ban ő rzöm — megint csak nem akadt rájuk kiadó. Abban reményked-
tem, hogy ez a mostani centenárium -napvilágra hozza és nyomdába 
segíti őket -- de ez is hiú reménynek bizonyult. Színház sem akadt, 
amelyik el őadja, viszont a Magyar Rádió megértett és mellém állt: 
május 16-án 19.10 órai kezdettel sugározta el őadásomat Cankár-
ról ésrészleteket mutatott be a Szolgák cím ű  drámábál. így a Can-
kar-aentenári(um mégsem múlt el nyomtalanul, eddigi sorsom és 
tapasztalataim pedig arra figyelmeztetnek, hogy ez a három dráma 
sem marad örökre az asztalfiiókban, és 'nyomdafestéket lát még, mert 
mi, megszállt lelke:k, m űfordítók (mindig bízva bízunk. Ma, amikor a 
fordításnak már elérkezett — végre — a konjunktúrája a szomszédos 
népek v;iszonylatá'ban is, láthatjuk, hogy az úttör őket nem egyszer fél-
retolva igyekeznek a konjunktúra klikkbe tömörült haszonélvez ői kímé-
letlenül learatni gazt, amiit mások vetettek. A szlovén szocialista iroda-
lom nagy úttörőjének centenáriumán (Ivan Cankar él ő  szellemének hó-
dolva hadd tegyek magyar fordítói nevében fogadalmat: nem nyug-
szunk addig, amíg ,Cankar a magyar irodalomban meg nem kapja 
az ő t megillető  helyet. 
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1VAN CANKAR 

SZOLGÁK 
Dráma 

V. FELVONÁS 

(Jerman szobája. Este; a bal oldali asztalon viaszgyertya, az íróasz-
talon petróleumlámpa. Lojzka a bal oldali asztal mellett áll és teát 
tölt; Geni az íróasztalnál ül; Jerman balról jön.) 

GÉNI:Milyen porosak ezek a papirosok. 

JERMAN: Porosak is maradnak. Ugyan minek kell még tovább 
írni? A szlovén nép története ott befejez ődött. 

GÉNI: (olvassa) ... , ;amii megmaradt, büdös cs őcselék volt. Mi 
is dédapáink unokái vagyunk." 

JiERMAN: A kéz megírta az igazságot, miel őtt még a szív az 
igazság egész szomorúságát tapasztalta volna. A cs őcselék pontos és 
sohasem késlekedik: alighogy a számat kinyitottam, hogy megsértsem, 
már bosszút is állt. 

GE'NI:• (felkel) Mikor indulsz a golgotára? 

JERMAN: Azt hiszem, már este. 

LOJZKA: ,Hová ,mennél este? 

JERMAN: 'Nem szeretném halogatni. Mit tegyek még itten? Ül-
jek tán, várjak és töprengjek nyomorúságomon a tükör el őtt? Ha 
már egyszer útra 'kell kelni, botot a kézbe és isten áldja könny-
hullatás nélkül. Ez az út úgyis .rövid lesz s nem túlságosan nehéz. 
Mikor ez a perc még távol volt, féltem, most azonban szinte örven-
dek, hogy közel került. 

LOJZKA: Ma este a Golicsavára? 

JERMAN: `Hová? 

GIENI: Nem a mennyországba! Az éjszaka küszöbén útra készü-
lődik, s még azt kérdi, hová? 'Nem érnél messzire ma este. 

LOJZKA: •Igyál és térj magadhoz, már régen nem aludtál. 

GENI: ,Én sem aludnék jól, ha karácsonyra ki űznének a hó-
fúvásba. (Leül és iszik.) Jó nekem, hogy csak azért űzöm ezt a szent 
mesterséget, mert másként unatkoznék a világon.Emlékszel, amikor 
még dolgozatot írtunk a tanítói hivatás szent és magasztos voltá-
ról. Én dicséretet kaptam, mert a legjobban hazudtam ... egyetlen 
szó sem esett a hegyekrő l és hegylakókról, sem a fdltozott blúzok-
ról, sem a ferde cip ősarokról, sem a vízben f őtt krumpli:ról, sem a 
hosszú nyellvekrő'l, sem a goromba iskoiafelügyel ő ről... Ó, hasznos 
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dolog volt az az írásbeli dolgozat, most már látjuk: aki nem tanult 
meg korán hazudni, nehezen lesz bel őle tökéletes hazudozó. — Egé-
szen felfordult a gyomrom. 

LOJZKA: Felfordult a gyomrod, mert van otthonod. Velünk en-
nek nem lenne szabad megtörténnie. 'Boldog ember vagy — ha úgy 
látod, hogy az út nehéz és az id ő  rossz, meleg födél alá léphetsz. 
Mi azonban végigjárjuk az utat ... , Nekü -nk, megfáradtaknak még a 
sóhajtás is tilos..  

JERMAN: Szabad a halál. 

LOJZKA: A gyors halál. Mihez kezdjen az úr egy betegesked ő  
szolgával ? 

J'ERMAN: Mindent bölcsen elrendeztek; a hírtelen halál külö-
nös isteni adomány. — Mennyi id ő  van még karácsonyig? 

LOJZKA: Szentestéig három nap. 

JERMAN: Csak? Az idő  h űséges szolga, nem kell hívni. Az em-
ber mindig készen áll, de ha az óra elérkezik, túlságosan korán jött. 

GENII: Ha adósságokat csinálsz erre az útra, szólj nekem. 

JERMAN: Nagyon köszönöm. Erre az útra azonban nem fogok 
pénzt 'költeni. 

ORVOS: (balról jön; Jerman hozzá lép) Én végeztem, a töb-
bit végezze el a plébános és az Úristen. Mit szóljon a tudomány ott, 
ahol a természet ítélkezett? 

JERMAN: Tehát tényleg, ;igazán útra kell ,kelni? 

ORVOS: Hogy érti ezt ... útra kelni? 

J'ERMAN: ;Nem tudom, doktor úr, mikor szolgálhatom meg a 
sok jóságát. Azt hiszem, soha. 

.ORVOS: Nem jegyeztem fel ezeket a jóságakat. (Kezet nyújt.) 
Ki szállna perbe az Istennel? ítélkezett, tehát elrendeltetett. Vigasz-
talásra nincs szüksége, maga már megszokta a fájdalmat. 

GEN'I: Valóban 'megszokta ... Még meg 'iás fázna, ha a zápor-
ból fedél alá kergetnék. 

ORVOS: De nem volt ez így jó ... Nem volt ez így jó .. Rosz-
szul cselekedett. 

JERMAN: (elkapja a kezét) 'Magyarázza meg ... hogyan cse-
lekedtem ... hogyan kellett volna cselekednem ... (Lojzkához.) Tölts 
teát a doktor úrnak ... Magyarázza ,meg! Az én szívemben ugyanis 
olyan gondolat ... olyan baljóslatú gondolat él ... felér a gyors 
láđđ al ... Szeretném az ön szájából hallani. (Teával kínálja az orvost.) 

ORVOS: Ön nagyon beteg ... iMég ez a kis csésze fis túlságo-
san nehéz az ön .számára ... Ez a közönséges és piszkos élet elkapta 
a lelkét, súlyosan megsebezte magát ... Nem tud élni ... Nem tud! 
Az ember, ember, a kenyér és bor mindenekell őtt, minden egyéb 
csak árnyék. A meggy őződés, meg minden egyéb semmi más, csak 
köpönyeg ... Mit, köpönyeg, legfeljebb eserny ő ! Tudja, én orvos va-
gyok, s azt mondom, hogy az egészségre, f őleg pedig az emésztés-
re ,nagyon hasznos, ha az emberid őről idő re megváltoztatja, úgy-
szólván felújítja meggy őződését ... mint ahogyan a vér is megújul. 
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JERMAN: (Nem, efféle bölcsességre nem vágyakoztam. De, na-
gyon kérem, aztmagyarázza meg: ha, mondjuk, nem úgy cseleked-
tem volna, mint ahogy cselekedtem ... ugye? 

ORVOS: Ha másként cselekedett volna... 
JERMAN: Meg tud-e esküdni rá, írásban adhatja-e, hogy anyám-

nak csak egyetlen napját ... mit?... csak egyetlen óráját, egyetlen 
pillanatát megmenthetném? 

LOJZKA: (feláll) Egy szót se ... ,Ne válaszoljon! 
ORVOS: 'Mit mondjak? Ha meggondoljuk a dolgot... 
JERMAN:Egyetlen óráját? ,Egyetlen pillanatát? 
ORVOS: Lehetséges. 
JERMAN: `Köszönöm. (Az ajtóig kíséri az orvost, aztán vissza-

tér. Felölti kabátját.) A plébánosért megyek, Lojzka, maradj itt és 
vigyázz az anyámra! 

GENFI: (felkel) !Elkísér'lek a plébániáig. 
JERMAN: Velem, istentelen emberrel jössz az utcára, s még-

hozzá sötétben? 
- GENI: A keresztény ember útjára ... (Jerman és Geni elmegy.) 

LOJZKA: (az asztalhoz lép, papírlapot vesz a kezébe; halkan) 
Kedvesem, szívbő l üdvözöllek ... Ez vagy, üdvözlet a szenvedésben .. . 

Alighogy a könny felszáradt... 
HVASZTJA: (jő  a háttérbő l, batyuval a kezében.) 

LOJZKA: (ül) Hát te honnan kerülsz ide ... ebbe a szomorú 
házba? 

HVASZTJA: .(közelebb lép és batyuját az egyik székre teszi) 
Arra gondoltam, utasembernek többet mond egyszíves szó az arany-
pénznél is, így hát eljöttem. 

LOJZKA: Azért, hogy megvigasztald s azt mondjad: ne hara-
gudj, ó lélek, hogy .megöltünk. 

HVASZTJA: Olyan ember, akinek felesége és három gyermeke 
van, nem öl meg senkit. 

LOJZKA: (feláll) Hát van szív ez alatt a sötét köpönyeg alatt? 
,HVASZTJA: (bal oldalon leül) Azt hiszem, létezett. Szív, 'lélek, 

meggyőződés és minden egyéb -- fiatal embereknek való. Hadd 
mulasson a fiatalság! Én öreg vagyok és n ős és három gyermekem 
van. A meggyőződés olyan, mint a tej föle. Mihez kezdesz vele, ha 
tej nincs? 

' LOJ;ZK?A: Azért jobb, ha az ember lemond a tejfölr ől — a 
tejért... 

HVASZTJA: Igaz. Kezdetben szégyenletesnek látja, aztán csak 
kellemetlennek, végül természetesnek. Ha az ember n ős és három 
gyermeke van, belátja, hogy minden szó, legyen az akármilyen úri 
hangzású és szép, csupán csak metaforája a legfontosabb szónak: 
kenyér. 

LOJZKA: Keserű  evangéliuma ez az önkéntes rabságnak .. . 

Minek élni? 
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HVASZTJA: Vajon kérdi-e a magányos fa: minek növekedni? 
Növekszik, feln ő , elkorhad ... Csak az Úristen tudja, mért állította 
a helyére. 

(Jerman és a plébánas a háttérb ő l jönnek; a plébános némán 
áthalad a szobán és balra el.) 

JERMAN: 'Ha azért jöttél, hogy szenteltvizet hintsél, túlságosan 
korán érkeztél. 

HVASZTJA: Azért jöttem, hogy kezet nyújtsak neked. Keser ű  
lesz az utad, harmadrészét magam is bejárnám helyetted ... de csak 
a harmadát, mert öreg vagyok és kimerült. 

JERMAN: Szívb ő l köszönöm ezt a jó szándékú harmadát ... Az 
út azonban egy és 'oszthatatlan, akárcsak az Isten vagy a halál. 

HVASZTJA: Arra gondo'Itam, hogy fáradt, éhes és szomjas le-
szel ezen az úton,' ezért hoztam neked egy kis útravalót, szerény 
útravalót, amilyen útravaló egy olyan ember kezéb ől jöhet, aki n ős 
és három gyermeke van. 

JERMAN: Hálás vagyok az útravalóért, s hálás a szíves gon-
dolatért is; de ezen az úton, habár keservesnek ígérkezik, sem rész-
vétre, sem útravalóra nem lesz szükségem. Bocsáss meg, ha meg-
sértettelek, amintmegsértettek mások is téged és a te fekete kö-
pönyegedet. De fiatal voltam még, az emberek hitét kérdezgettem, s 
a nyelvükrő l ítéltem meg őket ... Most tudom, hogy a jó bornak nem 
kell cégér. (Kezet szorít vele.) 

HVASZTJA: S az útravaló .. . 

JERMAN: Igazán, barátom, nincs rá szükségem. 

HVASZTJA: Pedig az útravalóról azt mondanám, hogy az em-
ber sose tudja este, vajon éhes 'lesz-e reggel. ,Nem jó gondolatot 
küldött néked az Isten, a szemedb ől látom; 'Isten el is veszi majd 
tőled 'idejében. (A háttér felé indulnak, Hvasztja elmegy.) 

JERMAN: Most pedig adj te is kezet, Lojzka, mindkét kezed 
adjad. 

LOJZKA: Nem sietős az utam, nem szeretnék még egyedül ma-
radni; félek ettő l az éjszakától. 

JERMAN: Zárkózz be a szobába, az esti imánál emlékezz rám, 
s gondolataink találkoznak majd az út derekán. 

LOJZKA: Hiszel, hogy a lelkek beszélgetnek, s a gondolatok 
üdvözlik egymást. Tegnap este, nem sokkal éjfél el őtt, hallottalak. 
Felzokogtál. 

JERMAN: S te kabátot terítettél magadra és ajtót nyitottál. 

LOJZKA: Hogy &induljak hozzád. :De aztán eszembe jutott, hogy 
éjfélre jár. 

JERMAN: Akkor én bánatosan nekiültem, hogy hosszú és ke-
serves búcsúlevelet írjak néked. Alighogy azonban szívesen megszó-
lí'tottallak, egyszerre könny ű  és derűs lett a szívem. Így a hozzád szá lló 
puszta gondolat meggyógyított engem. 
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LOJZKA: Csak akkor hívsz, ha magányos vagy; de ha beszélsz 
velem, gondolataid elrejtőznek. Úgy elzárod a szenvedésedet, mint 
valami aranykincset ... Tárd fel őket a h űséges szemeknek. 

JER!MAN: Olyan messze maradt mögöttem a fájda'Iom, hogy ma-
gam (is  alig ismerek rá. Mintha súlyos teher esett volna le a vál-
lamról; nem érzem többé ... Valamikor fiatal voltam. Mikor !i's volt 
az? Úgy érzem, ezer esztendeje. Valamikor volt édesanyám, valamikor 
voltak barátaim, kedvesem is volt. Valamikor el őttem állt az élet, mint 
napfényben ragyogó országút. Mikor múlt el minden? Csak az Úr-
isten tudja. Mintha a szél tollpihét fújt el volna a tenyeremr ől — volt, 
nincs. Az emlékezés sincs többé és a fájdalom sincs többé; a szív 
oly üres és álomba hajló, hogy már sóhaj se 'kél benne. Álomba haj-
ló ... ,Hát nem gyönyör űséges ez a fáradt szunnyadás, amikor alig-
hogy lehunyja szemét az ember, már látja is a sóvárgott álmot? 
Úgy szeretném már látni ... Add a kezed, :Lojzka! 

LOJZKA: Búcsúzol, mint mindig. 

JERMAN: Az ember sose tudja, mikor vesz erőt rajta az utolsó 
álom ... Köszönts viszont, ha majd meghallod üdvözlésemet! 

LOJZKA: Ma este nem oltok Világot; várom köszöntésedet. 

JERMAN: (mindkét kezét megszorítja) iErigy ... 'kísérjen Isten és 
a jószerencse. 

KALANDER: (bekopogtat és a szobába lép) Ne haragudj, uram; 
nappal azonban rábámészkodnak az emberre. 

JE(RMA!N: Mi mondanivalód van? 

KALANDER: Két dologról szeretnék beszélni. 'Megtaláltam az em-
bert, aki sebet ejtett rajtad. (Mit tegyünk vele? 

JERMAN: Igazán jól tette (Hvasztja, hogy útlravalát hozott. 'Nos 
add neki a sonkát és tésztát; ne bánja, hogy rosszul talált el. 

KALANDER: Ez az egyik. A másik meg: ünnepekre, azt hiszem 
gyűlést hívunk egybe. 

JERMAiN: 'Micsodát? 

KALANDER: Gy űlést. Legutóbb hárman voltunk, most heten le-_ 
szünk együtt antN'krisztusok. 

JE+RMAN: Én már nem veszek részt a gy ű lésen. Nem szeretnék 
hitvány búcsút venni. Lásd: útra készen állok ... Adj kezet! (Nézi Ka-
lander kezét.) Ez az egy felér az én két kezemmel! Ez a kéz ková-
csolya 'majd ki a világot. Nem, én többet nem veszek részt gy ű lése-
ken. Ti, akiknek szívében fiatalság van, akiknek öklében hatalom, 
ti cselekedjetek! A ti vállatok lesz majd az élet támasza, az enyém 
már megfáradt ... Öreg vagyok és álomba hajló... 

KALANDER: Ha barátra ilesz 'szükséged, uram, ne feledkezz meg 
majd rólam. 

JERMAN: Kísérd ki Lojzkát. Menjetek. (Az ajtó elő tt.) Még egy-
szer add a kezed, Lojzka ... Állj meg, hadd nézzek a szemedbe .. . 

ezen a szomorú búcsún ... Erigy és járj szerencsével! (Lojzka és Ka-
lander elmennek.) 
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JERMAN: (lassan az íróasztalhoz megy és eloltja a világosságot) 
Jobb szerettem volna, ha a vihar olt el, amíg még lán.ggal égtem .. . 
Szomorú saját magunkba hunyni ... Kialudni az ürességben, mint olaj 
nélkül 'maradtlámpa ... 

(Plébános balról jön; mindketten halkan beszélnek.) 

JERMAN: Köszönöm. S bocsásson meg, ha megsértettem. 

PLÉBÁNOS: Tudja még a miatyánkot? 

JERMAN: )Még e4 tudnám mondani. 

PLÉBÁNOS: Imádkozzék ma este. 

JERMAN: Ön ismeri az efféle dolgokat, s az Isten tévedhetetlen 
törvényei szerint ítéli meg őket: ha valakinek egy pillanattal megrö-
vidítettem az életét — b űn volt az? 

PLÉBÁNOS: B űn volt. 

JERMAN: Mindegy, hogy egy perccel vagy ezer évvel ... 

,PLÉBÁNOS: B űn volt. 

JERMAN: S ha ez az embermindenekfelett kedves volt az én 
szívemnek ... ha ... mondjuk az édesanyám volt... 

PLÉBÁNOS: Boruljon térdre ma este és imádkozzék ... Isten 
olyan, mint az utasember; szomjúhozza a szíves szavakat, s viszo-
nozza őket. 

JERMAN: S végül még egyet, uram, még egyet mondjon nékem: 
ha most iletérdelnék és imádkoznék .. . 

PLÉBÁ+NíO'S: Megbocsáttatnék magának. 

JERMAN: S megtéríttetnék az a pillanat is? Talán hétszeresen? 

PLÉBÁNOS: ilsten kegyelmes. 

JERMAN: S ha a nyelv azt mondaná, amit mond, a szívben azon-
ban semimádság, sem megbánás nem volna... 

PLÉBÁNOS: Nem bocsáttatnék meg magának. 

JERMAN: Isten erős és igazságos; nem a nye lvet akarja, a szí-
veket keresi. (Mindketten a háttérben.) 

PLÉBÁNOS: Áldásomat az útra! S ha szívén ez könnyítene, 
megmondhatom: (Lassan beszél.) azt, amit maga tett, megtenném én 
is, Isten méltatlanszolgája! (A plébános elmegy.) 

JERMAN: Az erős Isten éppoly 'kegyelmes, mint amilyen igazsá-
gos. (Balra el, a függöny mögül gyertya világít.) 

JERMAN: (a bal oldali szobában) Anyám! Csak még egyszer 
nézzen rám, édesanyám! Csak még egy szót szóljon, csak még egy-
szer mosolyogjon rám! (Szünet.) iNézze, itt térdelek maga el őtt, édes-
anyám, kezemet összetéve, anyám! Csak egy szót szóljon, csak egy 
üdvözlő  szót mondjon! (Szünet.) Anyám! Úgy cselekedtem, ahogy a 
szívem parancsolta; hazug szóra nem tanított, anyám, szívem a maga 
szivéből való; s a szívből származik a gondolat és a szó. Anyám! 
ha azt parancsolja, hogy imádkozzam, imádkozni fogok, ha azt pa-
rancsolja, hogy böjtöljek, böjtö:lrli fogok; de ne parancsolja, hogy ezt 
a szívet kővel helyettesítsem ... (Szünet.) Édesanyám, 'keze a kezem-
ben van, de ez a kéz hideg és mozdulatlan. Könyörületes volt, mikor 
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vétkeztem, most nem :könyörületes, mikor idegen b űn súlyaalatt ros-
kadozom ... Az ajkát nézem, édesanyám ... O, nem szavak, egyet-
len mosoly is megáldana ... Ő , anyám, most jobban, mint azel ő tt, 
áldásra és szeretetre vágyom ... Beteg vagyok és tehetetlen, vágya-
kozom a2: anyai szóra ... 'Nem +indulhatok el utamra, ó, anyám, mi-
előtt meg nem áld ... (Szünet.) A száj mozdulatlan, a szem néma... 
Kelj fel, utasember, nem j ő  az áldás!... 

JERMAN: (balról jön; kezébe veszi a gyertyát, az íróasztalhoz 
viszi, s a falra néz, melyen feszület függ) Ott vagy? még sose látta-
lak ... Üdvözöllek, Názáreti, most megismerlek, megismerlek téged 
és a te szívedet! ... (Kinyitja a fiókot, s revolvert húz elő) Kinek mond-
jak istenhozzádot? Ki viszonozná a szavamat, ha köszönteném? 

Az ÉDESANYA hangja: (a szobából) Franc! 
LOJZKA, hangja: (kívülrő l) Franc! 
(Lojzka a háttérb ő l jön, köpönyegbe burkoltan.) 

JERMAN: Meghallottál! Lelkem, lányom, asszonyom! Menjünk, 
hogy megáldjon! (Lojzkával együtt balra indul.) 

Függöny 

CSUKA Zoltán fordítása 
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IVAN CANKAR 

Ó SZÜLŐFÖLD, TE VAGY AZ EGÉSZSÉG! 

Már több mint tizenöt éve nem látta Đuro a szül ő földiét. 7Mint er ő s, 
egészséges legény indult a világba munkát és szerencsét keresni. 
Munkát talált, de szerencsét nem sokat.Széles volt a háta, és hordta 
a terhet, amelyet a sors rótt rá. Jóformán még szét sem nézett maga 
körül, máris egy új gyárban vállalt munkát, egy nagyváros szélén, és 
ott maradt több mint tizenöt évig. Reggel, amikor világosodott, indult 
a gyárba; este, amikor sötétedett, jött ki a gyárból; a napvilágot nem 
is igen látta. És mindig, amikor kijött a gyárból, szegényebb volt a 
teste három vércseppel: egy cseppet a hatalmas gépek szívtak el, 
a második csepp a fekete porban enyészett el, a harmadik a pálin-
kában oldódott fél. 

Egyszer, amikor Đuro fölemelte a kezét, hogy ingujjával letö-
rölje homlokáról az izzadságot, táncolni kezdtek a gépek a szeme 
előtt, mintha megelevenedtek volna és ő  maga is fordult egyet; s 
amikor térdre esett, piros vér folyt ki a száján. 

„Mi történt?" — kérdezte a társát. 

„Itt a vég, barátom, a vég! — felelte a társa. — Nemsokára, úgy 
látom, elpihensz." 

„Hogy 	pihenek el?" 

„Hát, barátom, tizenöt év, és három csepp naponta, három csepp 
vér ... nem tréfadolog ez! Én Is megyek maid utánad, mindannyian 
megyünk —• ki siránkozna ezen? Dolgoztál, megdolgoztál, most halj 
meg! „ 

„Ha meg kell halnom, hát meghalok!" — mondta Đuro és el-
ment, és többet nem jött vissza a gyárba. 

Amíg 'dolgozott, nem érezte és nem is gondolt rá, hogyan folyik 
el testéb ő l a fiatalos erő  mind gyengébb sugárban. Most tétlenül ült 
az ágyon, holtfáradtan — és érezte, hogy elcsigázott és er őtlen öreg-
ember. És egy gondolatra elfacsarodott a szíve. „Hát, Đuro -- mondta 
magában --, több mint tizenöt évig dolgoztál, a napvilágot sem láttad, 
nem kóstoltad meg az örömöket; nem voltak ünnepeid, a megásott 
sír lesz az ünneped és a pihenésed!" 

Ezen az estén meghallotta az erd ők zúgását a messzeségb ő l, 
a szül őföldjérő l. „Engem üdvözölnek a tavaszi viharban!" -- gondolta, 
és megdobbant a szíve. 

És mindjárt megkötötte a batyuját és útnak indult. Hosszú volt 
az út, három országot szelt át a fekete vonat. Amikor a harmadik 
reggel megvirradt, Đuro vállára vetette a batyuját és kiszállt a vonatból. 
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Alighogy megérintette lába a szül őföldet, mintha visszatért volna 
belé a fiatal élet. „Több mint tizenöt éve nem látott téged az én meg-
fakult szemem, anyaföld! ... Üdvözöllek, végtelen, illatos mez ő  ... üd-
vözöllek, büszke, zeng ő  erd ő  ... Szívbő l üdvözöllek, zöld hegyen fe-
hérlő  szülőfalum!" 

Hol a betegség? Hol a fáradtság? Đuro szemébe visszatért a 
fény, melPkasába az erő . „Légy áldott és köszönöm neked, anya-
föld ... ahol születtem, ott újra is születek!" 

Vidám 'léptekkel 'indult fel a hegyre. A hegytet őn szomszédja jött 
felé, valamikor fiatal legény, most sötét hajú, bajuszos ember. 

„Hé, Jovo!" — ujjongott Đ uro. 
A szomszéd hallgatott. 
„Hát nem ismersz meg? Én vagyok a Đ uro!" 

„Đuro? Melyik Đuro?" 

„Több mint tizenöt éve ..." 
,,Nézd csak, az a Đuro! Nagyon megváltoztál, beteg vagy és so-

vány; szül őanyád sem ismerne meg!" 

Đurának összeszorult a szíve. 

A falu alatt egy másik szomszédjával találkozott; az sem ismer-
te meg. 

„Az a Đuro, mondod? És miért jössz most vissza, Đ uro, 'Német-
országból?" 

„Hogy a hazámban haljak meg." 

„Sokat szedtél össze?" 

„Betegséget szedtem össze." 

„Éppen elég ahhoz, hogy meghalj ... Hogyan akarsz tovább élni, 
mikor nincsen sem kunyhód, sem földed, és nemsokára már kezed 
sem lesz?" 

Đuro 'lehajtotta a fejét. 

„Hát, valahogy!..." 

„Németországnak adtad az életedet, haza a halált hoztad, Đuro!" 

Đuro szomorúan folytatta útját. „Hová menjek? --- gondolta. — 
Az erdőbe megyek, az idegenek és iszákosok közé ... !Idegen vagyok 
a hazámban is, és a szégyene vagyok!" 

Találkozott egykori harmadik szomszédjával is, és lehajtotta fejét, 
mielő tt megszólította volna. 

„Hát te hová mégy most, Đuro?" -- kérdezte a szomszéd. —, ;Sze-
gények vagyunk, és nehéz egy olyan embert tartani, aki idegen földön 
adta aki fiatalságát!" 

„Az erd őbe megyek!" 
„Hogyhogy az erdőbe? Hiszen alig állsz a lábadon! 'Nem, nem 

fogsz az erdőbe menni, sem a mez ő re, hanem a meleg szalmára!" 

Đurónak úgy t űnt, hogy követ hord a hátán. Fáradt volt és leült 
az út szélére a batyujára, hogy megpihenjen. 
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Fölvett: az útról egy göröngyöt és megsimogatta, mint egy gyer-
mekarcot. „Földecske, anyaföld!" 

Könnycsepp hullott a göröngyre; Đuro arca hervadt és halott 
volt, mint az olyan öregemberé, aki a saját frissen ásott sírja el őtt ül ... 

Sokáig pihent így Đuro, és amikor fölemelte a fejét, szomszédjai 
álltak el ő tte. 

„Így lesz, Đuro: nem sajnáljuk tő led a meleg szalmát és a ke-
nyeret; nem is vetjük szemedre, Đuro, hogy nem aratsz ott, ahol ve-
tettél ... Isten hozott!" 

Đuro fölkelt. 
„Testvéreim, volt hazám és egészségem; de csak amikor mind 

a kettő t elvesztettem, nyelt fel a szemem és látta meg, hogy egész-
ségem és hazám volt ... Mutassátok meg, testvéreim, hol van meg-
ásva a sírom!" 

Fáradt volt, és lefeküdt az istállóban, a meleg szalmára, elaludt 
és többé föl sem ébredt. 

KENYERES KOVÁCS Márta fordítása 
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ÖRÖKSÉG 

JUHÁSZ GÉZA 

KISPARASZTI LÉT- ÉS MAGATARTÁSFORMA 
CSÉPE IMRE KISPRÓZAI ALKOTÁSAIBAN 

Irodalmi 'köztudatunk parasztkölt őként ismerte meg és máig úgy tartja szá-
mon Csépe Imrét, ami nem a véletlen m űve, hanem onnan van, hogy már 
a két háború között népies paraszti költeményekkel hívta fel magára a fi-
gyelmet, s a felszabadulás utáni els ő  időszakban is fő leg lírai versei jelen-
tek meg a lapokban, a Hídban és önálló kötetekben +is (Üzen a föld, 1949, 
Májusi mezőkön, 1952). De már 1957-ben kötetbe gy űjtötte elbeszéléseit és 
karcolatait a mindmáig legnagyobb közönségsikert hozó Tarisznyás emberek 
című  kötetben, hogy ezután élete végéig már csak egyetlen kötetnyi ver-
set adjon ki (Termő  porban) 1961 'ben két kisprózai kötettel (Fehér csönd, 
1959), (Alkonyatban, 1962) és egyetlen regényével, a Fordul a széllel (1965) 
szemben. Tehát az életben megjelent hét önálló kötete közül is csak három 
a verseskönyv a négy prózakötettel szemben, s azt sem tekinthetjük a vé-
letlen :m űvének, hogy írói hagyatékábólpárhuzamosan és csaknem egyide-
jű leg mind a szabadkai Életjel, mind az újvidéki Forum kiadásában egy-egy 
kisprózai kötet jelent meg (Határdomb, Mezei dolgok). Arról tanúskodik ez, 
hogy költőnk ezt a m űfajtm űvelte legintenzívebben, s hagyatékában is ilye-
nekb ő l volt a leggazdagabb választék. 

E felsorolással természetesen nem az volt a célunk, hogy Csépe élet-
művében kimutassuk a kisprózai m űfajok számszerű  túlsúlyát, hanem arra 
a körülményre kívántunk rámutatni, hogy az 1952-ben megjelent Májusi me-
zőkön című  kötet után fokozatosan elapad ai eladdig rendkívüli b őséggel 
áradó versfolyam, s helyét a prózai alkotások foglalják el. Az eredetileg 
lírikus Csépe Imre tehát mind egyértelm űbben a prózában, +közelebbr ől a 
kisprózában, a tárcában, karcolatban, a lírai hangvétel ű , de prózai formájú 
rajzban keresi a kifejezés új lehet őségeit. S itt mindjárt megállapíthatjuk, hogy 
egyetlen (önéletrajzi tárgyú) regényt és aránylag igen kevés igazi elbe-
szélést írt, de annál több olyan kisprózai m űvet, amelyben a különböző  hely-
zeteket, eseményeket, alakokat és mindezekel őtt a természetet lírikus mód-
ján ragadja és közelíti meg. Külön vizsgálódást érdemelne az a küls ő  folya-
mat, melynek során és eredményeként ez a m űfajváltás írásm űvészetében 
lejátszódott. Emlékezetes, hogy az ún. napi kritika nem bánt véle épp kímé-
letesen, s hibáit, fogyatékosságait felnagyítva, erényeit teljességgel figyel-
men kívül hagyva, már-már 'kirekesztette az irodalomból, elvette kedvét a 
megjelenéstől, egyúttal a méltatlanul kezelt, önhitt nagyság énem veszélytelen 
pózába merevítette, miszerint nem kell a kritikának, de kell a nagyközönség-
nek, s ez őt teljesen kielégíti. Ő rzök egy (nem is hozzám intézett) levelét, 
amelyben vallomást tesz arról, hogy sok verset ír a fiókjának. Nyílt levél- 
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nek szánta az írást, de emlékezetem szerint sohasem jelentette meg. „Akár 
hiszed, akár nem — írja —, egy-egy megírt versem után olyan könny űnek 
érzem magam, hogy vele szállok képzeletben. Szinte szárnyaim n őnek, s 
egyáltalán nem gondolok arra, hogy versemet megjelentessem. Sohasem szer-
zett egy lapban megjelent versem akkora örömet, hogy azt felcserélném a 
vers születése utáni megkönnyebbüléssel. Nagyon sok olyan versem van, 
amely még nem látott napvilágot, nem azért, mert nem felelnének meg, 
hanem azért, mert magukban is kielégítették várakozásomat." Valószín ű  azon-
ban, hogy a közlésmegritkulása egyszersmind a verstermés csökkenésével 
járt együtt, annál is inkább, mert id őközben napilapunk munkatársává szeg ő -
dött, s itt els ősorban tárcák és ún. színes írások rendszeres közlésére vál-
lalt kötelezettséget. Verses m űfajai között viszont márkorábban el őfordult 
egy-egy balladaszer ű  költemény, ahonnan csaknem egyenes út vezetett ezek-
hez a lírával át- meg átitatott, rövid lélegzet ű  prózai írásokig. 

Hogy mennyire csupán m űfajváltásról van itt szó, és semmiképpen arról, 
hogy a lírikus Csépe az epikus elbeszél őnek adja át a helyét, arról az a 
félreérthetetlen tény is tanúskodik, hogy a csépei .kisprózának teljesen azonos 
a világa, mint a csépei költészetnek, s teljesen változatlan marad a valóság-
és természetszemlélet is, legfeljebb azt tapasztalhatjuk, hogy költ őnk nagy 
kedvvel, valóságos élvezettel nyújtózik el e tágasabb, kényelmesebb m ű faj-
ban, megszabadulva a vers kötöttségeit ő l, hosszabb gyepl ő re ereszti Pega-
zusát, részletesebben — olykor egyenesen b őbeszéd űen — fejti ki képeit és 
hasonlatait. 

De milyen Fis valójában ez a csépei világ? Ha pontosan akarunk fogal-
mazni, azt kell mondanunk, hogy a bácskai kisparaszt, szegényparaszt, a falusi 
föld nélküli napszámos, béres, kubikos világa. Tehát nem proletár a szó igazi 
értelmében, legalábbis gondolkodásában nem az. Nem a rövidebb munkaid ő , 
a nagyobb bér, a tulajdon viszonyok forradalmi átalakításáért folytatott szer-
vezett osztályharc az életcélja, hanem a faluszéli kis viskó, amelyet „két 
repedt, kérges tenyerével" kaparászgat össze, s az sem baj, ha nem na-
gyobb „egy jókora Betlehemnél", de az övé, ahol azt teszi, amit akar, senki 
sem mondja, hogy hova öntözgesse a mosogatóvizet" (Mondom Balázs há-
zassága). Ezt a kívánságát Vágyam cím ű  versében is megfogalmazza: 

Egy piciny tanya és nyugalom, 	Apró kis ólak, gőré és akácok, 
Mélyen a magányban és a csöndben, Galambok, s az id ővel dacoló nádtető, 
Körülöttem halk rónák ringjanak, 	Óvjon vihartól télben és nyárban, 
S őkörnyálak ússzanak az őszben. 	S dajkáljon lágyan a langy mező. 

Nem véletlen ezért, hogy a feneketlen szegénység, a mérhetetlen nyo-
morúság gyakori leírásából Csépénél csak nagy ritkán csap ki a lázadás 
hangja — és tegyük mindjárt hozzá: ebben sem sok a köszönet, mert ilyen-
kor lapos bölcselkedésbe kezd, valójában .kiesik a szerepéb ől, erőszakot tesz 
saját természetes gondolatmenetén. Ma már csak csodálkozhatunk azon az 
értetlenségen és érzéketlenségen, amely a felszabadulás utáni els ő  években 
az osztályharcos proletár magatartást kérte számon rajta és t ő le teljesen 
idegen gondolatok kifejtésére kényszerítette — írásai gondolati és stilá-
ris egységének megbolygatására. Ezzel szemben írásaiban sokkal gyakrabban 
találkozunk a gazdagság utáni sóvárgással, amint idézett versében +is láttuk, 
sőt, a legnyomasztóbb nyomor leírásával is leginkább azokban az írásaiban 
találkozunk, ahol ez leküzdhetetlen akadályt jelent gazdag, jómádú leány iránt 
fellobbant szerelmének kiteljesedése el őtt. A Könnycseppek a határdombon 
béreslegényének például a szomszédos tanya módos gazdalányán akad meg 
a szeme. A lány el is fogadja a fiú segítségét fényes kerékpárja körül, szí-
vesen hallgatja cseng ő  nótázását, de a vagyoni különbség akkora szakadék 
köztük, hogy még a szerelem teljes kibontakozására sem kerülhet sor, nem-
hogy házasságra. Jellemz ő  módon azonban a béreslegény nem lázad a tár-
sadalmi igazságtalanság ellen, hanem mélységesen szégyelli a szegénységet, 
kétségbeesik még a gondolatra is, hogy e szép, de módos leány megláto-
gassa családját, s meggyőződjön szegénységükrő l. Mikor ugyanis a lány em-
líti ezt a lehetőséget, mindenfélét összehazudik a húgai távollétér ő l, mér-
geskutyáról, csakhogy a leányt eltérítse szándékától. „Mind csak azért 
mondottam -- folytatja —, hogy lebeszéljem tervér ő l, hogy ne lássa meg 
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égbekiáltó nyomorúságunkat, minek láttán egy angyalnak is elmúlt volna t ő -
lem a kedve." Azért szeretett a dombon is üldögélni, mert úgy érezte, ez 
az egyetlen hely, ahol alatta folyik a nyomor, és ő t „nem mocskolja be an-
nak a szennye", majd így panaszkodik: „Hiába, mostohafia vagyok a sorsnak, 
akit csak a nyomor szeret, s velem kél, velem fekszik, és tarisznyámhoz 
elsőnek ül oda." Ugyanez a tárgya a Háztűznéző  és az. Egy béresszínész 
tarsolyából cím ű  elbeszéléseknek is. Utóbbiban még meg is mosolyogja-mo-
solyogtatja am űkedvel ő  színpadon enyelgő , valódi 'kilétérő l és hovatartozá-
sáról megfeledkez ő  béreslegényt, a gazdalányt táncoltató, de fanyalgását 
észre nem vevő  szegénylegényt. 

Tudvalevő , hogy épp az ilyen motívumok viszik legközelebb a magyar-
nótás, álnépies hangulatokhoz is, amiért a kritika .a maga idejében nem min-
den ok nélkül — bár a kelleténél gorombábban — elmarasztalta. Nagy hiba 
lenne azonban ezekben az írásokban csak .a giccs felé hajló sóhajtozásokat, 
a gyakran közvetlenül is idézett magyar nóták idillikus vagy melodrámai hely-
zeteit, utániérzéseit látni, s nem figyelni fel .e novellák, a kesernyés-humoros, 
so:kszor öniróniával megt űzdelt írások kordokumentum jellegére. Tudtommal 
sem irodalomban, sem szociológiában nem foglalkozott senki a mi vidékünk 
falvainak mikrotársadalmával s az e társadalomban meglev ő  gyakran árnya-
lati, de nagyon is lényeges és számon tartott társadalmi különbségekkel, ré-
tegeződéssel. Ha életrajzából nem tudnánk, írásaiból szerezhetnénk tudomást 
róla, hogy Csépe e társadalmi ranglétra legalsó fokáról indult el, s noha m in-
den lépcsőfokát ismeri, legjobban mégis az alsókat. Pontosan tudja például 
a béres, harmados, feles, a részesarató és kapás közti különbséget, s arról 
is tudósít, hogy e mikrotársadalom rétegez ődésén11k megfelel ően a két há-
ború közti faluban legalább négy-öt kocsmában különültek el egymástól bálo-
záskor az egy-egy réteg fiataljai. A felszabaduláskor lejátszódott társadalmi 
átalakulás és a harmincesztend ős szocialista fejlődés — ha nem is szüntetett 
meg egycsapásra minden társadalmi különbséget a falun — teljesen átala-
kította ezt a társadalmat, s fia valaki tanulmányozni alkarja a Bácska és Vaj-
daság két háború közti falusi társadalmát, aligha nélkülözheti hozzá Csépe 
Imre írásait. 

Hogy milyen közelről ismerte Csépe ezt a paraszti-kisparaszti világot, 
s milyen dokumentumérték ű  hiteles ábrázolását hagyta ránk, annak példáit 
még lajstromba venni is nagy feladat volt. De érdemes legalább néhány pél-
dát, akár találomra is kiragadni és közelebbr ől szemügyre venni. A már 
idézett Könnycseppek a határdombon című  írásában például így panaszkodik 
a szegénységre: „Iszonyú szegénységben éltünk akkor, mintha összefogott 
volna ellenünk minden, ami csak kínozni tudja az embert. Születés, betegség 
karöltve látogatta a tanyát, s nagyon s ű rű  vendégekké váltak." Tehát szüle-
tés és betegség egyforma szerencsétlenség a szegényember számára! De 
miért Fis? „Nem szívesen tekintettek az új vendégre — Olvashatjuk a magya-
rázatot —, különösen az apa, akinek ilyenkor mindig kiállt egy foga a mun-
kából ..." S ez a „fog", tudvalev ő leg, az anya. A szegényember tehát még 
azt a néhány hetet is fájdalmasan megérzi, míg a felešége kiesik a munká-
ból. Pedig jól tudjuk, ezek a béresnék gyakran a d ű lő  végén vagy a kocsi-
derékban hozták világra magzatukat, •s utána sem pihentek heteket, de hát 
a szoptatás, pelenkamosás stb. mégiscsak elvonta őket a munkából. 

Hasonló természetességgel szól Mondom Balázs is arról, hogy kell a 
marokverő , mikor házasodni készül. íme a párbeszéd: 

Nem gondoltad még rá magad a n ősülésre? — kérdik az utcán a már 
öreged ő  legényt. Ő  pedig így válaszol, mintha a világ legtermészetesebb dol-
gáról beszélne, s ami szintén figyelemre méltó, ez ugyanilyen természetes 
a környezete és maga Csépe számára is: 

Márpedig abban :sántikálok. Itt az aratás, köllene a marokver ő . 
Az ilyen nagy szegénység még a vasárnapi pihen ő  hangulatát is meg-

mérgezi. „Sohasem szerettem vasárnap bent lenni — olvashatjuk ugyancsak 
a Könnycseppek a határdombon című  elbeszélésben. — Ha a családok mind-
annyian együtt voltak, folyton csak veszekedtek, a félig meztelen emberek 
hadonásztak, akikr ő l az asszonyok ilyenkor érkeztek lehúzni egyetlen ingüket." 
Meg is magyarázza, mi a valódi oka e veszekedéseknek: „ilyenkor veszik 
igazán észre, hogy milyen nyomorultak", persze hétköznapokon egyik me- 
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zei munkából a másikba kapva, közben sok jószágot gondozva, halálosan el-
fáradnak, és este hirtelen zuhannak az álomtalan álomba. Még a nyomorú-
ságukon sem érkeznek töprengeni. 

Ha pedig valaki arra kíváncsi, milyen nyomokat hagyott ez a kegyet-
len nyomorúság az emberek lelkében, magatartásában, annak a Tarisznyások 
cím ű  elbeszélést kell tanulmányoznia, s megláthatja bel ő le, milyen mélyre 
süllyedt -  a jobbágyvidékek önérzete is. Lehetetlen a Tarisznyások olvasása 
közben nem gondolni Illyés Gyula pusztai cselédjeire, akik zokszó nélkül t ű rik 
az arculcsapásokat az ispántól vagy a gazdától, s „hatvan éven felül legtöbb 
már a kézemelésre elsírja magát". Nem kétséges, a Tarisznyások Misa bá-
csija és Illyés pusztai cselédei lelkét, önérzetét, illetve az őseikét még a 
jobbágyvilágban nyomorították meg ennyire. Els ő  olvasásra persze úgy is 
értelmezhetjük ezt a kis remekm űvet, hogy a nyomorlegmélyére süllyedt 
család kimentésére az elaggott öregapó koldulási engedélyt kér. A család 
fő leg a menyecske, ugyan tiltakozik ellene, szörny ű  szégyennek tartja, de 
miután egyetlen kiútnak bizonyul a teljes nincstelenségb ő l, maga is elfo-
gadja. Ennél azonban sokkal többr ő l, sokkal fontosabb dologról van itt szó. 
Érdemes már öregapó els ő  (közbeszólására odafigyelni: 

— Nohát akkor — kapta zápfogára a pipát —, tarisznyát varrjatok 
nekem, oszt dícsértessék a Jézus ... 

Amilyen rövid, olyan sokatmondó és világos e néhány szó értelme: 
akinek tarisznya van az oldalán, és dícsértesséket köszön, az koldus. A 
menye riadt méltatlankodását így csillapítja: „ .. : nincs abban semmi. Nem 
mondhatják, hogy volt neki, oszt eltékozolta. Öregapád is az volt, oszt 
mi baja lett." S az engedély sem lehet akadály számára: „Hát már csak 
ad a jegyz ő  — válaszolja a fiának. — Harminc évig voltam az apjánál ko-
csis, őtet is sokat lovagoltattam a térgyemen." S miután megkapta, szinte 
diadalmasan lobogtatja meg a család el őtt: 

Ehun van e! — nyúlt bele a bels ő  zsebébe, s egy írást húzott 
el ő , amelyen a község pecsétje liládzott. — Itt az engedély — tartotta 
anyám elé a remeg ő  papirost. — Szó nélkül ideadta a jegyz ő . Azt mondta: 
megérdemli kend, Misa bátyám, mert jóravaló, rendes ember volt kend ..." 

Az elbeszélés nagyszer űsége, szinte döbbenetes ereje éppen abban a 
természetességben van, ahogyan ezt a „jutalmat" a család fogadja, s abban, 
amilyen természetesnek tekintimindezt az író is: minden kommentár, ma-
gyarázat nélkül közli velünk a történteket, felvillantva ezzel alelkileg meg-
nyomorított szegényember mélységes belenyugvását a változhatatlanba az 
úr—szolga viszony örökkévalóságába. 

A mérhetetlen szegénység és a gazdák iránti teljes kiszolgáltatottság 
azonban kifejleszt ezekben az emberekben valami ösztönös védekezési mód-
szert is. A Tamás bácsi és a süldők című  írásban ugyanis azt meséli el, 
hogyan lopja meg a cseléd a gazdát, hogy jobb falathoz jusson, és hogyan 
vadítja el magától a gazda süld ő it, hogy megszabaduljon az újabb tehert ő l, 
melyet a telhetetlen gazda akar ráer őszakolni. írásos szerz ődés gazda és 
béres között nemigen volt szokásban, s a gazda év közben is elküldhette 
a bérest, hisz mindig volt olyan, aki helyet keresett, s mindjárt a helyére 
állt. Nyíltan tehát nem lehetett visszautasítani az újabb terhet, csakis fur-
fanggal lehetett elhárítani. 

Nem ritka eset Csépénél, hogy igen egyszer ű , adómázó,. anekdotikus 
történeteiben egyszer csak megállapítja az olvasót egy-egy leírásával, vala-
milyen falusi pillanatkép felvillantásával, ami ezt a kisparaszti életformát, 
emberi ,magatartást rendkívüli er ővel állítja elénk. Ilyen — látszatra — egé-
szen jelentétktelen írása a Kaszával Ameraka felé, amelyben azt mondja el, 
hogy egy Öreg házaspár nekivág a tengerpartnak, illegálisan ki akar vándo-
rolni, de egy szélhámos rászedi őket, s hamarosan a határ ő rök karjaiba sé-
tálnak. A készül ődés során azonban „csöndes árverést" tartanak, kiárusítják 
ingóságukat, és sor kerül a legfontosabb kubikosszerszámra, alapátra is. 

Osztán mit kérsz érte? — kérdi a koma. 

Ezért? — állítja élre, bal tenyerébe fektetve a nyelét, miközben sze-
mével szerelmesen simogatja a lapátot. — Hát úgy gondoltam — emeli 
föl még egyszer —, hogy hát testvérek között is megér ötszáz dinárt. 
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— Nono — veszi el tőle a koma, s ő  is megpróbálgatja, fölállítja, le-
fekteti, ujja hegyére ereszti a nyelét ; hátralép tő le egyet, s úgy szemezi 
jobbról, balról a csukaszájú besungvágó kubikosszerszá'mot." 

Hasonlóképp frappáns jellemzése bontakozik ki vidékünk falusi szegény-
emberének a nagy útra való készül ődés, a pakolászás leírásából. Nemcsak 
az ilyen falusi emberek ruházatát sorolja el ő  szinte a néprajzgy űjtő  által is 
hasznosítható aprólékossággal, 'hanem .a legnélkülözhetetlenebbnek vélt min-
dennapi használati tárgyakat is. 

Ebbő l a szempontból tarthat számot érdekl ődésünkre a kissé er ő lte-
tetten tragikus, különben túlságosan is egysíkú történet, a Halál a búza-
földön is. Már napjainkban is ritkaságszámba megy a kiskaszával való ara= 
tás, a most felnöv ő  nemzedék pedig már csak ilyen leírásokból szerezhet 
tudomást róla, mint Csépének ez az írása. A kaszakalapálást például ilyen 
szakértelemmel és részletezéssel írja le: „Laposra járt nagylábujját a kasza 
nyaka alá pöckölte, s azon tartotta, amíg a hegyét kalapálta. Markába kö-
pött, s jobban odakocogott a hegyének, ami bizonymegkívánja az er ősebb 
kalapálást, ha csak nem akar már dél felé kid ő lni 'a rendb ő l az ember." 
Ebbő l pedig nemcsak azt tudjuk meg, hogy a kasza hegyét vékonyabbra _ kell 
kalapálni, nagyobbakat kell rá ütni, hanem azt is, hogy kalapálni csak egy-
szer szoktak, reggel, a munka kezdete el őtt, utána csak fennek, meg még 
azt is, hogy nagy szégyen az aratónak dél felé nekiállni és újra kalapálni! 

A népi gondolkodásnak, észjárásnak és természetlátásnak legszebb, gyak-
ran káprázatos megnyilatkozásait .a stílusában figyelhetjük meg, amely ké-
pekkel és hasonlatokkal oly gazdagon át meg át van sz őve, hogy az prózai 
szövegekben egyenesen ritkaságszámba megy. Kétségtelen, hogy a lírikus 
Csépe épp ezekben munkál tovább a legnagyobb m űvészi erővel. Képeihez 
és hasonlataihoz leginkább a saját 'környezetéb ő l veszi anyagát, s ezért is 
hatnak mindenkor frissnek, eredetinek. Mondom Balázs például fejben n ő , 
mint a káposzta; a pipa nála nem szortyog, hanem szól: „A pipa már kéz-
nél van, még rendesen ki sem h űlt, máris el ő  kell állítani, hadd szóljon"; 
az öregember meg akkorákat cuppant pipázás közben, „mintha leragadt gu-
micsizmát húzgálna kifelé valaki a sárból"; a lázongó uradalmi cseléd így 
fenyegeti az urakat: „Kasza alá érnek ők nemsokára. Suhinthatsz közöttük, 
ameddig a karod kinyúlik ... Ezeknek a törvényükön is azért van a kampó, 
hogy a szegényem 'ber rongya •megakadjon benne. Ők meg ki-be bújkálnak 
benne, mint az egerek a szárkúpban"; az öregember „olyan, mint a törött 
pipa, senki semmi hasznát nem veszi, .ha egyszer kiejti markából az id ő ". 
Gyakran felhasznál +ismert szólásokat is, de •ki is b ővíti őket, anélkül, hogy 
megbontaná egységüket. Az egymásra talált szerelmesek például „úgy rö-
pültek egymás karjába, amint a kalitkából szabadult madár röpül a végtelen-
ség puha keblére": „A szerelemnek nincsen szeme" közismert szólás nála 
így egészül ki: „csak szíve van, amely együtt akar dobogni a másikkal, ha 
lehetne, talán még egy tokban is." 

A mezei ember szinté személyes kapcsolatban áll a természettel, s 
így Csépe is a természet leírására, jelenségeinekmegszemélyesítésére alkal-
mazza legszebb képeit és hasonlatait: „Az országút porából kölyök forgószél 
állt föl, egy darabon `beszaladt a búzába, és leült .a barázda szélén"; „A nap-
sugarak mint ' vékony vörös csápok nyúlnak le a vizekbe, s szívják őket a 
magasságokba, aholboglyas, nagy felh őként gyúrják a vizek lelkét, s szelek 
hátára ülve, megindulnak ismeretlen vidékek felé"; „A csönd olyan érzékeny, 
hogy minden ' kis neszre megrezdül, eldajkálja sokáig, visszhangzik véle, vé-
gighordozza a világ fölött, míg valahol messze letéve, bepólyázza a homályba, 
elaltatja, s egy csillagot gyújt ki ő rnek álmai fölött." Valóságos prózaver-
sekben ujjong,' lelkendezik a természet szépségeinek láttán. A cigánylánynak 
például ,mintha ezüst pillangószárnyak csilingeltek volna epedve a búzák 
fölött, úgy zengett a dala, egyszer ,  fölemelkedve a csillagok. fölé, máskor 
lehullva a sötétselyem . zöld kalászsorokra, hogy megpihenjen a virágok kely-
heiben". Nem véletlen, hanem szabályszer ű  jelenség, hogy a természet e 
nagy szerelmese, mondhatnánk, bizalmasa legszívesebben a ver őfényes tava-
szi vagy nyári napot, a nyári alkonyatot vagy a holdvilágos, csillagos éjsza-
kát igyekszik elénk varázsolni, de el őfordul hellyel-közzel egy-egy téli, mo-
gorva és zord táj képe i's. . „A mezők vastaghótakarójuk alatt benyújtozkodtak 
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a faluszéli házak ablakai alá, ahonnan szemmel lehetett ikísérni a törtet ő  
embert, míg csak el nem nyelte a havas pusztaság", s őt a nyomasztó, tüd ő re 
nehezed ő , borongós id őre is kitű nő  képeket talál: „A fák sárguló koronái 
fölött aranyszín olvadással úszik át a Nap a porosan szétfolyó égen, amely-
nek roppant súlyát most szinte a tüdejével érzi az ember. A nagy száraz-
ságtól süket a +levegő , szürke függönye vastagon hull le, és nyög t ő le a 
vidék." 

Helyenként nagyszer ű  stílusegységet tud teremteni a f ő  mondanivaló 
és valamely mellékes jelenség leírása között. Amikor például a vidéken 
dolgozó .s csak hétvégén hazajáró kubikosban fölmerül a gyanú, hogy ájta-
toskodó felesége összesz ű rte a levet a szédelg ő  hittérítővel (Viktus néni is 
a Miatyánk mögé bújtatja a szeret őjét"), s rágyújt, a gyufák „sárga láng-
szoknyákban táncoltak a pipák tetején", hogy ily módon egy jelz ős kifejezés-
be fogja össze az asszony és ébredez ő  féltékenységét; a kakas a gazdájának 
nem a feleségét köszönti, hanem „pillangós jércéjét"; a nagyon szegény em-
ber házába a nap „bevigyorgott az ablakon. Mosolygó sugaraitól pírban égett 
az egész szegénység". Egyenesen a népköltészetre emlékeztetnek madárhason-
latai: az öregasszony úgy ült ott villám sújtotta férje mellett, mint fész-
kén .az ázott fogoly, amely alatt tojásba fulladtak a kicsinyek"; egy másik 
öregasszony, a kiérdemesült szakácsné öröklakásként megkapta a faluszéli 
csőszkunyhót, de „magányos ő , mint a páratlan öreg varjú, amely már nem 
bír a csapattal szállni, lemarad a többit ő l, egymagában kóvályog a téli uga-
rok fölött". 

Nem kerülhet ő  meg Csépe Imre kisprózai munkáival kapcsolatban a 
tudatosság, a mértéktartás, válogatás, mindenekel őtt pedig a szerkeszt ős kér-
dése. Az elbeszél ő  Csépe Imre szinte mindenben a falusi mesemondókra 
emlékeztet, mégpedig els ősorban az ösztönszer űségével, azzal, hogy váloga-
tás nélkül minden átélt vagy hallott történetet, minden keze ügyébe esö 
nyelvi és stiláris eszközt felhasznál. Amint mai folklórkutatók a falusi me-
sefák nyelvében is felfedezik az oda nem ill ő  kifejezéseket, olykor még 
jassznyelvi elemeket is, ugyanúgy Csépénél is találkozunk — nagyonis oda 
nem illő  helyen — a balhé, gatyafa szavaikkal. Szívesen használ olyan szava-
kat is, amelyek jelentésével sincs egészen tisztában. Például egyik írásában 
gyülevész évekrő l és gyülevész bengáról beszél, a dologkerül ő , tyúkoltással 
foglalkozó fiatalembert pedig következetesen éltesnek mondja, noha élelmes-
nek rajzolja. Nagyszer ű  természeti képei mellett — amelyeknek csaknem olyan 
hangulatkeltő  szerepük van elbeszéléseiben, mint a természeti kezd ő  képnek 
a népdalban — olykor zavaros és er ő ltetett képekkel is találkozunk. A fáról 
leesett apa halálának hangulatát ilyen záróképpel igyekszik érzékeltetni: „Kö-
rülöttük új pipacsvirágok gyúltak, mint ég ő  vércsöppek, mintha egy bukott 
angyal kifröccsent vércsöppjei volnának, amik szerteszét hullottak a zöld 
rónák fölött." (Az írásban egyébként egyetlen szó sem esik vérr ő l, s az apa 
és a bukott angyal párhuzama sem áll meg.) Helyenként a legfelszínesebb 
szellemeskedéstő l sem riad vissza, mint például a már említett tyúkoltó 
legény bemutatásakor, aki így humorizál: „a paraszti munka között a legjobb 
a heverés, mint ahogy a hüvelyes vetemények között legjobb a kolbász." 
Ugyanígy nem válogat a történetek között sem. Bármilyen kétes hitel ű  tör-
ténetet hall is, nekiül, s máris megírja, pontosan úgy, ahogy hallotta, anél-
kül, hogy megkísérelné m űvészileg transzponálni. így születhetett meg A bosz-
szú című  írása is a feketicsi Balog Miska bácsiról, aki olyan betyárféle em-
ber volt állítólag, s akir ő l a Csépénél olvasható történet máig közszájon forog 
a faluban. Hasonló eredetű  a Hermina-tó és Az üstökös hátán című  törté-
net is, melyekrő l ő  maga is elmondja, hogy úgy mesélték neki. 

A már említett természeti kezd ő  kép iigen sok írásának elején meg-
található, de szívesen zárja is ilyenekkel elbeszéléseit. Mikor például az Ame-
rikába tartó Lajos bácsi és felesége a határ őrség priccsén végre nyugovóra 
tér, „Kinn a mélységes éjszakában közelre jöttek a csillagok, s őrt álltak a 
házikó fölött, mintha vigyáznák álmát a hazai rögnek, amiben új élet szü-
letik". De nem minden elbeszélésének menete ilyen egyenes vonalú. S őt, a 
szerkesztés általában nem er ős oldala szerzőnknek. Az is megesik, mint pél-
dául az Egy béresszínjátszó tarsolyából című  írásban, hogy egyszer űen elka-
landozik a megkezdett történett ől, s nem tér vissza hozzá. Itt például a ken- 
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deráztató munkások pokolian nehéz munkájával kezdi, majd áttér a sztrájkokra, 
s elmondja, hogy a csend ő rök el ő l tanyára szökik, aztán pedig a m űkedvel ő  
színpadon aratott sikerér ő l, szerelmér ő l beszél, és eszébe sem jut elmondani, 
mi lett a többi társával, a kenderáztatással, sztrájkkal és a csend ő rökkel. 

Jó ízlése is cserbenhagyja néha, és a nótaszövegeket összetéveszti a 
költészettel, dallamukat meg a zenével. Nem egy írása kezd ődik magyar-
nóta-parafrázissal, s őt egy egész írása a kávéházi zenében való gyönyörkö-
désrő l szól, s ezt a címet írja fölé: Hangverseny! 

Számvetés című  írásában életszemléletét is megpróbálja megfogalmazni: 
„Akárki akármit tesz, ahogy teszi — úgy kapja vissza", ami a népmesében 
úgy jut érvényre, hogy az igazság diadalmaskodik, a b űnös pedig elnyeri bün-
tetését. Csépénél ez szintén csaknem maradéktalanul érvényesül. Egyszer űen 
nincs érzéke a tragikumhoz, tragikus kimenetel ű  története úgyszólván alig 
van, bár többször fölmerül ennek lehet ősége, az író azonban csaknem min-
dig elkanyarodik tő le, hogy aztán a b űnöst büntesse meg érdeme szerint. 

Amiben leginkább a népmesékre hasonlítanak Csépe kisprózai alkotásai, 
őmaga pedig a falusi mesefákra, az a paraszti szemlélet, látásmód. Ez a 
legfőbb magyarázata annak a falusi olvasók körébenmindmáig egyedülálló 
népszer űségnek 'is, amelyet író és m űve élvez. Az elvszerű  műkritika termé-
szetesen nemcsak erényeket szépségeket talál 'ezekben az írásokban, hanem 
kivetnivalót, bosszantó következetlenséget és egyenetlenséget is jócskán, ám 
mindez nem vátoztat azon az alapvet ő  tényen, hogy Csépe Imre életm űvének 
egészen belül kisprózai m űveiben is a mi vidékünk, a mi falvaink és né-
pünk leghitelesebb ábrázolója, egy olyan életformának és szemléletnek a meg-
testesítője, hiteles tanúja, amely immár szerencsésen múlttá, hagyománnyá 
vált. 

A (fenti tanulmány az Alföld 1975. évi márciusi számában jelent meg A bácskai kisparaszti világ 
rajza címmel. Mivel olvasóink közül bizonyára kevesen járatják e debreceni folyóiratot, Juhász 
Géza írását teljes egészében közöljük a szeptember 25-én megtartandó kishegyesi Csépe-emléknap 
alkalmából. 
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SZEMPONT 

EODROGVÁRI FERENC 

AZ ÉRTÉK MINT IGAZSÁG 

Ha az értéket igazságnak tételezzük fel, akkor okvetlenül „Az ember a mértéke 
mindennek" (a „Homo mensura") tétel ontológiai (lételméleti) vizsgálata is el-
kerülhetetlen. Az utóbbihoz viszont az »igazság« és az »érték» fogalmainak kör-
vonalazása szükséges. A mindennapi életben ugyanis gyakran használjuk ezeket 
a kifejezéseket, de valódi jelentésükön nemigen gondolkodunk el. Emiatt sokszor 
úgy tartjuk, hogy minden igaz, amit értéknek tartunk, máskorpedig azthisszük, 
hogy az igazság teljesen független az értékekt ő l. Ennek a jelentéktelennek tar-
tott bizonytalanságnak azonbanmesszemen ően káros gyakorlati következményei 
vannak; tő lünk függetlenítődött, elidegenült er ők játékszereivé, eszközeivé rab-
jaivá leszünk. Igyekszünk tehát rámutatni, hogy a látszólag elvont, elméleti 
probléma fejtegetése nem felesleges, s őt, az emberhez méltóbb életvitel, gya-
korlat egyik fontos el őfeltétele. 

Kezdjük tehát „Az ember a mértéke mindennek" tétel antológiai igazoltsá-
gának indoklását el őször is az „igazság" és az „érték" fogalmainak körvonala-
zásával. 

Az igazságról szóló korszer ű  elméletek bonyolult szövevényéb ő l (Pitcher) 
olyan meghatározást választottunk kiindulópontként, amely nem lép ki a mar-
xista irodalomban ismeghonosodott korrespondencia-elmélet (megfelelés-elmélet, 
visszatükrözés-elmélet) kereteib ő l. Eszerint: „Az igazság egy bizonyos állítás 
megfelelése (adekvát volta) egy meghatározott ténynek ... Ám az ilyen meg-
felelés (adekváció) is — értéket képez." (Markovi ć ) 

A különböző  értékmeghatározások közül Heller Ágnesét fogadjuk el, aki 
szerint minden olyan jelenség-folyamat-dolog érték, ami hozzájárul az emberi 
lényeg kifejl ődéséhez. 

Az ilyen meghatározás nem tartja lehet őnek, hogy az érték definiálásakor 
előbb az általánosabb, a faji fogalmat (genus proximum) adjuk meg, majd a 
jellegzetes sajátosságokat (differentia specifica) soroljuk fel, noha ugyanakkor 
egyetért Arisztotelésszel, hogy a legf őbb érték (jó) nem sorolható a többi ér-
ték közé, habár az minden kategóriában benne rejlik. Másrészt megegyezik a 
Szókratészt bíráló arisztotelészi nézettel, ti. hogy az erény nem azonosítható 
a puszta tudással. Az ilyen azonosság tagadásával Arisztotelész az értékek 
gyakorlati jelentőségét emelte ki, s ezzel mi is egyetértünk. Arisztotelész ép-
pen az antik társadalom gyakorlatából kiindulva az értéket az igazsággal azono- 

• A Szerbiai Filozófiai Társaság Arán đelovacon szervezett nyári szimpozionán elhangzott be-
számoló átdolgozott változata. 
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sította. Úgy véljük, hogy példája segítségével könnyebben rámutathatunk az 
érték és az igazság azonosításának ontológiai lehet őségére mai gyakorlatunk- 
ban is. 

Ám ha az elfogadott értékdefiníciót vizsgáljuk, akkor az els ő  pillantásra 
úgy látszik, hogy az sem mentes egy közismert logikai hibától, az „ugyanazt 
ugyanazzal való meghatározás b űvkörétő l", mert az érték általános fogalmát 
szintén értékfogalommal (az emberi lényeg fogalmával) határozza meg. Ha pe-
dig így határozzuk meg az érték fogalmát, akkor óhatatlanul Kant közismert — 
és problematikus — tételéhez jutunk, miszerint „Lehet, mert kell", azaz, köz-
napibb kifejezésre lefordítva, az értékek azért lehetségesek, mert kell, hogy ér-
tékek legyenek, vagyis, például, boldogok, szabadok stb. lehetünk, mert bol-
dognak, szabadnak stb. kell lennünk. Ez pedig amolyan „fából vaskarika" tétel- 
nek tekinthet ő . 

A „bűvkörbő l" azonban a ,kozmológiai teleológia" (Lukács kifejezése) 
azaz a platóni hozzáállás sem mutatja meg a kiutat. Heidegger mondása, hogy 
„A lét értékké lett" találóan ítéli el ezt a felfogást, amely az igazságot vala-
milyen embertő l független 'kozmológiai er ő  vagy más szóval „objektivitás" 
visszatükröz ődésének tartja. Ha az igazság ilyen ontológiai objektivitás, akkor 
ugyan könnyen azonosítható az értékkel (persze ekkor az érték is függetlenné 
válik azemberektől), de csak azon az áron, hogy az értéket szigorúan elvá-
lasztja az értékelést ő l; ilyenkor az igazság — érték valamilyen objektivitás, az 
értékelés pedig az ember szubjektív tükrözésének, felismerésének eredménye. 
Az ilyen gnoszeológiailag (ismeretelméletileg) megalapozott világképben, ahol 
a megismerő  tudat a megismerend ő  objektumhoz viszonyul, az értékek csupán 
egy midörökre változatlanul adott min őségű  létnek mennyiségileg különböző , 
de minőségileg egyetlen lehet őségű  tulajdonságai. A lét csupán az adott mi-
nőség mennyiségi elhatalmasodásában „fejl ődhet". Az igazság vagy érték pedig 
az értékel ő  felismerés egyre tökéletesebb folyamatának eredménye; egy mind 
pontosabban felismert szükségszer űség. Ebben rejlik az ember szabadsága mint 
a legfőbb érték, legfőbb jó stb. A tudomány ennek a folyamatnak pontos leí-
rása lesz, az ideológia pedig az akarati beállítódásra sz űkül. Ha felismerjük, 
hogy mi az, ami „adott" és ezt akarjuk is; •ha segítünk abban, hogy a fennálló 
rend megszilárduljon, akkor a tudomány és az ideológia megegyeznek egy-
mással, ha pedig mást akarunk, akkor hamis az Ideológiánk. Ily módon a fenn-
álló, de csupán történelmileg feltételezett érték és értékelés-különbség tör-
ténelmen kívüli viszonylattá merevedik, melyben az értékelés egyáltalán nem 
teremt, hanem csak leír; felismer bizonyos örök igazságokat, azaz értékeket. 

Ennek a viszonylag kényelmes és biztos ismeretelméleti viszonyulásnak 
azonban van egy bökken ője. Ha az igazság vagy érték egy abszolúte független 
erö, egy objektivitás megnyilvánulása, ha egy szükségszer űen uralikodó „akarat" 
kifejezése, akkor a tudomány leíró-felismer ő  objektív vizsgálódásai végtére is 
egy „Misztikus" irányába utalnak bennünket (pontosan úgy, ahgy azt a híres 
pozitivista filozófus, Ludwig Wittgenstein állította). Mindennek az elméleti atti-
tűdnek az a gyakorlati következménye, hogy a „kozmológiai teleológia" elmé-
lete elismeri a „kegyes csalás" (pia fraus) indokoltságát. Ugyanis, amikor arra 
a kérdésre kell feleletet adnia, hogy „Ki fogja ő rizni az ő röket?", azaz ki az a 
csalhatatlan valaki, aki megszabja az-igazság és minden érték mértékét, akkor 
rendszerint valamilyen elvont egység, egész (nép, társadalom, állam, párt, osztály 
stb.) „felsőbb érdekeire" hivatkozik, s emiatt a tökéletlenség, a hibák, a téve-
dések, a rossz, az igazságtalanság stb. elkövetésének „jogát" csakis a múlt és 
csakis az egyedek, illetve csoportocskák számára „rezerválja". Az „egész" kép-
viselő i nem tévedhetnek. 

Az ilyen „tökéletes" megoldás azonban teljesen kiüresíti az igazság fogal-
mát. Noha azt tartja, hogy a tudomány csak akkor tudomány, ha az igazság fel-
tárása (és az értékek felfedése is), ugyanakkor azt is állítja, hogy a tudomány 
által feltárt teljes igazság nem mondható ki mindig maradéktalanul (azaz hogy 
szükség van a „kegyes csalásra", mégpedig éppen az igazság, tehát az értékek 
egészének érdekében). Éppen az értékelés gyakorlati fogyatékosságára hivat-
kozva (azaz azt állítva, hogy nincs mindenki azon a szellemi szinten, hogy he-
lyesen ismerje fel, vagy helyesen értelmezze a teljes igazságot) idokoltnak 
tartja, hogy — gyakorlati okokból kifolyólag — egyes igazságok = értékek 
„közölhetőnek", mások pedig „még nem közölhet őnek" min ősüljenek. Hazudni 
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tehát nem szabad, de elhallgatni kell. Az elmélet és a pillanatnyi gyakorlat kri-
tikátlan azonosítása következtében az „egész" így egyszerre hamis is, meg 
igaz is lesz (Marcuse). Ám éppen azért, mert „a lét értékké lett", az igazság 
többé nem létezhet gyakorlatilag; mert miféle igazság az, amit fel kell ugyan 
fedni, de nem lehet kimondani — megvalósítani? Arisztotelész érve a „tudás = 
erény" tézise ellen telibe találja a „kozmológiai teleológia" koncepciójának 
„objektív igazságát" és annak szükségszer ű  felismerését. 

A kozmológiai teleológia igazságelméletének realitása (de nem igazi va-
lósága) csak egy elidegenült társadalom, amelyben, Marx szavai szerint, álta-
lános tudatunk csupán annak az elméleti alakzata, aminek él ő  formája a va-
lós közösség, a társadalmi lét, míg manapság — mondja Marx — az általános 
tudat a valódi élettő l való elvonatkoztatás, amelyhez ellenségesen viszonyul. 
Dilthey „Bevezetés a szellemtudományokba" c. .művéből ítélve, ő  már 1883-ban 
tudta, hogy a társadalomban csak egy konkrét tény, mégpedig az egyén létezik. 
Ez az egyén azonban mindig egy másik tény, egy másik igazi totalitás eleme, 
a társadalmi élet, a „célszer ű  egész" része, s ez az egész az egyedi életek 
totalitásának eredménye és megfordítva. De ezek a totalitások — véli Dilthey 
— egymással ellentétesek; így az igazság is egész, de egész az igazságtalan-
ság is. Emiatt Dilthey sohasem tudta a történelmet az emberi alkotótevé-
kenység eredményeként értelmezni. Az ő  „szellemi gyakorlata", a plató-
nista beállítódás és az elferdült „általános tudat" miatt sohasem tudta 
meglelni a történelem valódi szubjektumát. Az él ő  emberekben csupán „al-
legorikus, morális személyeket" (Marx) látott. M űve ezért maradt tragiku-
san befejezetlen, mert az egész és a rész igazságát nem tudta megmagya-
rázni, sem megérteni még 1910-ben sem. 

Az értékdefinícióemlített „b űvkörébő l" tehát csupán a szubjektum és ob-
jektum társadalomontológiai viszonylatán belül törhetünk ki. Az emberenkívüli 
erőkre való hivatkozás nem segít. Vissza kell tehát térni az emberi lényeg 
fogalmához, noha ez is értékfogalom. 

Ha az érték fogalmát az emberi lényeg fogalmához kötjük, akkor ezt a 
fogalmat is körvonalaznunk kell. Elfogadjuk Márkus György nézetét, aki sze-
rint az emberi lényeg alkotóelemei a munka, a tudat, az egyetemesség, a társa-
dalmi létezés, azaz a szabadság. Emiatt az ember gyakorlati lény. Az emberi lé-
nyeg a történelmi fejl ődés folyamatában alakul, változik és fejl ődik, s minden-
kori „itt és most" megnyilvánulása az emberi természet. A gyakorlat (a törté-
nelmi praxis) az ember oksági és teleológiai meghatározottságának dialektikus 
egysége. (Lukács) 

Az ilyen értelmezés a mi értékdefiníciónkat is kimenti az ismeretelméleti 
viszonyulás b űvköréb ő l. Noha a definíció valójában „implicit meghatározás" 
(ami azonban még a gnoszeológiai hozzáálláskor sem b űn; az axiomatikus rend-
szereknél is el őfordul), ám a definiens és a definiendum (a meghatározó és a 
meghatározandó) fogalmainak összekeverése, elegyítése lehet ővé teszi, hogy 
az érték általános fogalmát az érték konkrét (lehetséges) megnyilvánulásainak 
felsorolásával határozzuk meg; azáltal, hogy felsoroljuk az emberi lényeg imp-
likációit. igy a definíció igazságának kritériuma a történelmi gyakorlat lesz. Ez-
zel megegyezünk ugyan Arisztotelésszel, hogy az igazság és az érték azonosak, 
de amíg ő  ezt csupán az antik rabszolgatartó polisz gyakorlatára alapozta, mi 
a praxis fogalmát Marx szellemében a történelmi gyakorlat egészére b ővítjük. 
Az érték mint igazság így lényegileg társadalomontológiai kategória lesz, s 
ezzel egyszersmind logikailag értelmessé is válik. 

Továbbá, ily módon az igazság ismeretelméleti fogalma (az igazság mint 
korrespondencia) szükségszer űen az érték fogalmára alapozódik (az emberi 
lényeg és a történelmi praxis fogalmára), ellenkez ő  esetben értelmetlen, „ma-
gábanvalóan létez ő " lenne. Maga az emberi lényeg fogalma is úgy utal az 
igazságra, mint tulajdon alkotóelemére (a tudat a munkában, a praxisban szü-
letik — mondja Lukács is meg Erdei is). 

Eszerint az igazság nemcsak ismeretelméleti, hanem lételméleti kategória 
is: az emberi lényeg adekvációja, amikor az emberi lényegen nem az „itt és 
most" realitás részmegnyilvánulását értjük, melyet nem szabad az igazi való-
sággal összekeverni (Marcuse), azaz amikor az emberi lényegen gyakorlatunk 
„energetikai vezérelvét" (Marx) értjük. Az ígazság mint érték (és megfordítva) 
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a társadalmi létezés és éppígylétezés olyan módja, amely az adott körülmények 
között leginkább hozzájárul a nembeli lényeg kifejl ődéséhez. Anyagi — gya-
korlati szempontból, általánosságában, ennek a társadalmi éppígylétezésnek 
megtestesítője a proletariátus, noha nem minden egyes tagjára vonatkoztatva is. 

Elméleti szempontból az érték a predikátum szerepkörét kapja minden 
olyan ítéletben, amelyet a világról mondunk ki (Marcuse). A predikátum, ugyan-
is a „Legyent" fejezi ki, felel ősségre vonva az „adott viszonyokat", azaz a 
szubjektumot; azt kérdezve t ő le, hogy mit tett az emberb ő l és az emberért. 
Az ítélet szubjektuma az emberi lényeg alapján nyer értéskelést. Az értékek 
relációs jellege ezzel még nem sz űnik meg: a predikátum a nembeli lényeg-
hez vezető  utat jelöli meg, azaz az ítélet objektumához vezető  utat képezi, 
míg ugyanekkor a nembeli lényeg az ítélet szubjektuma is: a megalkotott al-
kotása. Emiatt mondhatja Marx, hogy az emberi lényeg nem valamilyen, az 
egyes emberekben lakozó elvontság, hanem a maga valóságában a társadalmi 
viszonyok összessége, illetve hogy (éppen emiatt) az embernek a gyakorlatban 
kell bebizonyítania az igazságot, azaz gondolkodásának valóságos, evilági voltát. 

Az is lesz ű rhető  továbbá, hogy az érték mint igazság nem csupán a jö-
vendő  kategóriája; nem tartozik csupán valamilyen „lebeg ő  követeléshez, Le-
gyenhez (Sollen)", és hogy a marxizmusban a tudomány mellett nincs helye 
valamilyen kiegészítő  értékelméletnek (Drobnyickij). Ontológiailag az érték 
mint igazság a világról alkotott ítélet kopulája, amely nemcsak a szubjektum 
és az objektum adott adekvációját jelöli meg, nemcsak a tény és a kijelentés 
egybevágóságát jelenti, hanem ezt egy reálisan lehetséges magasabb egységbe 
kívánja fejleszteni; megszüntetni az „itt és most adottat" egy fejlettebb, töké-
letesebb lét jegyében. Ennek a folyamata a valóságban mindig a gyakorlat, s 
emiatt — ahogy Marxot követve értelmezzük a Feuerbach-tézist — a körül-
mények és az emberi tevékenység megegyez ő  volta csak forradalmi gyakor-
iatkérrt (Umwálzende Praxis) fogható fel és értelmezhet ő  racionálisan. 

Ám ekkor, Nietzsche Zarathustrájával mondva csak az értékelés adja meg 
az értékeket, és értékelés nélkül a lét diója csupán üres héj maradna. Az ér-
tékek tehát preferenciák. Az értékek relativitásának veszélye pedig azzal kerül-
hető  el, hogy alapozódásukat a történelemben mint az egész társadalmi lét 
szubsztanciájában (Heller) látjuk. így Delthey b űvkörét is áttörhetjük. Továbbá, 
a tudomány sem fogható fel pozitivista módon, ám a tudományban is elkerülhe-
tetlen értékválasztás nem lesz azonosítható más értékválasztásokkal. Az sem 
következik az ilyen értékkoncepcióból, hogy a különféle értékválasztás reális 
elismerése s azok összehasonlíthatatlansága miatt nem létezhet igazság sem. 
Gyakorlatunk ugyanis azt bizonyítja, hogy a társadalmi létezésmódok némelyi-
kének nincs igazságértéke (létezik, de se nem igaz, se nem hamis), míg má-
soknak igazságértéke szükségszer ű ; léteznek mint igazak és léteznek mint ha-
misak. (Sokszor éppen a hamis igazságértékkel rendelkez ő  értékeknek van 
óriási gyakorlati befolyásuk.) A tudományra vonatkoztatva ez azt jelenti, hogy elv-
ben ugyan nincs osztályjellege (Marx), de gyakorlatilag — mert mindig a társa-
dalmi gyakorlat totalitásában m űködik — erősen osztályfeltételezett. Ezért a tu-
dományos (és egyéb) értékeket igazságfunkcióik szerint rangsorolhatjuk (asze-
rint, hogy mennyiben járulnak hozzá a nembeli lényeg kiteljesedéséhez). 

A gyakorlatra alkalmazva mindez azt jelenti, hogy a proletariátus nem 
valamilyen kinyilatkoztatás választott osztálya, elhivatottja, de nem is teljesen 
autodetermináltan szabad er ő . Az igazságot mindig a proletariátus konkrét gya-
korlata ő rzi (a történelmi meghatározottság és az ebb ő l tételezett teleológia 
miatt), még akkor is, ha az elmélet letér az igaz ösvényr ő l. Marcuse kijelenté-
sének ilyen visszájára fordítása megengedi számunkra, hogy a proletariátusban 
a felszabadulás determinált lehet őségét lássuk, s a szabadságot ne feltételez-
zük a gyakorlattól elvonatkoztatott elmélettel, amely egyre inkább elveszíti a 
kapcsolatát a konkrét feltételekkel, még ha ezek a konkrét körülmények igen-
igen ellentmondásosak és sokszor mostohák is. Az igazságnak a történelmi 
gyakorlatra alapozottsága csak akkor lehet problematikus, ha ebb ő l a gyakor-
latból kiüresítjük a tudomány, s általában az elmélet és a tapasztalat egybe-
fonódottságát, ha csak a pillanatnyi tapasztalatra, vagy csak az általános elmé-
leti tételezésekre támaszkodunk. 

Az elmélet és a gyakorlat összhangja éppen ezért arra kényszeríti a pro-
letariátust, hogy ne csupán az igazság felfedésében legyen érdekelt (tudomá- 
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nyos szinten), hanem annak teljes kimondásában is (a mindennapi gyakorlat-
ban); hogy a hibázásra, tévedésre való jogot ne csupán a múlt számára tartsa 
fenn, hanem gyakorlja a jelenben is; nemcsak az egésszel, de az egyeddel 
kapcsolatban is. Heidegger tézisének megfordítása: „Az érték lett létté" (azaz 
a nembeli lényeg, a történelmi praxis humanitása) megengedí, hogy az érték 
mint igazság kritériumát adott társadalmi fejl ődésünk szintjén a proletariátus 
praxisában határozzuk meg. Mivel a proletariátust konkrét emberek képezik, 
az egész, az általános és az egyedi, a rész viszonyát (az egyik és a másik 
valősan létező  totalitás viszonyát) Nicolai Hartmann példájával, a létezés (Da-
sein) és •ép .pígylétezés (Sosein) viszonyán illusztrálhatnánk. Az ember létezése 
a társadalom éppígylétezése és fordítva, a társadalom éppígylétezése az ember 
létezése. A példa alkalmat ad arra, hogy egyaránt bírálatot mondjunk a túlfe-
szített gnoszeologizmus és a túlfeszített antropologizmus felett. Hartmann 
gondolatai a K/einere Schriften soraiban ebben az irányban haladnak. 

Az újkori filozófia gnoszeologizmusa nem vette észre, hogy a szubjektum 
és az objektum viszonya transzcendens (ontológiai), azaz hogy túlmutat a tu-
daton, mert a megismerés tárgya mégis függetlenül létezik a megismerést ő l. 
Az antropológiai reakció pedig azt felejtette el, hogy az ember a tásadalmi to-
talitás része, hogy ezer feltételb ő l „font össze", tehát hogy a tudat érzelmi, 
akarati stb. feltételezettsége egyszersmind azt is jelenti, hogy az érzelmek is 
a tudattal feltételezettek. Az egyéni tudat és az általános, a társadalmi tudat 
nem vizsgálható „objektíve" elkülönítetten. Nincs általános „proletárpraxis" a 
konkrét egyedek praxisától mentesítetten és megfordítva. A társadalom és az 
egyed ellentéteinek megbékítése csak olyan társadalomontológiában lehetséges, 
melyet a VI. Feuerbach-tézis jelez. Ebben az ontológiában a nembeli lényeg 
mint érték azonosítása az igazsággal nem menti meg az embert a kutatás bi-
zonytalanságától és a felel ősségvállalástól, de éppen ez a bizonytalanság ado-
mányozza emberi mivoltunkat; magát a történelmet mint az ember alkotását, 
mint immanens meghatározást és nem a sors transzcendentális sodrát. 

Az érték mint igazság tehát mindíg önmagát múlja felül. Ez az „öntransz-
cendenció" nem valamilyen fix eszmény, befejezettség célszer űsége, hanem az 
emberiség önmaga által teremtett „energetikai elve" (Marx). Ebben a folyamat-
ban az egyedi és az általános különbségei létez ők, ám nem ellentmondásosak. 
Az ellentmondás akkor keletkezik, ha egy társadalom kodifikálja értékeit, ha 
azokat egy „tiszta Legyen" szent magasságába emeli, melyek sohasem érhet ő k 
el, s ezzel valójában mindig az adott rend védelmét szolgálja. Ekkor az érték 
megsz űnik igazság lenni; csupán az ideológiai manipuláció eszköze. Ezzel el-
lentétben, az érték mint igazság, amely „csak" energetikai elvként szerepel, 
mindig feltételezi, hogy a „befejezett naturalizmus — a kiteljesített humaniz-
mussal" csupán elérhetetlen ideál, mert a történelmi fejl ődés mindig konkrét, 
kiteljesületlen, tökéletesed ő . A viszonyítás csak relatív lehet. Emiatt a nem-
beli lényeg értékjellege önmagát csak mennyiségi szempontból múlja felül, de 
nem szünteti meg magát valamilyen min őségileg más, valamilyen emberfeletti 
emberben, kommunizmusban stb. A történelem nem vív helyettünk csatákat, de 
ha mi választjuk meg körülményeinket, azokat nem választjuk teljesen szaba-
don. A történelmi ember önmagát a proletariátus érdekeinek szemszögéb ő l va-
lósíthatja meg, másként az utópikus ideál rabja marad. Ez a kritérium eléggé 
erős ahhoz, hogy az igazságot a történelmi meghatározottsághoz f űzze, de elég 
gyenge is ahhoz, hogy ne korlátozhassa minden egyedi ember jogát abban, hogy 
godolatait kimondja, hogy lehessenek saját gy őzelmei és vereségei. Az igazság 
és az érték egy; történelmileg változó de megvalósítása egyedi emberenként 
különböző , társadalmakként eltér ő , noha sodra a humánusabb életet tételezi fel. 
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DÉSI ÁBEL 

A FILM ÉS A MINDENNAPI ÉLET 

 

Az összes m űvészetek közül a film tudja legjobban megközelíteni a minden-
napi élet teljességét és emberi sajátosságait. A felvev őgép lencséje minden-
hová behatol és mindent lát. Elénk tárja ezt a világot és a mi életünket is 
elhelyezi benne. Néhány pillanat alatt teljes képet tud adni egy család éle- 

' térő t. De ebben a pár pillanatban elfér az ember egész élete és környezete. 
A filmnek ezt a mindennapi jellegét, általános emberi vonásait próbáljuk 

felvázolni az alábbi filmszociológiai jegyzetben: a film és a mindennapi élet 
különböző  aspektusainak a képét. 

 

A film realizmusának és hétköznapiságának a lényege és egyben a para-
doxona is, hogy kollektív álmodozásra serkent. Felemel és kiemel a közna-
piságból és egy másik világba visz. Egy másik életnek a képét tárja elénk, • 
és épp ezáltal serkent az álmodozásra. Minden m űvészetnél nagyobb mér-
tékben ,képes a reális köznapi élet m űvészi ábrázolására, de egyben minden 
művészetnél jobban az álom és a való közt lebeg, és bennünket is ebbe az 
éber álomba ringat. Amikor egy filmet nézünk, egy kicsit kizökkenünk minden-
napi életünkb ő l, megfigyel ő i és részesei leszünk a film világának. Részt 
veszünk a délwamerikai ,kalandokban, a háborúban, az alvilág harcaiban, 
vagy látjuk az olasz külvárosok életét. 

Amikor ezt nézzük, elfeledjük eddigi életünket, és minél teljesebben 
igyekszünk azonosulni az ábrázolt világgal. A film az álmokat és látomásokat 
is teljesebb, szuggesztívebb formában tudja elénk varázsolni, mint a többi 
m űvészet. A modern film lehet ővé teszi azt, hogy a mindennapi életben soha 
nem látott képek, jelenségek és dolgok történjenek ezekben az álmokban és 
látomásokban. 

Mindezt azzal a naiv nyíltsággal és közvetlenséggel teszi, ahogyan a 
gyerekek mesélik el aznapi 'élményeiket és játékaikat. Sohasem titkolja és 
rejtegeti szándékait. A látott és elénk tárt képsor mindent elmond és köz-
vetlenül elénk tár. Mindjárt a lényeggel kezdi. Aki beül a moziterembe két-
órányi kikapcsolódásra, az tudatában van azzal, mit kaphat és mit várhat 
ettő l a 'két órától. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy a filmnek ezzel 
az álmodozásra vezet ő  és kikapcsolódásra serkent ő  funkciójával tisztában 
voltak korunk legkiválóbb filmalkotói és filmteoretikusai is. A film képes a 
legmélyebb gondolati anyagot is vizuális élménnyé, álmodozásra serkent ő  mű -
vészi alkotássá formálni. Ez a tulajdonsága helyezi egymás mellé a film 
művész-filozófusát, Ingmar Bergmant és az amerikai akciófilmek klasszikusát, 
John Fordot. 

Aki beül a moziterembe, az tudja, hogy egy idegen világba fog utazni 
és olyasmit fog látni, amit még nem látott. A filmnek meseszer űnek, érde-
kesnek, izgalmasnak és a maga nemében különleges élménynek kell lennie. 
Nincs lesujtóbb kritika egy filmr ő l, mint ha azt mondjuk róla, hogy egyhangú 
és unalmas. Ha az ember szüntelenül másra gondol, és nem képes figye-
lemmel és érdekl ődéssel követni a cselekményt. Az ilyen vélemény azt jelenti, 
hogy az a film nemcsak filmszer ű , hanem egyben unalmas, gyenge alkotás 
is. A jó film lényege az, hogy érdekes és leköti a figyelmünket. Ez a m ű -
vészi lényege. 
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Egy unalmas vagy nehéz könyvet az ember félretehet, többször is el ő-
vehet, vagy egyes részleteket lassabban, figyelmesebben újraolvas. A film-
nél ezt nem tehetjük meg. Vetítésének ideje alatt otthonosan kell benne él-
nünk világában. Egész képzeletünk, álmodozó és újralakodó képességünk jelen 
kell hogy legyen a mozivásznat figyel ő  szemünkben és figyelmünkben. 

A film sokértelm ű  és sokoldalú mivolta abban nyilvánul meg, hogy a 
maga m űvészi lehetőségeit és céljait többértelm űen valósítja meg. A zene 
kivételével a film tudja a maga tárgyát a leggazdagabb, legsokoldalúbb esz-
közökkel megközelíteni és megformálni. Így viszonyul hozzá a néz ő  is, aki 
a maga lelkivilága és egyéni élete szerint élvezi, értelmezi és éli át a látott 
mű  képzelt és újra álmodott világát. 

Balázs Béla már els ő  filmkönyvében, az 1924-ben írott A látható ember-
ben ezt írja: 

„A városi lakosság fantáziájában és érzésvilágában a film vette át azt 
a szerepet, amelyet valamikor a mítoszok, legendák és népmesék töltöttek 
be." (13.) 

A filmművészetnek ez a társadalomlélektani funkciója az, amit sokszor 
igen kevéssé veszünk figyelembe. A filmesztétikák és filmtudományi tanul-
mányok néha úgy beszélnek a filmr ő l, mintha befogadása és társadalmi 
szerepe közt nem létezne semmilyen lélektani kapcsolat. Talán ezzel magya-
rázható az is, hogy a gyenge és giccses m űvek is milyen nagy tömeghatást 
képesek kifejteni egy megfelel ő  társadalmi közegben. Az ilyen alkotások 
hatalmas kasszasikere bizonyítja, hogy olyan társadalmi igényeket elégítenek 
ki, amelyeket komolyan számba kell venni és elemezni. 

Balázs Béla az els ő  közt volt, aki figyelmeztetett arra, hogy a 	giccs 
nem egyszer űen rossz m űvészet, hanem egy életszemléletnek a kifejezése. 

„A giccs nem egyszer űen rossz m űvészet. Van olyan esetlen, s őt tehet-
ségtelen m űalkotás, amely egyáltalán nem giccses. Ezzel szemben ismerjük 
a finoman osiszólt, nemes m űvészi giccset." (A film szelleme. 196.) 

A giccs lényege az, hogy ott is élett ő l idegen, s ű rített érzelmességet 
és cukrozott reményeket ébreszt, ahol ezt a legkevésbé várnánk. De ha valaki 
mértéktelenül is képes mindezt befogadni és élvezni, az csak azt jelenti, 
hogy az élet valósága nagyon sok „édességet és limonádét" tagadott meg 
tő le és most egy ilyen m űvészi pótlék formájában igényli azt. Itt újból Ba-
lázs Bélát idézhetjük, aki ezt nagyon egyszer űen és tömören fogalmazza meg: 

„Az ízlés nem metafizikai ügy. Minden állatnak az ízlik, ami táplálja. 
Az esztétikai ízlés is a szellemi szervezet önvédelmi eszköze. Az osztály-
ízlés is az osztályok önvédelmi szerve. Az ízlés: ideológia." (A film szel-
leme. 187.) 

A film ezt a társadalmi szükségletet, ezt a funkciót azért is tudja a 
legkönnyebben, legegyszerűbben betölteni, mert a legkönnyebben és a leg-
egyszer űbben megszerezhet ő  fogyasztási cikk lett. A modern film általános 
szükséglet lett, újfajta népm űvészet. 

„Mert a film a mi századunk népm űvészete. Sajnos egyel ő re nem olyan 
értelemben, hogy a nép lelkéb ő l ered. Nem, a nép lelkét teremti, formálja 
át a film. Kölcsönhatás ez: egyik tényez ő  függ a másiktól. Hiszen nincs 
hatással a tömegre az, amit már el ő re nem kíván. Hiába fintorognak a finom 
esztéták, ezen már nem lehet változtatni. A nép képzel őerejét és érzésvilá-
gát a film termékenyíti meg, formálja át. Hiú beszéd azt vitatni, helyes-e ez 
így vagy sem." (Látható ember. 13.) 

Ez a népm űvészetí jelleg f ő leg abban nyilvánul meg, hogy az életb ő l 
hiányzó romantikát, 'kalandot, szentimentalizmust, örömet mint az életb ől hiá-
nyolt giccset keresi és adja vissza a filmvánsznon. Itt egy hiányolt általános 
lelki táplálékról van szó, és a film m űvészi jellege itt mindig csak egy má-
sodrend ű  tényező . 

Mert bármennyire tagadjuk is, a giccsnek, a banalitásnak, a szentimen-
talizmusnak van egy kétségtelen társadalomlélektani funkciója és azt nem 
lehet prédikációkkal, kritikával és id őnkénti ki‘rohanásokkal megszüntetni. Ha 
a giccs és a banalitás szerves része a társadalmi ízlésnek és mint ilyennek 
mély társadalmi gyökerei vannak, akkor ezt csak a társadalmi alapnak, a 
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társadalmi életnek a mélyreható változásával tudjuk túlhaladni. Ez pedig na-
gyon hosszú és lényegében el ő re nem látható társadalmi folyamat. 

A kispolgári mentalitás, amelyet jórészt támogat a m űveletlenség és 
az igénytelenség, még jó sokáig aktív társadalmi tényez ő  marad. Mert a 
giccsnek nemcsak a társadalmi alapja és társadalmi jelenségei újulnak meg 
és alkalmazkodnak a körülményekhez, hanem a társadalmi melléktermékei is 
követik ezt a folyamatot. A giccs és az olcsó banalitás a kispolgári élet esz-
tétikai kategóriája. 

A filmművészet mint a kollektív álmodozásnak az eszköze és m űvészi 
formája mindig is b őven fel fogja használni ezeket az elemeket, mert éppen 
a tartalmukkal és formájukkal váltja ki a maga legmélyebb legtartósabb ha-
tását. Senki sem azért megy a moziba, hogy valami ritka értéket, vagy üres 
szentimentális történetet lásson. Ezek a filmek a hamis illúziók, téves vágyak 
és hasztalan álmok világát tárják elénk, és nem az álmodozás és a meg-
könnyebbülés lelki szükségleteit elégítik ki, hanem a menekülés és az er-
kölcsi bújócska szerepét töltik be: 

A giccs funkciója tehát az, hogy kiszínezze és megcukrozza a valóságot, 
mert az ilyenkor túlságosan szürkének és unalmasnak bizonyul. És aki ezt 
élvezi, az azt is jól tudja, hogy eközben azt a lelki mechanizmust elégíti ki, 
amely az alkohol hatását a mámor és a menekülés eszközeként igényli és 
használja fel. 

A gyáva és félénk ember szívesen képzeli magát h ősnek. A papucs-
férj azt képzeli, hogy ő  hódítja meg a legszebb n ő it. A főnökei el ő tt meg-
hunyásžkodó kishivatalnok bátor harcosnak, vakmer ő  kalandornak képzeli magát. 

E kollektív álmodozás pedig arra jó, hogy elképzeljük azt, ami szép 
és jó .és egyben nagyon hiányolt szükséglet is. E filmek nézői mindig tud-
ják, hogy milyen világba lépnek, amikor leülnek a mozivászon elé. Tudják, 
hogy mit kapnak, hogy mindez mennyit ér és mire jó. Éppen úgy tudják, 
mint a kocsmába lép ő  vendég, aki jól tudja, hogy néhány pohár pálinka után 
be fog rúgni és azt is tudja, hogy ekkor hogyan fogja magát érezni. 

De hát sitt is azt keressük, amit a mindennapi életünk nem adhat meg 
és ami a számunkra mindvégig elérhetetlen marad. E filmek olcsó izgalmait 
és álmait mégis ezrek és tízezrek élvezik mindennap, minden városban, min-
den országban. E filmeknek van mindig és mindenhol a legnagyobb közön-
ségük. És ez hozza meg a legnagyobb kasszasikert is. 

3. 

A bősz kritikusoknak mindig kedvenc témája volt a giccs. Ezt mindig 
könnyű  volt támadni és bírálni. Hálás feladatnak számított a jóízlés és a 
m űvészi minőség védelmez őjének a szerepében tündökölni. Mindez pedig 
olcsó utcai moralizáláshoz hasonlít, éppúgy mint amikor az ember az utcán 
sétálva prédikációt tart az alkohol káros hatásáról. 

A giccset kigúnyolni és támadni nem nehéz feladat és nem kell hozzá 
nagy m űveltség, éleselméj űség vagy kiváló kritikai érzék. Éppoly könny ű  
és hálás feladat, mint kigúnyolni és bírálni az utcán botladozó részeg embert. 

A giccsnek ez a bírálata ezért is téves és értelmetlen, mert ugyanolyan 
kispolgári mentalitásból fakad, mint maga a giccs és a giccses élet. Ez a 
mentalitás mindig beéri azzal, hogy csak a felületes jelenségeket bírálja és 
képtelen megérteni azt, ami van, és hogy miért van, ahogyan van. 

A probléma itt nem is a giccs ilyen kispolgári bírálata, hanem az a 
giccses élet, amely létrehívja, fenntartja és szükségletként igényli és fo-
gyasztja ezt a m űvészi csomagolású sorozatterméket. A giccses m űvészet 
funkciója pedig az, hogy pótolja az életb ő l hiányzó romantikát, szép álmo-
kat, a szerencsét és meghitt pillanatokat. De e pótlék mindig az élett ő l távoli 
és idegen formában jelenik meg. A giccses film a hamis illúziók boldogsá-
gára épül. Fennállását és létjogosultságát az adja meg, hogy ezeknek a 
hamis illúzióknak az életben is komoly szerepük van. És ezek az életben 
a boldogtalan ember boldogságát jelentik. A boldogtalan ember, bár tudja, 
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hogy mindez csak néhány percnyi vagy órányi kis csalás, mégis örömmel 
elfogadja, mert ez a röpke kis id ő  is némileg enyhíti a szürke és komor 
hétköznapok unalmát és szegénységét. 

Az ilyen filmeket élvez ő , ezeknek a világába menekül ő  ember logikája 
éppen az, hogy néha tudatosan is vállalja ezeknelk a hazugságoknak a vilá-
gát, mert kétórányi kirándulást hoznak az élet szürkeségéb ő l, unalmából. 

Ezzel a pillanatnyi hamis boldogságot, pillanatnyi illúziókat keres ő  és 
vállaló ember ilyen magatartásával csak a maga hiányzó emberségét fejezi 
ki. A pillanatnyi mámor és a hamis illúzió csak menekülést jelent egy ke-
vésbé szép és kellemes életformából. Ez amenekülés mindig azt fejezi ki, 
hogy valahol nem érezzük magunkat jól, ezért akarunk, ezért kívánunk onnan 
menekülni. A jótól senki sem menekül. 

Ha a 'menekülés szükségszer ű  társadalomlélektani okait és rugóit ke-
ressük, akkor feltehetjük a kérdést: vajon kinek van rá erkölcsi joga és o'ka, 
hogy a jobb és a szebb élet hiányában a jobb életnek ezt az illúzióját, ezt 
a pótlékát is megvonja az emberekt ő l? Ha egy boldogtalan munkáslány örö-
met és élvezetet talál az olyan filmben, ahol a nagy szerelem boldog házas-
sággal végződik, akkor mindez csak azt fejezi ki, hogy az ő  életéb ő l is éppen 
ezhiányzik, amit a moziban oly nagy élvezettel és izgalommal él át újra 
meg újra. 

A filmm űvészet álmodozást kínáló, álmodozást nyújtó voltában minden-
ki azt keresi, amit a mindennapi élet megtagadott t ő le. 

Számunkra tehát nemcsak szociológiai tény az, hogy az emberek ezrei 
a filmben keresik és találják meg az igazi élet pótlékát és hiányzó ember-
ségét. Ez a mi életünk szegénységét és elégtelenségét js kifejezi. Ezeknek 
az embereknek is éppoly joguk van szépség- és jóságpótlékra, mint a többi 
embernek. Sajnos az emberek túlnyomó többségér ő l elmondható, hogy ebben 
vagy abban nem találták meg a maguk igazi boldogságát, igazi emberi igé-
nyeit és szükségleteit. 

Az ilyen életpótlék filmeket épp a szomorú, az üres és az unalmas 
élet ténye hívja 'életre. Ezzel tudatában vannak a film gyártói, a rendez ő k, 
az írók, jól tudja ezt a néz ők túlnyomó többsége is. A m űvészibb színvonal is 
sok esetben nem más, mint ennek az üres és embertelen életnek a szebb 
csomagolása és ügyesebb tálalása. 

E 'm űvészi és álm űvészi termékeik társadalmi szerepér ő l csak azt mond-
hatjuk el, hogy mindaddig, amíg létezni fog a szegény, a hiányos és ember-
telen élet, addig létezni fog ennek az 'életnek a pótléka is. Amíg tehetet-
lenek és csak szemlél ődők vagyunk az emberi élet tényeivel szemben, addig 
hasztalan dolog bírálni és gúnyolni az olcsó 'kalandfilmeket, a szentimentális 
szerelmi történeteket. Mert a hamis illúziók és hamis boldogságok világát min-
dig a boldogtalan emberek keresik. 

De ha 'megtaláljuk a kiutat a fejl ődés, a 'harc és az ellenállás útját ebb ő l 
a világból, akkor a m űvészet is más világot tár elénk. Ekkor a kedveseknek 
és szépeknek talált olcsó szórakoztató filmek egyszerre üresekké, értelmet-
lenekké és hazugokká válnak. Az értelmes élet értelmetlenné teszi a hazug, 
olcsó szórakozást és annak m űvészi termékeit is. 

4. 

A filmszócio -lógia egyik legérdekesebb társadalomlélektani kérdése szá-
munkra az, hogyan gazdagítja az élet . és a képzelet szegénységét a film 
látszatgazdagsága. Az élet szegénysége tényleges és állandó, a film gaz 
dagsága illanó és hamis álom. 

A film, mint egy hatalmas 'képzeletbeli álomvásár, gazdagon 'kínáljh 
mindazokat a lehet őségeket és helyzeteket, amelyek az egyszer ű  átlagember 
számára mindvégig elérhetetlenek. A film, amely általános emberi jellegénél 
fogva a legmélyebben hatol az emberi képzelet szerkezetébe és a leginten-
zívebben hat rá, lehet ővé teszi, hogy minden helyzetben, minden lehet őség-
ben otthonosan imozogjunk. A film adja meg azt a lehet őséget, hogy két 
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órára részesei legyünk egy távoli álomvilágnak, amely az élet realitásánál is 
intenzívebben ragad meg bennünket és két órára elfeledteti velünk eddigi 
életünket. 

A film a képzelet iskolája, mert feledteti velünk mindennapi életünket 
és egy olyan világban tesz otthonossá, ahol eddig sohasem jártunk. Lehet ővé 
teszi, hogy képzeletben éljük ki rejtett ösztöneinket, vágyainkat és álmainkat 
is. Ily módon mindaz, ami a mindennapi életben elérhetetlen és ismeretlen 
volt a számunkra, az most egyszerre életünk és képességeink része lesz. 

E képzelet adta lehet őségek tehát abból a helyzetb ő l, abból az adott-
ságból táplálkoznak, hogy az élet gazdagsága csak egy ismeretlen és elér-
hetetlen tartomány marad az átlagember számára. Az az ember, aki több-
kevesebb rezignációval azt állapítja meg, hogy az életben semmi sem tör-
ténik vele, a filmben találja meg az életben meg nem történt kalandjainak 
és aktivitásának a képzelt lehet őségét. 

A mozdulatlan, szegény és egysíkú élet az emberek többségében a 
börtön, a kaszárnya vagy a kórház képzetét kelti fel. 

Az egyik legszörny űbb asszír átok (kb. 3000 évvel ezel őtt jegyezték fel) 
így hangzik: „És semmi új ne történjék veled." 

Ennek lényege az, hogy az élet legyen hasonlóvá a börtönhöz, ahol 
az id ő  mozdulatlan, ahol semmi sem történik. 

De ez az asszír átok kifejezi azt is, hogy mit ől kell a legjobban félnie 
az embernek. Egyik leghatásosabb védekezésünk e szegénység és mozdulat-
lanság ellen, hogy igyekszünk változtatni ezen a helyzeten. Igyekszünk cse-
lekedni, utazni, kísérletezni, új helyzeteket és Új lehet őségeket teremteni. 
De ez a vágy már a kezdet kezdetén korlátokat szab. Minden ember többé-
-kevésbé tudja, hogy melyek az elérhet ő  és melyek az elérhetetlen lehet ő -
ségei. Egy szabólegény tudja, hogy sohasem lehet egy tengeralattjáró pa-
rancsnoka. A kis cselédlány sohasem lesz világhír ű  színészn ő , és a pa-
pucsférjbő l sem lesz Afrika-kutató és oroszlánvadász. 

A film azonban közbeszól: 

Mindez elérhet ő  a képzeletben, ha beülünk a moziba. Két óra alatt 
láthatjuk e távoli világot. Azonosulhatunk a bátor h őssel és átélhetjük az 
ő  kalandjait is. Láthatjuk mindazt, amit eddig sohasem láttunk. 

A film tehát közbeszól és mindjárt meg is adja alehet őségeket. Csak 
meg kell venni a mozijegyet, és utazhatunk a képzelet új és új gazdag 'lehe-
tőségei felé. Az ,útijegy olcsó és ,mindenki megveheti. (De az afrikai utazáshoz 
és vadászathoz viszont milliók kellenek.) 

Az élet szegénysége, unalma és egyhangúsága serkent arra bennünket, 
hogy legalább filmen •meglássuk az afrikai őserdők, a távoli tengerek és 
szigetek vagy a kaliforniai el őkelő  negyedek villáinak az életét. A film ezért 
a képzelet iskolája, hozzáférhet ő  álomvásár, amely az olcsó kikapcsolódást 
és menekülést kínálja. És az emberek inkább beülnek a moziba, minthogy 
otthon unatkozzanak és szüntelenül ugyanazt nézzék és lássák minden nap. 

5. 

A film társadalmi hatása még mindig alig ismert kutatási terület. Pedig 
a film nagyon sokat mond el és sok mindenre megtanít. A divat máris nagy 
hasznot húzott serkent ő  hatásából. Egy-egy filmcsillag ruhaviselete egy nagy-
sikerű  film után általános divattá válik. A film divatba hozhatja nemcsak 
az új ruhákat és használati tárgyakat, hanem az életmód apró mozzanatait 
és kellékeit is. 

Egy új bútor vagy más hasznos gyakorlati tárgy a filmen nagyon' szé-
pen és vonzóan hat. Aki mindezt nézi, hamarosan megkívánja, hogy hasonlót 
vegyen. 

A film nemcsak nagy tömegekre hat, hanem hatékonyan közrejátszik 
ízlésük és életmódjuk alakításában is. 
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Ezenkívül lehetővé teszi, hogy a kultúra számos más vívmánya hama-
rább és könnyebben eljusson a közönséghez. A Háború és békér ő l készült 
filmek és tévésorozatok után mindig hatalmas méretekben megn ő  e köny-
vék népszer űsége •és keresettsége. Népszer űsítő  hatása az ismeretlen kor-
társ m űvekre is kihat. Ha egy regényb ő l nagysikerű  filmet készítenek, akkor 
a könyv is hatalmas sikerre számíthat. 

A filmsiker teszi lehetővé a megfilmesített irodalmi m űvek igazi nép-
szerűségét és gyors elterjedését. Az irodalmi m űvek pedig egymagukban 
sohasem érhetik el ezt a gyors és világméret ű  sikert, amelyet egy film 
elérhet. A legkiválább regényt sem olvassák el egy városban néhány nap 
alatt többen, mint néhány százan. De a bel ő le készült filmet néhány nap 
alatt több száz ezer ember is megnézheti a mozikban. 

A film hatásával és az általa felkeltett igényekkel a gazdag ipari or-
szágok ipara és kereskedelme is mindig számol. Jól tudja, hogy a sikeres 
film egy-egy áru számára is j ő  reklámot csinál. Árucikkeiket néha úgy is 
reklámozzák, hogy ez és ez a filmh ős ilyen ruhát viselt, ilyen pipát hasz-
nált, olyan szivar szívott, vagy ezt és ezt az italt itta a filmben. Ez a nagy 
siker, lehetőség és eladási reklám kiterjedt az autókra, motorcsónakokra 
és minden hasznosan felhasználható tárgyra. 

A film ily módon egy változó és megújuló vásár és ,kiállítás is az új 
használati tárgyak, ,új találmányok és divatok bemutatására. Az átlagember 
logikája e téren fölöttébb sajátságos és tanulságos. Azzal vigasztalja magát, 
hogy nem lehet híres hadvezér, de azért neki is lehet olyan pipája, mint 
neki. Ő  is szívhat olyan szivart és ihat olyan italt. Ilyképpen igyekszik pótolni 
az élet hiányait és vágyait. 

A film a távoli mesevilágot behozza otthonunkba és életünk részesévé 
teszi. A filmélmény a maga szugesztivitásával és szimbolikus erejével életünk 
részévé válik. 

Társadalmi hatása azonban a társadalmi keretek közt fejez ődik ki min-
dig. Mert hatni is csak ott lehet, ahol annak a hatásnak már van bizonyos 
előfeltétele és kedvező  befogadási talaja. A sziklákra nem lehet búzát vetni. 
De a jó term őföldekben minden megterem, sajnos a kóró és a gyom gyor-
sabban, mint a búza és a krumpli. És nekünk is csak arra van étvágyunk, 
ami kapható és megszerezhető , ami számunkra lehetségessé vált. 

A film a maga univerzális társadalmi hatásában életünk •mestere és új 
lehetőségekre serkentő  példája lesz. Az emberek néha nem is veszik észre 
ennek a hatásnak a mértékét és igazi jellegét. Néha ez a hatás félig tuda-
tos és észrevétlen marad. Olykor nem is azonnal hat, hanem egy-egy alka-
lom, egy-egy kínálkozó lehetőség után. Megtörténik, •hogy hónapok vagy évek 
múlva éppolyan kalapot veszünk, mint amilyent az egyik filmben láttunk. 
Akkor nem is sejtjük, hogy miért vettük meg éppen ezt a kalapot. Ihlem 
vagyunk tudatában annak, hogy a film hatására és e hatás rejtett bels ő  me-
chanizmusára cselekszünk így. 

Hatásának ezerféle formája és lehet ősége van. Mindez csak azért le-
hetséges, mert a film korunk reprezentatív tömegm űvészete. lett. A televízió 
legfontosabb m űsorszámai is mindig a régi filmek vagy az e célból készült 
sorozatfilmek. 

A film szólhat a legteljesebb igénnyel az életünkr ől és mindarról, amit 
a mindennapi élet mint vágyat és álmot termel ki. Ezért konkrét és ésszer ű , 
titokzatos és állandóan meglep ő  újdonságokkal szolgáló új lehet őség. Szá-
munkra ezért mindig valami más, mint a körülöttünk folyó élet. Moziba min-
dig azért is megyünk, hogy valami olyasmit lássunk, amit a körülöttünk lev ő  
élet már nem nyújthat. 

A szinte felmérhetetlen lehet őségeket a film azért tudja elérni, mert a 
legmélyebben tud a mindennapi élet tényeibe, jelenségeibe, mozzanataiba, az 
ember mindennapi életébe behatolni. Amikor első  képsorait látjuk, akkor még 
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egy kicsit a saját életünk világában vagyunk. De ahogy suhannak az új és 
újabbképsorok és jelenetek, lassan eltávolodunk a magunk életét ő l és egy 
új világba kerülünk. 

A film a maga álomvilágát nagyon is reális eszközökkel, nagyon is meg-
győző  technikai, emberi és m űvészi eszközökkel valósítja meg. Egy pontos 
és hű  eszköztár és módszer áll az álmok és képzeletek világának a szolgá-
latában. 

Ez a film lehetősége és korlátja is, de m űvészi jellegének a legsajáto-
sabb paradoxona is. 
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ALKOTÓMŰHELY 

KENYERES KOVÁCS MÁRTA 

HÁROM SZABADKAI ZENESZERZ Ő  

ARNOLD GYÖRGY 

SZABADKA ZENEI ÉLETE A XVIII. SZÁZAD VÉGÉN 

A szabadkirályi város képe nem nyújt 
valami festő i látványt. A mintegy 
2300 •ház'ikó 'kommunális terv nélkül 
épült, 'mind távolabbra terjeszkedve 
a központtól, a válamikori vártál, a-
mely ekkor már a ferencese:k templo-
ma. A város nagy kiterjedés ű  falusi 
településre emlékeztet, annál is in-
kább, mivel lakosságának legnagyobb 
része még mindig csaknem 'kizárólag 
mezőgazdasággal foglalkozik. A mo-
noton falusias élet hétköznapjaiba 
csak a lakodalmak, keresztel ők, a fo-
nóban való összejövetelek, a kocs-
mák előtt rendezett táncmulatságok 
visznek színt és változatosságot. A 
szláv ajkú lakosság énekeit, táncait
ilyenkor tambura vagy gajda kíséri, 
a magyarok vagy hangszeres kíséret 
nélkül iéneikelmelk és táncolnak, vagy 
pedig cigányzenészeik kíséretével. Ek-
kor még csak ezek az események 
nyújtanak alkalmat arra, hogy Sza-
badka lakossága saját .népd•'lait, nép-
zenéjét élvezze, szájról szájra adja. 
A színtársulatok ugyanis, amelyek 
1780-tál kezdve szerepelnek a város-
ban, német együttesek, német szelle-
met, német zenét igyekeznek terjesz-
teni. S a Teréz-templomban is, ame- 

lyet 1773-bam kezdtek építeni, messzi-
ről jött, idegen kántorok m űködnek, 
csehek és németek, akik ugyan kép-
zett zenészek, s ezért az iskolai ze-
neoktatást is rájuk bízzák, de a 
templomi kórussal csak a latin nyel-
vű  egyházi • kompozíciókat énekelte-, 
tik, az iskolákban pedig a vallásos, 
ugyancsak latin nyelvű  énekeken kí-
vül csak saját hazájuk zenéjét ta-
nítják. E néhány m űvelt zenész m ű-
ködése és a vidék népeinek zenéje 
között óriási szakadék tátong. Ez a 
helyzet egészen 1800-ig, amikor egy 
nagyon fiatal, még alig tizenkilenc 
éves karmester jön a városba, Ar-
nold György, aki forradalmi újításokat 
visz végbe mind az egyházi, mind 
a világi zene terén, s önfeláldozó, 
fél évszázados munkájával' megala-
pozza Szabadka zenekultúráját. Orszá-
gos jelentőségű  abkotámun•kájában ki-
emelkedő  helyet foglalnak el magyar 
népzenei +matívumakkal átsz őtt, nem-
zeti tárgyú világi, sőt egyházi m űvei 
is, és ő  jelenteti imeg az első  bu-
nyevác énekeskönyvet. S .a mai sza-
badkai városi zeneiskola és zenekar 
megalapítójának is Arnold György te-
kinthető . 

ÉLETE ÉS M UNKÁSSÁGA 

Arnold György 1781. június 5-én 
született a Pest megyei- Taksony köz-
ségben mint Arnold József kántor és 
az ugyancsak kiváló zenei tehetség ű  

Böhm Katalin második gyermeke. Pár 
év múlva az akkortájt híres búcsú-
helyen, Hajóson vállalt kántori állást 
az apa, oda költözött a család, s 
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György +i+tt végezte az elemi iskolát. 
Első  zenei +ismereteit édesapjától és 
annak kórusában szerezte, de erede-
tileg nem készült zenei pályára. Pécs-
re ment tovább tanulni, jogot szere-
tett volna végezni. Ez a terve +azon-
ban nem teljesülhetett. Két esemény 
is közrejátszott abban, hogy szándéka 
meghiúsult. 1796-ban meghalt édesap-
ja — György még csak tizenöt éves 
volt ekkor —, s bár özvegpren maradt 
édesanyja a „község határozatából" 
férjhez ment az elhunyt örökébe lé-
pő  segédkántorhoz, otthon még 'kilenc 
gyermekről kellett gondoskodni. De 
a közvetlen kivffitó ok, hogy Arnold 
György elhagyta Pécset, az a diák-
csíny volt, amelyet Abonyi Árpád Az 
egyetem pallosa cím ű  regényében írt 
meg, s aam -elvben egy Arnoldovics 
diák is szerepel. E diá:kosíny után a 
pécsi tanulóifjúság java része szét-
széledt. Arnold György ekkor Kalo-
csára került, ahol Pöh•m Pál székes-
egyházi karmester mellett újra a ze-
nének szentelte magát, 's olyan si-
kerrel, hogy 1800. április 19-én .mes-
teremeleg hangú ajánlólevelével pá-
lyázta meg a szabadkai Teréz-templom 
karnagyi állását. A városi tanács 
Pöhm ajánlatára fel is vette Arnoldot 
próbaévre, amelynek eltelte után 
megerősítették állásában. 

Arnold György korán nősült. 1802-
ben kötött házasságot pécsi diákkori 
kedvesével, Malek Jozefával, akivel 
Pécs elhagyása után titokban levele-
zett. A lány apja ugyanis, Matek Mi-
hály 'katonatiszt, hallani sem akart an-
nak idején a szegény hajósi kántor 
fiáról. Arnold gyors sikere szabadkai 
karnagyi állásában azonban hatással 
volt a lány szüleire is, akik azután 
beleegyezésüket adták a házassághoz. 

Arnold házassága boldog volt. Öt 
gyermek származott bel őle: Frigyes, 
Antal, Károly, Ferenc és Mária. A 
legtehetségesebb és legsokoldalúbb 
közülük az els őszülött fiú, Frigyes volt. 
Ügyesen fuvolázott és zongorázott, de 
nem a zenei pályát választotta, hanem 
azt, ami édesapjának nem sikerült: jogi 
diplomát szerzett. Városi szolgálatba 
lépett Szabadkán, tanácsnok, kés őbb 
főkapitány lett, majd két ízben is 
polgármesternek választották meg. Ar-
nold többi gyermeke közül a legki-
sebb, Mária t űnt ki zenei képessé-
geivel. Apjahangversenyein gyakran 
lépett fel zongora- és énekszámokkal,  

de nem lett hivatásos m űvész. Pácza-
diklódi Szabó Sándor földbirtokoshoz 
ment férjhez. 

Hogyan indult Arnold szabadkai út-
törő  jelleg ű  munkássága? Hogyan ve-
tette meg a fiatal karmester Szabadka 
mai zenekultúrájának alapjait? Kétség-
telenül tehetségével és rátermettsé-
gével, de talán legf őképpen mégis 
rendkívüli, minden 'akadályt legy őző  
akaraterejével. 

Amikor 1800-ban Szabadkára érke-
ziik, a Teréz-templomban csak egy kis 
létszámú férfikórust talál, s az újon-
nan rendelt, kétszárnyú, 18 regiszte-
res orgona is csak a következ ő  év-
ben készül el. Őt azonban nem csüg-
gesztik a kezdeti nehézségek, a szin-
te kilátástalannak látszó helyzet. Hi-
hetetlen kitartással és szívóssággal, 
fáradságot nem sajnálva és saját ere-
jét a legkevésbé sem kímélve küzd 
minden kis eredményért. 1803-ban el-
éri a tanácsnál, hogy a város az é-
nekkar mellé még öt zenészt is 
szerződtessen. De ez a szám még 
mindig nagyon csekély, és ezzel a 
pár zenésszel még gondolni sem le-
het 'komoly zenem űvek előadására. 
Hogy mégis menjen valahogy a mun-
ka, Arnold maga kezd komponálni egy-
szerűbb darabokat kis létszámú ének-
és zenekar számára. Egy komoly vá-
rosi zenekar (létesítésének a tervé-
rő l azonban nem mond le. Zeneiskola 
alapítását javasolja a városi tanács-
nak zenészek nevelése céljából. Ja-
vaslatát elvileg el is fogadják, de 
gyakorlati megvalósításra ekkor még 
nem kerül sor. A város részér ő l nem, 
de Arnold részérő l — igen. Tizenkét 
tehetséges gyermeket gy űjt maga 
köré, s ő  egymaga, aki valójában nem 
is részesült teljes zenei nevelésben, 
de saját szorgalma általl mégis sok-
rétű  tudásra tett szert, elkezdi taní-
tani őket 'különféle zenekari hangsze-
rek játszására. Néhány évi kitartó, tü-
relmes munka után, 1809-ben meg-
rendezi velük az első  koncertet. Ez 
a rendezvény az első  nyilvános hang-
verseny Szabadka történetében, amely-
ről tudunk. A következő  évben szin-
tén rendez egy hangversenyt ének-
és zenekarával, a budai t űzvész ká-
rosultjai javára. Tíz éven át foglal-
kozik tanítványaival a:nélkül, hogy fi-
zetnének érte. Csak 1814-t ő1 kezdve 
kap a várostól támogatást „zeneis'ko- 
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Bája", amely valójában ia mai szabad-
kai zeneiskola őse, ugyanúgy, mint 
ahogyan az általa felnevelt els ő  vá-
rosi zenekar a mai fi lharmonikus ze-
nekar ősének tekinthető . 

Arnold tekintélye egyre növekszik 
a városban. Nemcsak mint nagy tu-
dású és rendkívüli szorgalmú m űvészt 
és zenepedagógust, de mint olyan 
embert is becsülik, aki kapcsol•atott 
tudott teremteni Szabadka többnemze-
tiség ű  lakosságával. Az 1813-as canno-
nica visitatio megemlíti, ,hogy a ma-
gyar, 'német és latin nyelven kívül 
bunyevácul ;is tud, és úgy jellemzi, 
mint jó erkölcs ű , tartózkodó élet ű , ki-
váló művészt. 

Amilyen buzgó zenepedagógus, u-
gyanolyan termékeny zeneszerz ő  is. 
1919-ben Eszéken kiadja bunyevác é-
nekeskönyvét, a következő  cím alett: 
Pismenik iliti skupljenje pisama raz-
licsitih za nadiljne, svetacsne i ostale 
dneve priko godine podobnih, za vechu 
slavu boxju i kriposli duhovne naroda 
lliricskoga ucsinjeno po Gjuro Arnol-
du u slob. kral j. varoshi M. Theresio-
polítanskoj froglavite cerkve sv. The-
rezie kora upravitelju. U Osiku slov. 
Mart. Alois. Divalt. 1819. 8° 202 str. 
A fenti cím magyarul így hangzik: 
Énekeskönyv vagyis írott gy űjteménye 
a különböző  vasárnapokra, ünnepek-
re és az év folyamán egyéb hason-
ló napokra, az Isten nagyobb dics ő-
ségére és az i.11ir nemzet lelki épülé-
sére megszerkesztette Arnold György, 
M. Theresiopolis sz. kir. város Szt. 
Teréz főtemplomának karmestere. E-
széken, Divalt M. A. bet ű ivel. 1819. 
8 rét 202 lap. Ez az els ő  nyomtatás-
ban, megjelent bunyevác énekeskönyv, 
s így Arnold tekinthet ő  „a bunyevác 
kulturális fejl ődések egyik alapvet ő-
jének is." (Sohulhoff József: Az elfe-
lejtett zeneszerző, aki megalapozta 
Szubotica zenekultúráját. Napló, Sza-
badka, 1934. július 22. 23.) 

Egyházi karmester lévén, egész 
sor egyházi m űvet: ofifertóriumok .at, 
himnuszokat stb. komponál. Sokolda-
lúsága és úttörő  szelleme azonban 
egyházi m űveiben is kifejezésre jut. 
Két offertóriumának tárgyát a nemzeti 
történelemb ől veszi, ezek az Offertó-
riumok Szent Istvánra. E két korai 
művében akkoriban divatos operákból 
dolgoz fel motívumokat, így például 
Mozart Don Juanjábál is. De kés őbbi 
egyházi m űveit, mint például a Gra-
duale Solenne cím űt, már népzenei 
elemek szövik át. S amiben országos  

viszonylatban is a legels ő  volt: ő  
szerezte az els ő  nagyszabású egyházi 
kompozíciókat (liberákat, misét) ma-
gyar szöveggel. 

Zeneszerző i alkotómunkája nem 
marad elismerés nélkül. 1814-ben VII. 
Pius pápának a francia fogságból való 
kiszabadulása alkalmából ünnepi offer-
tóriumot komponál. A pápa 1816. jú-
nius 15-én kelt 'brevével 'köszöni meg 
a neki ajánlott m űvet. A brevét a bé-
csi nuncius útján küldi el, aki külön 
levélben méltatja ennek jelent őségét 
és maga is csatlakozik Arnold mun-
kájának elismeréséhez. 

1823-ban XII. Leó pápa .koronázá-
sára is ír egy offertóriumot. E m űvé-
ért 1826-ban brevén kívül arany 'kitün-
tetést is kap, ami megint csak az 
osztrák fővároson át jut el hozzá gróf 
Almássy Ignác bécsi alkancellárnak a 
szabadkai városi tanácshoz intézett le-
velével együtt. A kitüntetést július 
10-én ünnepélyes keretek aközött adják 
át neki, ugyanekkor megválasztják ta-
nácsnoknak is a városi tanácsba, és 
még egy dolog kapcsán ünneplik: ek-
kor készült el az els ő  színpadi műve, 
melodráma Kisfaludy Károly Kemény 
Simon című  drámájának szövegére. 
Arnold György ugyanis a világi ze-
ne terén is jelentős és úttörő  jelleg ű  
műveket alkot a XIX. század ébre-
dező  'nemzeti szellemében. Egyike a-
zoknak, akik diadalra viszik az új ma-
gyar stílus h őskorának zenéjét, a 
„verbunkos tavaszát". (Szabolcsi 
Bence: A XIX. század magyar roman-
tikus zenéje. Zenem űkiadó Vállalat, 
Budapest, 1951. 124.) önzetlen egyéni-
ségére jellemz ő , hogy 1925-ben felaján-
lotta a Székesfehérvármegyei Szín-
társulatnak, hogy minden jutalmazás 
nélkül hajlandó komponálni részére 
nemzeti tárgyú és stílusú darabokat: 
dalokat, kórusm űveket, melodrámákat. 
Arnold nótái, amelyek valójában né-
pies m űdalok, az els ő  ilyenfajta m ű -
vek 'közé tartoznak a magyar zene 
történetében, ugyanúgy melodrámái is. 

Az 1826. július 10-i ünnepélyen 
Komlóssy Ferenc neves színigazgató, 
drámaíró és m űfordító tartott beszé-
det, akinek együttese el őző  évben 
Pozsonyban felbomlott (ez volt a Szé-
kesfehérvármegyei Színtársulat), s 
aki új társulatával ekkor Szabadkán 
állomásozik. Talán éppen azért ő , mi-
vel két héttel kés őbb, július 24-én 
Arnold Kemény Simonjával nyitják meg 
az újonnan épített színháztermet a 
szabadkaii Nagykávéházban. Érdemes 
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betűhíven idézni néhány részletet eb-
ből a beszédbő l, amely a Magyar Nem-
zeti Múzeum ;kéz:irattárában 782 qu. 
Hung. alatt található meg, mivel ér-
dekes korabeli jellemzést tartalmaz 
Arnoldról, a m űvészről és az ember-
rő l: 

„Érdemlett Tisztelet! 

Nincs szebb és Kedvesebb Köte-
leség, mint az érdemnek méltó tiszte-
letet adni, bár az, a köz hangra nem 
szorúl; de oly munkás Fiját Ha-
zánknak, a ki elméje, ereje kitelhet ő  
tehetségével ,munkálkodik Nemzete ja-
vára, lelke, szíve öml ő  elragadtatá-
sával, am űvészi Ját és Szépet, mely-
lyel bír, készen adja annak díszére; 
egy illy Hazafit nyilván kijelelni leg-
édesebb, s drágább ,köteleség. 

Tit: Arnold György Úr, Sz. Kir: 
Maria-Theresiopolis Várossa érdemes 
Polgárja és a Muzsika Kar Directora, 
hasznos ;munkálódásán;ak szüleménye-
iben az alsó Vidék régolta gyönyörkö-
dött melly sok ,musikális Miseivel a 
Halgatókat Isteni tiszteletre gerjesz-
tette, s buzgó ájtatoságra ragadta; 
nem külömben tisztel ő  Cantateival-
Ouverturaival, Magyar-táncz s más da-
rabjaival a nyájas, szeléd vigságot 
nemzeti érzésre emelte... 

Valóban szép és méltó a köz tisz-
teletre ezen jeles Férjfiú, mert mos-
tan is fáradhatatlan munkálkodással 
dolgozik Hazája s Nemzete díszére: 
ugyan is már a múlt 1825-dik Eszten-
dőben a Tek: Szélkes Fehér Várme-
gyeii Directionak •azon Nagy Köszöne-
tet érdeml ő  szép .ajánlást tette, hogy 
minden Operákat-Drámákat, Karéne- 
keket, s bár miféle ,musika darabo-
kat Nemzete eránt vonzó Magyar szí-
vébő l, minden jutalmazás, bér, haszon 
nélkül ,megkészetendi; elég lévén a-
zon szép Jutalma, hogy a Magyar Litte-
ratura ezen ágát el ősegítheti, és a 
művészi szép Érzést ébresztheti. 6 
maga a szemérmes érdem piruló ér-
zetével áll munkálódva csendeségé-
ben és tűz elméjének új szüleménye 
nem sokára világ elejbe kerül. T. Kis-
faludy Károly Úr Kemény Simonját vá-
lasztá tárgyul és arra karénekekkel 
felváltó melodrámát szerez; Minden 
ki .musikábis tűz lelkét, és szép El-
méjének tehetségét ösmeri, el ő re ör-
vend azon m űvészi szüleménynek, ör-
vend mert hathatós zengéssel halja 
Keményt a Harmonia öml ő  hangjai-
ban a Magyar szívekhez szóllani, és  

a Nemzeti bajnok érzést ébreszt ő  kar-
zengésben csatára kelni h ős Elein-
ket. 

Ildy jeles Férjfiúval kevély lehet 
Mtheresiopolis Sz: Kir. Várossa — 
kegyes szemmel nézhetik Magyarja-
ink, és méltó Emlékezéssel jelelhety-
tyük Nemzetim űvészeink sorába; — 
bár számos munkái által egész haza 
megösmerhetné, s íróink szép drá-
mák, Operák költeményes darabjaikkal 
Musikalis nagy tehetségének adnának 
tárgyat, hogy a Magyar szívekhez Ma-
gyar zeng ő  hangokkal szóljon, és édes-
deden ragadó szárnyakkal repítené 
fény díszhelyre érdemes nevét — 
tő lle vennének példát több M űvésze-
ink, és amit az Ég hatalmokba adott, 
azt •olly igaz — szép — haszon nélkül 
való lélekkel áldoznák Hazánknak." 

Arnold egyházzenei munkásságát 
egy harmadik pápai ,breve is díszíti, 
az, amelyet XVI. Gergely 1831-ben va-
ló trónra lépésének alkalmából írt 
művéért kapott. Az 1830-as évekb ő l 
azonban Mind több világi hangverseny-
ről szóló krónika is ő rzi nevét, s nem-
csak Szabadkáról, hanem az ország 
több nagyobb városából is. így pél-
dául 1834. január 16-án Kolozsvárott 
rendezett hangversenyen két Arnold-
mű  is szerepel: a Pirosló nap... kez-
detű  karének a Kemény Simon című  
melodrámából és a Kisfaludy Sándor 
versére írt kórusm űve, az Adja Isten, 
hogy a magyart... kezdetű . Ugyan-
ebben :az évben március 23-án egy 
budai hangversenyen el őadják egyik 
zenekari nyitányát és két kórusdalát, 
egyet a Kemény Simonból, egyet pe-
dig az 1832-ben elkészült újabb szín-
padi m űvéből, a Mátyás király vá-
lasztása című  operából, amelyet ro-
konával, Heinisch Józseffel, közösen 
komponált Szentjóbi Szabó László szín-
'művének szövegére. Pár hónappal ké-
sőbb pedig, július 24-én ugyancsak 
a budai színházban Kisfaludy Ilkájának 
felvonásai között Arnold nótáiból ad-
nak elő  nagy sikerrel. 

Szabadkán 1835. április 19-én ren-
dez zenekarával és az itt állomásozó 
katonazenekar közrem űködésével em-
l'ékezetes hangversenyt. A korabeli 
krónika megemlíti, hogy ezen a kon-
certen az ezredes két lánya is fellé-
pett. A következő  évben Arnold két 
gyermekét mutatja be a szabadkai 
'közönségnek a kórház javára rende-
zett hangversenyen. Legid ősebb fia, 
Frigyes, fuvola- és zongoraszámokkal 
lép fel, míg legkisebb gyermeke, e- 
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gyetlen leánya, az ekkor még csak 
nyolcéves Mária Czerny Rondo bril-
lantját adja el ő  zongorán igen nagy 
sikerrel. Mánia kés őbb gyakran sze-
repel énekszámokkal is apja hangver-
senyein, s Szabadkán kívül más vá-
rosokban is, így Pécsett, Kalocsán, 
Szegeden, Zomborban, Djakovón. 

A Heinisch Józseffel 'közösen kom-
ponált, Mátyás király választása című , 
még 1832-ben elkészült opera teljes 
egészében soha nem került színre. 
1841. május 12-én ugyan Marosvásár-
helyen színre hozza Pályi társulata, 
de ebben az együttesben olyan kevés 
a képzett énekes, hogy a kihagyások-
kal el őadott dalm ű  csak mérsékelt 
sikert arat. Csupán a Mátyást megsze-
mélyesítő  Bereckirő l írja a korabeli 
kritika, hogy ajkáról , ;kedvesen, simán 
folytak, érzelem hangjain ömlöttek és 
szívhez szóltak" az énekek. (Honm ű -
vész, 1841. 372.) 

Arnold György harmadik színpadi 
műve két név alatt is bejárja az or-
szágot. Debrecenben 1837. február 21-
én adják el ő  a következ ő  címmel: A 
gotthardhegyi boszorkány. Schuszter 
Antalnak víggal elegy tüneményes me-
lodrámája. A kritika igen dicsér ő leg 
ír róla, többszöri ismétlésre ajánlja, 
,már csak Arnold György szellemes 
muzsikája miatt is". (Honm űvész, 1837. 
205.) Más városokban Az endorbeli 
boszorkány cím alatt mint ismeretlen 
szerző  m űvét mutatják be ugyanezt 
a darabot, de mindenhol feltüntetik, 
hogy zenéjét Arnold György szerez-
te. 

Az 1830-as években összeállít egy 
magyar egyházi énekgy űjteményt is a 
következő  címmel: Valódi Éneklő  Ma-
gyar- és Erdélyország kántorai számá-
ra. Ezt a munkáját, amely az év min-
den napjára tartalmaz egy éneket, 
1839-ben fejezi be, s 1840 áprilisában 
adja meg használatára az engedélyt 
Furdek Kelemen gimnáziumi igazgató 
és könyvrevizor. 

Bunyevác és magyar énekgy űjte-
ményén kívül van Arnoldnak még egy 
nagy, rendkívüli szorgalommal össze-
állított könyve, egy négykötetes ze-
nelexikon, amelyet még 1826-ban be-
fejezett, s amelyr ő l azt hitte, hogy 
.az első  ilyen munka a világon, nem 
tudva, hogy Németországban már meg-
jelent néhány zenei lexikon. De 

. D'Isoz Kálmán szavait idézve „min-
denesetre nagy érdeme, hogy már 
1826-ot megelőző leg felismerte egy 
oly kézikönyvnek a szükségességét,  

melyben betű rendbe foglalva megta-
lálja mindazt, amit a zenér ől és a 
zenészekrő l tudni szükséges". (D'Isoz 
Kálmán: Arnold György. Budapest, 
1908, Pesti Könyvnyomda, 17.) Lexi-
konának anyagát valószín ű leg az Allge-
meine Musikalisdhe Zeitung cím ű  
lipcsei zenei folyóiratból, valamint 
más, számunkra ismeretlen források-
ból merítette. E m űvét egyébként né-
metül írta, a címe a következ ő : 
Historisch - musikalisch - biographisches 
Tonkünstler Lexicon. Mit eigenem 
Fleisse, zu seiner Belehrung, aus den 
besten Hülfsquellen geschöpft und 
zusammengetragen von Georg Arnold. 
(Történelmi-zenei-életrajzi zenem űvész-
lexikon. Saját szorgalmával, saját tu-
dásának gyarapítására, a legjobb se-
gédforrásokbál merítette és összeállí-
totta Arnold György.) 

Feleségének, Jozefának 1844-ben 
bekövetkezett halála után Arnold bús-
komorságba esik, nem 'komponál töb-
bé világi műveket. De egyházi m űve-
iben, amelyék ebben az id őben kelet-
keztek, tükröz ődik •a közelgő  1848-as 
nemzeti forradalom. 1847-ben két li-
berát is komponál, de nem a szo-
kásos latin szöveggel, hanem „honi 
nyelven", ami nagy újítást jelent az 
egyházi zenében. Ugyanebben az év-
ben egy magyar nyelv ű  halotti misét 
is ír, talán szeretett feleségének az 
emlékére. Arnoldnak ez a m űve a 
legelső  magyar mise a zenetörténet-
ben. 

Arnold György rendkívül termékeny 
munkássága és szeretetre méltó egyé-
nisége révén nagy tekintélyre tett 
szert •Szabadkán. Mint a városi tanács 
külső  tagja aktívan részt vett annak 
munkájában, és 1848 júniusában meg-
tették az ideiglenes csendbizottmány 
tagjává is. De még ugyanez év októ-
ber 25-én követte feleségét a sírba. 
A Teréz-templom kriptájába temették 
el, ahol a fekete, pajzs alakú táblán 
a következő  felirat olvasható: 

ITT NYUGSZIK IS. B. 
ARNOLD GYÖRGY 
SZABADKA VÁROS 
KARNAGYA. MEG- 

(HALT 848. ÉVI OCT. 
25-ÉN ÉLTE 67-IK 

ÉV. 

Halálának 60. évfordulóján, 1908-
ban, márványtáblával is megjelölték 
kriptáját. 
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A ZENESZERZŐ  

Arnold György zeneszerz ő i alkotó-
munkájáról átfogó elemzést adni saj-
nos nem lehet. Két f őm űve, a Ke-
mény Simon és A gotthardhegyi bo-
szorkány című  melodráma elkallódott 
az idők folyamán, kéziratban lev ő  kot-
táikat széthordták a vándor színtársu-
latok. A Kemény Simonból csupán a 
Pirosló nap ... kezdetű karének ma-
radt fenn a kolozsvári Szorgalom Tár-
saság kottatárában. Ez a kórusm ű  Sza-
bolcsi Bence megállapítása szerint 
„nem haladja meg a Ruzitska-féle 
daljátékok magyaros együtteseinek 
színvonalát". (Szabolcsi Bence: I. m. 
171.) A Heinisch Józseffel közösen 
írt, Mátyás király választása cím ű  
operának partitúráját .a Magyar Álla-
mi Operaház őrzi. Ez a m ű , ugyancsak 
Szabolcsi Bence szerint, „nagyobb ha-
ladást mutat ... legel őször vonja le 
Ruzitska 'kísérleteinek konzekvenciáját 
s próbál elhelyezkedni egy új, félig 
idegen, félig magyar színpadi forma-
világban. Még mindenütt Ruzitska o-
lasz—magyar stílusa, mely az olaszos 
számoknak ismagyaros jelleget igyek-
szik adni verbunkos-közjátékok révén; 
de a formák már b ővebbek, nagyobb
lélegzetűek, mint Ruzitska színpadán. 
A verbunkos jelleg ű  magyar számok 
megformálásában Arnold iinvenciójáé 
az elsőbbség (megnyitó kar, 2. felv. 
g-moll duettje és ■b-moll tercettje), 
Heinisch maga inkább csak kit ű nő  be-
állító és alkalmazkodó készségével t ű -
nik ki (nyitány, 3. felv. Esz-dúr együtte-
se". (I. m. 172.) 

Arnold táncdarabjaiból egyetlenegy 
sem, nagyszámú népies dalából is csak 
kettő  maradt fenn. Egy a Veszprémi 
Zenetársaság kiadványában, ez a X. 
„fogás" (= füzet) 81. dala, Eöri Már-
kus Ignácné sz. Rába-Bogyoszlói Vaj-
da Annának ajánlva, a másik pedig 
a 'Bartay Ede által a múlt század hat-
vanas éveiben kiadott gy ű jtemény 
harminc darabja közül az elá ő . D'Isoz 
Kálmán szerint „mindkett ő  jeles nóta. 
A Veszprém megyei els ő  részében a 
Rá:kóczi nótára emlékeztet ő  töredékek 
vannak, egyébként futamokkal és cif-
rázatokkal teli. A Bartay közölte nótá-
jának Lassúja igen szép elégikus han-
gulatú darab. Megérdemelné, hogy 
újabb antológiákba felvegyék. E nóta 
Frisse (a tört hármas összhangból al-
kotott melódia folytonos lismétlése  

folytán) 'kevésbé sikerült, noha triója 
igen kedves." (D'isoz Kálmán: f. m. 
13-14.) E két gy űjteményt Arnold 
egy-egy dalával a Magyar Nemzeti 
Múzeum ő rzi, ugyanúgy, mint Arnold 
kéziratban fennmaradt zenei lexikonát, 
néhány egyházi m űvét és a nyomta-
tásban is megjelent Valódi Éneklő  
Magyar- és Erdélyország kántorai szá-
mára cím ű  gyűjteményének 2. füzetét. 
E könyv címlapjának fele hiányzik, 
így csak a cím egy része olvasható 
rajta és az 1839-es évszám, a címlap 
belső  részén pedig akönyv haszná-
latára adott engedély töredéke. D'Isoz 
Kálmán szerint e gy űjtemény énekei 
igen egyszer ű , sőt „lapos" feldolgo-
zásúak, s szerz őjük •az egyszer űség 
kedvéért „még az összhangosítás sza-
bályaival sem tör ődik". (•I. m. 17.) Ar-
nold György bunyevác énekeskönyvé-
bő l, a Pismenik ...-bő l két példány ma-
radt fenn, egy Zágrábban és egy SIa-
vonska Požegán. E gy ű jtemény egyik 
dalát, a Veseije ti naviš ćujem kezde-
tű  karácsonyi éneket még ma :is ének-
lik Szabadkán. 

A szabadkai Teréz-templom kotta-
tárában megtalálható még néhány, saj-
nos nem teljes partitúra. E m űveket 
tanulmányozva is arra a következte-
tésre juthatunk, hogy Arnold kiváló 
zenei tehetsége és hihetetlenül nagy 
szorgalma azért nem bontakozha-
tott 'ki teljesen, 'mert nem volt 
meg hozzá a kell ő  elméleti alapja. 
így például a Graduale Solenne érde-
kes motívumainak hatását is formai 
és más zeneszerzéstani hibák rontják. 
Egy komoly zeneakadémiai tanulmány 
hiánya Arnold — társszerz ő  nélkül ;ké-
szült — m űvein sajnos érezhet ő . Ez 
természetesen mit sem von le elévül-
hetetlen érdemeib ő l, amelyeket ma-
gának úttörő  jelleg ű  szervez ő- és al-
kotómunkájával szerzett. D'Isoz Kál-
mán szerint: „Arnold György zene-
szerző i munkásságát nézve, hangsú-
lyoznunk kell, hogy nem m űveinek bel-
ső  tulajdonságai ő rzik meg szerz őjük 
emlékét, hanem az, hogy ő  akkor, 
abban az id őben volt zenénk fáradha-
tatlan harcosa, s tegyük hozzá, a 
dalmű , az énekes játék m űvel ője, a-
amikor e téren a kezdet kezdetén 
állottunk. E munkásságával érdemelte 
ki az utókor elismerését, háláját." 
(I. m. 17.) 
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ÉLETRAJZI ADATAI 

1781. június 5. 
Születik a Pest megyei Taksony köz-
ségben mint Arnold József kántor és 
Böhm Katalin második gyermeke. 

1784 
Az apa a híres búcsúhelyen, Hajóson 
vállal kántori állást; ide költözik a 
család, György itt végzi az elemi is-
kolát, zenét édesapjánál tanul. 

1791 — ? 
Pécsett végzi a középiskolát, jogi pá-
lyára készül. 

1796 
Meghal az édesapja. 

? — 1800 
Kalocsán Pöhm Pál székesegyházi kar- 
mesternél zenei tanulmányait folytatja. 

1800. április 19. 
Benyújtja folyamodványát tanára aján-
lólevelével a szabadkai Teréz-templom 
karnagyi állására; felveszik próbaévre, 
amelynek eltelte után megerősítik 
állásában. A Teréz-templomnak ekkor 
még csak egy kis létszámú férfikara 
van, amelyet Arnold orgonán kísér. 

1802 
Házasságot köt diákkori .kedvesével, 
Malek Jozefával Matek Mihály pécsi 
katonatiszt leányával. Házasságukból 
öt gyermek származik: Frigyes, Antal, 
Károly, Ferenc, Mária. 

1803 
Sikerül elérnie a városi tanácsnál, 
hogy a város a templomi énekkar 
mellé öt zenészt is szerz ődtessen, 
akikkel később világi rendezvényeken 
is fellép. Ugyanekkor javasolja zene-
iskola létesítését is; javaslatát elvileg 
elfogadják, de gyakorlati megvalósítá-
sára nem 'kerül sor. 

1804-1814 

Tizenkét növendéket tanít ingyen ze-
nekari hangszerekre, hogy a város ze-
nekarának kib ővítésérő l gondoskodjék. 
„Privát zeneiskolája" a mai szabadkai 
zeneiskola őse, az általa felnevelt ze-
nészekb ő l álló együttes pedig a mai 
filharmonikus zenekar ősének tekint-
hető . 

1809 

Tanítványaival koncertet rendez; ez 
az első  nyilvános hangverseny Sza-
badkán. 

1810 

Hangversenyt rendez ének- és zene-
karával a budai t űzvész károsultjai 
javára. 

1813 

A cannonica visitatio dicsér őleg nyi-
latkozik Arnold tudásáról és tulajdon-
ságairól. 

1814 

Ettő l az évtől kezdve városi támoga-
tást kap „zeneiskolája". VII. Pius pá-
pa kiszabadul a francia fogságból, Ar-
nold offertóriumot komponál ebb ő l az 
alkalomból. 

1816. június 15. 

Fent említett offertóriumáért brevét 
,kap VII. Pius pápától. 

1819 

Megjelenik els ő  műve nyomtatásban, 
a Pismenik ... c. bunyevác énekes-
könyv Eszéken. 

1823 

XII. Leó pápa koronázására offertóri-
umot ír. 

1825 

Felajánlja 	a 	Székesfehérvármegyei 
Színtársulatnak, hogy jutalmazás nél-
kül komponál számára nemzeti tárgyú 
kórusm űveket, melodrámákat stb. 

182E 

Offertóriumáért brevét és aranykitün-
tetést kap XII. Leó pápától; befejezi 
négykötetes zenelexikonát. 

1826. július 10. 

Nyilvánosan ünnepli a városi tanács 
a kitüntetés alkalmából, és annak kap-
csán, hogy elkészült els ő  színpadi m ű -
ve, .a Kemény Simon cím ű  melodrá-
ma. Ugyanekkor megválasztják tanács-
noknak is. 

1826. július 24. 

Arnold Kemény Simonjával megnyitják 
a szabadkai Nagykávéházban felépített 
színháztermet. 

1831 

XVI. Gergely pápa trónra lépésére 
írt művéért brevét kap. 

1832 

Elkészül Mátyás király választása cí-

m ű  operája, amelyet Heinisch József-
fel közösen írt. 
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1834. január 16. 

Arnold Kemény Simonjából a Pirosló 
nap ... kezdetű  karének és a Kisfa-
ludy-versre írt kórusm ű , Adja Isten, 
hogy a magyart ... kezdetű  szerepel 
egy kolozsvári hangversenyen. 

1834. március 23. 
Hangverseny Budán, amelyen el őad-
ják egyik nyitányát, valamint egy-egy 
kórusművet a Kemény Simonból és 
a Mátyás király választásából. 

1834. július 24. 
A budai színházban . Kisfaludy Ilkájá-
nak felvonásai között Arnold nótáiból 
adnak elő  nagy sikerrel. 

1835. április 19. 

Hangverseny Szabadkán városi zene-
karával és az itt állomásozó katonaze-
nekar közrem űködésével. 

1836 
Koncert a szabadkai kórház javára, 
amelyen két gyermeke is fellép, Fri-
gyes fuvola- és zongoraszámokkal, 
Mária zongoraszámmal. 

1837. február 21. 
Debrecenben el őadják A gotthardhe-
gyi boszorkány című  melodrámáját. 

1839 

Befejezi énekeskönyvét, a Valódi Ének-
lő  Magyar- és Erdélyország kántorai 
számára cím űt, amely az év minden 
napjára való énekeket tartalmazza. 

1840. április 

Furdek Kelemen gimnáziumi igazgató, 
könyvrevizor megadja az engedélyt a 
fenti énekeskönyv használatára. 

1841. május 12. 

Marosvásárhelyen színre kerül Arnold 
és Heinisch operája, a Mátyás király 
választása. 

1844. június 28. 

Meghal a felesége. 

1848. június 

Kinevezik az ideiglenes csendbizott-
mány tagjává. 

1848. október 25. 

Meghal Szabadkán. A Teréz-templom 
kriptájába temetik el. 

1908 

Halálának 60. évfordulóján kriptáját 
márványtáblával is. megjelölik. 

M ŰVEINEK JEGYZÉKE 

VILÁGI M ŰVEK 

I. Színpadi művek 

Kemény Simon. Melodráma Kisfa-
ludy Károly szövegére. 1826. 
Mátyás király választása. Opera 
Heinisch Józseffel közösen Szent-
jóbi Szabó László szövegére. 1832. 

A gotthardhegyi (= endorbeli) bo-
szorkány. Melodráma Schuster An-
tal szövegére. 1837. 

II. Népies műdalok 

Magyar nóták a budai színtársulat 
részére. 1834. 

Magyar nóták a Veszprémi Zene-
társaság kiadásában. 
Magyar nóta a Bartay-féle gy űjte-
ményben. 

Ill. Egyéb világi művek 

Magyar táncok. 
Zenekari nyitányok. 
A vesztett rózsa. Sárosi Gyula 
költeményére. Románc. 

4. Gyászmars zongorára. „Lekottázta 
André Pál maga hasznára 1842 
Szegeden." 

EGYHÁZI M ŰVEK 

1. Misék 

1. Sparta.. Mise. C-dúr. Énekkarra, ket-
' 	tős zenekarra és orgonára. 1848. 

2. Mise. B-dúr (német szöveg). Ve-
gyes karra, zenekarra és orgonára. 

3. Halotti mise (magyar szöveg) 
g-moll. Egy énekhangra és orgo-
nára. 1847. 

11. Offertóriumok 

Nagy offertórium (VII. Pius pá-
pának fogságból való megszabadu-
lására). 1815. 

Offertórium Szent Istvánra. A Lö-
wenritter c. opera motívumaiból. 
1805. 
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Offertórium Szent Istvánra, A Don 
Juan és á Schweizerfamilie opera 
motívumaiból. 

Offertorium pro Festo aniversarii 
electionis et coronationis SD Pa-
pae Leonis. 1823. 
Oftertorium e-moll de Beata Maria 
Virgine. (A hajósi templom részé-
re.) 1826. 
Offertorium C-dúr de Beata Maria 
Virgine. 
Offertorium de Beata Maria Virgi- 
ne SS. Pie IX. dedicatum, e-moll. 
1846. 
Offertorium in diem Ascensionis 
Domini. 

9. Offertorium f-moll de Passione 
Domini. 

Offertorium f-moll in Festo Cor- 
poris Christi. 
Offertorium G-dúr in Festo Cor- 
poris Christi. 

12. Offertorium mit und ohne Echo 
(Visszhanggal és anélkül). 

Offertórium G-dúr. 
Offertórium húsvétvasárnapra. 

Ill. Liberák 

Libera. 1809. 
Libera honi nyelven. g-moll. 1847. 

Libera honi nyelven. e-moll. 1847. 

IV. Himnuszok 

Hymnus pro assumptione Beatae 
Mariae Virginis. (Teljes karra.) 
Hymnus de SS. Trinitate et Beata 
Marfa Virgine. 

Hymnus Dominica in albis. 
Hymnus Omnium Sanctorum. 
Hymnus Nativitatis Jesu Christi. 
Hymnus Ascencionis Jesu Christi. 
Hymnus de Beata Maria Virgine. 
Hymnus de Trinitate. 
Hymnus de Assumptione. 
Hymnus Nominis Jesu. 
Hymnus pro Martybus et Beata 
Maria Virgine. 

V. Egyéb egyházi művek 

Te Deum. Zenekarra és vegyes 
karra. 1833. 

Tantum ergo. 1810. 
Tantum ergo C-dúr. Vegyes karra, 
zenekarra és orgonára. 1832. 

Regina Coeli C-dúr. Vegyes karra, 
zenekarra és orgonára. 
Et incarnatus est, in Festo Annun-
ciationis. 
Graduale Solenne de Comuni 
Confesore. Vegyes karra, zene-
karra és orgonára. 

IRODALMI MŰVEK 

Pismenik iliti skul pjen je pisama 
razlicsitih ... Eszék, 1819. 
Historisch-musikalisch 	biographi- 
sches Tonkünstler-Lexicon. 4 kö-
tet. 1826. 
Valódi Éneklő  Magyar- és Erdély-
ország kántorai számára. 2 füzet. 
1839. 

A SZÖVEGBEN ELŐFORDULÓ EGYHÁZZENEI SZAKKIFEJEZÉSEK JELENTÉSE 

graduale (= lépcsőfok) = a mise 
része, amelyet eredetileg az oltár 
Pépcsőjén énekelt az előénekes, majd 
a gyülekezet válaszolt. Kés őbbi for-
májában a templomi kórus adta el ő  
kísérettel vagy anélkül. 

himnusz = eredetileg hangszerrel 
kísért vallásos ének, tágabb értelem-
ben minden lírai vallásos költemény, 
illetve dal. 

libera (libera me = szabadíts meg) 
= a rekviem (gyászmise) esetenként 
előforduló zárótétele. 

mise = a templomi mise énekes 
részeinek elkülönítése és összekapcso-
lása révén létrejött zenei m űfaj, a-
mely az európai zene 1350-1600-ig  

terjed ő 	időszakának 	legjelentősebb 
m űformája; a bécsi klasszicizmustól 
kezdve (1750) a mind nagyobb zeneka-
rokra komponált miséket egyre in-
kább a hangversenytermekben adták 
elő . 

offertórium (= felajánlás) = hang-
szeres közjáték a mise keretein be-
lül. 

solenne = ünnepi 

Tantum ergo = Aquinói Szent Ta-
más Pange lingua című  himnuszának 
ötödik versszaka, amelyet külön is 
meg szoktak zenésíteni. 

Te Deum = középkori egyházi him-
nusz, amelynek latin szövegét több 
jelentős zeneszerző  is megzenésítette. 
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I RODALOM 

D'isoz Kálmán: Arnold György. Pes-
ti Könyvnyomda, Budapest, 1908. 

Pálinkás József: Muzička škola u 
Subotici. Kézirat. 

Schullhoff József: Az elfelejtett 
zeneszerző, aki megalapozta Szuboti-
ca zenekultúráját. Visszaemlékezés Ar- 

nold Györgyre ... Napló, Szabadka, 
1934. július 22. 23-24. 

Szabolcsi Bence: A XIX. század ma-
gyar romantikus zenéje. Zenem ű kiadó 
Vállalat, Budapest, 1951. 

Blaško H. Vojni ć : Moj grad u 
davnini. Subotica 1391. do 1941. Su-
botica, 1971. A szerz ő  kiadása. 

(Folytatjuk) 
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OLVASÓNAPLÓ 

KÉT KRITIKA EGY KÖNYVRŐ L 

Cesta domov. 
Vyber zo sú časnéj •mad'arskej krátkej prózy v Juhoslávij. 
Obzor, Novy Sad, 1975. 

IRODALMUNK  VISSZH:ANGJAI 

Irodalmunk termékenyít ő  erej ű  értékmér ő je az is, hogy hangja milyen messzi-
re jut el. A zene, aképz őm űvészet, az építészet hírének nyitott az útja, mert 
„nyelve" nemzetközi: közlését nem kötik más nyelv űek el őtt ismeretlen bék-
lyák". Az irodalmi alkotás számára közvetít ő  kell, hogy a más nyelven olvasó 
is megértse, s a több nyelvet beszél ő  égtáj alatt zavartalanul bejusson az iro-
dalmi köztudatba. Ittmegint a szerep a domináns a világ színpadán. A nagy 
népek irodalma, mely világnyelveken íródott, gyorsabban jut el a kis népek olva-
sóilioz, mint fordítva, mert a világnyelvet beszél ő  olvasók el vannak telve a 
maguk iroda lmával. Éppen ezért a kis nemzetek ebben náluk gazdagabbak: is-
merik a saját irodalmukat, és jobban ismerik a világirodalmat, mert érdekl ő -
désűk minden nép alkotói tevékenysége felé fordul. Ezen a ponton tovább 
is lépnek: mindig újabb és újabb lépéssel egymás felé. A legszebb példát 
éppen ők adják a szellemi-irodalmi együttm űködés területein, mert hosszabb 
lemaradás nélkül ismertetik és ismerik is egymás alkotásait. 

A jugoszláviai magyar irodalom fejl ődésének új szakaszában az utóbbi 
esztendőkben nem egy ilyen értékes visszhanggal találkozunk. íróink m űveit: 
Debreczeni József, Herceg János, Sinkó Ervin, Majtényi Mihály, Szirmai Ká-
roly és .a fiatalabb írónemzedék tagjainak nem egy kötetét lefordították szerb-
horvát nyelvre, s így alkalom nyílt arra, hogy terebélyesedjen olvasóközön-
sége: a nemzetiségek irodalma beleáradjon a nemzetek irodalmába. 

Most az irodalom iránti érdekl ődés emelkedésének jegyeit hangsúlyozva 
egyújabb kivételes eredményrő l adhatunk számot: a kis népek egymás felé 
hajlásának adys megnyilatkozásáról, éspedig egy reprezentatív kötet meg-
jelenése kapcsán. 

Régi olvasó vagyok, mohón kapok minden új és újat ígér ő  könyv után, 
de az utóbbi hónapokban kevés könyv jelentett számomra olyan bels ő  meg-
elégedést és meglepetést is, mint a jugoszláviai magyar elbeszél ők s z I o-
v á k nyelven megjelent antológiája, minden tekintetben figyelmet érdeml ő  
kiadásban. Mert ha egy kiadó — az 'újvidéki Obzor Lap- és Könyvkiadó válla-
lat a petr őci művelődési közösség 'közrem űködésével — olyan gondos kivi-
telezés ű  kötetet ad ki a mellette él ő  magyar nemzetiség íróinak novelláiból, 
mint az 1975-ben Újvidéken megjelent Cesta domov (Útban hazafelé) cím ű  
kötet, a szerkeszt ők, műfordítók olyan összeválogatásával, mint ahogy azt 
ebből a kötetb ő l látjuk, akkor az elismerés és a köszönet legmelegebb hang- 
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ián kell szólnunk errő l a vállalkozásról. Ez az a fennebb említett fejl ődési 
szakasz, mely mutatja: szellemi, irodalmi együttm űködésünk útjai merre ha-
ladnak tovább, túlhaladva minden eddigi szép gesztusnak tekinthet ő  courto-
isie-t, amivel a sokáig „önmagunknak írunk"-tól nemigen juthattunk messzebbre 
a mi vajdasági olvasói köreinktő l. 

Az a régi gyakorlat, amellyel már nem egy más nyelv ű  antológia össze-
állításánál találkoztunk, itt is érvényesült. A jugoszláviai magyar elbeszél ő k 
szlovák nyelvű  kiadói dr. Bori Imrét, a Különös ajándék cím ű  magyar antológia 
szerkesztőjét bízták meg azzal, hogy a jugoszláviai magyar elbeszél ők közül 
ki kap helyet ebben a kötetben. Bori Imre az imént említett kötet kompozí-
ciós egységét meg őrizve tizenegy novellaírót vett be a szlovák nyelv ű  anto-
lógiába. Sorrendje a következ ő : Szirmai Károly, Majtényi Mihály, Herceg Já-
nos, Németh István, Major Nándor, Varga Zoltán, Gion Nándor, Gobby Fehér 
Gyula, Brasnyó István, Holti Mária és Végel László. Esztétikai és irodalom-
történeti elgondolásának lényegét a nemzedékek fellépésének sorrendje ha-
tározta meg. Ez kétségtelenül egy átgondoltkompozíciós egység, amely vá-
logatásában képet ad a szlovák olvasónak a jugoszláviai magyar irodalom 
novellistáinak értékeir ő l, mert legnagyobbrészt maradandó darabokat találunk 
ebben a gyűjteményben. Ezért így ez is különös ajándéknak számít 
valamennyiünk számára. 

Jóllehet az Obzor gondozásában megjelent m ű  reprezentatív kötetnek szá-
mít, mert első  ízben sorakoztatja fel így szépprózánk m űvelőit a szlovák be-
fogadók el őtt gondosan megírt utószóval s életrajzi adatokkal is, az olvasóban 
nem támadhat ,hiányérzet, mert jól tudja, 'hogy egyetlen antológia, még a 
reprezentatív antológia sem lehet teljes, csupán ízelít őt adhat abból, ami iro-
dalmunk termőterületein már rég megért, vagy érésben van, vagy a holnap 
biztató szép ígéretei közé tartozik. 

LÉVAY ENDRE 

KERESSÜK SZOMSZÉDJAINKAT 

A tévé és a rádió által sugárzott m űvészeti és kulturális m űsorról sohasem 
tudhatjuk teljes bizonysággal, hogy eljutott-e a hallgatóságig, a néz őkig. Ha 
a néző  és a hallgató nem nyitja ki készülékét, nyugodtan úgy vehetjük, hogy 
a mű sor meg sem valósult. 

A könyv egészen más. Önmagában materiális bizonyíték, és mint ilyen, 
az olvasótól függetlenül is létezik. Legfeljebb küldetésének nem tesz hiány-
talanul eleget, ha az olvasó nem fedezi fel, mert esetleg el sem jut hozzá. 
Szándékunktól távol áll, hogy a fenti észrevételt az alábbi, bizonyos értelemben 
úttörő  jelentőségű  kötetre vonatkoztassuk, legalábbis nem tehetjük ezt teljes 
érvénnyel. Mert hiszen a Cesta domov című  könyv, amely a jugoszláviai ma-
gyar novellisták legjava m űveinek válogatásából állt össze a jugoszláviai szlo-
vák olvasótábor részére, mégiscsak megjelent. Éspedig szolid, ízléses 'kivi-
telezésben. 

Talán nem mondhatjuk, súlyos hiba, hogy nem, vagy csak igen nehezen 
kapható. Inkább csak amolyan önérzetbe vágó dolog, hogypéldául hiába is 
keresi az ember a könyvkereskedések kirakatában ezt az itt él ő  népek és 
nemzetiségek kultúrájának közelebbi kölcsönös megismerése szempontjából 
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nagyon jelentős kötetet, mert nem szerepel a többi kiadvány társaságában. 
A könyvárusok nem árulják. Egyedül a petr őci könyvesboltban kapható. Mon-
dom, önérzetbe vágó dolog, 'els ősorban talán azok önérzetét sérti, akik lefor-
dítására és `kiadására vállalkozták. 

Mert a Cesta domov című  novellagyű jtemény eddig példa nélküli vállal-
kozás. Különösen ha figyelembe vesszük, hogy az itt él ő  nemzetiségek egy-
más közötti megismerésének szükségességét hosszú évek során (nem túl 
nagy eredménnyel) hangoztatott és követelt megállapításokból, fogadalmak-
ból, határozatokból váltott valóra valamicskét az irodalom területén. 

Hogy félreértés ne essék: a legf őbb hiányérzet nem a kötet bizonyos 
fogyatékosságaiból ered. Most döbbenhettünk csak rá, hogy ez a könyv mennyi-
re egyedülálló, hogy például viszonzásul, itt él ő  szlovák költők vagy írók 
magyarra átültetett m űveiből semmit sem állíthatunk cserében e könyv mellé. 
Noha a Cesta domov tulajdonképpen egyiklegnagyobb eredménye általában 
a vajdasági fordításirodalomnak (mert nem a számbelli kisebbségnek a több-
ségben itt él őkirányába lerótt „természetszer űbb"kötelezettségét, de igenis 
együttélésünk legelemibb és egyben mindennapi kölcsönös szellemi szük-
ségletét példázza), egyben eredménytelenség is. Hiszen mostanában nem 
csupán messze az elvek mögött kullogunk ezen a téren. így például a peda-
gógusok legutóbbi téli találkozóján éppen egy szlovák nyelvszakos tanár hívta 
fel a figyelmet arra a fogyatékosságra, hogy az irodalmi tantervet részben 
képtelenség megvalósítani, mert a szlovák tanuló, aki többek között a ma-
gyar irodalom fel ő l is tájékozódik, 'egyszer űen nem juthat hozzá szlovák nyel-
vű  magyar irodalmi alkotás'hoz. 

Ebbő l nem 'nehéz kikövetkeztetni, hogy hasonló a 'helyzet a más anya-
nyelvű  diákok esetében is. Míg tehát +már az iskolai tantervi gyakorlat a 
kulturális kölcsönösség és egymásba fonódás kapuit szélesre tárta, sajnos, 
addig egy másik területen: irodalmi életünkben mindmáig javarészt medd ő  
vita folyik arról, hogy a soknemzetiségi együttélés mely fordítási szempontokat 
igényli, különös tekintettel a nemzetiségiek kölcsönös irodalmi átáramlásának 
lehetőségére. Nos, a Cesta domov egymagában többet ér például az olyan 
„lényegbevágó" kérdésnél, mint amilyen az, hogy mit és mennyit kell for-
dítani magyarról szlovákra, ruszinból magyarra és így tovább. 

A vajdasági 'magyar novellákat a novellistákat (ábécérendben: Brasnyó 
Istvánt, Gion Nándort, Gobby Fehér Gyullát, Herceg Jánost, Holti Máriát, 
Major Nándort, Majtényi Mihályt, Németh Istvánt, Szirmai Károlyt, Varga Zol-
tánt és Vég'el Lászlót) dr. Bori Imre válogatta kötetbe, ajánlotta utószavában 
a szlovák olvasó figyelmébe. Teljesebb érvény ű  bemutatásra természetesen 
nem törekedhetett, bár még egynéhány szerz őnek ebben a műfajban megva-
lósított legrangosabb alkotásával kiegészíthette volna a válogatást. Az, hogy 
Sinkó Ervin és Saller Pál neve már csak a kötet végén, a szerz őkrő l szóló 
jegyzetek között szerepel, minden bizonnyal sajnálatos nyomdatechnikai mu-
lasztás. De talán a könyv kivitelez ő inek ez a figyelmetlensége is jelképesen 
példázza azt, hogy nemzetiségeink utcáira kHépve, még 'közvetlen szomszéd-
jaink lakcímét és kilétét sem derítjük ki 'mindig egykönnyen. 

VLAOVICS JÓZSEF 
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ÉSZAK-BÁNÁT HAGYOMÁNYVILÁGA 

TÓTH FERENC: Kálmány Lajos nyomában. 
Hungarológiai Intézet, Újvidék, 1975. 

Kálmán Lajos munkásságával az utóbbi id őben nálunk is egyre többen foglal-
koznak. El őször Ortutay Gyula mutatott rá kutatásainak modernségére (az 
ÚMNGY I. kötetében), majd az ötvenes évek legelején elemezték tevékeny-
ségét s adták ki hagyatékának egy részét (Dégh Linda—Katona Imre—Péter 
László: Történeti énekek, katonadalok. Budapest, 1952; Ortutay Gyula: Alföldi 
népballadák, 1954). Sajnos harmadik jelent ős része, a népmesék és mondák, 
máig hozzáférhetetlen a nagyközönség számára, mert a kezdeti lendületes 
kiadói munka nem fejez ődött be, pedig a hagyatéknak ez a része is nélkülöz-
hetetlen anyagot tartalmaz, különösen a vajdasági kutatók számára. 

Érdekes, hogy a jugoszláviai magyar folklórkutatás csak a hetvenes évek-
ben figyelt fel Kálmány m űveire. Bori Imréé az érdem, hogy ráirányította az 
itteni néprajzosok figyelmét. Ő  derítette ki, hogy még élnek Borbély Mihály 
gyerekei, levelet is váltott a nagy mesemondó Crna Barán él ő  lányával, Ve-
rával. Ezt a levélváltást és Borbély Mihály további élettörténetét ismertette 
a Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményeinek 1971. évi 7. számában 
(13-16.). 

Tóth Ferenc és Katona Imre 1972 nyarán arra vállalkoztak, hogy össze-
gyűjtik Észak-Bánátnak, Kálmány egykori terepének ma él ő  hagyományát. Je-
lentősebb gyűjtést három faluban végeztek: Szajánban, Padén és Egyházas-
kéren. Az el őbbi ezenkívül Jázován, Oroszlámoson, Majdánban és Rábén is 
járt. Rajtuk kívül Móra Ilona, Burány Béla, Paksa Katalin és e sorok írója 
is gyűjtött ezen a vidéken. 

A folyamatos kutatás els ő  eredményeit a HITK-ben tették közzé nem 
sokkal a gy űjtés után (Paksa Katalin: Kálmány Lajos nyomában a Bánátban. 
4. szám; Katona Imre: Észak-bánáti betyárballadák. 15. szám; Tóth Ferenc: 
A halálra táncoltatott lány ballada továbbélése Észak-Bánátban. 15. szám és 
Vigballadák és románcok Észak-Bánátban. 19-20. szám). 

A négy évvel ezel őtti kutatás eredményeit összegezi nemrég megjelent 
könyvében Tóth Ferenc. Tanulmánya érthet ően nem terjed ki a begy űjtött 
anyag egészére, hanem csak a balladákkal foglalkozik. Választását valószí-
nűleg az is befolyásolta, hogy annak idején, amikor megjelentek a Szeged népé-
nek kötetei, bebizonyosodott, hogy tarthatatlan Gyulainak és Gregussnak az 
a nézete, hogy tragikus hangvétel ű  balladák csak a hegyvidéken születnek 
és élnek, míg az alföldi ember lelkéhez inkább a vidám tartalmú románcok 
állnak közelebb. 

Tanulmányában 125 balladát tett közzé; ebb ő l 110 saját gy űjtése. Leg• 
gazdagabb .a szajáni és az egyházaskéri anyag: összesen 96, tehát a gy űjtés 
háromnegyed része. Ebb ő l azonban nem szabad arra következtetni, hogy csak 
ebben a két faluban hagyományozódott ilyen sok ballada, még ha a szám-
szerű  adatok ezt is bizonyítják, mert a másik öt helységben csak szórványos 
gyűjtést végzett. Különösen félrevezet őek ezek a számok, ha tudjuk, hogy a 
legtehetségesebb adatközl ő , Móra Lajosné Fehér Vera Csókán született, éle-
tének nagy részét ott is élte le, csak a legutóbbi id őben költözött át Sza-
jánba második férjéhez, tehát az ő  ballada- és dalkincse nem a szajáni ha-
gyományból fakad. Kár, hogy a szerző  Csókán nem végzett kiegészítő  gyű j-
tést, és nem kereste meg Vera néni n ővérét, mert valószín ű leg sok új 
variánssal bővíthette volna gyűjteményét. 

Vidékünkön kevés régi stílusú ballada él még. igy van ez a vizsgált 
területen is. Az összegy űjtött .balladák kétharmada új stílusú. Ezek közül a 
családi eseményekhez, gyilkosságokhoz, balesetekhez fűződő  dalok a legnép-
szerűbbek (48), de a betyárballadák népszerűsége sem sokkal kisebb. Az előbbi- 
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eket 29 adatközl ő  énekelte, az utóbbiakat pedig 25. Az életkori megoszlás 
sem számottevő . Érdekes Katona Imremegfigyelése, hogy a betyárdalokat 
korábban elsősorban a férfiak énekelték, ma viszont inkább az asszonyok. 
Ugyanez vonatkozik a többi néphagyományra is. Úgy látszik, a hagyomány-
ő rzés végs ő  szakaszában a n ők jobban megőrzik a nép szellemi kincseit. 

Tóth Ferenc és Katona Imre a klasszikus balladák hét típusát találták 
meg 31 változatban. Ezek közül a legnépszer űbbek: A szégyenbe esett lány 
és A halálra táncoltatott lány, a Három árva és A megölt legény. Az utóbbiból 
van a legtöbb és legteljesebb változat. Ez talán azzal is magyarázható, hogy 
sok esetben affinitást mutat a Bogár Imre betyárballadával. Mind a négy tí-
pus az egész magyar nyelvterületen ismert és népszer ű . Ezt bizonyítja, hogy 
Vargyas Lajos A megölt legénynek 328, a Három árvának 176, A halálra tán-
coltatott lánynak 431 és A szégyenbe esett lánynak 299 változatát tartja számon 
A magyar népballada és Európa című  könyvében. 

Tóth Lajos részletesen elemzi a klasszikus balladákat, kivéve A szé-
gyenbe esett lány típusát. Kár, hogy ezzel nem foglalkozik, mert a szöveg-
gyűjteményben közölt négy változat közül három szinte teljesnek mondható. 
Különösen megkapó Kajári Mária dala, mert nagyon szép hasonlatokat tar-
talmaz: 

S fuss, mint a villámlás, 
Menj, mint a csapózás; 

A strófánkénti ismétléssel fokozza a ballada drámaiságát. A dal hár-
mas szerkezete ebben maradt fenn leginkább. Tóth Ferenc elemzései fontos 
megállapításokat tartalmaznak a balladák variálódásáról és továbbélésér ő l. 
Különösen jól sikerült a Három árváról és A megölt legényrő l szóló tanul-
mánya. 

Kálmány Lajos munkásságának utolsó szakaszában f ő leg meséket és 
mondákat gyűjtött. Utolsó két m űvében, a Hagyományokban, kizárólag meséket 
tett közzé. Borbély Vera visszaemlékezése szerint apja dalait nem is gy ű jtötte 
össze, pedig Borbély Mihály nemcsak mesélni szeretett, hanem énekelni is. 
A sokéves munka során valószín ű leg rájött arra, hogy dallam nélkül kevésbé 
értékes anyagot tud kiadni. Magánlevelezéséb ő l arról is tudunk, hogy érdekl ő -
dött a fonográf használata iránt. Hogy terve miért nem valósult meg, az nem 
ismeretes. 

A mostani észak-bánáti anyag tehát teljesebb, mint a Szeged népében 
közzétett változatok, mert a magnetofonos gy űjtés nemcsak a szövegeket, 
hanem a dallamokat is megörökítette. Ezeket Székely Mária jegyezte fel 
és f űzött hozzájuk magyarázatot. Megállapítja, hogy a 125ballada tartalmaz 
„régi stílusú parasztdallamot parlandó el őadásban, históriás énekb ő l, népies 
m űdalból keletkezett dallamot, új stílusú népdalnak a dallamát, asszimiláló- 
dott, illetve még mindig idegenszer ű  jövevénydallamot, népies m űdalt, mu- 
latónótát, táncnótát". Az, hogy a balladák zömének népies m űdal a dallama, 

hogy már nem él ő  m űfaj, megsz űnnek a ballada arra enged következtetni, 	gy 	 j 	g 
éneklésének alkalmai, a fiatalok körében semmilyen szerepe nincs. Nehezen 
is vállalkoznak az adatközl ők tudásuk bemutatására. Az utolsó pillanatban 
gyűjtötte tehát össze Tóth Ferenc és' Katona Imre ezeket a hagyományokat. 
Jó lett volna, ha az el őbbi teljességre törekedett volna, s a többi kutató-
ponton is több időt töltött volna, mert nem valószín ű , hogy bárki ismét gy ű j-
teni fog ezekben a helységekben balladákat. 

Sajnos Vargyas Lajos alapmunkája, a már említett A magyar népballada 
és Európa, majdnem egyidej ű leg jelent meg Tóth Ferenc könyvével. Szerz őnk 
tehát ennek beosztását, következtetéseit, típusszámait nem vehette figyelem-
be a balladák beosztásában, hanem Kriza Ildikó felosztását követte, amelyben 
furcsamód a Három árva a vígballadák, a románcok csoportjába került. Ennél 
szerencsésebb Vargyas beosztása, mert a balladák feltehet ő  keletkezési ide-
jét veszi alapul. Jó lett volna, ha Tóth Ferenc egy másik táblázatban kimu-
tatja Kámány Lajos gy űjtéseinek típusait és variánsainak számát, mert azt 
is érdemes volna tudni, melyik balladák t űntek el, esetleg került-e újabb 
típus Észak-Bánát hagyományvilágába. 

,BESZÉDES VALÉRIA 
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A LÉTEZÉS FÁJDALMA 

TANDORI DEZSŐ : A mennyezet és a padló. 
Magvető , Budapest, 1976. 

A ;magyar irodalomban talán csak Szabó L őrinc, a Föld, erdő, isten című  
ciklikus gyűjteménye volt olyan kész és pontosan komponált els ő  'kötet, mint 
a Tandorié (Töredék Hamletnek, 1968). Mindent tudott, amit egy költőnek techni-
kában tudnia kell, és mindentmegtanult, amit a kortársak, egy Babits, egy 
George és a klasszikusok Szapphótól Villonig és Baudelaire-ig .kimondtak, vagy 
elhallgattak előtte. Mindebbő l a költő i tapasztalatból összeszerkesztett egy 
versmodellt, melynek h őse egy fiatalember, aki megmerülve 'különböz ő  sti-
lizált szituációkban, végül is mindig sértetlen távozik egyik versb ő l a má-
sikba. Személyes hangon, a félálom vallomásosihletzónájában fogalmazódtak 
a versek, mégis távol az én-vers biografizmusától; nem életrajzot írt, az 
ember (illető leg az azokban az években él ő  fiatalember) állapotait vizsgálta. 
Tandori ezt folytatja tovább, csak a mesterek változtak azóta: Rilke és Pi-
linszky, Ezra Pound és Nemes Nagy Ágnes járnak el őtte, na meg immár az el őddé 
lett példa: Szabó L őrinc. Vershelyzetei pedig nem a megéltet költeménybe 
transzponáló félálom szülöttei,hanem a megfigyelteket groteszkül a lényegig 
meztelenítő , szimbólumvoltukkal a 'nappalba, a hús-vér létezésbe visszautaló, 
éppen ezért er ősen determinált álomképek technikáját követik. Tandori ese-
tében ez a példaválasztás a Somlyó György által találóan pszeudoavantgarde-
nak nevezett költői hagyományból (nevekkel jelezve: Eliot, Kavafisz, Pessoa, 
Saint-John Perse, Füst Milán, Weöres) új funkcióban új életre kelt, a példák 
statikusságát egyfajta dinamikus szemléletre váltó neoavantgarde törekvések-
hez való kötődés. A világ bizonyos fajta konszolidálásához illeszked ő  új 
személyességet vállalja: a személyiség 'életformájából a lét tényeire való 
következtetés módozatát. 

Szociológiai hátterét tekintve ez a költészet a városi középosztálybeli-
értelmiségi környezetben feln őtt és az értelmiségi életformába belen őtt em-
ber élményanyagát dolgozza fel. A világ — eseményei, tényei, viszonylatai, 
természeti rendje — csak közvetett formában, információk segítségével jut 
el hozzá: a természet — szobanövények, könyvbe préselt 'elhulló leveleikkel; 
a sport — képláttatón (televízión), sportújságon és totóeredményeken keresz-
tül; a környezet — séta a Lánchíd utca körül; a kirándulás — Balaton; az uta-
zás, világlátás — néhány szomszéd ország és Párizs, egy Belgrádban vett 
szerb nyelvű  képeskönyvben; közösség, barátság — a háború alatti össze-
zártság a pincéiben, később gombfoci-partnerek, majd zenésztársak és né-
hány személyes találkozásnyi együttlét; az irodalom — gályapad, hivatal, 
melyet az otthon „kényelmében" !is a feladat munkarendje szabályoz (for-
dítás sokoldalas napi penzumként); és még kedvenc társai, a koalamackók 
is irodalmi utalások (Micimackó, nem a harmincas évek stílusára stilizált 
Karinthy-változatban, de az eredetiben!), levelez ő lapok, figurák, trafikáruk. Élet 
helyett az élet jelzései, másodlagos megvalósulásai. Ezek az életmotívumok 
azután önálló életre 'kelnek körülötte, az élet formáját veszik fel, meghatá-
rozzák személyes pozícióját. Ugyanakkor tudatában van, hogy mindezek csak 
forma jellegűek, az élettő l különböző , csak jelölési, információt szolgáltató 
motívumok. Éppen ezért át is éli és függetleníti is őket a valóság teljessé-
gétő l: lehatárolt, térben és id őiben meghatározott kvalitás helyett térben, 
időben szabadon variálható és helyezhet ő  menyiségekként is kezeli; olyan 
motívumokként, amelyekkel eljátszva a személyes tudat számára a létezés 
különböz ő  kombinációit kísérletezheti ki. 

Így születik meg — ismét a Szabó L ő rinc-i példához fordulva — az élete 
korlátozottságait vállaló-tagadó lázadó, aki mindezt viszonylagosként, változtat- 
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hatóként és választhatóként tételezi és a törvényt fogalmazó, aki a lázadó csaló- 
dásaiból, az életét jelöl ő  motívumok változtathatatlanságából 'következteti a 
létezés tényeit. Életét tehát azért tárja fel, hogy rákérdezhessen létezésére. 

Ugyanakkor nemcsak élet- és létviszonyát vizsgálja, hanem egyúttal köl-
tészet és tudatkapcsolatát is. Ugyanis ahogy élete motívumai a létezés té-
nyeit határozhatják meg, úgy a költ ő i megvalósításon keresztül a tudatának 
működését követheti: tehát minduntalan felbontja a készre sikeredett kife-
jezéseket, megfogalmazásokat, mert azok létrejöttének mechanizmusát akarja 
követni. Az információkat feldolgozó tudatfolyamat elemzésére -vállalkozik. Ez-
zel az információknak a személyes pozíciójában elfoglalt helyét is megálla-
píthatja, másrészt éppen a feldolgozás során készíti el azokat a variációkat, 
amelyek szembesítésével az életmotívumokból a léttényeket le tudja olvasni. 

Korunk emberének a személyes életmotívumokból épített létszemléletét 
igyekszik megfogalmazni számunkra, Tandori személyes viszonyulásaink rend-
szerének törvényszer űségeit keresi. És itt hadd térjek vissza ismét a párhu-
zamul idézett Szabó Lő rinchez: az individuum problémáit vizsgálja ő  is, a ma 
emberének „magánemberi" oldalát. De — és itt a párhuzam megszakad, 
illető leg módosul Szabó Lő rinc utolsó éveire utalva — nem élezi ki ezt 
a „magánemberi" pozícióit, ezt a személyes oldalt nem állítja szembe sem 
a közösséggel, sem önmagunk „közösségi" oldalával. Nem pesszimistán az 
életbő l kivetetten pusztán ,elvontan létbe vetett, hanem az élet kiteljesítése 
számára a létezés törvényeit faggató. Természetesen él lehatároltságai között, 
elfogadja azokat, mint speciális, személyes életmotívumokat, amelyek meg-
jelenési formájukban amennyire külön választják is, jellegükben éppen hogy 
hasonlítják a többi másképpen lehatárolt, azaz meghatározott emberrel. 

És itt — már nemcsak megközelítési hasonlatként, de — példaként egy 
másik költő  lép értelmezési körünkbe: Vas István. Az ő  híd-szerepe ad biz-
tatást — igazolást és útmutatást — Tandori számára: a csak személyesség 
vállalásának is megvan .a maga igen fontos közösségi távlata, a korával meg-
nőtt költő  éppen ezt a fajtájú személyiséget kísérte végig az általa átélt 
történelem menetében, végigjárva mind tágabbra nyíló közösségével a sze-
mélyiség-kiteljesedés személyes útján. 

Az 1969-70-es évek hozzák a gyakorlatban a fordulatot Tandori pályá-
ján. Az első  kötet még „szabályos" volt, még beleilleszthet ő  a pszeudoavant-
garde-on nevelkedett költ ő i pozícióba. A lecsupaszított térgeometriai parabola 
ugyanakkor magában foglalt egy másik elemet, amelyik hordozta a kötetet 
szétvető  robbanótöltetet. Ez pedig a statikusságnak ellentmondó grammatikai 
viszonyítási rendszer (mondhatnánk úgy is): a „formális" grammatika utolsó, 
túlfeszített állapota, amely felkészült a „dialektikus" grammatika befogadá-
sára. 

A szavak jelentéstani pozíciójának megváltoztatásával pedig olyan értel-
mezési lehetőségeket szabadít fel, amelyek már túlmutatnak a szavak hagyo-
mányos jelentéstani funkcióján. Szavak szétválasztásával, a legközhelyesebb 
faviccek felelevenítésével, bárgyú szójátékok merész vállalásával, rímszavak 
egymás mellé írásával, a szavak írásképének variálásával vagy a szavak angol 
lexikonokra emlékeztet ő  kicsontozásával a jelentések olyan asszociációját sza-
badítja fel, amely azután túlmutat minden esetleges viszonyításon. 

A lecsupaszított képletek esztétikai létrejötte ugyanakkor költészetének 
csak az egyik pillérét jelenti. A másik ennek látszólag a pontos ellentéte: a 
legrészletesebben elbeszélt esetlegességek, T. D. magánszemély magánhaszná-
latra készített naplójegyzetei. F ő  témák: balatoni nyarak, egyedül és megha-
tározott baráti körben, pályakezd ő  diákotthoni tanári ténykedés, utazás Len-
gyelországban, Jugoszláviában (Belgrádban és Dalmáciában). A legsz űkszavúbb 
bezárkózás (nem a személyesbe, de a m űbe), és a legkitárulkozóbb önbemu-
tatás, — szinte egymást váltogatva. Egy általános érvény ű , abszolút koordi-
náta-rendszer nosztalgiája és a speciális berendezése. Ez lesz a második 
kötet, az Egy talált tárgy megtisztítása alapképlete, és Tandori versteremt ő  
szemléletének megnyilvánulása, melyet alkotó folyamatának elemzése során 
nevén is nevez. A speciális koordináta-rendszerben egy, a maga esetlegessé-
geit viselő  (fiatal) embertmutat be, aki öntudatlanul éli az életét. Ez a vers-
teremtő  tudat számára az amatőr jellegű  létezési forma. Ez a Nyers, ameyet 
az alkotó-elemző , a profi eltulajdonít, felhasznál, hogy ebb ől rajzolja meg az 
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általános koordináta-rendszer meghatározóit. És ezt a kétféle „ábrázolást" nem 
is egyetlen versen belül szembesíti, a „kizsákmányolás"-ra, az életmotívu-
mok felhasználására kétfajta versmodellt dolgoz ki. És ezt a távolságte-
remtést még fokozza azzal •a technikával is, hogyrendszerint id őben is lát-
hatóan szétválasztja aa kett őt: az amatőr élést és a profi létvizsgálatot. 
Ugyanis a profi jelenbeli tudati tevékenysége nem a vizsgálattal szinkron 
időben még létező  életmotívumokra, esetleg élményekre vonatkozik, hanem 
időben már jóval korábban lezajlottakra. (Rendszerint életrajzi eseményekre.) 

Ugyanakkor ezt az eseményt épít őelemeinek kiválasztásával, s őt a meg-
valósítás módjával is a hagyományos versformálástól lényegesen eltér ő  vers-
rendszer kísérletezésével és kidolgozásával érte el. És ha rokonszenvvel kö-
vetjük is útját, megtaláljuk a számunkra való rezonancia- lehet őségeket benne, 
eredményét és eredményeit méltányoljuk is, nem hagyhatjuk el, hogy ne 
villantsuk figyelmünket — legalább egy zárópoén erejéig — fonákjára is. 
Annak, a magyar lírának éppen e kötet verseivel egyidej űleg megfigyelhető  
jelenségnek a reprezentánsa ugyanis, amelyet egy kicsit önironikusan, mégis 
az eredményért, a kísérlet sikeréért is aggodó jellemzéssel a pályatárs Petri 
György jelenít meg szellemes epigrammájában, mintha fanyar-reményked ő  gör-
be tükröt tartana az egy talált tárgy megtisztításán munkálkodó költ ő  szá-
mára is: 

1969 

a .telefonvicc a levélhecc 
virágokra április elseje 
több évre prolongálva 
úi karbonkorszak kezdete 
figyeljük 
hogy lesz ligetbő l lignit 
—• talán gyémánt: 
idővel s kellő  nyomás alatt. 

Az 1969-70-es években keletkezett második kötet egymásba sz őtt sze-
mélyes és kozmikus optimizmusa után •a mostani, harmadik kötetben és az 
azóta 'keletkezett verseiben egyfajta személyes fájdalom fogalmazódik meg 
Tandori költészetében. Ez az „érzelmesség" és kifejez ője, az elégiai attitüd 
ugyanakkor nem életmotívumaiból 'következik, nem élményalapú, 'hanem mód-
szerének felülvizsgálatából származik. Egy ,módszer kiteljesedése, alkalma-
zása és önkritikája jellemzi ezt a kötetet. Már •az el őző  kötet Egy vers vá-
góasztala cím ű  versében az „elszomorodás"-t állítja szembe a kiteljesedéssel, 
de itt 'még a fausti, legalábbis a madáchi, a cselekvésben és a cselekvés 
által megfogalmazódható optimizmus munkál. A folytatás annak tudomásul-
vétele, hogy a költészetének két típusábanmegjelenített valóság id őben szét-
válik. Elvben bármennyire állandóan behelyettesíthet ő  az általános koordináta-
rendszerbe a speciális, gyakorlatban szétválik a léttényeket faggató, a vers-
alkotás jelenében zajló tudati folyamat az életmotívumokat produkáló múltbeli 
cselekményektő l. Ha elméletben elképzelhet ő  (és esztétikailag meg is valósít-
ható) az összes felhasznált életmotívummal való jelenbeli sakkjátszma, a gya-
koratban 'id őbelíleg szétválnak szeme láttára. Azaz — Szabó L ő rinc-i meta-
forával élve — az agyunk tükörszint játékában összekapcsolt elemek a való-
ságban menthetetlenül szétválnak, és ennek a szétválásnak egyúttal léttör-
vény ereje is van, vagyis saját építményét rontja le az építés pillanataiban. 
Ezáltal — a korábbi egységet továbbra 'is nosztalgiikusan megcélozva-fenntartva 
— születik meg 'költészetének a kötet címében is jelölt kett őse: A mennye-
zet és a padló. Egy zárt egység részei ezek, ahol a szétválasztásban még a 
hierarchia is jelölve van: az általános érvény ű  létösszegezés, és a napi cse-
lekvések színhelye-porondja. És ezt az egyszerre épít ő  és bontó folyamatot 
személyesen tekintve már csak elégikus távolságtartással lehet tudomásul 
venni. 

így találkozik Tandori azid őélménnyel, amely nála nem az elt űnt idő  
visszakeresése, jelenbe kívánása, de az összetartó dolgok rendszerezője. Ugyan-
azon helyek — például az átélés során az adatokat begy űjtő  és a feldolgozás 
során az adatokkal eljátszó tudat — id őben különböző  viszonyokba vonhatók 
és különböző  feladatok, cselekvések színhelyei lehetnek. Az elégia versbeli 
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feladata ebb ő l következően nem egy helyen, különböző időkben szerveződött . 

rendszerek összegy űjtésének, jelenbe vonásának vágya, hanem a szétszakított-
ság tudomásulvétele. 

Egykor, gyermekkoromban 
. s ezt úgy mondom, hogy már hozzáteszem: 

„Emlékszel?" ... a kvarc megártott nekem! 
Emlékszel ... ez már csak egyikünk dolga. 

A téma-felvonultatás után következik a.kidolgozási rész. A múlt és je-
len közötti ű r kitöltésének meg-megújuló akarása. 

Még hat sor. Ezt kell jól kitölteni. 
Még öt. Még sok minden pótolható. 
Négy. Három. Kettő. Egy. 

A célnál hirtelen a szakadék nyílik meg. 

A „valami" 
Igy lesz a ... hol lesz?... semmire se jó. 

Igen, a padló és a mennyezet szétvált, bár az egység, a betetőzés irány-
jelzése megmaradt: 

Egyszer már volt, s még egyszer lesz a „végén". 

Bár ez is inkább csak a párhuzamosak esélye, amelyekr ő l még elemiben 
megtanultuk, hogy a végtelenben (azaz jelölve: co-ben) találkoznak. De vajon ez 
igaz is? Közhely vagy evidencia? Hiszen épp ez a pont, ahol Bolyai megbon-
totta az euklideszit, megalkotva az abszolút geometriát. Tehát csak az „egy-
szer már volt" van, és a „még egyszer lesz" nem fér bele semmilyen általá-
nos képletbe? így születik meg Tandori elégiája, a párthuzamosak reménytele-
nül-reménykedően bizonytalanná tett (: „talán") nem találkozásának tudomá-
sulvétele. 

Talán csak ennyit jelent a „te és én". És ebben a kett ősségben hatá-
rozódik meg a szomorúsága, amelyet a tételesen 'is kimondott vidámság ellen-
pontoz: a múltban 

Tudja, ahogy elnézem ezt az egy-két dolgot, 
képzeletem pár évet szívesen visszaforgat. 
Amikor még az ilyes fentebbieket halálos komolyan gondoltam; 
és isten tudja, mégis sokkal vidámabb voltam. 

Ćí gazdagodott: az idő  elkülönítette rendszerek sorakoznak, szaporodnak 
benne; de veszített is: a csak tudatában 'maradt rendszerek az életben meg-
szűntek létezni. És a folyamat során ő  maga is az id őben személyes létezése 
részeit elhagyta. „A jónál jobb, kevesebbnél kevesebb gyarapszik egyre." 

Tandori ugyanakkor neméletösszegezésre használja ezt a folyamatot, 
hanem a létezés tényeinek tudomásulvételére. Eddig csak hetyke kíváncsi-
sággal faggatta ezeket, most már berendezkedik a tudomásulvételre. És ezzel 
egyúttal ismét személyesen jelenik meg. Ugyanis játékkal igyekszikkifogni 
rajta. A voltat, az életmotívumokat most már nem azért idézi fel, hogy álta-
lános képletet alakítson bel ő le, a profiság másfajta átalakításban jelentkezik. 
A voltnők a továbbélésében. Nem id őben fejleszti tovább történeteit, hanem 
elégikusan, ott a maguk idejében alakít fiktív, a többib ő l következ ő  jelenete-
ket, illető leg azok akkori elmaradásain szomorkodik. 

És tudja mit nem bánnék? 
Ha eggyel többször találkozhatnánk még, 
érti? Akkoriban. 
Nagyobb csoda lenne ez, mint aggkoriban 
— életbiztosításra/ — végelgyengülni. 
(Nagyobb, mi?) 
Ettő l az én hitetlen lényem is meg tudna rendülni. 
Megérkeznénk, középdélel őtt tájban, 
hogy azt a kékcsíkos hétalvó képét el őször lássam. 
De legyünk rövidek. 
Több kevesebb. 

fordítva. Kevesebb több. 
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Kiben nem él a vágy: változtatni utólag az akkor volton; vagy: mostanra 
megidézni a voltat. Az irodalom is feldolgozta mindezt, — Tandori mást kí-
sérel meg. És valljunk igazat, nem így vagyunk-e gyakrabban magunk is: nem 
a mostra várnánk a volt vágyaink teljesedését (talán zavarba is ejtene hir-
telen jelenléte), ,hanem az akkor kihasználatlan pillanatokat sajnáljuk, az akkor 
speciális rendszerét gazdagítanánk most, hogy több emlélkünk legyen? Vagy 
hogy mi magunk is többek legyünk? Vagy csak egyszer űen: a megszokott 
reflexszel fordulunk — és aztán az Ijedt csodálkozás! — már halott hozzá-
tartozóinkhoz, ismerőseinkhez tanácsért, véleményért? Vagy csak egy korább-
ról elmaradt vagy épp most érdekessé váló információért? A megszokottság 
természetességével, és fejezzük be mozdulatunkat egy szimbolikus lemondó 
kézlegyintéssel. De hát az elégikus távlat józanságra is int: több kevesebb, 
kevesebb több. Azaz marad az egyenleg: az id őbenlezárt valóság tényei 
változtathatatlanok. 

A létezés szomorúságára ébredt ember, miután hiába igyekszik kifogni 
játékkal a változtathatatlan tényeken, végül rájön e játéka sajátos, csak ön-
vigasztaló jellegére, és ez még inkább kétségbe ejti. Innen kell visszatérni 
a józan tényekhez, a jelenhez: 

... mindegyre másul 
A helyzet. Új tények csúsznak alám, 
S mini egy sikkasztás, olyan azután; 
Olyan vagyok; én innen, s a világ túl; 
S a szándékok arany-alapja, hátul: 
Ha én azt egyszer úgy elmondanám... 

Látod, ennyi minden van. 

Ebben a pozícióban már a sakkjátszma patthelyzetbe lép: 

Itt? Egy doboz garzontea 
őrzi, hogy sehol már, de valaha — 
Vagy: őrzi: soha már, de valahol. 

És ez az elégia végét jelenti. íme a jelen helyzet, mely ismét a tények-
hez vezet vissza, eloldja az id őjáték lehetőségét, a múltat: „nem hozhatlak 
fel kifogásul". Talán már egy újabb, negyedik kötet alappozíciójának rögzí-
tése ez: a változó tények között. 

De egyel ő re térjünk vissza a létezés szomorúságát vállaló költ őhöz, aki 
szomorúságát éppen gyakorlati okokra is visszavezeti: a kik között vagyok szo-
morú, ki néz engem kérdésére. Amikor „Samu"-val elmélkedik a múlt és jelen 
különbözésein szinte az angol „tapadó kérdés" mintájára, reflexszer űen, tár-
sat keresve teszi hozzá észleléséhez: „Maga nem?" „Alapfogalmai" között 
pedig első  helyre az „ők" meghatározása kerül: 

„ők" bárki, magamon kívül. 
Sőt, én magam is, ha valaki épp úgy-büvöl. 
Személyiségünk egyre bővül; 

Mi az, ami ebbe a személyiségbe fogható? A b ővülés az egység sé-
relme nélkül elkövetkezhet-e? 

az ember néha egészen váratlanokat b ődül; 
de hogy a „kettőt" önmagában elérje 
— hadd reméljen, hadd remélje —: 
majd csak idővel. 
Aml meg két darabból kettő, bármily elrettent ő, 
nem oly rettentő . 
Múlik valamelyest a tetterőn. 
Hát ez van. 

Ami az időbeli szétosztottság szomorúságát adta, az most a személyes 
kopcsolatok jelenlegi szétváltságában testesül meg újra. „Elrettentő ", — ami-
kor e ténnyel el őször találkozik az ember, de ha elégiába fogja, történetté 
kerekíti, és végül életmotívumokként mutatja fel, — megszokható: „nem is 
olyan rettentő ". 
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Mindez pedig, amit költészetében összegy űjtött, számára nem tételez-
hető  a magányos személyiségben. A teljesség csak úgy fogalmazható meg 
számra, ha oszthatóvá válik, nemcsak saját eredményként mutatható fel: 

Ne is mondd, külön, „minden ide köt"; 
hiszen neked ez úgy van mindig-egyben, 
ha érezheted: egyben lehetetlen, 
és bujkálhatsz az értelmek között. 

Ez a magános személyiségb ől való kilépés vágya a sokfelé kapcsoltság, 
a nyitottság eszményét . fogalmaztatja meg vele. Nosztalgiája a mindenfelé 
figyelő-kapcsolódó ember: 

Csak: ha kapud elé jönnek a labdák, 
(e labdák!), mintha egyszerre több fejjel 
bólintanál rájuk, mint ... mint egy ember 
általában! 

Az az ember, aki az egész emberiség nevében beszél? Van ilyen? Hi-
szen az ember minduntalan a lefokozódás hangjait hallja: „Csak". És akkor, 
hirtelen, egy szójáték felveti, és ezzel el is veti az eszményt: 

S most jön a meglepetés. Ezt a példát 
korántsem ön-okulásom kívánta. 
Hát kié? Senkié! „Az istenért!" 
Kinek van emberből négymilliárd ja???? 

Hát igen: ahogy az id ő  elszakít a múlt pillanatokban volt kapcsolatok-
tól, úgy a jelen személy elválasztódik az ők-tő l, még kettő  sem lehet egy, 
nemhogy négymilliárd. Mégis szemben áll ezzel a ténnyel is, éppen huma-
nista programjából következ ően: szomorúsággal tölti el ez is. Elégiája csak 
a maradék kapcsolatlehet őségekre való berendezkedés. 

s ahogy verik egymást alattomosmód, 
lesvén, „háttal kapják-e épp a bírót", 
a meccs-lázban égő  játékosok, 

te — vagy helyettesed: „valami medve" —, 
tehát: te, szemernyit se tülekedve, 
kis furcsa érzéseik okozod. 

A lefokozódás fájdalma is munkál ebben a szomorúságban, de a rész-
vállalás elszántsága is. De ez a •részvállalás nem részt vállalás: a meccsb ő l 
-való {kilépés következménye. 

Weöres Sándor annak idején már tételezte ezt a kett ősséget: a világ 
eseményeiben való praktikus részvételt, és t őle külön választva a teljesség 
felé gravitáló, az életmotívumoktól elforduló, a (létezés evidenciáinak világá-
ban kiteljesedhető  átlényegülést; Számára ez az etika megkett őzésével jár: 
egy praktikus és egy ideális ,magatartásmodellt illesztett egymás mellé. Weöres 
ezt a megosztottságot a társadalomból következteti, és a létezés vizsgálatá-
ban kárpótolja magát. 

Tandori számára fájdalmas ez a kett ősség. A llétezésbőí származtatja, és 
igyekszik pótszerekkel feloldani: a közösségi összetartozást a közösség in-
formációival való töltekezéssel helyettesíti, és természeti szimbólumokkal (lásd: 
koalamackók) kárpótolja magát. Ésmarad a személyes kötöttség: amely már 
nem versben átélt .megnyilvánulás, csak versbe idézett kapcsolatteremt ő  szán-
dék (idézetek beiktatása, kett ősök rögtönzése — pl. Kondor Bélával, azaz 
„Samu"-val). 

Pedig ez a megosztottság, ellentétben az id őbenmeghatározott szét-
tagoltsággal: nem léttörvény. Megszüntetése éppen a közösségben megtörtén-
het; feloldható, tehát a költ ő  számára megoldható feladat. 

Tehát míg az időproblémával kiváltott szomorúság-elégia feloldása a 
létproblémákat vizsgáló életmotívumok újrarendezésével, a változó tényekkel 
való operálás következtében várható feloldódni, addig a személyiség elszige- 
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teltségéb ő l, és a közösségi hatás lefokozódásából következ ő  fájdalom rnegszünte 
abból a felismerésb ő l következhet, hogy ez utóbbi nem a létezés következ-
ménye, hanem csak (és itt van a lefokozó viszonyszó!) a vizsgálódó szemé-
lyes pozíció következménye. 

És itt álljunk meg! A szabályos zárás maradjon el. Elhagyjuk a költ őt 
alakuló pályája egy — verseivel azóta már túllépett kötet megjelenése ürü-
gyén önkényesen kiválasztott — pontján; azzal a szándékkal, hogy majd 
követjük tovább. Hisz ameddig jutott, annak alapján már joggal mondhatjuk: 
érdemes arra (olvasói számára is, és elemz ő inek is). Tehát: érdekl ődéssel 
álvassuk folyóiratokban és várjúk kötetben is a folytatást. 

KABDEBÓ LÓRÁNT 

A SZEGÉNYSORS KÖLTŐJE 

IVAN CANKAR: A szegénysoron; Jernej szolgalegény igazsága. 
Fordította Pável Ágoston. 
Európa Könyvkiadó, Budapest, 1976. 

Ivan Cankar a szegénysors költ ője 
volt. Költő  volt, mert ha nem is írt 
költeményeket egyetlen versesköteté-
nek 1899-ben, a ljubljanai  ,püspök által 
való elégettetése titán, költ ő i lelküle-
te és írásm űvészete regényeiben, el- 
beszéléseiben és drámáiban is kife-
jezésre jutott. Költő i átszellemültség-
gel ábrázolta az egyre kíméletlenebbé 
váló ikapitálizmus járma alatt senyve-
dő  .kisemberék sorsát, költ ő i szug-
gesztivitásnál örökítetté meg á termé-
szeti szépségekben gazdag szlovéniai 
tájat, a talajt, amelyb ő l hősei kinőttek, 
és költő i kifinomult nyelvezete is, a-
mellyel a kemény élet ritka remény-
teljes pillanatait és vég nélküli sien-
vedéseit leírta. Ilyen., költésiett ő l át-
itatott remekm űvek A szegénysorón 
(Na klancu, 1902) és a Jernej Szolga-
legény igazsága. (Nlaiiec Jernej irr nje-
gova pravicá, 1907) cím ű  regényéi is. 

A szegénysoron Cankar önéletrajzi 
elemeket tartalmazó, légismertebbé 
vált regénye. Els ősorban édesanyjá-
nak állított örök emléket benne, a 
családjáért minden. .terhet vállaló, a 
legnehezebb sorssal iš elsiántan sszei•n= 
beszálló, önmagát gyermekeiért téljé-
šen feláldozó• Fráncka alakjában. - Dé  

lemondó megértéssel rajzolta meg 
benne. édesapját, a kisvárosi szabót 
is, aki az ügyesebb és találékonyabb, 
a kapitalizmus nyújtotta lehetőségek-
kél rafináltan élni tudó ikonkurrens 
áldozatává válik. Az apa és a három 
gyermek sorsának kapcsán megjele-
nik egy, Cankar m űveiben. gyakran 
szerepl ő  motívum, az elvágyakozás 
motívuma, a. hajótörött emberek szal-
maszála, utolsó rernénysugará: az ide-
genben való szerencsepróbálás, boldo-
gulás megkísérlésé. Ez a reménysugár 
azonban csalóka fény. A bizakodással 
indultak megtörve, meggyötörve; meg-
halni térnek haza, vagy pedig örökre 
odavesznék. 

Francka három gyermeke közül á 
középs őnek, Lojzénak sorsában Cankar 
saját gyérmek- és ifjúkorának ezemé= 
nyelt idézte. Vele kapcsolatban még 
határózdttabb formát ölt az élvágya-
kozás motívuma. Az ő  vágya a falusi 
és .kisvárosi emberek és gyermekek 
sóvárgása a töméntelen sok lehet ősé-
get magába . rejt ő , csillogó; , csábító 
nagyváros. felé. De ez is csak csalfa 
délibáb. Csak . rnesszir ől ígér olyan 
sokát — közelrő l kegyetlénül kiábrán-
dító. 
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Még egy jellegzetes motívum Can-
kar m űveiben — ebben a regényben 
is — a pénz. Éspedig úgy, ahogyan 
azt a századforduló Szlovéniájának 
kisemberei átélték: sokszor nem is 
annyira a pénz mint olyan, hanem 
egy-egy pénzdarab, egy-egy forint 
gyakran sorsdöntő  jelentősége. Ilyen 
forintokért gyalogolt sokszor kilomé-
tereket Francka, hogy a család asz-
talára ebéd kerülhessen, vagy hogy 
a városban tanuló Lojze lakbérét ki-
fizethesše. 

Francka családján kívül a szegény-
sor többi lakója is erőteljes voná-
sokkal ábrázolva lép elénk. igy pél-
dául az ugyancsak tönkrement, már 
semmiben sem hívő  csizmadia és a 
még mindig, de hiába bizakodó írnok. 

A regényt szimbolikus-realista leí-
rásai teszik megindítóan szép olvas-
mánnyá. Ilyen például a még kislány 
Franckának a szekér után való fu-
tása, amellyel a közeli városkában 
tartott búcsúra szeretne jutni. Franc-
ka lelkét vesztve rohan a szekér u-
tán, amely azonban csak nem akar 
megállni, hogy beérhesse és felka-
paszkodhassék rá. Jómódú emberek, 
asszonyok ülnek kényelmesen rajta. 
Látják is az utánuk loholó kislányt, 
de a jólétben él ő  emberek kímélet-
lenségével mit sem tör ődnek vele. 
A szekér után való futás — a bol-
dogság kergetésének szimbolikus-rea-
lista leírása. 

Cankar költő i képeinek, összeha-
sonlításainak ihlető i a szépséges szlo-
véniai táj természeti tüneményei. igy 
írja le a futástól elcsigázott kislány 
boldogságát, akit végül is egy, ugyan-
csak szegénysorsban él ő  szolgalegény 
fölemelt a szekérre: „Korábbi kétség-
beesett hangulatának se híre, se ham-
va, nyomtalanul elt űnt, ahogyan eltű n-
tek azok az árnyékok is, amelyek va-
lamivel előbb még ott sötétlettek a 
völgyben. Csak a teste rándult meg 
néha, akár .a harmatos lomb, ha föl- 
ragyog a hajnal." A búcsút járó em-
bertömeg zsivaját pedig így: „ ... egy-
re közeledett a zaj, és egyre hango-
sabban 'morajlott a hegy, mintha víz-
eséshez ,közelednének." Francka els ő  
udvarlójának pedig, egy m űvésznek,  

olyan volt a 'hangja, „mint a víz sely-
mes csobogása". 

A kötet másik regényének címét 
helyesebb lett volna úgy hagyni, a-
hogyan az eredetiben is áll: Hiapec 
Jernej in njegova pravica. Tehát: Jer-
nej szolgalegény és az ő  igazsága. Nem 
lett volna szabad kihagyni ezt az 
„és".'t. Ez a kötőszó egyidej ű leg je-
lent kapcsolatot és — szembeállítást. 
Mint ahogyan Jernejjel is az ő  saját 
igazsága állt szemben, amely _ a tra-
gédiáját is ókozta. Hiszen ezért is ír-
ta Cankar a címet ebben a formában, 
s ezért fordította le így dr. Pável 
Ágoston a 'harmincas évek végén a 
Nyugat kiadó számára. 

Jernej negyven évig szolgált gaz-
dájánál, s amikor az meghalt, fia föl-
mondott az öreg szolgának. Az írott 
törvény szerint joga volt rá — az 
emberi törvény szerint, Jernej igazsá-
ga szerint — nem. Jernej magáénak 
érezte a tanyát, a birtokot, amelyet 
az ő  keze munkája virágoztatott fel 
és gyarapított. Szilárdan hitt igazsá-
gában, s elhatározta, hogy addig za-
rándokol, amíg valahol meg nem er ő-
sítik igazában. Ezt azonbán nem érte 
el. Végső  elkeserédésében felgyújtot-
ta a tanyát, ,mire a fiatal gazda cse-
lédjei őt is a lángokba vetették. 

Jernej igazságkeresésében Cankar 
szimbolikusan ábrázolta a feudális 
életérzés utolsó fellobbanását és ki-
hunyását a már teljesen kapitalizáló-
dott világban. A valamikori jobbágy, 
ha nem is volt az övé sem a házikó, 
amelyben lakott, sem a föld, amelyet 
megművelt, mégis a magáénak érez-
hette azokat. Na a tulajdonos eladta 
birtokát, vagy meghalt, és azt más-
valaki örökölte, a jobbágyok maradtak, 
ahol voltak. Ebben a régi röghözkötött-
ségben gyökerezett Jernejnek az ő  
igazságába vetett hite. Kizsákmányolt 
volt az öreg, „jóságos" gazda szol-
gálatában is, de a fiatal gazda által, 
aki a kapitalista világ törvényét kí-
méletlenül érvényesítette, teljesen ki-
semmizetté, kijátszottá vált. Ez ellen 
a kisemmizés ellen lázadt fel Jernej 
a maga igazságával, s mert ez az 
igazság most már csak az övé volt, 
mert senki sem erősítette meg benne, 
elbukott általa. 

KENYERES KOVÁCS MÁRTA 
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EGY SZIGET SZOMORÚ SZÍNFOLTJAI 

MEŠA SELIMOVI Ć : Ketten a szigeten. 
Fordította Csuka Zoltán. 

Európa Könyvkiadó, Budapest, 1976. 

Meša Selimovič  könyve, amely erede-
tiben 1974-ben jelent meg Ostrvo cím-
mel a Prosveta kiadásában, a fordító 
Csuka Zoltán szerint „novellafüzér-
nek is mondható", s e novellafüzérben 
„egy öreged ő  emberpár száll szembe 
az elmúlás gondolatával, a bels ő  és 
külső  elszigetel ődéssel, s eközben ki-
rajzolódik el őttünk a mai jugoszláviai 
ember élete, világa, környezete és 
belső  vívódása." (Csuka Zoltán: Öre-
gedő  pár a szigeten. Könyvvilág, 1976. 
június. 9.) 

A könyv fejezetei felépítésük sze-
rint valóban novellajelleg űek, s ezért 
helyesebb is lenne regény helyett a 
novellás kötet elnevezés. Valódi re-
gényre utaló vezérfonalak nem vonul-
nak végig a könyvön, a tizenkilenc 
fejezet valójában független egymástól, 
mindegyikük külön is olvasható és él-
vezhető  egészet alkot. Az öreged ő  pár 
is csak néhány fejezetben játssza a 
főszerepet, leginkább csak szemlél ője 
valamilyen felbukkanó, az el őző  és az 
utána következ ő  részektő l független 
epizódnak. 

Az, ami a kötetet egységessé teszi, 
nem is annyira az id ős házaspár állan-
dó jelenléte, hanem a sziget sajátsá-
gos élete, amely hol ezzel, hol azzal 
az arculatával jelenik meg a külön-
böző  fejezetekben. S ez a sziget (e-
gyébként a valóságban Hvar, ahol a 
Stari Grad nev ű  városka melletti vil-
lájában él Meša Selimovi ć  feleségével) 
nem az a turisták által ismert vidám 
üdülőhely, amely a legtöbb ember 
képzeletében és a rövid nyaralások-
ról való emlékeiben él. Meša Selimo-
vić  a tengerparti tájnak a fájó, lélek-
be markoló mozzanatait örökítette 
meg, amelyek a természeti szépségek-
ben gazdag vidéken 'is ugyanúgy jelen 
vannak, mint bárhol a világon. Egy- 

egy ilyen tragikus eseményt, fájdal- 
mas élményt, szomorú színfoltot mu- 
tatnak be a novellaszer ű 	fejezetek. 

Csendes, nyugodt hangvétellel, va-
lamilyen jellegzetes természeti szép-
séget vagy életjelenséget ábrázolva 
kezdődnek ezek a fejezetek (valójában: 
novellák), s az olvasó a könyvben 
szerepl ő  szemlélőkkel együtt várja a 
még szebbnek ígérkez ő  kibontakozást. 
S ekkor hirtelen,mint derült égb ő l 
a villámcsapás, beköszönt a tragédia, 
ami ugyancsak a novellaszerkezetre 
vall. A sima tengeren úszó kis bárka 
a hirtelen támadt vihar áldozatává vá-
lik; a pompás vadlovakat nem lovagló-
iskola számára fogdossák össze, ha- 
nem hentesárunak adják el őket; a 
delfincsapat felvonulása sem vidám 
játék, hanem vérengz ő  halvadászat; a 
megközelíthetetlennek hitt szép turis-
talányról kiderül, hogy prostitúcióval 
foglalkozik; a munkások a szigetr ő l 
nem bizakodva indulnak Németország-
ba dolgozni, hanem elkeseredéssel. 

Ami a könyvben nem közvetlenül 
a sziget életére vonatkozik, az az ö-
regházaspár visszaemlékezése az el-
hagyott nagyváros rideg életére, ahon-
nan — jobbat remélve — a szigetre 
költöztek. Az áhított nyugodt, boldog 
életre azonban itt sem találtak. Ha 
más formában is, de itt is ugyanúgy 
szembetalálták magukat az élet vala-
mennyikínzó problémájával: a sze-
génységgel, a meg nem értéssel, az 
elszigeteltséggel. 

Az 1972-ben Njegoš-díjjal kitüntetett 
Meša Selimovićnak, A dervis és a ha-
lál (1968) és Az erőd (1970) nagysi-
kerű  írójának ez a könyve irodalmi 
munkásságának új fázisát jelenti — 
ahogyan ezt maga Selimovi ć  Csuka 
Zoltánhoz intézett levelében írta. „Talp-
alatnyi földet a világegyetem végtele-
nében". (Könyvvilág: i. h.) 

LANTOS VIOLA 
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JELENÜNK TUDATOSÍTÁSA 

JOVAN PAVLOVSZKI: Sárfészek. 
Fordította Csuka Zoltán. 
Forum, Újvidék, 1976. 

Jovan Pavlovszki könyve, amely a 
szkopjei Naša knjiga kiadásában látott 
napvilágot 1972-ben, Csuka Zoltán jó-
voltából 1976-ban már •a magyar olva-
sóközönség asztalára 'került. Levont-e 

,a négy év valamit is id őszerű ségéb ő l? 
Mi érdekelheti benne az olvasót? Mi-
ért ültette át ezt a regényt a kiváló 
magyarországi fordító? 

Mert a mái Jugoszláviának tárja 
föl néhány, egyéni sorsokba vágó 
problémáját. De nemcsak ez a vágy 
vezethette Csuka Zoltánt. Van ebben 
a könyvben épp elég, országhatárokat 
átlép ő  általános emberi, melynek lát-
tán joggal ébred a gondolat: náluk 
így, nálunk nemkül 1önben. 

Sárfészek — s ű ríti a címet Csuka. 
Bizonyára frappánsabbnak érzi, mint 
a hat szóból álló macedón megfelel ő  
fordítását. Minek alapján választotta 
ezt a „névjegyet"? A regényben ál-
landóan esik az es ő . Vizesek szinte 
a lapok. Faluhely. Sár az aztán van. 
Vitathatatlan, hogy ez a hangsúlyozot-
tan egyoldalú 'id őjárás, bár valós alap-
ja lehet, valamit mondani akar. Éppen 
úgy, mint 'a Csuka Zoltán választotta 
cím. Mindenütt a sár van jelen, a 
szenny; egyhangúság, maradiság, szük-
látókörűség. Onnan sehova. Megre-
kedtek ott az emberi sorsok, mint a 
szekér, kerékagyig süllyedtek. Igaz, 
amit Juhász Géza mond az id ő  el-
söprő  erejérő l, mikor Pavlovszki re-
gényét e fogalom köré fonja, mond-
ván, h ősei könyörtelenül elsodortát-
nak. 

Az id ő  hömpölygésének kétségte-
len jelenlétén kívül, a tragédia kul-
csát keresve eljutunk a Sárfészek súj-
totta emberi ész tehetetlenségéig, a 
világosság, a ráció hiányáig. Mert 
adva van az id ő  múlása. Rendben. En-
nek folytán a társadalmon belüli vál-
tozások elkerülhetetlenek, csakúgy, 
mint az egyéniek. De adva van az 
emberi értelem is, persze Sárfészken 
innen vagy túl, ott nem, amely az 
idő  sodrában magát megpörgetve az  

új körülményekhez alkalmazkodni tud. 
A könyv kulcsszava tehát mégis a 
Sárfészek. Az a szellemi fert ő , em-
berek teremtette •lehúzóer ő , a tragé-
dia okozója. 

Milko Botkovszki részt vett a nép-
felszabadító háborúban, a 41-es emlék-
érem tulajdonosa, tartalékos tiszt. 
Munkát azonban nem kap, hiába ki-
lincsel, hiába írja kérvényeit. Nyugdí-
jaztatni 'nem akarja magát. „Vélemé-
nyem szerint a társadalom kötelessé-
ge, hogy nekem munkát adjon — 
mondja. — Ha állás nélkül maradok, 
az a társadalom szégyene, ha nyug-
díjba megyek, az egyéni tragédiám 
lesz." Felesége tanítón ő . Gyermektele-
nek. Mindkettőjük nagy bánata ez. 

A házastársak közti viszony hihe-
tetlenül törékennyé válik. Az elidege-
nedés teljes. A két ember jelleme 
fokról fokra devalválódik. Sugárkévék-
ben érkezik az információ: a környe-
zet tanúságtétele: a férj iszik és n ő -
ügyei vannak, a feleség csalja, de 
csak inerció lódítja egyiket is, mási-
kat is ide-oda. A végkifejlet, a leszá-
molás elkerülhetetlen. Botkovszkiné 
férjének gyilkosává válik. 

Két sajnálatra méltó ember. 
A regény talán leglehangolóbb ré-

sze Botkovszki temetésének leírása. 
Teljességében kibontakozik a képmu-
tatás, a gerinctelenség melegágya. Szá-
nalmas jelenet: ugyanaz a személy, 
aki pár nappal ezel őtt kiadta Botkov-
szki útját, most dicshimnuszt zeng róla. 
lme beszédének egyik jellemz ő  klisé-
je: „Milko egyike azoknak a nagysze-
rű  férfiaknak, akiket példaképül kell 
állítani az eljövendő  nemzedék elé." 

Figyelmeztető  Jovan Pavlovszkinak 
ez az erőteljes kis alkotása. Megel ő -
zésre buzdít. Sárfészkek lecsapolásá-
ra, eltüntetésére. 

Csuka Zoltánnak pedig hálásak le-
hetünk, hogy nyelvközeibe hozott egy 
igen hasznos, önismeretre sarkalló 
könyvet. 

VIRÁG ÁGNES 
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„A MI KIS HAZÁNK” 

Moravica monográfiája — Közlöny 1. 
Moravica monográfiájának szerkeszt ő  bizottsága, Moravica, 1976. 

„Mindenkinek van egy sz űkebb érte-
lemben vett hazája, egy kis falu vagy 
város, amelyet közelebb érez szívé-
hez, mint a többit. Az enyém Moravi-
ca. Porával, szépségével, bosszúságai-
val együtt, ez az én, ez a mi kis ha-
zánk". 

Tóth László írja ezt a Moravica 
monografiája megírásának kezdetét 
jelző  1. számú Közlöny egyik bekö-
szöntőjében. Ennek a kis hazának a 
megbecsülése semmi esetre sem 
meddő  lokálpatriotizmus, hanem ép-
pen ellenkez ő leg: a tenger cseppjé-
nek felismerése és szeretetteljes 
vegyelemzése a hatalmas vízrenge-
tegben. Ebb ő l a kis haza felé forduló 
figyelemb ő l no meg a figyelemtő l fa-
kadó kutatómunkából ugyanis nemcsak 
magának a 'kis hazának, a sz ű kebb kör-
nyezetnek lesz haszna, hanem a múlt 
tanulságainak feltárása mindenképpen 
beleillik a nagyobb közösség fejleszté-
sére, el ő rehaladására irányuló er őfeszí-
tések összességébe is. Ennek a felis-
merésnek 'mindenképpen nagy szerepe 
van abban a jelenségben, hogy az utób-
bi időben egyre több helyr ő l: hangzik 
fel a jelszó: elkészítjük városunk vagy 
falunk monográfiáját. 

Vannak helyek, ahol a munka len-
dületét alaposan lefékezi az a körül-
mény, hogy a monográfia megírására, 
vagy legalábbis az adatgy űjtés meg-
kezdésére hivatott szakemberek köré-
ben sehogyan sem tud körvonalat öl-
teni a tennivalók meghatározása, sem-
miképpen sem tud kialakulni az egy-
séges koncepció, s ez nagyban hát-
ráltatja a munkát. Más helyeken vi-
szont belevágnak a nehezébe, azzal a 
felismeréssel, hogy az els ő  lépések a 
legnezebbek. Ha aztán már vágányra 
kerül a szerelvény, akkor el őbb-utóbb 
el is jut a kitűzött célig: a monográ-
fia elkészültéig. Ez a meggondolás ve-
zetett el Moravicán is a monográfia 
szerkesztő  bizottságának megalakítá-
sához, és ezen keresztül — els ő  lé-
pésként — ennek a kis füzetnek a 
megszületéséhez. 

A Közlöny persze még egyáltalán 
nem monográfia, és természetszer ű -
en nem is lehet, az, hiszen még az 
ilyen „kis haza", mint Moravica mo-
nográfiájának kialakulása, testté vá-
lása is .hatalmas er őfeszítéseket és 
sok-sok id őt követel. A mostani Köz-
löny a nagy m űnek csupán néhány 
mozaikdarabja, amelyet nemcsak 
összerakni kell, hanem a nagyobb 
résszel még ki is kell egészíteni. - 

Nyilvánvalö, hogy például Herceg 
János moravicai, lírai hangvétel ű  írá-
sa, vagy mondjuk Brindza Károlynak 
egy régi május elsejét, vagy a nagy 
aratósztrájkot idéz ő  elbeszélése, il-
letve riportja jelenlegi formájában be-
le sem illik a majdani monográfiába, 
de tartalmuk esszenciája és adataik 
beszédessége mindenképpen gazdagít-
ja majd a nagy m űvet. 

A most megjelent Közlöny minden-
képpen arról tanúskodik, hogy a szer-
kesztő  bizottság, amelynek tagjai 
Brindza Károly, Csubela Ferenc (el-
nök), Gulyás László, dr. Pénovácz An-
tal, Tóth József, Tóth László (felel ő s 
szerkesztő) és dr. Varga Sándor, 
olyan úton indult el, amely feltétlen 
sikert ígér, és elvezet a nagy célig, 
addig, hogy tíz év múlva, 1986-ban, 
amikor Moravica újratelepítésének 
kétszázadik évfordulóját ünnepli, a fa-
lu addigra megszülető  monográfiája 
is 'hozzájáruljon az ünnepség fényéhez. 

Moravica nem nagy helység — 
még vajdasági vonatkozásban sem, 
ahol pedig a falvak lakosságának szá-
ma is eléri, s őt nem egyszer meg is 
haladja egyes vidékek városi lakossá-
gának számát. Ez a kicsinyke terület, 
ez a „kis haza" is múltjában rejt azon-
ban olyan értékeket, amelyeket nem 
szabad elveszni hagyni, hanem fel kell 
kutatni és tanúságtételként meg ő riz-
ni a jövő  számára. És ezek a ma még 
mélyeben rejl ő  értékek minden bizony-
nyal megtalálhatók a település törté-
nelmében csakúgy, mint földrajzi és 
természetvilágában, néprajzában vagy 
gazdasági és társadalmi életében, a 
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lakosság életkörülményeinek alakulá-
sában is. 

Az egy évvel ezel őtt megindult 
munka természetesen nem szorítkoz-
hat kizárólag a héttagú szerkeszt ő  bi-
zottság tevékenységére. Ha úgy tör-
ténne, nem is számíthatna teljes si-
kerre. Maga a szerkeszt ő  bizottság is 
rádöbbent arra, hogy ez a munka any-
nyira szerteágazó, hogy minden bi-
zonnyal fel kell keltenie a falu egész 
lakosságának érdekl ődését, hiszen a 
falu története voltaképpen a lakosság, 
a ma is ott él ő  családok, az ősök és 
leszármazottak története is. Magától 
értetődik hát, hogy Moravica népe is 
felfigyel a múltfeltáró munkára mint 
saját életének egy darabkájára. Éppen 
ezért határozta el a szerkeszt ő  bizott-
ság ís, hogy a kiadott és a jöv őben 
kiadandó Közlöny-számok útján folya-
matosan tájékoztatja a falu egész la-
kosságát a munkában már elért ered-
ményekrő l, szemelvényeket tárva elé 
időnként az összegy ű lt helytörténeti 
és egyéb anyagból. 

Ennek az egészséges és sikert 
ígérő  összetartozás-érzetnek a tanúje-
le, hogy a Közlöny els ő  száma is 1500 
példányban jelent meg, ami a falu la-
kosságának számát tekintve annyit je-
lent, hogy szinte minden moravicai 
család asztalára el kell jutniok ezek-
nek amonográfia alapjait és kiinduló-
pontjait jelentő  s2'emelvényeknek; 
annyit jelent, hogy a szerkeszt ő  bi-
zottság valóban számít mindenkinek 
az érdeklődésére és támogató közre-
működésére, az id ősebb nemzedékére 
csakúgy, mint a most induló ifjakéra. 
Annál is inkább, mert hiszen minden 
bizonnyal a régi moravicai családok 
emlékként őrzött régi iratai, tárgyai 
között is akadhat olyasmi, ami hasz-
nosítható a monográfia megírásában 
is. Tisztában kell lenni azzal, hogy a 
falu múltját, történelmét — még pusz-
tán az érdekesség szempontját tekint- 

ve sem — nem csupán a Szemz ők, 
Lelbachok és Fernbachok dzsentriéle-
te, és nem is csupán az Angyal Ban-
dira vonatkozó szájhagyományok vagy 
egyéb emlékek jelentik, hanem még 
sokkal inkább a település viharsarok 
jellege, ahol a föld népe örök harcban 
állt a nagybirtokokkal és a nagybirto-
kosokkal, ahol az agrármozgalmak és 
az aratósztrájkok szervesen belefonód-
tak az egész, széles kör ű  értelemben 
vett munkásmozgalom kibontakozásá-
ba. igy válik aztán a falu története 
magának a lakosságnak, magának a 
népnek a történetévé, amelynek csu-
pán egyes ágazatai a falu nevének 
régi alakjai és változásai, a lakosság 
nyelvjárásának tanulmányozása, a ré-
tek és földek növényvilága, a demog-
ráfiai adatok sokasága. 

Ha mindezt figyelembe vesszük, 
akkor megállapíthatjuk, hogy a csak-
nem egy évszázaddal ezel őtt, 1886-ban, 
a falu százéves jubileumi ünnepsége 
során a leleplezett emléktábla mögött 
beépített bádogszelencéb ől előkerült 
értékes helytörténeti írások, okmá-
nyok mellett legalább ugyanilyen je-
lentőség űek a falu mindennapi életé-
re vonatkozó, ma is összegy űjthető  
adatok is — a mai és a régi lakosság 
életkörülményeirő l, küzdelmeirő l, élet-
harcáról. Ma még például vannak él ő  
tanúi, résztvev ő i az egykori agrármoz-
galmaknak, sztrájkoknak, ma még az 
ő  személyes élményük is átmenthet ő  
a falu monográfiájába. És éppen a 
munka ilyen szerteágazása teszi még 
nehezebbé a szerkeszt ő  bizottság 
munkáját. A most megjelent Közlöny 
szemléltető  példája azonban arra mu-
tat, hogy a szerkeszt ő  bizottság jó 
úton jár, és ezért bizonyára nem is 
kell bátor jóslás ahhoz, hogy higgyünk 
az ígéretnek, hogy tíz évmúlva 
nemcsak újratelepítésének kétszáza-
dik évfordulóját ünnepelheti a falu, 
hanem monográfiájának megszületé-
sét is. 

KOLOZSI TIBOR 
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Novella, tanulmány, szakdolgozat 
-- A 'pályadíjakat odaítél ő  bizottság jelentése — 

Az Üzenet !kiadói tanácsának és szerkeszt ő  bizottságának 
1975. április 10-én megtartott együttes ülésén egyöntet űen 
megállapították, hogy gaz elmúlt id őszakban a folyóiratban több 
jelentős és tartás érték ű  múltfeltáró tanulmány jelent meg, de 
alig találunk olyan Irodalmi alkotást, amely a szocialista ön-
igazgatású társadalmat építő  embert mutatja be, jóllehet a ,fo-
lyóirat számára a jelen éppoly jelent ős, mint gazdag munkás-
mozgalmi hagyományú múltunk. íróink elhanyagolják a mát. 
A kiadói tanács és a szerkesztő  bizottság úgy döntött, hogy 
a tu'datosabb és tervszer űbb 'szerkesztésii politika mellett 
egyéb ösztönző  eszközökkel irányítja íróink és a folyóimat 
körül dolgozó munkatársak figyelmét munkásosztályunk és dol-
gozóink problémáira. 

A folyóirat önigazgatási szervei ezzel a céllal hozták a 
határozatot, mely szerint a jugoszláviai magyar irodalom és 
társadalomtudomány serkentése érdekében minden évben kü-
lön pályadíjjal jutalmazzák az Üzenetbenmegjelent legjobb 
mai tárgyú novellát vagy ,költeményt, a jugoszláv népeik és 
nemzetiségek irodalma tárgykörére vonatkozó tanulmányt, va-
lamint a munkásosztályunk problémáival foglalkozó 'szaikdol-
gozafioa. 

A kiadói tanács ülésén kinevezett, Biacsi Antal, Mészáros 
Zakariás és Vajda József összetétel ű  'bizottság a tanács ha-
tározata szellemében elvégezte munkáját és a következ ő  dön-
tést hozta: 

Az 1975-ben megjelent szépirodalmi alkotások közül 
legjobb 'mai tárgyú novellának min ősítette és 2000 di-
náros pályadíjjal jutalmazza B. FOKY ilstván Törés 
cím ű  írását (megjelent az 5-6. számban). 
A jugoszláv népek és nemzetiségek irodalmi tárgykö-
rére vonatkozó nagy számú, színvonalas tanulmány kö-
zül legjobbnak min ősítette és 2000 dináros pályadíjjal 
jutalmazza FEKETE Elvira Irodalmunkról, a teljesség 
igényével cím ű  tanulmányát (megjelent a 7. számban). 

3.Mivel munkásosztályunk mai p'roblémálival foglalkozó 
szakdolgozat az 1975. évben nem jelent meg a folyó-
iratban, a bizottság nem oszthatta kii a tervezett 2000 
dináros pályadíjat. • 

Szabadka, 1976. augusztus 23 -áin. 

A 'bizottság tagjai: 

Biacsi Antal 
Mészáros Zakariás 
Vajda József 
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A Szabadkai Ifjúsági  Fillmfórum szervező  bizottsága 

-- Az ember a mai világban  címm0I megrendezend ő  lV. SZIFF 

alkalmából  -- 

Pályázatot 
ír ki a következő  témára: 

A FILM SZEREPE AZ EMBER  ÉS A TÁRSADALOM  IDŐ -

SZERŰ  KÉR'DÉS!ENEK A MEGOLDÁSÁBAN.  

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK: 

A pályam ű  nem lehet hosszabb 20 ritkán gépelt ol-
dalnál, s a témát teljes egészében feldolgozhatja, 
vagy pedig annak csak egyes vonatkozásait. 

Számításba jönnek szerbhorvát vagy magyar nyelven 
megírt tanulmányok. 

A pályázat jelligés. A díjazott munkák szerz ő i másod-
példánnyal igazolják szerzőségüket. 

DÍJAK:  

díj -- 2000 dinár 

díj — 1500 dinár 

díj -- 1000 dinár 

,HATÁRmDŐ : 

A pályam űveket 1976. október 5-éig a következ ő  címre 

-kell beküldeni: 

Vekjko Vlahovi ć  Munkásegyetem -- SZ9fF szervező  bi-

zottsága  — 24000 Subotica, Jovan .Neinad cár tér 15. 



i 


