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DÉR ZOLTÁN 

LEVELEK ADY KOSZORÚIHOZ 

Szerény levelek, amelyekkel az évforduló ünnepségeihez hozzájárulha-
tunk, hiszen filológusi adalékok, de a jugoszláviai magyar irodalom tör-
ténetében talán fontosabbnak minősíthető  események emlékei. 

A filológusi pedantéria szabályai azt kívánnák, hogy Loósz István 
Ady-könyvét idézzük meg els őnek, de arról már elmondtuk, amit tud-
tunk. Talán többet is, mint amennyit tudnunk föltétlenül szükséges. És 

kegyelet sem födheti el, hogy nem ez az a könyv, amely az Ady-irodal-
mon belül vagy Ady vajdasági szerepének összefüggéseiben a kezdetet 
jelölhetné. Jó szándék és rossz szemlélet konfliktusával inkább egy kor-
szak és egy szemlélet végét dokumentálhatná. Mert az nem kétséges, 
hogy Loósz őszintén törekedett Ady megértésére és megbecsülésére, de 
e szándékát esztétikai érzékenységének kozervatív természete és szem-
léletének Ady világától való idegensége annyira korlátozta, hogy ered-
ményei kihulltak az Ady-irodalom él ő  folyamatából. Kudarca egy törté-
nelmi törvényszerűséget példáz: Adyhoz nem lehetett félszívvel, ósdi 
fönntartásokkal hozzászeg ődni. Műve merőben új érzékenységet és ész-
járást kívánt, s igazában azok érthették, akik már az ő  versein nőttek 
föl. Akiket egy történelmi földrengés eszméltetett arra, hogy a világot 
és benne saját helyüket egészen másként kell látniuk. 

Ezt az új viszonyt Ady költészetével, ennek kezdetét kétségkívül 
Siiikó Ervin Ady-élménye jelöli. „Hogy az írás lehet más is, lehet vére-
sen komoly küzdelem a hazugság ellen, hogy a művészet valami lénye-
gesen más, mint a szemfényveszt ő  bűvészet egy fajtája, hogy a vers 
nemcsak érzelmes deklamáció, hogy a leírt szó gy őzelem lehet félel-
men, némaságon, hogy a szó nemcsak mese, hanem lehet a valóság bá-
tor sikolya, s hogy a mese sem puszta mese — ezt mind • életemben el ő-
ször, homályosan, a meglep ődöttségnek felejthetetlen érzésével" egy 
Ady-versrészlet olvastán élte át Sinkó. 

Tanulmányában, melyben erre emlékezik  (Ady Endre. Epikurosz 
hervadt kertje. Forum, Novi Sad, 1964; Szemben a bíróval. Gondolat, 
Budapest, 1977), azt is elmondja, hogy nemcsak neki lett els őrendű  szel-
lemi forrása Ady költészete, de az 1919-es magyar forradalom egész ve-
zérkarát elhatározó, fölszabadító és bens őséges élmények fűzték Ady 
lírájához, s „Ady Endre versei voltak egy egész magyar forradalmi nem-
zedék nevelői, szellemi felszabadítói, harci lobogója". B. Szabó György 
pedig 1952-ben írt terjedelmes és er ősen polemikus hangú írásában 
(Tanulmány Adyról. Tér és id ő . Progresz, Noviszád, 1958) arra emlékez-
tet, hogy „Ady az ellenforradalmi erők felülkerekedése idején is zász-
lója, lobogója maradhatott a magyar haladó, progresszív mozgalmak-
nak", három évvel kés őbb megjelent, ugyancsak fennebb említett köte-
tében olvasható esszéjében viszont arra figyelmeztet, hogy „Ady népies-
sége és forradalmisága minőségileg is meghaladja azt, amit kortársai 
a népiesség és forradalmiság alatt értették; az ő  népiessége a magyar 
társadalom elnyomott erőinek a felszabadítását t űzi napirendre, a nép 
és a nemzet közötti ellentmondás megszüntetését sürgeti — forradalmi-
sága — ellentétben az irodalmi pálmaházak m űvészi öncélúságával — 
az irodalom társadalmi szerepét és a m űvészi alkotások társadalmi funk-
cióját hangsúlyozza". „Ady irodalomszemléletének egyik alapvet ő  és elő-
remutató vonását — összegezi végül mondanivalóját -- abban kell lát-
nunk, hogy a politikai, közéleti és irodalmi fejl ődést összefüggésben 
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látja. (...) A legnagyobb tanulság irodalomszemléletének ebb ől a for-
radalmi és politikai tendenciáiból következik." 

Természetesen mind a Sinkó említette kapcsolat, mind B. Szabó 
György megállapításai jól ismertek — méghozzá nemcsak a szakmabe-
liek előtt —, hiszen műveik ma már közvagyont jelentenek. Furcsa, 
hogy kisugárzásuk mégis sokkal gyöngébb, mint más gondolataik hatá-
sa. A jugoszláviai magyar irodalom költ őeszményében — amennyire ez 
a verseskötetekb ől és a tanulmányokból megállapítható -- Ady ügyei, 
poétikája és magatartása koránt sincs jelen olyan súllyal, mint amilyen 
szerepet a modern magyar költészet forradalmában betöltött. Oka lehet 
ennek az a konjuktúra, mely az ötvenes évek magyarországi irodalom-
politikájában Ady művét a Nyugat többi alkotójával szemben az utób-
biak rovására avatta tananyaggá. Példává nem, mért a példa Pet őfi volt, 
de a forradalmiság olyan képvisel őjévé, aki mellett más értékeknek el 
kellett halványulniuk. Ennek lehet a következménye, hogy József Atti-
kában sem érzékeltük eléggé az Adyval való rokonság tényeit, s őt az 
Ady-örökséget ma legmagasabb szintén folytató költ őket is valamiféle 
hivatalos eszmény képvisel őiként volt szokás nálunk olykor emlegetni. 

Ez a jubileumi írás nem jó alkalom arra, hogy megnézzük, kik a 
hivatalos költők, hányféle irányzat létezik ma egymás mellett a ma-
gyar irodalomban, s melyik milyen támogatást élvez, de az bizonyos, 
hogy nincs olyan diszkrimináció vagy el őírás, mely az Ady-örökség meg-
becsülésében bennünket feszélyezhetne. S őt ennek az örökségnek adósai 
is vagyunk, kapcsolatunk vele régi keletű , s olyan pontokon volt a leg-
erősebb, amikor a jugoszláviai magyar kultúra szellemi tisztasága, em-
beri tartalmassága forgott kockán. Két ilyen történelmi pillanatot s 
benne az Ady-mű  szerepét szeretnénk most fölidézni, tudatosítani. Olyan 
pillanatokat, melyek éppen a Sinkó által említett  élmény folytatásaként 
illeszthetők egy láncolatba, mely hézagtalanná ezek révén sem válhat, 
de egy töredékes kontinuitás föltételezéséhez bizonyos alapot adnak. 
Egyszerűbben szólva: a vajdasági szellemi élet balszárnyának Adyval 
való kapcsolata e dokumentumok ismeretében tisztábban rajzolódik ki. 

Hogy mi lett azzal az Ady-kultusszal, melynek a szabadkai munkás-
otthonban., az els ő  világháború előtt Sinkó már részese volt, .nem. tudjuk. 
Nyomtalanul nem múlhatott el, mert a munkásmozgalom itteni képvi-
selői később is saját költőjükként tisztelték Adyt. Való igaz azonban, 
hogy a bénultságából ocsúdó vajdasági szellemi életben el őször a Bács-
megyei Naplóban jelenik meg a költő  abban a szerepben, melyet aztán 
egyre növekvő  arányokban az új magyar irodalmakban betölt. Hogy 
hol, mikor és kik révén, ennek földerítése igen fontos történelmi-m űve-
lődésszociológiai föladat volna, nem kis id ő  és nem egy kutató kellene 
hozzá. Annyi eddigi ismereteink alapján is bizonyosnak látszik, hogy 
először a romániai, közelebbr ől az erdélyi értelmiség fedezte föl önmaga 
számára az Ady-mű  eszmei, politikai tartalmait mint az új helyzetben 
követhető  politika. forrását. Érdmindszent, Nagyvárad, Kolozsvár, a költ ő  
életének e fontos állomásai miatt, valamint a hozzá köt ődő  pályatársak 
révén ez a kapcsolatlétesítés törvényszer űen és hamar bekövetkezhetett. 
Ez a fejlemény ott is szakítást jelentett a magyar nacionalizmus minden 
háború elő tti irányzatával, s egy hosszú távon képviselhet ő  nemzetiségi 
létezésprogram kezdetét jelezte. 

Nálunk is a humánum és a demokratizmus olyan eszményeként 
jelent meg Ady, mely a maga hitelét még 1918 el őtt szerezte. S tud-
tunkkal elsőként az a Dettre János idézte meg szellemét, aki akkor 
már a magyar radikalizmus nagy évtizedére és a forradalom szegedi 
eseményeire mint életével egybeforrt személyes élményre nézhetett visz-
sza. A Bácsmegyei Napló az ő  vezércikkeiben találta meg azt a hangot, 
melyre a gyanakvó és reményvesztett olvasó is figyelni tudott. S e hang 
megtalálásában az Ady-élmény szerepe nyilvánvaló. Fölismerhet ő  a hang-
vétel zsoltáros ünnepélyességében, a történelmi események olyan inter-
pretálásában, mely a fejlemények fátumszer űségét hangsúlyozza. Sok-
szor pedig szó szerint való Ady-reminiszcenciák is föl-fölötlenek ezekben 
a cikkekben. 
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A hatásnak azonban nem ez a rétege a legértékesebb, s őt, mint 
látni fogjuk, sokszor zavaró is a dagályosságba bicsakló ünnepélyesség. 
Sokkal értékesebb az a hűség, melyet Ady igazai iránt tanúsít Dettre. 
Összeforr . ez — még az Adyról szóló írásokban is — a magyar radika- 
lizmus eszméinek őrzésével. Dettre János mint a magyar radikalizmus 
szegedi vezéregyénisége közelr ől ismerte Jászi Oszkár elképzeléseit a 
nemzetiségi kérdések megoldásáról, tudatában volt Ady és Jászi eszmei 
rokonságának, természetes tehát, ha vezércikkeiben egymásba sz őve je-
lennek meg a költő  és a politikus gondolatai. Úgyannyira, hogy Ady 
jelenléte Dettre és általa a Bácsmegyei Napló írásaiban jóval nagyobb 
mérvűnek mondható, mint a konkrétan Adyról írt cikkek alapján kép-
zelni lehetne. 

Ezek egyike Ady Endre címmel 1923. január 28-án jelent meg. A 
költő  halálának negyedik évfordulóján. Ez az írás a baloldali Adyhoz 
való viszonyának egyik gátló, korlátozó mozzanatát is kitüntetve hirdeti 
a költő  történelmi jelentőségét. A gátló mozzanat az Ady-irodalomnak 
az a kezdettől kísértő  verziója, hogy Ady csak azért vállalta a forradal-
mat, hogy elsöpörje a magyarság értékeinek kibontakozását fékez ő  aka-
dályokat. E fölfogás szerint Ady csak a fajtáját reprezentálta, s ebben 
az összefüggésben a csak még akkor is megszorítást, értékcsorbulást 
jelent, ha a fajta nemzetet és népet jelent. Hogy mi vezeti Dettrét félre, 
fogalmazásából világosan kiderül: „Mert ez volt benne a legmélyebb: 
a fajisága. A forradalmisága nem volt a lelkét ől lelkezett, inkább valami 
keserű  elbúsulás volt ez nála, eburafakós forradalom, Ugocsa von co-
r ona-elszántság:" 

Ma már könnyű  észrevennünk, hogy Dettre éppen azt nem érti, 
ami Ady forradalmiságának kivételes jelent őséget ad. Nevezetesen azt, 
hogy ő  a maga kisúri, hétszilvafás, kuruc örökségével egy nép egész 
történetének plebejus-forradalmi törzsébe olthatta a kor modern for-
radalmiságát, s ezzel az utóbbinak alapot, az el őbbinek hatalmas táv-
latot teremtett. Forradalmi verseinek világát pedig hihetetlenül fölgaz-
dagította. Amennyire nyilvánvaló ez ma, annyira szokatlan lehetett Dettre 
és nemzedéke számára, akik a polgári radikalizmust a dzsentroid men-
talitás, a hazug magyarosság ellenében bontakoztatták ki. Dettre tehát 
nagyon is indokolt ellenszenveit elnyomva találta meg az „eburafakós" 
Adyhoz az utat, s látta meg benne azt az újat, melyet teljesen sajátjá-
nak érzett. Azt nem tudta, hogy a költ ői világkép kisúri tartalmai és 
gesztusai egy teljesen modern forradalmiság ujjmutatásai szerint nyer-
ték el értelmüket az Ady-versben, de azt érezte, hogy a m ű  lényege 
mire irányul: „A költ őnk volt. Költője annak a nemzedéknek, amelyik 
a huszadik század küszöbén Európát akart varázsolni a magyar ugarra, 
szépséget és szabadságot akart adni Dózsa György unokáinak." 

Van ebben a fönntartások ellenére is vállalt kapcsolatban valami 
szomorú időszerűség, stratégiai meggondolás is. Ha Dettre azt írja: 
„Verseiben az életébe beágyazott fajiság terebélyesedett és virágzott ki, 
egyetemes emberérzését megtörték és határokhoz szögezték a Kárpátok 
és az Adria", akkor az egyetemes emberség ügyének elbukása, az elbu-
kás tudata is jelen van a kapcsolat értelmér ől vallott gondolatokban. 
Az a gondolat, hogy az emberiség nem tudott kin őni a nemzeti érzések 
„huszáratilláiból", tehát a nemzeti értékek védelmének kényszere ismét 
aktuálissá teheti Adyt. 

Lehet, hogy Dettre nem ismerte a háború során írt Ady-verseket? 
Akárhogyan is van, tény, hogy nem látja a magyarság és az emberség ösz-
szefogásának szervességét Ady költészetében, s ez az ártatlan tévedés 
az Ady-mű  sokféle értelmezési lehet őségei közül azt is sejteti, mely 
majdan. fajvédővé stilizálja a humanizmusából kiforgatott Adyt. 

Egy év sem telik el, s már szembe is találja magát Dettre egy 
kísérlettel, melyben ez a veszély is megjelenik. Ady Lajos Ady-könyvé-
ről van szó. Dettre keserű  és éles bírálata e könyvről a Bácsmegyei 
Napló 1923. október 25-i, majd rövidített és részben módosított válto-
zatban az aradi Genius els ő , 1924. januári számában az „Ady csak ma-
gyar"-verzió következménye, annak cáfolata. 

625 



Előbb ismertetett cikkében Dettre ezt írta: forradalmisága nem 
volt a lelkétől lelkezett, „csak hörg ő-daloló tiltakozás volt minden ellen, 
ami fajtája ragyogó értékei kibontakozásának útjában állt". Az Ady 
Lajós könyvét bíráló cikkében pedig kénytelen fölróni a szerz őnek, hogy 
Ady forradalmiságát őszinte és szükségképpen való szövetségét a ma-
gyar haladás képviselőivel elbagatellizálja, s amikor ezek az életdoku-
mentumok fölötlenek, Ady Lajos az unalomig ismételgeti, hogy „Ady 
Endrét nem végiggondolt politikai meggy őződés, hanem a szegények s 
az elnyomottak iránt érzett őszinte és forró szimpátiája vezette poli-
tikai barátai közé". 

A két megnyilatkozásban rejl ő  ellentmondás beszédesen tükrözi, 
hogy .  milyen zavarba jöhet a leg őszintébb Ady-vonzalom is, ha a költ ő  
világának egészéből valamit nem ért, ha összetev őinek kapcsolatát az 
egésszel nem látja. Az Ady-m ű  adaptálását a baloldal számára is ez a 
részleges elfogadás nehezítette meg, s ez könnyítette meg a jobboldal 
dolgát is. Különben Dettre igen avatottan és keményen utasítja el Ady 
Lajosnak azt a törekvését, hogy Adyt az ellenforradalmi Magyarország 
számára szalonképessé tegye. 

A folyamatot azonban nem tudták megállítani, nemhogy Dettre, 
de Ady fegyvertársai sem. A kisajátítás mindenfel ől megindult, a mű-
ből minden irányzat kiszakíthatta magának azt, amire szüksége volt. 
A Szabó Dezsőn nevelkedett újsütetű  nacionalizmus is, de József Attila 
is. Nem volt tehát alaptalan Kosztolányi ingerültsége az Ady-kultusz 
túlhabzó dagályáról szólva. Ez a dagály nehéz helyzetbe hozta Ady régi 
híveit és a munkásmozgalom képvisel őit. Egyesek szembefordultak vele, 
mint például Kosztolányi, akit a maga apolitikus esztétikája amúgy 
is régóta különvéleménye bejelentésére ösztökélt, mások, mint Hatvany 
Lajos, Lukács György, Ignotus, Földessy Gyula, Bölöni György és a 
Nyugat második nemzedékének több képvisel ője, pereltek érte. A pola-
ritás azonban korántsem volt ilyen szimpla, az Ady-ért ők tábora kiszé-
lesedett, s az alakuló Ady-képben a Szabó Dezs ő  által megrajzolt, illetve 
elrajzolt kép több vonása elkeveredett Schöpflin Aladár, Hatvany, Föl-
dessy és Németh László Ady-képének tartalmával. 

Annál a másik állomásnál, ahol a jugoszláviai magyar irodalom 
leghaladóbb szárnya ismét kapcsolatba lépett az Ady-életm űvel, ez a 
fölgazdagodott és zavaros Ady-irodalom áramlott be, s el ődjeink jó 
értéktudatára és tájékozódó ösztönére vall, hogy nem riadtak meg, s 
el sem merültek a dagályban. A leghaladóbb szárnyról beszélve termé-
szetesen a Hídra gondolunk. Áttanulmányozni a Kalangyát is érdemes 
volna ebből a szempontból, de időnkből erre most nem futotta. Ezért 
csupán annyit jegyzünk meg, hogy 1944. február 15-i számában meg-
emlékezett Ady halálának negyedszázados évfordulójáról: Herceg János 
bevezetője és Csuka Zoltán költeménye után Todor Manojlovi ćnak azt 
az 1929-ben írt cikkét közölte, amelyben védelmébe vette volt barátját, 
majd Ady szerb és horvát fordítóival ismertette meg olvasóit, s m űveik 
közül be is mutatott kett őt, Mladen Leskovacét és Todor Manojlovi ćét, 
végül pedig négy Ady-verssel tisztelgett emléke el őtt. De már előbb is 
foglalkozott vele. El őször Wellner Albert linóleummetszetével idézte föl 
alakját: 1933 januárjában, aztán -- 1935 decemberében —• Ambrus Ba-
lázs ismertette Schöpflin Aladár Ady Endre, Dudás Kálmán pedig —
1941. január—februári számában — Hegedüs Loránd Ady és Tisza István 
című  könyvét, közben meg Kázmér Ern ő  méltatta a költő  szerb barát-. 
jának, Todor Manojlovićnak a munkásságát (1938. augusztus—szeptem-
ber). Mindezt azonban csak mellékesen említettük meg, mert ezúttal 
a Híd Ady-vonatkozásait szándékozzuk számba venni, mivel azokból 
teljesebben rajzolódik ki a kapcsolat alakulása, s jobban összeköthet ő  
a Dettre képviselte el őzményekkel. 

A kezdet, Huszár Sándor Ady Endre jelent ősége és szerepe a mai 
magyar irodalomban című  írása (Híd, 1934. december), aggasztó tüne-
tekkel teljes. Mintha példázni akarná a dagályt, amelyr ől beszéltünk, 
Dettre hajdani cikkéb ől annak retorikai bujaságát, modorosságát foly-
tatja, illetve licitálja túl. A mindenkori Ady-irodalomnak sokáig le nem 
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küzdött rögeszméje volt, hogy e rendkívüli jelenségr ől csak természet-
ellenes hangón, a kinyilatkoztatás dodonai nyelvén kell beszélni. Nos, 
Huszár cikke is ezt a zsánert képviseli, s nem kétséges, hogy Szabó 
Dezső  ihletésében. Kiütközik ez tartalmából is. Amit Rákosi Jen őről, 
kivált pedig Herczeg Ferencr ől mond, határozottan Szabó Dezs őre vall, 
őt idézi a költő  mártírsorsának, kisemmizettségének unos-untalan hang-
súlyozása és természetesen az a gondolata is, hogy „Ady életében és 
költészetében is a fajtája évezredes történelmének tökéletes reinkarná-
ciója". Legárulkodóbb mégis ez a dudvaszer ű, hangzatos és saját ira-
mától ittasult előadás: „Az izzva izzó, zabolátlan, duhaj költ ő  a vér 
heves paripáján száguldott be a magyar irodalomba, mint ahogyan 
eleink izzva izzó, zabolátlan, duhaj vér ű , hóka vagy kesely táltosaikon 
Vereckén át özönlöttek le a Duna—Tisza közti nagyalföldi rónaságra." 
Ha meg kellene mutatni, mi az, ami a Kosztolányi-szer ű  esztéták kifi-
nomult hallását irritálhatta, erre a hóka és kesely táltosokkal kérked ő  
mámorosságra bízvást hivatkozhatnánk. S egyszersmind a veszélyre is, 
mely az Ady-mű  és a kultúrált ízlésű  olvasó kapcsolatát a kibontakozó 
Ady-kultusz fel ől fenyegette. 

Eltúlozni azonban hiba volna ezt a veszélyt. Kivált a Hídban föl-
ötlő  jeleit. Mert valóban csak fölötlenek, s a lapnak abban az id ősza-
kában, amikor szelleme még alakulóban volt. Fölt űnő  azonban, hogy 
a Szabó Dezsőre utaló jegyek, Ady tragikus magyarságának túlhangsú-
lyozása ellenére már ez a cikk is mentes a faji megkülönböztetés tüne-
teitől. Ahol szóról. szóra Szabó Dezsőt másolja, például. Herczeg Ferenc 
jellemzésében, ott is csak a mindenkori kormányok kegyét ügyesen ki-
érdemlő  „kaméleontehetség"-et emlegeti, s elhagyja Szabó Dezs ő  elma-
radhatatlan kliséjét, a svábságot. Még árulkodóbb, egy tisztább szel-
lem vonzására valló az a passzus, ahol Ady zsidó származású, Szabó 
Dezső  által sokszor leszólt fegyvertársainak szerepér ől megbecsüléssel 
ír. „Hívei, rajongói és bálványozói egy föleszmélni akaró népfaj új ala-
pokat, új utakat és új életkereteket keres ő  fiataljai voltak, akik Ady 
hitére esküdtek s akiknek tömege olyan számottev ő  erő t képviselt", hogy 
Ady legyőzhette ellenségeit. 

S végül föl kell még figyelnünk a cikk alapgondolatára, mely sze-
rint Ady a magyar irodalom legel őbb költője, s kapcsolata a jugoszlá-
viai magyar ifjúsággal olyan szoros és nagy jelent őségű , hogy arról 
külön tanulmányt kell írni. 

Ez a beígért tanulmány nem készült el, pontosabban szólva: Hu-
szár nem publikált a Hídban többet sem Adyról, sem másról. Ez is 
föllépése efemer jellegére vall. De Ady szerepe kétségkívül er ősödik. 
Azzal, hogy a lap a kommunista párt fóruma lesz, határozottabban, mint 
előbb. Megváltozik az Ady-interpretálások szelleme is. Furcsa módon. 
ez nem Szabó Dezső  gondolatainak kiszorulását eredményezi, hanem 
azok átemelését tisztább gondolatmenetek összefüggéseibe. Mindenesetre 
tény és fontos fejlemény, hogy a vajdasági baloldal Adyval való kap-
csolatát a nacionalizmus Adyt kisajátító man őverei nem zavarták meg. 
A munkásmozgalom avatott vezet őit máshol sem: az 1929-es Ady-vitá-
ban a Népszava és a Korunk is szembefordult Kosztolányival, s Ady 
mellett tettek hitet az emigrációban él ő  fegyvertársak is. Leghatékonyabb 
érvekkel, egy egész könyvvel Bölöni György. 

A Híd Adyval való kapcsolatának alakulásában ez a m ű , Az igazi 
Ady, fontos szerepet játszott. A róla megjelent ismertetésében (1935. 
október) Lévay Endre els ő  helyen a meghamisítást, az eltulajdonítást 
hatálytalanító könyvként méltatja. Minden bombaszttól mentesen, hig-
gadt tárgyszerűséggel írja le az általa tükrözött pályakép vázlatát. Alap-
hangja ennek a méltatásnak is az Ady-irodalom zömét uraló panasz és 
vád a költő  ellenfeleivel, az egykori közeggel szemben. S ez a vád any-
nyira lefoglalja a szerzőt, hogy a könyv szakmai bírálatára már nem 
jut tere. E helyett ismételten hangsúlyozza azt az ismer ős, de Ady és 
a haladó szellemű  új olvasók kapcsolata szempontjából igen fontos igaz-
ságot, hogy „Halhatatlan verseinek minden sora, életének és utolsó nap- 
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jainak minden csúfos kudarca szentül igazolja, hogy nem volt a g őg-
nek, a sírva vigadó úri mulatásnak dínomdánomos költ ője: Ady a kita-
gadottak, a szenved ők, a kizsákmányoltak forradalmára volt ..." 

Bölöni Adyról szóló tanúskodását a Híd a kés őbbiek során is figye-
lemmel kíséri, az 1939-es jubileum során egy írását is közli (Ady-évfor-
duló. 1939. január), Ady pedig valóban él ő  szerzőként, műveivel is jelen 
van a lapban. Nem ismeretlen vagy elfelejtett m űveivel, hanem olyan 
verssel, cikkel, novellával, melyet a szocialista célokat szolgáló folyó-
irat szerkeszt ői ügyük szempontjából mozgósító erej űnek tartottak. 
(Ezekről Pató Imre Híd-bibliográfiája pontosan tájékoztat.) Beszédes 
bizonyságául annak, hogy a munkásmozgalom vajdasági vezet ői is el 
nem orozható, cselekvő  örökségükként vállalták és becsülték Adyt. A 
Híd már előbb is — még mielőtt, 1936 májusától, Simokovich Rókus 
lett volna a felelős szerkesztője — érzékenyen szisszent föl, ha hírét 
vette, hogy egy élelmes üzletember Adyról nevezte el az általa árusított 
harisnyákat (1936. január). De — kés őbb — örömmel ad hírt az els ő  
szabadkai Ady-estről, mert annak közönsége, az ifjúság a költ ő  meg-
értésére és állásfoglalására érettnek mutatkozott (A suboticai Ady-est. 
1937. március). Nemcsak azért. Lévay Endre Egy nemzedék elindul című  
könyvéből tudjuk, hogy a rendezvény a háború elleni tiltakozás jegyé-
ben idézte Adyt, a műsor is a munkásságnak kezét nyújtó, a humánum 
érdekeit védő  militáns költőt állította el őtérbe, az Ady-est tehát éget ő  
aktualitásnak adott formát és er ős nyomatékot. Úgyannyira, hogy a 
Magyar Olvasókör válasžtmányi ülésének némely szónokai „vörös est-
nek" bélyegezték. 

E tények ismeretében sokkal szervesebb és törvényszer űbb fejle-
ményként értelmezhető  az Adyra való ráutaltság és az iránta tanúsí-
tott tisztelet kiemelked ő  dokumentuma: a Híd Könyvtár Ady-füzete. 

1939 szeptemberében jelent meg a sorozat 4 -5. számaként. Méltó 
folytatásaként a Pet őfi-gyűjteménynek, a Lúdas Matyinak és Lőbl Árpád 
A magyar jobbágyság kialakulása című  tanulmányának, ami önmagá-
ban is figyelmeztet ő  jele annak, hogy a proletkult türelmetlen múlt-
szemléletével szemben a szabadkai kommunisták milyen nyitottan gon-
dolkodtak a vállalható hagyományról. Felelős szerkesztőként Mayer Ott-
már jegyzi ezt az antológiát, a bevezet ő  tanulmányt Malušev Cvetko 
írta, s a válogatás is az ő  munkája. 

Ennél az egyszerű  filológiai ténynél meg kell állnunk egy pillanatra. 
Malušev vasmunkás volt, mielőtt a mozgalomba került volna, s mikor 
a Híd állandó munkatársa és anyagi ügyeinek intéz ője lett, ott is poli-
tikai, szociológiai kérdésekkel foglalkozott és nem irodalommal. S emel-
lett az anyanyelve sem volt magyar, függetlenül attól, hogy édesapja, 
Malusev Sándor, 1908-ban Forgalmi Értesít ő  címmel közgazdasági, ipari 
és kereskedelmi szaklapot szerkesztett. Rejtély tehát, miért írta éppen 
ő  az Ady-gyűjtemény előszavát. Rejtély, melynek nyitját keresve az Ady-
hatás tágasabb köreihez érünk. Két világ című  könyvében  Herceg János 
emlékeztet arra az igézetre, mellyel Ady a háború után a jugoszláv iro-
dalom néhány alkotóját érintette. Dušan Vasiljevr ől beszél, de elsősor-
ban mégis Miloš Crnjanskiról: „ ... mintha a nyelvi ízek és fordulatok 
is Ady nyelvezetének meglepetéseit vették volna át. Nem volt ez epigon 
költészet, szó sincs róla! Egy másik nyelv sz űrői visszatartják azt a köz-
vetlen hatást, amely már az utánzás határát súrolja. De hogy a nyelv-
nek ugyanazokat a tájait járja be, s ugyanúgy tudott váratlan lenni 
támadó hetykeségeiben, bibliai 'szóhasználatában és az él ő , csaknem 
utcai nyelv természetes könnyedségében, az oly kísértetiesen adys volt, 
hogy örömünkben ujjonganunk kellett." 

Az egymásra találás reményének forrása lett hát Ady, s ezt az 
ártatlan örömet mi igazolhatná beszédesebben Malušev tanulmányánál! 
Ez sem friss penzum, hanem a húszas évek elején szétáramló Ady-hatás 
gyümölcse. Hogy mennyire az, ezt is Herceg János idézett könyvéb ől 
tudjuk. Abból a fejezetb ől, mely éppen Malušev és egy kezd ő  író beszél- 
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getését idézi föl. Az utóbbi azt panaszolja, hogy nem bír szabadulni Ady 
hatásától, pedig tudja, hogy a szocializmus tanulmányozása volna már 
a dolga. S hogy orvosolhatatlan baját demonstrálja, már szavalta is 
Adyt: 

„Oszlik lelkemnek barna gyásza, 
Nagy fehér fényben jön az Isten, 
Hogy ellenségem leigázza." 

Herceg így folytatja: „Cvetkó kicsit nyitva hagyta a száját, a fejét 
meg lehajtotta, talán félt, hogy reszket a hangja, ha megszólal. Djuro 
egyszerre elfelejtette Engels könyvét, s csak mentünk szótlanul, fülünk-
ben Ady szavaival, vállunkon a szegény fiú gondjaival." 

Az élethitelű  emlékkép a maga kivételes mivoltában, önmagáért is 
idézni való. Szempontunkból külön nyeresége, hogy ismeretében a Híd 
Ady-antológiája köré mélyebb történelmi horizont képzelhet ő  el, s ter-
mészetessé válik a kuriózum. Az, hogy a hajdani vasmunkás 1939-ben 
Ady-magyarázóként jelenik meg a vajdasági olvasók el ő tt. 

Avatott magyarázóként — ez joggal megállapítható, jóllehet az 
általa rajzolt pályakép érthet ően sokkal szegényesebb, hogysem a teljes 
Adyt lehessen benne érzékelni. Az az „igazi Ady" ez, akit a magyar bal-
oldal a kisajátítási törekvésekkel szemben védeni és fölmutatni töre-
kedett. Az az Ady, aki egy feudális világ szülöttjeként, nagyváradi, pá-
rizsi élményei, újságírói harcai révén ráeszmél a magyar • valóság 
tragikus elmaradottságára, s a maga kisúri, bocskoros nemesi önérzete 
és virtusa jóvoltából szembefordul ezzel a világgal, . s e harc során rá-
talál szövetségeseire: a magyar radikalizmus képvisel őire és a munkás-
ságra. S akinek küzdelme a szocializmus felé mutat, abban éri, érte 
volna el célját, ha megérhette volna. 

A tanulmány elég terjedelmes, s gondolatmenetének ez a sz űkszavú 
ismertetése óhatatlanul szimplább, mint ami a teljes szövegben formát 
ölt. Új gondolatot Bölöni könyvéhez képest azonban a teljes szöveg 
sem tartalmaz, s hogy Bölönib ől sokat merít, ezt intonációja el is árulja. 
Gyöngeségei is azonosak a munkásmozgalom ekkori Ady-képének tor-
zulásaival. Nemcsak arra gondolunk, hogy a Minden Titkok Adyja hi-
ányzik belőle, de több állításának merevségére is. Nem látja például, 
hogy Adyt nemcsak „nyugtalan magyar vére", hanem a h űség is kény-
szeríti, hogy Párizsból hazajöj jön. Hogy a Nyugat cím ű  folyóiratnak 
nem volt határozott világnézeti vonala, ez régi vád, és jogos is, de hogy 
világnézete sem volt, ez túlzás, s ha igaz, akkor is másként esik latba, 
mintha politikai szemle lett volna. Túlzás, hogy a Nyugat Feny ő  Mik-
sája a nagytőkét képviselte, s hogy Móriczban a lázadót a megalkuvó 
váltotta föl. 

Ismerős minősítések ezek, Fábry Zoltán, Lukács György, a Korunk, 
a moszkvai Sarló és Kalapács írásaiban is föl-fölbukkannak, de inkább 
1936-1938 előtt, bár Ady magánosságának ilyen, a társaira árnyékot 
vető  értelmezése máig kísért. Malušev tehát egy munkásmozgalmi kon-
venció jegyében gondolkodik Ady helyér ől és kapcsolatairól. 

Elüt azonban ett ől a konvenciótól abban, hogy ezek a hajdani 
konstellációk nem személyes élményként kötik, nincs beléjük falazva, 
nem időzik mellettük olyan görcsös ingerültséggel, mint például Bölöni. 
Arányérzéke így szabadabb, tör ődhet a pálya egészével. S meglep ő  az 
a szabados tagolás, szép folyamatosság, mellyel a költ ő  születésétől 
haláláig lezajló eseményeket összefogja, egymásra építi, még ha tud-
juk is, hogy ekkor már évek óta a Korunknak is munkatársa. A for-
radalmakhoz vezet ő  történelmi folyamat és a pálya alakulása minden 
erőszak nélkül forr össze ebben a pályaképben, s a polemikus betétek 
is mindig a pálya egy-egy állomásához kapcsolódva nyerik el megfelel ő  
helyüket. A turanizmustól a párizsi élmények jelent őségéről szólva pereli 
vissza Adyt, a búsmagyarkodóktól a háborúban elkomoruló költ ő  jel-
lemzése során. 
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Érzelmi effektusokkal nem dolgozik, de az egész írást áthatja egy 
kialakult és személyessé érlelt kép határozottsága, a meggy őződés hitele, 
komolysága. A munkásmozgalom olyan magyar teoretikusai, mint Lu-
kács György és Révai József, természetesen összehasonlíthatatlanul töb-
bet hoztak az Ady-irodalomba, mint ő . Több dogmát is. Malušev írása 
az egyszerű  mozgalmi ember felől mutatja az Ady-mű  honosodásának 
egy fontos fázisát, erre vall az alázat és az öröm is, mellyel az anto-
lógiát olvasótársainak átadja: „Most, amikor felidézzük, szeretnénk, ha 
azoknak, akik ismerik őt, újnak, soha nem hallottnak t űnne fel, s azok-
nak, akik még nem ismerik: régi, ki nem mondott, végig nem gondolt 
vágyak, érzések megtalált csodaszép hangja lenne." 

Maga az antológia, mint ismeretes, megfelel ennek a bevezetésnek, 
a politikus Adyt mutatja be. Ez nem jelenti, hogy a Híd szerkeszt ő i 
csak ezeket a verseket szerették. A mozgalmi szándék meghatározta 
a válogatás körét, magva lett a Híd Ady-képének, de sorompót nein 
állított, ellenkezőleg: a teljes Ady vállalásának adott politikai fedezetet: 
Világosan kitetszik ez Fekete Béla cikkéb ől, mely A Híd Könyvtár Ady- 
füzetének margójára alcímmel jelent meg (Ady Endre. 1939. október). 

Fekete Béla — ezt is Pató Imre bibliográfiájából tudjuk — azonos 
Stern Emillel, aki a lap egyik legtermékenyebb szerz őjeként a kortárs 
magyar irodalmat is figyelemmel kísérte. Írt Móriczról, a Nyugat útjá-
ról, József Attiláról, filmr ől, külpolitikáról. Szóban forgó Ady-cikke, jól-
lehet a Híd antológiájának ürügyén jelent meg, valójában a teljes Ady 
igézetében fogant, kiegészíti tehát -- persze önkéntelenül. — a Malušev 
adta Ady-képet. 

Az igézet szó szerint értend ő . Mintha az 1934-es Huszár-írásra rímel-
ne, vagy még messzebbre, Dettre megrendült, forró retorikájára, Stern 
is a prófétikus jelenség el őtti áhítat, a tragikus sors ihlette fájdalom 
és a nagyság és szépség hatalmától való ittasultság jegyében beszél: a 
kijelentések modorában. Csak sokkal tartalmasabban. Ittasultsága már 
hozza, sodorja: hasznosítja az Ady-irodalom sok, máig ható eredmé-
nyét, s annyira magáévá érlelt alakban, hogy csak éber és avatott szem 
ismeri föl igazságaiban az el őzményeket. 

Alapgondolatát, miszerint Ady a magyar Minden és az emberi tel-
jesség, ahogy ő  mondja: „az Ember Mindene", igen változatosan, gaz-
dagon, a költői világképből táplálkozó érvekkel variálja. Belesz őve elő-
adásába az , életrajz, a sors vonatkozó motívumait is, haragos-keser ű  
éllel nevezve meg a tragikus-végzetes sors okait, okozóit. A költ ő  és 
a magyarság azonosításából ered ő  ismerős gondolat menete ott vesz 
meglepően termékeny fordulatot, amikor a szül őhelyről szólva, annak 
jelképes értelmére figyelmeztet: „Ady ... Erdély és. Magyarország hatá-
rán született. Határon született és határélet űvé vált." 

Érmindszent peremjellegének ténye s ennek következménye Ady 
költészetében, az Ady-irodalomban természetesen már korábban is föl-
fölötlött, például Benedek Marcellnál, Bölöni Györgynél, de másoknál 
is. De ahogy Stern a peremjelleg, a határélet fogalmának rétegeit föl-
fejti, az előzményekhez képest is értékes teljesítmény, s egyenesen Ki-
rály István Ady-könyve felé mutat. E rétegzettség átgondolása révén 
foglalja összefüggő  konstrukcióba a magyar történelem és a régi ma 
gyarság, a teljes magyar kultúra találkozását a modern európai szelle-
miséggel; a feudális Magyarország szembesülését a proletárok Magyar-
országával; Kelet és Nyugat találkozását Ady költészetében. Az utób-
biról szóló megfogalmazása akár egy mai Ady-ünnepségen is elhangoz-
hatna: „... a határélet ínsége és fensége Adyban dobolta a leggrandió-
zusabb riadót. Maradni, vesztegelni, vagy menni, nyugati hívó szóra, 
mert megállni. annyi, mint elveszni, tehát menni Nyugattal. -- így pré-
dikált ..." 

Igen érdekes, hogy mikor túljut ezen a gondolatsoron, akkor sem 
hull vissza az Ady-irodalom letarolt lapályaira. Pedig Szabó Dezs ő t idéz-
ve, gondolatához kapcsolódva halad tovább. Igaz, nem túl evidens ok-
szerűséggel vált át a menekül ő  Adyról a mítoszteremt ő  Adyra, aki töb- 
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bet fejezett ki egy ember életénél: magát a létezést. Talán nem füg-
getlenül Németh László idevágó nagy gondolatától, Stern így fogalmazza 
meg ezt a lényegbevágó fölismerést: „... csoda lehetett az is, ahogyan 
Ady nézhette a tulajdon, ezer sebb ől vérző  életét, mintegy önmagán 
kívülről, az életét, amelyben egy faj sorsa, fájdalma és láza fuldokolt." 

Innen aztán logikus módon jut el a titkokat megnevez ő , mágikus 
erejű  Adyhoz, a mélységek Dantéval rokonítható látnokához, s a láto-
mások kis univerzumaiból összeálló szimbólumrendszer szuverén, meta-
fizikai minőségéhez, a teljesség költészetéhez. 

S végül egy csillaggal elválasztott zárórészlet jellemzi Ady patrio-
tizmusát, hangsúlyozván annak európaiságát, egyetemességét és á dol-
gozókkal szolidáris forradalmiságát. „A Híd Könyvtár Ady-számában — 
írja — Adynak éppen e »hazafiatlan« verseit állítottuk glédába és hív-
tuk tanúkul..." annak bizonyságaképpen, hogy „Ady a dolgozó, szociá-
lis lelkiismeretű  magyar ifjúságé, azé az ifjúságé, amely Adyban él, vele, 
általa, Igéiben Igéiért, mert Ady a magyar jöv ő , emberien, szabadon, 
szélesen, demokratikusan, szívet-elmét dobogtató emberséges, j obbágy-
szabadító szép magyar jöv ő  ..." 

A hang itt ismét túlságosan szónokias, s ez a dagályosság bizony 
át-átcsap Stern értékes gondolatain és rossz hírbe keverheti őszinte 
szándékát és megindultságát is. De azt is észre kell vennünk, hogy a 
Híd Könyvtár Adyjáról többes els ő  személyben beszél, tehát lehet, hogy 
annak előkészítésében is részt vett, s Malušev higgadt komolysága, a 
válogatás politikai céltudatossága és ez a teljes Ady iránti igézettség 
egy közös föladat, egyazon kultusz egymást kiegészít ő  összetevőiként 
jól megfértek a Hídban, s több irányba is készítették Ady útját. Ter-
mészetesen a patriotizmus iránti érzékenységre is figyelve. Tudjuk, hogy 
legingoványosabb utakra ez az érzékenység vitte az Ady-versekt ől itta-
sult fiatalok némelyikét. Kosztolányit is szokás ezzel védeni: a fajvé-
dők Adyját bírálta, az Ady-kultusz vásári rítusait. Stern is tud err ől a 
tendenciáról, s mint a Híd többi Ady-cikke, ő  is perben áll vele. Az 
ébredőkkel az ébresztő  Adyért. S Ady magyarságélményének túlhangsú-
lyozása nem téríti el alapszándékától: a teljes Ady fölmutatásától. Gon-
dolatainak tisztaságát a dagály sem szennyezheti el, a sorsa pedig, már-
tíromsága tragikus pecséttel is hitelesítette. 

Jelkép értékű, hogy a száműzött Dettre Adyt idéz ő  vezércikkeire 
az antifasizmus egyik legkövetkezetesebb magyar fórumán tizenöt év 
után és egy történelmi id őszak végéhez közeledve egy másik üldözött 
írástudó hitvallása a rím. A kivételnek számító Ady-ért ő  politikus rezig-
nált emlékezésére egy nagy mozgalom képvisel őjének a jövő  felé mu-
tató Ady-élménye. 

Kár, hogy a folyamat kontinuitásáért és elmélyüléséért ma nem 
teszünk annyit, mint amennyit a Híd tett a maga idejében. 

a 
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A SZOMSZÉDSÁG ADY-KÉPÉHEZ 

DETTRE JÁNOS 

ADY LAJOS - ADY ENDRÉRŐ L 

Minden. portré két képet mutat. Nemcsak annak adja hasonmását, akit 
a művész le akar festeni, hanem a m űvésznek is. Minden. életrajzban 
legalább két élet: tartalmával ismerkedünk, meg: akir ő l az életrajz szól 
s aki az életrajzot írta. Lehet az életrajz írója elfogulatlan, szerény, 
engedelmes és alázatos teljesít ője a vállalt feladat kötelességeinek, de 
a szerénység, engedelmesség, h űség és alázat nem jellegzetes emberi 
tulajdonságok-e? 

Ebben a kett ősségben, mely óhatatlan és szükségképpeni, rejlik 
oka annak az irodalmi, háborúságnak, mely -- a catalaumi ütközet is-
métlődik itt meg, amikor az él ők elhullottak, a halottak kezdenek 
harcolni Ady Lajosnak Ady Endrér ől írt könyve nyomán újul. ki . 
Ebben • a könyvben. nemcsak Ady Endrének. élete viharzik el el őttünk, 
hanem. föltárul az öt évig segédtanárkodó, bátyjának, Ady Endrének 
kérésére végre tanárra kinevezett, a Károlyi-rezsimben f őispáni, állásra 
törtető  s csak főigazgatói állásra eljutott s a forradalmak • után állását 
féltő  Ady Lajosnak élete is. Ezt az életet s ezeket a törekvéseket érheti 
bírálat s sújthatja kritika, az elfogulatlan szemlél ődés észreveheti ázt 
is, hogy az életrajz írója hogyan törekszik a versek légiójának döröm-
bölő  tiltakozása ellenére is a • ma uralmon lev ő  ideológiával kibékíteni 
Ady Endrének politikai és közéleti. helytállását s egész világnézetét — 
a könyv mégis csak Ady Lajos portreját torzítja el, csak Ady Lajos 
törekvéseit és érvényesülési eszközeit marasztalja szégyenben -- mind-
ez mit árthat Ady Endre firmamentumok fölé n őtt alakjának? A könyv 
mégis csak Ady Endre életének viharzását, égését, lángolását s össze-
roskadásait tárja föl, s minden új adatért csak hálásak lehetnek a 
hívők. Hasztalan úgyis minden próbálkozás: ahol. az  Ady-versek meg-
szólalnak, ott el kell hallgatnia minden tétovázóan kísérletez ő  értel-
mezésnek, mely megtörténésében, az emlékezésnek s a reprodukálásnak 
hűségében. amúgy is ellenőrizhetetlen félmondatokkal s az elborult ér-
telem. dadogásával akarja lerontani annak világos és hajlíthatatlanul 
kemény értelmét, amit Ady Endre akart, cselekedett és igazolt. 

Ami a könyvben tisztán és zavartalanul Ady Endréé, az gyönyö-
rű  és megható föltakarózása az Ady-versek minden titkainak. Ami ab-
ban Ady Lajos „igazolása", az úgyis könny űnek találtatik az Ady-ver-
sek hallatlanul súlyos és minden fordítási törekvéssel dácoló bizony-
ságával. szemben. Ady Lajos most -- Ady Endre kilenc kötete után! —
arra vállalkozik, hogy Ady Endre cselekedetekben és írásban megnyi-
latkozó politikai konfesszióját, mely Tisza István politikájának konok, 
kérlelhetetlen, elszánt és vehemens gy űlöletében mutatkozott meg leg-
jellegzetesebben, egy Tisza Istvánnál történt találkozása kényelmetlen 
emlékévé hígítsa. föl -- mintha sziklából faragott meggy őződését lehet- 
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ne a magyarázatok limonádéjában feloldani! —, s azt igyekszik bizo-
nyítani, hogy lélekben a ma Magyarországon uralmon lév ő  politikai 
irányzat követeléseivel értett egyet, hogy az októberi forradalomtól el-
fordult, s hogy a zsidók közé is csak szerencsétlen elhelyezkedése vitte. 
S ezenfelül szól, akit a költ ő  összeroppanásában és halála siettetésé-
ben vétkesnek tart. 

Méltatlan volna Ady Endre költészetéhez, ha a verseit állítanánk 
szembe ezzel a posztumusz magyarázattal. Már úgyis halottgyalázás-
számba megy az az iparkodás, mely Ady világnézetét egy nem barát-. 
sápos fogadtatás kényelmetlen emlékére szeretné levezetni. „Kan-Báthory 
Erzsébet", „gyújtogató, csóvás ember", „a geszti bolond, úrnak, magyar-
nak egyként: rongy" csak ezért volt hát az Ady-versekben Tisza István, 
mert egyszer nem volt hozzá barátságos? Ady Kasszandra-próféciája, a 
tegnapi cselédek s a mai Csák Máték ellen vívott keser ű  és dühös 
harca, a Galilei Körnek küldött márciusi ódák s a proletárdalok haršo-
gó igazolásának értelme ide egyszer űsödik le, egy audencia hűvösségére? 
Ki nem érzi ennek a kegyetlen blaszfémiának vi,gyázatmázolva-hami-
sítását? 

De Ady Endre tagja volt a radikális pártnak, tagja volt a Választó-
jogi Ligának, tagja volt a szabadk őműves szövetségnek, versei nem a 
Budapesti Szemlében, az Új Nemzedékben vagy a Magyar Figyel őben 
.jelentek meg, hanem a Nyugatban s olykor a Népszavában s a Világ-
ban a Budapesti Naplóban történt elindulás után, nem Farkas Pál, Kiss 
Menyhért és Pekár Gyula voltak a barátai, hanem Jászt Oszkár, Révész 
Béla, Kunfi Zsigmond. és Hatvani Lajos, mit tud most ezekkel a 
tényekkel szemben „a védelmére felhozi" az életrajz? Ady Lajos az uná-
sig ismételgeti minduntalan, amikor ezek az életdokumentumok felöt-
lenek;  hogy Ady Endrét nem végiggondolt politikai meggyőződés, ha-
nem a szegények s az elnyomottak iránt érzett őszinte és forró szim-
pátiája vezette politikai barátai. közé. A verseknek és cikkeknek felhör-
dülő  igazságai, azok a fel-feljajduló jöv őbe látások, (...) Adyt azoknak 
táborába sodorta, akik már a háború el őtt, de a háború alatt is őszinte 
és bátor harcosai voltak a nemzeti egyenjogúsítás követelésének. És 
most Ady Lajos Ady Endrének a nemzetiségi kérdésben vallott állás-
pontjái: Apponyi nemzetiségi politikájával vallja egyértelm űnek! • 

A könyvnek egy jellegzetes téves adata megérdemli a külön föl-
említést. Milotay István, egyik minapi, nagyszer ű  dialektikával, de nem 
is rossz, hanem gonoszhiszem űséggel megírt cikkében Adyt kisajátítja 
az általa szolgált politikai irányzat számára. Ehhez a kisajátításhoz egyet-
len jogcímül. Ady Endrének egy látogatására hivatkozik, melyet a költ ő  
1918 decemberében -- akkor el őször, mondja Milotay István — tett 
meg Ezen az Új Nemzedék szerkeszt őségében. Eze a látogatáson dadogott 
egypár szót az akkor már h űdéses és elsötétült értelm ű  költő, ami-
vel Milotay most egész életének és költészetének tanúságát akarta le-
rombolni. Ady Lajos ,most ezt a látogatást, hogy annak politikai jelen-
tőséget kalózkodjon, 1918 tavaszára teszi. 

Messzire vezetne, ha az „igazoló bizottság" elé állított Ady End-
rének minden „váddal" szemben a verseit küldenénk segítségére. Az 
életrajzot nemcsak ezért az átszínez ődésért érik támadások, hanem az 
Ady Endre feleségéről írt s .az asszony dolgait felbolygató részei miatt. 
S ezek a támadások főképpen a könyv tendenciája ellen tiltakoznak, 
mely dugáruként akarja a győztes lobogó alá átmenteni Ady Endre 
életének és költészetének múlhatatlan jelent őségét. 

Az életrajz azonban nemcsak a támadást érdemli meg, hanem a 
védelmet is, mert Révész Bélának magas atmoszférájú és b ő  lélegzet-
vételű , de kevés konkrétumot nyújtó kísérlete és Kémeri • Sándornak 
pepecsélő  visszaemlékezései után mégis vonzóan megírt s teljes élet-
rajzot ád. Csak az a sajnálatos ebben a vonatkozásban is, hogy Ady 
Endre gyermek és ifjúkoráról. milyen szánnivalóan keveset tud az élet-
rajzíró. Milyen keveset tud a fiatalabb testvér arról az 'id őről, amikor 
még nem figyelmeztették mások bátyjának költ ői nagyságára ... 

633 



De Ady Endréről mondjon el mindenki mindent, amit tud. Róla 
lefejtődtek már az asszonykarok, már nem „csüngenek rajta világok, 
szívek, mint jégcsapok télen kunyhóereszr ől", sem lovagias póz, sem 
hazug pátosz nem lehet akadálya annak, hogy Ady Endre élete túl-
nőve „hazug hír hínárján" s minden röghöz tapadt szemponton, őszin-
tén és igazul álljon elénk. Bár a meghamisított Pet őfi példája másra 
kötelezné az irodalmi és történelmi igazság harcos híveit az új ha-
misítási kísérlettel szemben, mégis csituljon még most el minden til-
takozó szó, amikor Ady Endrét és Ady Endre költészetét azok is „kez-
dik már nyakukba venni.", akik életének és verseinek zsoltáros igaz-
ságait megtagadják. Legyen Ady az övék is, olvassák és imádkozzák 
az Ady-verseket ők is, talán így Ady Endre életének és verseinek bibliai 
értelme hamarabb „gyújtatik lelkek víg mécsesének ott, hol Sötét ül 
várost és falut". 

Jean JEUDI 

(Bácsmegyei Napló, 1923. október 25. -- Rövidített és részben mó-
dosított változata megjelent az aradi Genius els ő, 1924. januári szá-
mában iš.) 

Ady Endre: A Halál lovai 
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[SZEGEDI EMIL] 

A SUBOTICAI ADY-EST 

Február 20-án a Magyar Olvasókörben volt az els ő  Ady-est Suboticán. 
Tizenhét éve, hogy Ady meghalt, költészete és- küzdelme már felszívód-
hatott ifjú szívekben, generációkat nevelt már, nálunk mégis most szó-
lalt meg először ő  és az ifjúság. Szomorú megállapítás ez: tizenhét 
évig kellett Adynak várnia, hogy jóval a román és csehszlovák magyar 
kisebbségi ifjúság után végre a jugoszláv magyar ifjúság is megmutassa, 
hogy mit jelent neki Ady. De biztató az, hogy ha kés őn is, de mindjárt 
a legilletékesebbek: maga az ifjúság tett mellette bizonyságot, még mi-
előtt száraz irodalmárok és sznob kultúrszerepl ők kisajátították volna. 
Az mutatkozott meg így az els ő  Ady-bemutatón, ami irodalmi, művészeti 
és történelmi szempontokon túl ma is felhasználható, ma is indító er ő  
és tett Adyban. 

Az est iránt nagy érdekl ődés nyilvánult meg, de bizonyos, hogy a 
jelenlévők egy nagy része nem azt kapta, amire várt. Mert nem sznob 
társadalmi reprezentáció, nem megbújt, allegorikus nacionalizmus, nem 
nívós irodalmi. est —. hanem a közönség, s őt azt' mondhatnánk, maguk 
a bemutatók dacára is az ifjúság állásfoglalása lett ebb ől, az estből azon 
Ady mellett, aki egy folytatni való életakarat, egy tovább harcolandó 
harc. Impozánsan tűnt ki az estből egy nem várt, meglepetésszer ű , na-
gyobbrészt öntudatlan állásfoglalás. Már az is, hogy fiatalok munkája 
volt az egész, nagyobbrészt társaságban, irodalomban, m űkedvelésben 
ismeretlen fiatalok szólaltak meg. A visszhang, a megsértés is öntudat-
lanul, talán sokakban. szinte akaratuk ellenére nyilvánult' meg. Mi az 
est programját, számait, szerepl őit nem regisztráljuk, minket egyedül 
ez az állásfoglalás foglalkoztat. És fel kell hoznunk, mert szimpto-
matikus: ez mind a közönség jó részénél, mind az el őadóknál konstatál-
ható öntudatlan állásfoglalás. Mert nehéz öntudatot, de csak öntudat-
lan állásfoglalást is várni attól az ifjúságtól, amelyet szisztematikusan 
kis igényűvé, olcsó műkedveléssel, színházi élettel, kulisszaromantiká-
val, hiú szerepelgetéssel megeléged ővé akarnak tenni. Amelynek egész-

- seges állásfoglalásától félnek, mert -- éppen ez a legszimptomatikusabb 
és megbízhatóbb ebben a kultúrmegnyilvánulásban is ez már úgy 
látszik, öntudatlanul is kitör és hangot keres magának. Az ifjúság töb-
bet keres az irodalomban, mint irodalmat, többet Adyban, mint Lédát 
és kis hangulatokat, többet az el őadásban és bemutatásban, mint sze-
mélyi, kis hiú ambíciókat — irodalom, Ady, kultúrel őadás, mind ko-
moly alkalommá vált számára az állásfoglalásra, egy mélyebbr ől jövő , 
határozott és egészséges életakarat megnyilvánulására. 

Nagyón jó volna, ha ez nem utolsó ilyen megnyilvánulása volna 
ennek: a spontán akaratnak. Ha volna ifjúságunknak alkalma arra, hogy 
ez az akarat egészen öntudatossá, határozottá és megvesztegethetetlenné 
válna. Ezért volna szükség több ilyen kultúrestre, hogy az ifjúság öntu-
datlan, szinte önmagának is meglepetésszer ű  állásfoglalása határozott, 
öntudatos, alátámasztható és irányítható -- egész szemléletére kiterjed ő  
akarattá fejl ődjön ki. 

(Híd, 1937. március.) 
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[MALUŠEV CVETKO] 

ADY ENDRE 

„Ady nemcsak a forradalmak el őtti Magyarország nagy költ ője, de Ady, 
a zseni, döntő  alakja az egész kornak, melynek eseményeit és vezet ő  
személyeit érdek és divat lett ny2,ghamisítani" — írja róla Bölöni György 
Az igazi Ady előszavában, és amikor ezt a kis könyvet kiadjuk, úgy 
érezzük, segítségére leszünk neki, a barátnak, minden Ady-barátnak, 
osztályostársnak, hogy „Adyt kiragadjuk azok kezéb ől, akik kiszolgál-
tatják az uralkodó osztályoknak, bár velük szemben örök lázadó és 
megmutassuk annak, aki volt, igazi nagy költ őnek". 

Ady Endre Szilágy megyében született, Érdmindszenten, 1877. no-
vember 22-én. Kis falu volt Érdmindszent, Erdély és az Alföld érintke-
zésénél. Románok és magyarok lakták. A románok többségben voltak, 
mint az egész megyében, de a magyarok kisebbségi voltukra nem sze-
rettek ráeszmélni. Az államfenntartó rend tudta, de a hivatalok, me-
gyei urak nem túlságosan látszottak észrevenni, hogy a szalmafedeles 
„oláh" házacskák lakói többen vannak ebben a megyében is, mint a 
zsindelyes vagy cserepes magyar házak lakói. Ment minden a századvégi 
magyar élet receptje szerint simán a maga. útján. Képvisel őválasztásokkor 
a román parasztok azoknak a tollát t űzték fel, akik fuvarban, napi-
díjban, pálinkában a legtöbbet fizették. És szavaztak Szilágysomlyón a 
román nemzeti párt jelöltjeivel szembeli báró Bánffy Dezs ő  miniszter-
elnökre, Zilahon, gróf Károlyi Mihállyal szemben a Kossuth-párti Lengyel 
Zoltánra, vagy az Érmelléken a magyar ébred ők ősére, a lófuttató és 
kártyás kormánypárti Szemere Miklósra. 

Az Érmellék uralkodó osztályának egészen alsó lépcs őin helyez-
kedett el. Ady Endre családja, mely a hegyek közül húzódott a síkra 
régi eredetű , de elkoldusodott hétszilvafás kurtanemesként. A kurta-
nemes Adynak sohasem jutott hely a megyei urak osztoszkodásánál. 
Nem is lehet őket az uralkodó osztály tulajdonságaival teleaggatni. Hi-
szen ők csiszárkodó szántóvet ők, kupec kisbirtokosok, akiknek életfel-
fogása és észjárása nem sokkal távolodik el a módosabb földtúró 
parasztétól. 

Há az Ady ősök nem csiszárkodó birtokosok, akkor apai és anyai 
ágon zsoltáros könyvet és bibliát forgató református papok. És bizony 
ezek egy költőnek százszor alkalmasabb ősapák, mintha megyei vice-
ispánok volnának. 

A költő  Ady bocskoros nemesi eredetének szálait sohasem vag-
dosta el. S őt innen ered a mindenkivel szemben való felülkerekedés 
vágya, ami fűtötte. „Templomba, iskolába, hírnévbe, n ői szüzességbe — 
ír ja magáról — els őnek akartam belépni." Ady feltörekvésében, döly-
fében a tiborcos lázadás, az Achim Andrásos g őg, a hétszilvafás oltha-
tatlan uralmi vágya gyűl össze négyszáz év el őtti kisnemes lázadó osz-
tályősének, a nagyurakat .karóba húzató Dózsa, György paraszti forra-
dalmává. Amikor Ady azt írja: „Dózsa György unokája vagyok én / 
Népért síró, bús, bocskoros nemes. I Hé, nagyurak, jó lesz tán szóba 
állni / Kaszás népemmel, mert a Nyár heves. / A Nyár heves s a kasza 
egyenes ...", a bocskoros Adynál e Dózsa György-ös hivalkodás nem 
játék. 
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Amint a gyermek Ady kikerül a falu-Érdmindszentr ől, a szülői 
háztól, diákéveit két ellentétes városban éli le. Diákkora a szatmári 
svábos és katolikus Nagykároly, az Érmellék f ővárosa és a magyar civil 
és kálvinista. Zilah, a Szilágyság f ővárosa között telik el. De ezek mö-
gött örökké megmaradó mély benyomást tesz rá a falu. Amiket falun 
a természetb ől meglátott, nem természeti szépségekként maradnak meg 
benne. Az Ér, Kraszna-árok, a szér űskert, temető , Benczedomb, erd ők, 
utak, rétek, nádasok, a láp világa mint átélt lelki élmény jelentkezik. 

Ady parasztokat és megyei urakat látott maga el őtt, vagy később 
városi urakat és iparosokat. Annak a társadalomnak, mely lelkében fel-
vetődött, legalsó fokán a falusi zsellér állt, a föld nélküli házhelyes, 
vagy pár holdas paraszt. Aztán a kis tanyai gazdaságban a béres, a 
kocsis, a gazdasági cseléd, a földmunkás, akik az úrral együtt fogják 
meg az eke szarvát és együtt néznek szembe a kezdetleges gazdasági 
vállalkozás természeti és gazdasági esélyeivel, faggyal, jéggel, szárasztó 
nappal. A. megyei urakat látta maga körül s rajtuk túl a minden ha-
talmat kezükben tartó országos urakat. A társadalmi kizsákmányolást 
a nagybirtokon át érezte és a maga félreszorítottságán is észrevette a 
magyar feudalizmus hatalmát. A földért harcoló és a földdel harcoló 
kis urak és parasztok éhsége, kapzsisága és pénzáhitozása tölti be gyer-
mekkorát. 

Mindenképpen az 1896 -- millennium —• előtti Magyarország elha-
nyagolt, elmaradt ;  kezdetleges vidéki élete volt ez a világ, Ady diák-
világa. Igazi gyár, ipartelep, nagyobb t őkés vállalkozás munkaszövevénye 
ismeretlen volt Ady előtt. Nem látott bányát, kohót, füstölg ő  gyárké-
ményeket. Az ipari bérmunkás életrobotja sohasem volt tapasztalt, csak 
sejtett és képzelt előtte. Szocialista mozgalmak vagy agrármozgolódások 
sem történtek a megye területén, mindössze néhány aratósztrájk-kísér-
let tót napszámosok közt valamelyik hitbizományon. A diák Ady a ma-
gyar feudalizmusban élt bent és els ősorban a maga félretoltságát érezte 
az uralkodó osztályban, az úri rendben. A nagy kapitalizmusnak még 
a körvonalait sem foghatta fel. Még nem kritizálóan és nem öntudatosan 
nézi a magyar világot. Fiatalon és önfeledten elmerül benne: .hazafias 
verset ír, és magyar nóták mellett vígan elborozgat kis kocsmákban 
ő  is, mint a többi diákcimborája. Hogy azt a társadalmi rendet, mely 
a szilágysági vidéken, urakban és parasztokban, földesurakban és föld-
nélküliekben jelentkezik, meg is lehetne és meg is kell változtatni. 1896-
ben hol volt arra még Magyarországon a véres akarat? A paraszt sajogva 
viselte az úri jármot. Az üzletese zsidóság a polgári házasságnak ujjong 
és szabadelvűsége, minden ereje az egyházpolitikai törvények védelmezé-
sében merül ki. Ha itt-ott szociális harci szell ő  kél, azt Ausztria ellen 
irányítják a kuruc lapok: A. magyar feudalizmus azt hiszi, hogy örök 
életű . Megingathatatlan. És a szocialisták Népszavája még hetenként 
megjelenő  kezdő  sajtóorgánum. Így is rátaposnak a kakastollas csend-
őrök. 

A magyar polgári társadalom az els ő  igazibb ellenhatást már Deb-
recenben váltotta ki Adyból. De nála is úgy történt, mint rendesen 
történni szokott: csak kés őbb ébredt valágfelfogásának tudatára. A ma-
gyar falut akkor kezdte meglátni, amikor a kisvárosi diákélet eltakarta 
előle. Az erdélyi kisváros arcát akkor fedezte fel, amikor Debrecenbe 
ment, Debrecent Nagyváradon ismerte meg, mint ahogy Nagyvárad jelen-
tőségére akkor ébredt és a magyar viszonyokra akkor nyitott szemet 
igazán, amikor Párizs messzeségéb ől nézett feléjük. 

A debreceni jogászkör: karcos bor, színházi kulisszák, .párbajok, el-
átkozott diáksemmittevés, parlagi vidék, eleinte éppúgy magukkal húz-
ták, mint a zilahi diákcimborák fiatalos könnyelműsködése. Idő  telt, 
míg szemben érezte magát az ázsiai szittyaszagú magyarsággal. Az Arany 
Bika szálló előtt börzézett a gazdag civishad —• Debrecen mellett Kecs-
kemét és Cegléd termelték ki legjellemz őbben ezt az agrárszárakról 
eredő  osztályt —, mely maradibb, önz őbb és korlátoltabb talán a világ 
bármely más paraszti polgárságánál. Ady felismerte, hogy önzésben, fu- 
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karságban mennyire ellensége minden változásnak . ' ez az. osztály -és rá-
eszmélt a magyar „maradandóságra", mely belekapaszkodik a • világ kül- 
lőibe is, hogy forgását megakadályozza. 

Nagyvárad volt az első  város, mely •Ady előtt . igazán felnyitotta 
az életet. Félzsidós, félkeresztény, dzsentris -  és haladó; klerikális és mé-
gis szabad szellemet lehel ő  . volt ez a város és-  itt csapta meg Adyt á 
rohanó élet szele. Nagyváradon került .szembe közvetlenebbül a magyar 
világgal, e külön világ harcosaival, de itt érezte' a 'világegyetembe való 
tartozását és fedezte fel a világ mozgató er őit, itt a kapitalizmus hatal-
mát. - Akármilyen korcs, habarék, felemás volt ez a kultúra, amit `ez 
a város • árasztott, mégis, s őt annál inkább ez volt - 'Ady kovásza az ed-
digi Pató Pál-os magyarságban. 'Író volta itt ébredt más hangra, itt 'ala-
kult ki világnézete és itt szökkent szárba egyénisége. 

Ebben a korban és itt néz körül Ady Endre és keres baj társakat, 
keresi a fegyvertársakat az őbenne erősödő  radikalizmushoz. Itt és ek-
kor keresi azt az értelmiséget, ami le. tud válni az ország beteg testé-
ről, az új szellemiséget keresi, a szabadot, függetlent. És keresi a tö-
meget, a kaszás - népet, elnyomottakat, senkiket a benne gy ű lő  forrá-
dálomhoz. Ekkor lép azokhoz, akiket -- ahogy mondja —• „magyar agrá-
rius nyelven zsidó skriblereknek" neveznek. Hozzájuk köti a, sorsát, 
utánuk oson a lelke. És a Werbőczi-utódok nyomorgatta, menekül ő  nép 
gyászos sípjává szeg ődik, népért síró, keserű  kuruc rigmusokban. 

Lelke mindenfelé kitárul, ahonnan egészséges, új életet, az életnek 
űző , hajtó, jövendős lehetőségeit látja. És látja ezt a haladás ösztönz ő i-
ben, az „idők kovászában", a „sárga foltos, bélyeges seregben", a zsidó-
ságban, haladó, igazi értelmiségben. És ezeken túl a Nyugatban. 

Amikor 1900 januárjában Nagyváradon belépett a Szabadság szer-
kesztőségébe havi ötven forintért, még vidéki, borzas újságíró, rigmu-
sokat faragó riporter. De azt az Adyt, ki négy év múlva .a Nagyváradi 
Napló szerkesztőségéből a vékonyka Még egyszer kötettel. Párizsba indul, 
falusias eredete, 'hétszilvafás vére, diákos m űveltsége és lelkét ingerl ő  
olvasmányai a váradi katlanban lázadozóvá és zsenivé érlelték. 

Mit látott meg Ady az akkori Párizsból, -az akkori Franciaországból? 
Az 1900-as világkiállítás és a Dreyfuss-pör egyformán árasztották kelet 
felé a romantikus Párizs csodálatát. Ady még .  Nagyváradon ezeket írja: 
„Tanuljatok. gyűlölni Zola Emiltől. Gyűlöljetek mindent, ami a haladó 
világkerékre ráfekszik. Sötétséget, bigottságot, impotenciát. Nem a sze-
retet fogja megváltani a világot, hanem a gy űlölet, mert ez a gyűlölet: 
világosság .. Nem imádott még senki úgy, mint Zola. Emil, aki magá-
ban egy fényes küllő  a haladó világkerékben. Sokan hallják a föld -dü-
börgését és hirdetik, hogy jön egy új világ, a világosság világa. Bizony 
mondom: ha jő, az új küllő  sietteti ..." (Nagyváradi Napló, 1902. X. 1.) 

A szocialista Jaurést a francia képvisel őház alelnökévé választják 
és Ady ezeket mondja: „A jövendőt formálják ott. A jobb jövend őt. 
Mindnyájunk jövendőjét. Nekünk elöl kell kezdeni a dolgot az •els ő  rend-
nél, aztán a másodiknál, s a harmadiknál végre. Rangókkal, ősdurva-_ 
ságokkal, arisztokráciával és klérussal a kiszipolyozó t őkével egyszerre 
kel]. végezni. Hogy? . Tekintsünk Franciaországra ..." (Nagyvárad, 1902. II.) 

- Ady látta, hogy a feudális rendet, mely Magyarországon kezében 
tartott minden., hatalmat,' Franciaországban 'a forradalmak, régen leszori-
tották az aktivitástól és politikai befolyását. teljesen elvesztette. Magyar-
országon nemesek és feudális urak a politikai vezet ők, idekint pedig 
egy félszázad óta száz miniszterb ől ha egy féltucatnyi került ki a haj-
dani történelmi osztályokból. Megmaradtak a grófok, bárók, de nem 
volt birtokuk, hatalmuk, tekintélyük és- befolyásuk többé. Franciaország-
ban a polgárság tart a -kezében minden hatalmat: az övé a bank, --a 
börze, az ipari. . és kereskedelmi vállalkozás, az ő  kezén vannak a közhi-
vatalok, a parlament, az egész politikai élet, -  a sajtó, a művészetek, 
az irodalom. A burzsoázia uralma és jóléte azonban nem volt szem-
fényvesztő  Adyra. Észre kellett vennie, . • hogy -a . kispolgárból leválva 
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kezdett kialakulni — Franciaországban észrevehet őbben -- az osztályhar-
cos munkás.' A proletariátus mozgalma indul és már érik,. de még mint 
ideológiai mozgalom, igazi cselekv ő  tömegek nélkül. 

Ady előtt • teljes pompájával .nyílik ki a nyugati kultúra. A šzép-
művészétekben Franciaország sohasem volt olyan nagy, mint . a század 
elején, amikor a nagy nyilvánosság elé kerültek a tizenkilencedik .szá-
zad végének igazi mesterei. Rodin, Claude Monet, Pissaro, Renoir, Cézan-
ne ideje ez, Boudelaire, Verlaine, Rimbaud versei hódítanak most iga-
zán, a prózában még Flaubert és Maupassant vezetnek és Zola adja a 
leghívebb keresztmetszetét a francia társadalomnak. Ady olvas, tanul, 
szinte habzsolja magába a nyugatos kultúrát, a fényt, a világosságot. 

De nyugtalan magyar vére húzza' a nehéz pézsmaszagú magyar 
ugarra. 1905 -januárjában már Pesten van. Hazatérését az izgalmasra for-
dult politikai helyzet sietteti. A választások elseprik Tisza Istvánt  és 
győzelemre segítik a függetlenségi pártot. A változás a negyvennyolcas 
hagyományok nacionalizmusának diadala, de emögött az ország szociális 
erőinek ébredése és megmozdulása. A megindult politikai harcokban 
Ady a Budapesti Naplón keresztül harcol az általános választójogért 
és ez a harc döntő  hatással lesz szociális elmélyülésére és politikai for-
málódására. Lassan látni kezdi, hogy Magyarországon minden mindegy. 
Tisza-uralom, tulipán-mozgalom, darabont-korszak, mindezek csak küls ő-
ségei és formaváltozásai a rendszernek, az osztályuralomnak, a magyar 
úri gazdálkodásnak. A szellemi és szociális elnyomásban nem, változik 
semmi, az ország viseli tovább a feudális úri igát. Ellenzéke volt az 
egész magyar életnek s az egész magyar parlamentnek. A Duna-parti 
képviselőházból egy magyar csizmás, fekete ruhás, délceg magyar érde-
kelte: csak, aki sallangos dohányzacskójából tömött a plüssdiványokon 
pipára. Fogházat ülő  parasztvezér volt Ady barátja: a békéscsabai Achim 
András. 

Adynak, ha nem száll szembe a magyar világgal, politikai gondo-
lataival vagy a műveltebb, - de kiegyező  hatvanhetes alapon, vagy a . tar-
talmilag szabadabb és elvileg demokratább, de valójában csak falu-
siasabb negyvennyolcas politika érdekkörén kellett volna elhelyezkednie. 
De ő  már .mindkét gondolatvilággal ellenzékbe ment, amikor szociális 
változásokat követelt. Ez az elszigetelt egyedülállósága a radikalizálódás 
útján lassan elvezeti őt a ',munkássághoz. És nem kis felcsudálkozására 
az irodalmi világnak: verseket ír a Népszavának. Itt jelent meg fe-
nyegető  vörös verse, a debreceni „Délibáb üzenete"' és itt vallotta magát 
„Dózsa György unokájának". Ady forradalmisága, hosszú évek fejl ődése 
utáni, most kirobbant. Egymás után jelennek meg versei: A grófi szérűn, 
A legszebb csók, Csák Máté földjén: - - 

Nyakatokon vad, úri tatárok 
S rnégiš büszke a ti ' f ejetek. 
Frissek a vérben, nagyok a hitben, 
Csák Máté földjén ti vagytok az Isten. 
Előre, magyar proletárok. 

'És akkor, amikor Táncsics Mihály • emlékét még a márciusi • forra-
dalmat ünneplő  munkásság előtt sem lobogtatják meg eléggé méltóan, 
Ady a' negyvennyolcas paraszt, ködmönös népbaráthoz fordul, ahhoz 

Táncsics Mihályhoz, akiről Szabó Ervinnek kellett megállapítania ké-
sőbb, hogy a 48-as idők alakjai közül az egyetlen, aki a nép ügyét egé-
szen a végső  elvi következményekig magáévá tette és attól üldözés, 
börtön, szükség, nyomor, gúny nem tudta eltántorítani. - 

.Kend volt, Táncsics Mihály, 
• A mi kora lelkünk: 
Attila ugarján, 
Táblabírók földjén, 
Szenved ő  szerelmünk. 
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A magyar írók nem szoktatták ilyenhez a közönséget: a magyar 
író Petőfi óta nem forradalmár. Az olvasók nem is értették, hogy miért 
haragszik Ady Endre olyan nagyon és mi fájt neki olyan nagyon. Ady 
Endrét nem értették, mert ami neki fájt, az nem fájt a magyar urak-
nak. És egy jól nevelt és a közönség megbecsülését kiérdemelni akaró 
irodalmár vállalta-e akkor azt a kockázatot, hogy a szocialista munkásság 
napilapjában proletárhitről tegyen vallomást? Ady Endre ezt tette: 

Veletek száguld, vív, ujjong a lelkem: 
Véreim, magyar proletárok. 

Adynak a Népszava mellett mindinkább két lapja van, melyre tá-
maszkodhatik: a Huszadik Század és a Nyugat. A Huszadik Századnál 
világnézetileg egyöntetűbb csoport állt Ady mögött és ennek a folyó-
iratnak tágabb vezérkaránál ő  sem állt világnézetileg senkihez sem 
közelebb. E folyóirat céltudatos munkássága. Jászi Oszkár, Szabó Ervin, 
Pikler Gyula, Szende Pál, Rónai Zoltán és még néhány tiszta szellem ű  
férfi vezetésével többet tett a magyar gondolat feudalizmus- és kapita-
listaellenes átformálására bármely más szellemi csoportosulásnál. A Nyu-
gat csinált irodalmat, de ennek. az  irodalomnak nem volt igazi kapcsolata 
a nagyközönséggel. Nem volt világnézete. Hogyan is adhatott volna 
egységes világnézetet s valamelyes szociális tartalmat a lapnak a szer-
kesztőség, amikor egyazon id őben mint szerkeszt ők — mindmegannyi 
kitűnő  író és kritikus különben —• a következ ők jegyezték a lapot: Feny ő  
Miksa, aki már akkor is az ipari tőke érdekeinek kimondott képvi-
selője.. A közéletben járatlanul mozgó Hatvany Lajos, aki a program 
nélküli, színtelen polgári demokrácia. híve. Babits Mihály, a fellegek 
felé törő , elefántcsonttornyos entellektüel, akinél ritkán történik, hogy 
leszálljon a földre és emberi vágyak heged űsévé váljék. Móricz Zsig-
mond, akiből csodálatosan árad a magyar vidék, muzsikás urak és pa-
rasztok élete, de a Dózsa. György-ös parasztot lassanként felváltja, benne 
a megalkuvó paraszt. Ignotus, a röppen ő  nyugati szellem, valóságos esz-
mevirtuóz, aki azonban a magyar zsidós polgárság megalkuvó szellemé-
nek képviselője. A Nyugatnál csak egy ember vívta valójában harcát és 
mindig csak egy ember feje volt a tét: az Ady Endréé. 

Adynak ez a többi magyar írónál különb bátorsága nemcsak bocs-
koros nemessége eredend ő  elégületlenségéből eredt, hanem a magyar 
jelennel szemben való ellenzékiségének; és forradalmi serkent őinek. hosz-
szas külföldi tartózkodása is csírája. Ady életismertet ői és magyarázói 
mindig csak azt az arcát látják, amelyet ők képzeltek el, azt az Adyt, 
akit a magyar föld nemzett és aki keleti.. Adynak nyugati arca is volt. 
Párizsban nyugati eszméken nevelkedett és hosszas párizsi esztendei, 
ha nem is érintkezett írókkal, vagy politikai férfiakkal, század eleji 
szabadgondolkozó, szocialista eszmekörökben teltek el. Adyt fejlesztet-
ték, a haladó magyar szociális gondolatok is, de sokkal inkább ő  sar-
kallta és érlelte azokat. 

Ady nem volt politikus, de mint minden igazi nagy költ ő , ő  sem 
vonhatta ki magát a politikai harcokból. A Tisza-rendszert „ellenforra-
dalomnak" bélyegezi, mely az igazi forradalomnak ördögi, de buta f ű-
tője. A feudalizmust fenntartó rendszer támasza „gyülevész útálatos 
had" s „vezető  fáklyája egy agy (Tisza), melynek az őrületeben rend-
szere van" — mondja. „A kalandor feudalizmust nem lehet fenntartani 
-= írja —, ha csoda nem esik." 

Csoda nem esett, de a várt, eljövend őnek hirdetett forradalom 
helyett a magyar feudalizmussal szövetkezett Habsburg-militarizmus meg-
hozta a világháborút. 

A háborús hazafiság egyszerre elnémítja a forradalmi vágyakat, 
kivételes törvények béklyóba rakják a szocialista mozgalmakat, a cen-
zúra megbilincseli a szabad gondolatot, a háború harctérre viszi a pol-
gárt, a munkást, a parasztot és igába hajtja a jobb hajlandóságú szelle-
miséget. 1914 augusztusában az okos emberek elvesztik hitüket és fe- 
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jüket, szocialisták és polgári forradalmárok „hazafi"-b őrbe vedlenek. Ady 
nem ingott meg, mint ahogy megszédültek a világ írói. Embersége és 
forradalmisága egyformán kiállották a háború nagy próbáját. Már 1913-
ben. ezeket írja: „Hát hogyan képzelték a rossz hit ű  fantaszták, hogy 
ennek a háborúnak komoly Petőfije legyen? Megmagyarázom majd egy-
szer, ha életben maradok s jogom lesz hozzá, hogy az igaz magyar, a 
gondolkodó, tűnődő , vívódó magyar, milyen szerencsétlen." Ady gondo-
latvilága a háborúval nem változott. Legfeljebb keser űsége mélyült gyá-
szos bánattá és ostorozása vált kétségbeeséssé. Hogy hangja kés őbb 
eltompult, halkabbá vált, ezt a cenzúrás tilalom mellett f őképp a lassú 
halódás felé hajló, a sír széléhez közeled ő  ember összeroskadása ma-
gyarázza. 

Ady érzi a magyarság vesztét, siratja fajtáját. De fajtájáról száz-
szor megírta már, hogy nem az uraké, hanem a kisemmizetteké. Nem 
az „urak" vesztét siratja, akiknek új rendje ma szívére szeretné ölelni 
a forradalom-mentesített költ őt. A történelmi osztályok bűnei idáig csak 
kísértettek, most reális szörny űséggé válnak. És minél közelebb a vég, 
annál inkább közeledik Ady jóslatainak teljesedése. A tömeg a háború 
útálatán átesve várta a háború vesztét. „Szeretném, ha már megérkezne 
a mindent lebonyolító katasztrófa. Én ma ezt ezerszerte jobbnak látom 
egy úgynevezett gy őzelemnél és következményeinél." 

A központi hatalmak már messze távolodtak a gy őzelem délibáb-
jától. A. magyar uralkodó osztályok [számára] is mind kétségesebb, 
hogyan tartják meg kiváltságos hatalmukat. A háborúban kimerült 
tömegeket négy év szenvedése hajtja ,a forradalom felé. A feszültség 
izgalmait éli át az ország és Budapest. 

Mindennek, ami lesz: látható fejévé n ő tt Károlyi Mihály. S Ady 
üdvözlő  táviratot küld Károlyi Mihálynak: „Igaz örömmel, vigasztalás-
sal üdvözlöm ... Kik .  igazán szeretik Magyarországot, együtt vannak." A 
háborúvál elodázott forradalom közeledik. Ady Endre forradalma ez, 
ő  kívánta, hívogatta és ébresztgette és az övé minden forradalom, mely 
a régi, úri, reakciós, kiváltságos rend ellen jön, az egész régi Magyar-
ország ellen, az Uralkodó osztályok ellen. 

De Ady már tépett, beteg, az ágyban fekszik és csak az el őszoba 
ajtaján tekinthet ki, hogy az országban mi történik. Bármily lankadó 
szellemi erőben és gyöngült egészségben is volt, akarta az érintkezést 
a forradalommal. És annál inkább kereste, mert meg kívánta magát 
mutatni, hogy van, hogy látva lássák: hozzájuk tartozik, az övék ő , 
Ady Eendre. 

Az igazi forradalmi beteljesülést már nem élte meg. A harcok-
ban és betegségben felmorzsolódott testileg-lelkileg és életének pislogó 
lángja éppen akkor lobbant utolsót, amikor az olyannyira áhított Nagy 
Idő  beköszöntött Magyarország történetébe. Meghalt 1919. január 26-án. 

Most, amikor felidézzük, szeretnénk, ha azoknak, akik ismerik ő t, 
újnak, soha nem hallottnak t űnne fel, s azoknak, akik még nem isme-
rik: régi, ki nem mondott, végig nem gondolt vágyak, érzések megtalált 
csodaszép hangja lenne. 

(Híd Könyvtár 4-5. sz., 1939. szeptember.) 
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FEKETE BÉLA 

ADY ENDRE 
(A `HID . KÖNYVÁR ADY-FÜZETÉNEK MARGÓJÁRA) 

Ady Endre a magyar történelmi folyamat legmélyebb értelm ű  titkos 
jelentőségű , küldetéses -  kitéljesedése. Igaz emberéletre és igaz magyar 
sorsra vezérlő  kalauz, a legsúlyosabb sodrású magyar költ ő . Soha egy 
költő  népe történelmének, örök forradalmi indulatának, a népi-faji 
riiusz lendítő  lázának ilyen forró, ilyen tudatos edénye nem volt, mint 
Ady- :Endré. A Mindent akarta - és bírta, a valóban és ma valóbban, 
mint valaha, ő  és - csak ő, a harcos, a forradalmas, tragédiás Ady jelenti 
és jeleníti a magyar Mindent és az Ember Mindenét: 

A magyar Jövő  — Ady Endre. 
És ha. Ady nem lesz, vagy nem lehet — a magyar már csak tör= 

ténelini múlt. 
A történelmi folyamatot, amely a csodásan, a fáradtan s mindig 

új Anteusz-erővel ébredő  magyar gondolatnak európai értelmet, kifeje-
zést, hivatást, • hitet, lelket, helyet, vezérl ő  Igét adott, az ő  sorsnéző  
szemei itták fel és ő  bontotta ó és új legendák lobogójává e folyamatot; 
a XVI. század lelki zendülésével kibomlott magyar - szellemiség élettere 
benne zúgott fel. újra soha nem hallott zuhatagos er ővel,. tudattal és: 
tragédiával. Magyar századok balog, bús históriája gy űlt a lelkében és 
a csordultig telt magyar siratnivalók. Ady szemeib ől patakzottak el ő .. 
Ady magába olvasztotta a magyar múltat és a magyar múlt egy priz-
mán, az Ady-prizmán mutatta fel magát sírós, jajos, próféta-lázban. Mil-
lió gyökerű  volt s millió .gyökérrel lelke kriptáiba belefájta az ezer-
éves siralmas dacos-dalos magyar históriát. Benne béklyózott fájdalmak 
zörögték láncaik fenyeget ő  kórusait. Dalokat dalolt, amelyek, nem is az 
ő  dalai voltak; az új idők 'új dalait komor magyar századok küldték 
fel. -Sírjukból, doh és penész, a nyirkos gyász küldte azokat, hogy pi.= 
rosan és életesen. verődjenek átokká az Ady-versek száján. S hogy újra 
átok verje, mert bús merészség volt, amit akart, és ha akart a magyar 
emberré válást akaró vággyal fordulni a Nap felé, bús merészség volt 
az .is. . 

Magyar végzet volt Ady Endre, mert a magyar végzetet sírta. Életet 
akart és csak a százados magyar . Halált látta. Élete és halála magyar 
példázat, szent magyar legenda, mely nem tud legendává szentesülni, 
példázattá élemedni, mert halálát is ellopják és kimérik a magyar ki-
mérák. S akik ellen életében küzdött, halálában is meggyilkolják. 

Sietett élni és rohant halni, mert sem élni, sem halni nem lehe-
tett olyan poétának, olyan magyarnak, olyan messiásnak, mint amilyen 
ő  volt. O volt a Poéta, ő  volt a magyar Messiás és ő  volt az elrende-
lésszerű  magyar. Megváltó akart lenni, magyar Megváltó és méltó Kál-
váriához jutott. 

Mert ő  azért pusztult, azért jutott el az éjszakáig, amiért sírt: 
a magyar gyászért. Mert bús, halálszagú volt a magyar róna és ki-
nek volt halálosabban halálos a magyar Róna, a magyar élet, a ma-
gyar történelem új balsága, korcs urak ficámos, ferde politikája, a 
golgotás nép aratástalan aratása, kinek fájt halálosabb lombokkal, mint 
Ond vezér unokájának, Dózsa György unokájának és Esze Tamás áru-
lástalan komájának, a diósadi Adynak. Amikor az országban, svábokból 
jött magyarok karmesterkedték a recseg ő  nacionalizmus marsait. S 
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a Halált kellett énekelnie, látni, prédikálnii, átkozni és áldani a Halált, 
mert olyan  nagyon kellett volna az. .Élet, ;a kincs, . a birtok,, a lehet ő- 
ség, a bírás,. a szépség, .de híres magyar birtokperek dúsai csak a halált 
szánták álnők. ćiinborául a nincstelen magyarnak. S aki a legdúsabb 
Magyarnak születeti: és kinek már Semmi sem jutott, ment, menetelt 
a nincstelenség- magyarjaival. Nincstelenség —• ez a magyar sors, magyar 
történelem, igaz magyar poéta sorsa. 

Ady [...J Erdély és Magyarország határán született. Határon szüle-
tett és határélet űvé vált. 

S nem egy értelemben. Határélet ű  volt az Időben. Az európai szel-
leaniségben beletüzesedő  magyar XVI. század, történelmi ellenzékiségé-
vel születő  és belőle alakuló progresszív magyar hagyomány fényeit; 
a protestáló hit, magyar Kálvinjainak meg őrzött tüzét ő  lobbantotta 
újra a kései korban lángra; a haladás magyar hagyományának újra-
jött Apácai Csere Jánosa, Bolyaija, Szkhárosi Horvátja, Heltai Gáspárja 
és Juhász Pétere volt. És - ő  volt a folyó és fejlődő , a növő  történelem 
fénymagja, magyar népe súlyos történetének kristályosodása, .a megra-
gadó és elmúlhatatlanul, örök jegecesedés és irány, a felejthetetlenség 
és süllyedő  történelemből örök. nemzeti - jellegül fennmaradó zarándok-
hely, búcsú és vigasz és halhatatlanság. Szimbólum volt, név, élet, fo-
galom, mely századok sorsát, szeszélyét, szellemét, világát. jelenti és 
újból és újból felvillantja; foglalat, kifejezés, eszköz, minden volt: Ve-
recke dicsősége, -  Vazul, Koppány és István • király együtt, Bánk úr és 
Tiborc, Dózsa György, kurucok ,bujdosó bánata, honvágyas Julián barát 
és Körösi Csoma Sándor, Berzsenyi és Csokonai, magyar szó és fáj-
dalom a Halotti. Beszéd óta. Benne. buzgott fel. újból urak kivert szolga-
népe, a Werbőczi áldozata, közjogi kátyúk kivertje, a jobbágy-magyar, 
zsellér-magyar örök hangja volt. .Tiborc .és János vitéz, magyar valóság 
és magyar tündérálorn e két magyar lehetetlenség között verg ődő , 
élő  - és igaz magyar életsors volt az Ady-élet. , 

A. jogaiból. kitudott, . vesztett birtokú magyar parasztságot és. az  
öntudatosodás felé emelkedő  munkásosztály emelteszívéhez, véreit, a 
dübörgő  ezreket,. mert csak • a forradalomtól, a nincstelenek lázadásától 
várta népe jobb életét és a jöv ő t. Határéletű  volt, nagy választó és be- 
tetőző , a XIX, és a XX. sžázad• .gránicán ő  volt a legéberebb. strázsa, 
ő  volt a megénekelt Vagy-Vagy, a most vagy soha. Isten harsonáján 
harsogta ezt, de a fülek Werb őczi . óta hallgattak ,és süketek voltak: 
Kaszinó-ország, táblabíróvilág, pipafüst, Gotterhaltés magyarság, vagy 
tulipános, talmi magyarság —• ugyan ki- hallotta volna és ki látta. Adyt? 

Határéletű  volt Ady térben is. Benne szuggeráló er ővel és hata-
lommal. rombolt .a történelmi magyar fátum: keleti fajta nyugatvágyá-
nak: választó alternatívája. Kelet-Európa kelepcéjében, Kelet és Nyugat 
átlójában, búzásszekerek tövében él ő  nép nyugatnéző  szemmel, a Volga 
menti lovas kacagányával. a vállán: milyen tragikus sors, milyen törés ;  
milyen, kettősség, milyen . lélekhasadás, milyen sorsos földrajzi rendelés. 
Határéletű  a magyar, és a határélet ínsége és fensége Adyban dobolta 
a leggrandiózusabb riadót. Maradni, vesztegelni, vagy menni, • nyugati 
hívó szóra, mert megállni annyi, mint elveszni, tehát menni Nyugattal 
— . így • prédikált, kései. magyar Kálvin. Érdmindszenten, Váradon és Pá-
rizsban, mert látta. az .úri ország, hogyan • pusztít és pusztul. Megállt 
és .maiad az úri Hunnia. 

- Térbelileg meghatározva is határélet ű  volt Ady, mert magyar volt 
és hívta helyéből., a határról a magyarságot, hogy ittasodjon., a nyugati 
napfényben ős • Napkelet népe, nyugati kultúrával díszeskedjék, . mert 
tudta, -hogy • a helyben maradás halál:. a germánság sorsához kapcsolt 
magyar a germán dics őség vagy germán romok . alatt pusztult el... Így 
is, -úgy is pusztult... 

„Neki örökölt fájdalom és kerget ő  láz volt a magyarság" —• írja 
Szabó Dezső. Az örökölt fájdalom, a jobbágyi fojtott félés és fájás volt, 
az ítéletes törvénycikkelyes szolgasors;. évszázadok síró fájdalma búgott 
lelkében és a kerget ő  láz: a. dac, a gyász,- a gy űlölet, a harc a jogok, 
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javak és jussok birtokosai ellen. Az örökölt fájdalom űzte harcra és 
harcolt és menekült is, ha a kerget ő  láz és sírás már fojtotta. 

Menekült és sehol semmi segítség. Ezer kín között látta a magyar 
történelmi integritás végzetét, a biztos hullást, mert az örökölt magyar 
fájdalomra gyógyulást nem hozott az új kor és új id őknek új dala 
sem, és a kergető  láz csak .  keveset lázított. Sok volt _a. Werb őczi és erős 
volt a szavuk. đ  sioni hangon sírt és mindhiába. Menekülés volt min-
den: Isten, kétség, bor, n ő , kik testét-lelkét megsebezték. 

Menekült és száműzött volt s ebben is és mindenben magyar Dante 
volt, aki. egymaga botorkált a _grófi szér űkhöz pányvázott agrárország-
ban. És dühödt Danteként átkozta a valót és teremtett magának szim-
bólumokat, egy mítosz-világot, hogy a mítosz-világban mutathassa meg 
a bűnöket, a bűnösöket és a bűnösök bűnhődését. S maga. az  Ady-élet 
már nem is e g y ember élete volt csupán, nem emberi határokkal 
mérhető  élet volt, hanem eleve elrendelt és küldött szimbolikus élet 
— így hitte Ady és így van ez ma is -- csodák föntjén futó különb 
élet volt, és csoda lehetett az is, ahogyan Ady nézhette a tulajdon, 
ezer sebb ől vérző  életét, mintegy önmagán kívülről, az életét, amelyben 
egy faj sorsa, fájdalma és láza fuldokolt. Futni kellett, loholni, mert 
a végzet rejt őzött ebben a magyar sorsú életben és az élni akaró Élet 
nem akarta a Halált. Azért volt ő  a Halál rokona, mert az Életet akarta 
és nem élhette. Harcolni kellett másokért, milliónyi másokért, akiknek 
visszaverő  tükre volt Ady. Ezért volt „muszáj-Herkules". Hogyne kellett 
volna szerelem, veronál, vers, menekülés honról rejtett vonaton és hát 
nem kellett-e vajon és nem volt-e természetes az adys „homály" és 
„érthetetlenség" szerelemben, versben veronálban, amikor bújni kellett 
a buta valóság el ől. 

Ady nem a tények, tárgyak, törvények költ ője, hanem a titkoké, 
a távoloké, a tilalmaké és ezeken túl jutott el a végs ő , ős tényig. A 
legnagyobb titok: az Élet s Ady mindig az Életet kereste, a halálban 
is, mert élet és halál: egy. Az Élet: mondhatatlan és örök titok és e 
titok csak új és más titkokkal közelíthet ő . Nem a tudott, ismert s meg-
álmodott álmú szavakkal megnyerhet ő, hanem már mágikus sejtelmű  
képekkel és jelekkel festhető  dantei mélységnél is mélyebbre megy Ady 
oda, ahol az Élet leveti földi saruját és minden földi formát és határt 
hátrahagy, utánamegy a menekülő  életnek, a személytelenség végs ő  grá-
dicsán túl és lebeg dolgok és jelenségek mögött és a dolgok és jelen-
ségek, szavak, jelentések és értelmek genezisét tapogatja. Ady azért 
„érthetetlen", mert minden addig voltnál mélyebb mélység ű . Telhetetlen, 
aki meglopja a teremtés tüzét és részt kér Isten istenségéb ől. Letépi 
a szavak fátylát, mint liheg ő , buja szerelmes és turkál a nyelv ős-meo-
tisz-forrásában, a nyelv teremt ő  kráterében, titkokat les, pogány titko-
kat szív a szavak ópiumából, mély ölekbe fúrja szatírszemét már-már 
aléltan a megtett út borzalmas szépségét ől, a szó jelent őségének misz-
tériumát vágyja megtalálni, hogy kifejezhesse a mondhatatlan titkú Éle-
tet. És így toldja meg a szimbólumok kertjét. 

Ady nem filisztereknek való. „Én nem., leszek a szürkék heged űse" 
— így szólt, amikor jelentkezett. Aki belép az Ady szimbólumok alvó 
Csók-palotájába, hagyjon föl minden földi fékkel és mértékkel. Minden 
verse egy univerzum. Lehetnek jó versei és vannak rossz versei, mint 
más költőnek, de nála minden szónak végtelensége van, az Ady-énen 
keresztül látott végtelenség. Hogy kifejezhesse a szavakkal nem mond-
hatót: szimbólum-palástot ölt. De a szimbólum Adynál nem egyszer ű  
helyettesítés, képátvitel, hanem tudatos, teremt ő  cselekedet. Hogy elju-
tott az Életnek genéziséhez, látta a teremtés m űveletét, csodáját, látta, 
hogy ami létezően van: a jelenség, nem valójában, hanem csupán jelen-
tésében, átlényegítésében fejezhet ő  ki a nyelv eszközeivel, szimbólu-
mokban. 

Az Ady-szimbólumok nem önkényesek, nem talált csillogó holmik, 
hanem, szerves, szilárd kapcsolatokban él ő  valóság. Csaknem pozitív ala-
pon nyugvó álom-nyelvet teremtett, biztos, állandó szimbólum-szótárt. 
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Adynál_ a szimbólum: valóság. „Minden tudat és gondolat: valóság" — 
írta Ady híres Pet őfi-tanulmányában. A dolgok jelentősége előtt áll Ady, 
hiszen élete is átlényegülés volt, jelentés, szimbólum. A dolgok lelkét 
kutatja. A szerelemben is, amely olyan végzetes sebeket ejtett rajta, 
nem az ölelés jelenvaló és fizikailag és id őben érzékelhető  . hús-vér való-
ját ízlelte és szerette, hanem a szerelem szimbólumát, átlényegít ő  jelen-
tését: az istenül ő  vágyat. Az Ady-világ túl van az érzékletek és érzé-
kelhetőség legmagasabb Olümposzán. Nyelve magyar nyelv, de aki Sza-
bolcskát olvassa, és Herczeg Ferencet, az ne közelítsen Ady magyar 
írásához. A. poéták különbjei is leírnak, regélnek látottakat és látomá-
sokat. Adynak nincs leíró verse, az ő . versei „ha jók, vagy rosszak, az 
érzések drámai, a bels ő  rettenet jajai", mint maga jelentette ki költe-
ményeiről. Nem a meglátott világ az ő  költészete, hanem az Ady-víziók-
nak a világba vetített mitológiája; jelenségek és történéseknek lelki szí-
nekre bontott asszociációi. Lelke, mint királyvíz, felbontotta a tárgyi 
világ szervességét és lebuktatta az Ady-lélek tudatalatti és csaknem 
életfölötti reminiszcenciái közé: a lélek froncsorozó területére. Ady el-
vette a tárgyak kontúrját, a valóság felfogható dimenzióit és mindent 
a mámoros lelki fürdőjében megfürdetett és metafizikai képben láttatott. 

Ady a Teljes Költő , akinél szerelem, politika, emberség, haza, fajta, 
osztály egyetlen égboltozatban dübörg ő  rendszer volt. Ez a nagy, leg-
nagyobb önző  ember érezte legfájóbb, feleszméléssel az Élet hívságait, 
a csodákat és a kis semmiket, e kietlen kontrasztokat, az Élet ajándé-
kait, a mérsékelt csodákat, s ezért volt ő  Észak-fok, honnan már kö-
zel az Isten. Mindig ott járt, túl az Észak-fokon, s verse ezért mindig 
messziről jön, harsonásan. Görög romok között és fáklyák között, ko-
boldos éjfélen, lidérces zene, — mintha így s ezt hallanók, ha szól 
az Ady-dal. Nomád nábob, aki. a Hortobágyon, a Pusztán szórja kincses 
gyémántjait. Ady csak önmagának verseit g őggel, „én meg akarom csi-
nálni a lírát", így írta adys dölyffel. Nem újjáteremteni, nem új hangok-
kal új vizekre vinni, de egyenesen az Ady-tengerb ől felmeríteni a lírát. 

„Ady költészete .a magyarság megújult hite -- írta Szabó Dezs ő  
—, az élethódítás egyetlen programja. Az Ady költészete az egyetlen 
szent ébred őmagyarság. Mert úgy állítja be a hátralökött fajt az emberi 
haladásba, hogy sajátos er őit a leggazdagabban fejtheti ki." 

És tovább: „Utolsó nagy hullám a magyar faj életakaratának, mely 
Dózsa Györggyel kezdődik és a Martinovicsokon, Pet őfieken keresztül 
benne érte el legvilágosabb kifejez őjét." Adyt tépték, cibálták, meg-
kövezték. Mert igaza volt. 

Mert Ady olyan volt, amilyennek Ignotus látta: „az az érzésem 
volt mellette, mintha volna, ha kívül állnék a világegyetemen s éteri 
sodrával a földteke száguldana el mellette. Valahová a semmibe, a 
többé meg nem találhatóságba, egy nagy zúgás emlékét hagyva maga 
után." 

Üldözték, mert megkiáltotta a magyar Rémet, az urak uralmát, 
a mindent elnyelő  feudalizmust, üldözték, mert ő  volt „a magyar bá-
natok legvertebb siratója". 

o 

Legnagyobb bűnéül a „hazafiatlanságát"r rótták fel. ravasz rókák. 
A Híd Könyvtár Ady-számában Adynak éppen e „hazafiatlan" ver-

seit állítottuk glédába és hívtuk tanúkul, hogy milyen is volt Ady „ha-
zafiatlansága". 

Nemcsak a magyar irodalom, hanem a nagy költ ő  jó és hű  ba-
rátai szerint az egész világirodalom nem mutat fel még olyan poétát, 
akiben az egyén és a fajta egybeolvadása olyan teljes, olyan élményes, 
olyan meghatározó erej ű  lett volna, mint Adyban. De az ilyen hazafiság 
nem vásári és nem vezércikki honfibú. Ez eget-földet rázó fájdalom 
volt, a nép, a gyenge, a szánnivaló, kisemmizett, örökké vérz ő  nép 
ezeréves megcsalatottságának, könnyének, verejtékének, minden dolgozó 
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minden panaszának egész vállalása és belényegül ő  veiefáj-ása volt. Népe 
romlásán jajongó költ ő  volt, igazi úrdölyf duhaj kedvén romló szegény., 
taszított proletárnép sorsán síró ember . volt, a népi magyarság politikai 
pusztulásán jajveszékel ő  próféta volt • ő, zord dühű  és . átkozódó, ószö-
vetségi erej ű  . prédikátor, kinél a hazaszeretet úgy merült ,a gy űlölet 
gyilkoló szózataiba, hogy a szeretet legkínzóbb fájdalmát érezte. Ezer-
szer vallja sorsát a magyar sorssal. egynek. Életét odavetette: a. rohanó 
sínek elé, és úgy ragadta meg görcsösen küll őit a szent keréknek, a 
halálos küllőket, hogy népe el őtt ő  hulljon' előbb a semmibe. 

Büszke magyar volt, akiben a magyarság egy volt az európai ho-
rizonttal, a szélesen, ölel őn egész • emberséggel. Önmagában 'látta egész 
népe sorsát pusztulni, ez volt alapja, vétke, terhe, indítója politikai. és 
társadalmi vallásának. 'önmaga pusztult magyar b űnök . sokasága láttán, 
tudta, így rohan . egész . népe — mások b űne miatt — a szüllyeszt ő  
sír felé. 

A bűnöket nem mossa le semmi, csak a forradalom. Csak egy 
forradalom, amely felé rohant az ország, csak az mosdathatja napos-
fényesre a szenved ő , dolgozó népét, így énekelt és így volt Ady igaz 
fórradalmár.. 

Forradalmas volt Ady egész emberi és egész költ ői alkatában. Pe-
tőfiről írta,. hogy 48-ban ő  volt az egyetlen, aki igazán tudta, hogy mit 
akar és hogy mit kell. tenni. Adynál jobban a századforduló Magyar-
országában, senki sem tudta, • hogy mi fog következni. A misztikus han-
gon énekelt • versek a legreálisabban rajzolták fel a bukást, amelynek 
el kellett következni, nem a háború miatt, hanem a feudális ország 
bűnei miatt .a dolgozó néppel szemben. Líra és ember egy volt Adyban, 
forradalmi líráját a forradalmis Ady határozta meg. Ezért nem kel-
lett a feudális Hunniának, ezért „adta el lelkét a zsidóknak". . 

Ady a dolgozó, szociális lelkiismeretű  magyar; ifjúságé, azé az 
ifjúságé, amely Adyban él, vele, általa, Igéiben Igéiért, mert Ady- a 
magyar -jövő , emberien, szabadon, szélesen, demokratikusan, szívet-el-
mét dobogtató emberséges, jobbágyszabadító szép magyar • jöv ő  -- ez 
a jövő  Ady Endre álma és valósága. 

(Híd, 1939. október) 

Ady Endre: Temetés a tengeren 
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SINKÓ ERVIN 

ADY ENDRE 

'„A tolakodó Gráciát .ellökterrt, 
Én nem b űvésznek, de mindennek jöttem.” 

. (Hun, új legenda) 

Született tíz évvel azután, hogy a király, akit Pet őfi annak idején saját 
kezűleg akart felakasztani, megint a „legels ő  magyar ember" lett, tehát 
tíz évvel a Habsburg-házzal való kiegyezés után, 1877-ben, és meghalt két 
hónappal a Magyar Tanácsköztársaság kikiáltása el őtt, 1919-ben.... 

Lehetne igy is kezdenem költ ői és emberi portréj ának és motívu-
mokban, mélységekben és kinyilatkoztatásokban • egyre gazdagábbá váló 
pályafutásának. megrajzolását. Emlékeztethetnék rá, hogy az ifjú Ady 
indulásának és • élete nagyobb részének háttere a Ferenc József-i• Nagy-
Magyarország, ahol ugyan az összlakosságnak nem egész hat százaléka 
rendelkezik csak politikai jogokkal, s ahonnan - a fojtogató, mozdulat-
lan latifundiumok sorvasztó szorítása el ől évről évre százezrek vándo-
rolnak ki, de .ahol a hivatalos . politikusok és a hivatalos irodalom • min-
dennek ellenére úgy tesz, mintha már a boldog magyar .glóbuszon • a 
történelem és a történelmi megrázkódtatások a távoli múlttal együtt 
véglegesen elmúltak volna, s mintha .a magyar világi . és egyházi_ feudum 
és a Habsburg-dinasztia hatalmas védőszárnyai alatt csak idillikus prob-
lémátlanság, konszolidáltság és zavartalan prosperitás jellemezné a. ma-
gyar életet. Ha akadnak is itt-ott '„lelketlen - izgatók", kik hivatlanul nem-
zetiségi és szociális követelésekkel és kérdésekkel próbálják megzavarni 
a szép magyar világ liberálisan kedélyes önelégültségét, az ilyen bajke-
verőket megnyugtató alapossággal tanítja móresre .a magyar szupre-
mácia, az ezeréves hagyományok és -a magyar királyi.. rendőrség , eset-
leg a csendőrség rendteremtő  közbelépése, s ha még ez se volna elég, 
hát .,akkor a , magyar királyi vagy a császári és királyi fegyveres er ők, 
meg végső  fokon az, amit úgy hívták, hogy a független magyar királyi 
bíróság. S kétségtelenül szervesen beletartozna a képbe a Komlós Ala-
dár tollával. megrajzolt Irodalmi ellenzéki mozgalom.nalc a XIX. század 
második felében című  rajza, a hivatalos irodalommal szembeszálló írók 
kis csoportjának ínség és üldözöttség, valamint közöny okozta, kórai 
halála, vagy pedig az öngyilkosoknak Péterfy Jen ővel záruló hosszú sora, 
másrészt annak a korabeli hivatalos magyar irodalomnak a felfedezése, 
mely e minden világok lehető  legjobb. magyar világa apologétájának 
vagy mikszáthiasan bölcs cinizmussal inkább a magyar világ parazi-
tájának mint kritikúsának a szerepét vállalta. Idézhetném a boldog-
talan nagy költ őt, Vajda Jánost, aki szerint az ez' id őbeli „magyar po-
litikus, magyar költ ő , magyar bölcsész alig foglalkozik a magasabb ál-
talános emberi érdekekkel, nagyobbrészt minden, ami t őle eredeti ki-
kerül, mintha csak arra volna számítva, hogy mint pörkölt és gulyás 
húsát a paprikától, töltöttt káposztáját a zsírtól —• idegen, kivált fino-
mult ízlés ne élvezhesse. Számára, el őtte nem létezik egy nagyobb világ, 
rokon emberiség önmagát látja ... Színházban és irodalomban, re-
gényben, versben, drámában, mindenütt a lehet ő  legszűkebb elszigeteli, 
fójtólag szűk magyar. látpont, alanti kezdetleges eszmék, émelyg ős. naiv-
ságok. A haza, a haza, a haza! A nemzet, a nemzet, a nemzetd egyre és 
mindenütt; sehol a . világ, az emberiség, a haladás, a szabadságra való 
emlékezés." 
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Meggyőző  példákkal illusztrálhatnám, hogy az Ady el őtti hivatalos 
irodalom nagyjában ugyanazt tette, ami úri dáridókon a cigánybanda 
dolga volt: szolgáltatta a hazafias kísér őzenét az úri politikai parádé-
zásokhoz, a nagy zabálásokhoz és ivásokhoz, az úri, nemzet kivilágos-
kivirradtig tartó nagy báljához, száz változatban s mégis rettenetesen 
egyhangúan ismételve és cifrázva, hogy a magyar embert az isten is 
jó kedvében teremtette, és hogy sej-haj, sose halunk meg. És meg-
mutathatnám, hogy ebben a Magyarországban, a hirtelen megnövekedett 
fővárosban és a vidéken is, a polgárság gerinctelenül büszke arra, hogy 
milyen hatalmasak a mágnásai, s hogy a polgárság eszményét a dzsentri 
képviseli, a mágnás és a dzsentri tetszését ől, kegyétől és pártfogásától, 
nagylelkű  leereszkedésétől várja a maga felemelkedését. Megmutathat-
nám, hogy a magyar polgárság mint űz kultuszt, életben és irodalomban 
mint űz lelkes kultuszt a mágnásból és a dzsentrib ől. 

S megmutathatnám azt az ifjú Adyt, aki maga is, újságíróskodva 
is szereti játszani a dzsentrit, az ifjú Adyt, aki az anakronisztikus ma-
gyar úri társaság, magyar vidéki városok keket őrlő  kávéházi, kaszinói 
és bordélyi álkultúrája és hajnalig tartó lumpolásai, legényesked ő  dor-
bézolásai után, hála egy helyét nem lel ő , vidéki szerelmes asszonynak, 
Párizsba kerül, és Párizsban és Párizstól eszméi magára, s leli meg 
a maga hasonlíthatatlan költ ői hangszerét, hogy aztán egymás után 
megjelenő  versköteteivel -- Új versek, Vér és arany, Szeretném, fia sze-
retnének —. „döngessen kaput és falat" és „betörjön Dévénynél" már 
csupán a váteszi intenzitásukkal is hallatlan és megbotránkoztató „új 
időknek új dalaival ..." 

Lehetne így kezdenem, és ezzel a módszerrel folytatva követnem 
Ady napjainak a nyomát, a pénztelenséget, melyb ől az annyira hiányzó 
arany dicsérete, a szerelmeket, melyekb ől versek születnek, a politikát, 
ahogy alakul Magyarországon, és ahogy Ady egy-egy versciklussal bele-
beleveti magát a siralmasan távlattalan, parlagi pártharcokba, a küz-
delmekről, amik körülötte dúlnak, szóba kerülne menthetetlenül ön-
pusztító alkoholizmusa, de a vérbaja is — és így az ilyen életrajzzal 
beleilleszkednék az Ady halála óta mind s űrűbben megjelenő  emléke-
zések és „irodalomtörténeti kutatások" keretébe, melyek Ady személyé-
vel, nyilvános és magánélete szokásaival, n őügyeivel, betegségével, kicsa-
pongásaival, barátaival és mecénásaival, hozzájuk való állhatatlan viszo-
nyával, Ady jellemével részletesen, túl részletesen foglalkoznak, és egy-
egy „kis női csuka" aprólékos vallomásait követve a „hotelszobák lakó-
jának." hálószoba-, illetve ágytitkait is pletykásan teregetik ki. 

S ilyen alapon, aszerint, hogy a költ őt melyik rubrikában igyekez-
nénk: elhelyezni, idézhetnék verseket. Idézhetnék. olyan verseket, melyek 
azt bizonyítják, hogy a költ ő  a bort és a mámort istenítve a romlott, 
a dekadens testiség, a beteges erotika költ ője volt, ugyanúgy idézhet-
nék nem kevesebb költeményt annak bizonyítására, hogy metafizikus, 
ső t vezeklő  vallásos poéta, de nem kevésbé gazdagon lehetne dokumen-
tálni versekkel azt a tételt is, hogy Pet őfi óta nem volt a magyar lírá-
nak ilyen nagy és vulkanikus forradalmi lírikusa. S az ilyenfajta, a 
költő  inspirációit és magánélete titkait kitereget ő  életrajzok is kétség-
telenül sokaknak többé-kevésbé érdekesek lehetnek; kortörténeti, pszi-
chológiai, szociológiai, ideológiai vagy pszichopatológiai szempontból. S 
tán meg is van a jogosultságuk minden olyan esetben, ahol egy töre-
dékes életművel állunk szemben, s ahol épp ezért az összefüggéseket, 
valamint a kort, melyben az író élt, nem a m űből, hanem kívülről ösz-
szeszedett apró-csepr ő  adatokkal, tanúvallomásokkal, többé-kevésbé talál-
gatva kell megvilágítani. 

Ady esetében azonban másképp van. Ady költ ői életműve csodá-
latosan befejezett. 

A Shakespeare-drámák se válnának semmivel. sem beszédesebbé, 
ha ismernénk szerz őjük megánéletének minden dönt ő  és minden har-
madrangú eseményét, kisiklásait és kalandjait. Maga a költ ő  igazi sze-
mélye, teljes szubjektivitása is, ha valóban sikerült életét költ ői szóba 
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ötvöznie, e g é s z e t alkotó m űbe foglalnia, legautentikusabban a köl-
tészetén keresztül válik láthatóvá, semmiben és sehol nincs annyira egé-
szen jelen, mint épp a költészetben. És csak abban. S ez talán minden 
költőnél inkább áll épp a leglírikusabb lírikusra, Adyra, akinek sorsa 
volt, hogy végsőkig szemérmetlenül, mint ahogy csak nagy költ ő  tudja, 
élete minden mozzanatát, szakaszát és idegei minden rezzenését is, sem-
mitől vissza nem riadva, a költ ői szó mágiájának intenzív erejével, 
valóban közöl  j e. 

Ez természetesen nincs igy költ ői pályafutása kezdetétől. fogva. Vers-
ről versre, kötetről kötetre nyomon követhetjük ennek a költészetnek, 
ennek a szellemnek és költ ői alkatnak a kialakulását. Nemcsak a. deb-
receni diákkori „irodalmiságra" áll, hogy „úgy ír verset, ha verset ír, 
ahogy illik, ahogy szabad" — a párizsi versei közt, s nem csupán az 
első  kötetben, nem csupán az Új versek közt akadnak jócskán „A Zozó 
leveléhez hasonló, harmadrangú francia példaképek, csak a. mások ver-
sei által ihletett affektált versek. 

Mint minden költő , a költő  Ady is ott kezdődik, ahol senki más-
sal sem téveszthet ő  össze. Ott kezd ődik, ahol a mondanivalója, a meg-
mondandó hatalmasabb nála, aki mondja. S akkor az, amit ki kell mon-
dania, szabálytól függetlenül, hagyományoknak fittyet hányva maga szabja 
meg kifejezése hogyanját. Id őbe telt, míg a „tolakodó Gráciát" ellökte 
-- ellökte, és nem valamiféle esztétikai síkon végbemen ő  megfontolás, vá-
lasztás és elhatározás következtében, hanem ellenállhatatlan bens ő  kény-
szerből. Nem érhette be semmiféle artizmus langy örömeivel, meri: Pá-
rizst és párizsi távlatból .a koldus Hunniát, szerelmét, megnyomorított 
sorsát, vágyait, a csupa ellentmondásból összetett életét olyan, vizioná-
rius, emészt ő  intenzitással élte át, hogy kínzó, megoszthatatlan magá-
nyának utat kellett hogy keressen egy imaginárius közösség felé, és 
egyedül a szubjektív költ ői szó erejével. A szenvedélyesen, feloldha-
tatlanul individualista Ady, akinek álma, hogy része legyen a „szent 
meggyötört Sokaság"-nak, hogy „magát megmutassa" hogy „legyen va-
lakié", a telhetetlen, aki habzsolna minden élvezetet, de éhsége olyan 
féktelenül vad, hogy az áhított öröm -- a „t űzcsóvás, felséges Öröm" 
-- már nem is vidám holmi, hanem mindent felgyújtó, valóban gyilkos 
fátum, amit a költ ő  kerget, vagy még inkább, ami könyörtelenül a 
költőt kergeti, ez az önmagán túlmutató, önmagát pusztító és tagadó 
szubjektivitás —• ez ennek a lírának a dönt ő  karakterisztikuma. 

Ebben, az elementárisan feltétlen szubjektivitásban rejlik költészete 
megdöbbentő  újságának a végs ő  titka. Van ebben a költészetben vala-
mi valósággal barbár, eruptív őszinteség: lemeztelenített ember, féktelen 
ösztönök, étvágyak, kontrollálatlan ősi indulatok mellett legmaibb ré-
mületek és zokogások betörése az akadémikus sablonok, a megengedett 
témák., és konvencionális ritmusok közt mozgó korabeli magyar irodalom 
áporodott idilljébe. 

De nemcsak abba, hanem az európai fin de siécle egész artisztiku-
san kifinomult, a nüanszokat minden fölé helyez ő, és a poézist mint 
öncélt kultiváló elzárt és elzárkózó világába is. 

Nem lehet Adyról beszélni, hogy az ember, aki a kortársa volt, 
ne beszéljen magamagáról. is. A francia forradalom legnagyobbjai a fel-
világosodás korának filozófusain, az orosz forradalmárok pedig a nagy 
orosz elbeszélőkön nevelkedtek vagy legalábbis ébredtek forradalmi hi-
vatásuk tudatára. De arra aligha van példa, hogy --- mint Magyarorszá-
gon — forradalmároknak egy egész nemzedéke elválaszthatatlannak tudja 
a maga szellemi fejlődését egy névt ől, mely „csak" egy lírikusnak, Ady 
Endrének a neve. Ha valaki 1919-ben a budapesti. Szovjetház lakóit vé-
gighallgatta, aligha akadhatott népbiztosra, Kun Bélától Lengyel Gyuláig, 
aki ne tudott volna betéve néhány tucat Ady-verset. Ezek közé tartozott 
Korvin Ottó is, aki már agyongyötört testtel cellájában a maga akasztó-
fájának ácsolását hallgatva, búcsúlevelében. Ady-verset citál: „Kezem szo-
morú áldását hinti ..." 
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Az .Ady-vers nemcsak egyszerűen szép verset jelentett, az Ady-vers 
része volt a személyes életnek, az Ady-vers és olvasója között volt egy 
foka az intenzív, emlékekkel teli, személyes, meghitt viszonynak. 

Szeretném megeleveníteni, visszaidézni azt a pillanatot, amikor  el ő -
ször olvastam Ady-verset: Nem is egész vers volt, csak két sor. 

Mi volt a vers szerepe az életünkben Ady megjelenése. el őtt? 
Az iskolai olvasókönyvben voltak versek is, s azok csengtek-bong-

tak, s az év végén ott Apatinban, a vizsgán sorba kiálltunk az egybe-
gyűlt szülők karéja előtt, és minden tanuló elszavalt egy-egy verset. 
Néha Petőfitől, de nem. ritkábban Ábrányi Emilt ől, vagy Szabolcska Mi-
hálytól. Endrődi Sándor költészete szintén nagy szerepet játszott a 
hazafias szellemet ápoló évzáró iskolai ünnepélyeken. Nem felejtettem 
el; hogy negyedik elemiben magammal ragadtam az ünnepélyes öltö-
zetben megjelenő  hallgatóságot egy verssel, azt hiszem, Greguss Ágost 
költeményével, mely úgy kezdődött hogy: „Beli világos a cár palotája", 
a bátyám pedig, miután előírásszerűen meghajolt, a Pókainét szavalta 
el, és az is olyan megható volt, hogy Gyulai Pál- se kívánhatott volna 
jobb előadót. Ez volt a vers szerepe a mi életünkben. Nemcsak Apatin-
ban, hanem, azt hiszem, sehol verset senki sem olvasott kötetszámra, 
s akik olvastak verset, azok érzelmes lányok, mamák és ,gyerekek. voltak. 
Á szép versek a „szívhez" szóltak, s a kantž esztétika törvényét követve 
„érdek nélkül tetszettek". 

Hogy az írás lehet más is, lehet véresen komoly küzdelem a ha-
zugság ellen, hogy a művészet valami lényegesen más, mint a szem-
fényvesztő  bűvészet egy fajtája, hogy a vers nemcsak érzelmes dek-
lamáció, hogy a leírt szó győzelem lehet félelmen, némaságon, magá-
nyon, hogy a szó nemcsak mese, hanem lehet a valóság bátor sikolya, 
s hogy a mese se puszta mese —• ezt mind életemben el őször, homá-
lyosan, a meglepődöttségnek, felejthetetlen érzésével csak tizennégy éves 
koromban éltem át, éspedig Szegeden, egy orvosi rendel őben, ahol so-
romra várva az el őszobában, a könyvek és folyóiratok közt egy kis 
asztalon többek között egy puha kötés ű , zöld fedelű  könyvet lapoz-
gattam. Nem tudtam pontosan, miféle könyv volt, de arra emlékszem, 
hogy Makai Emil verseiről volt szó ebben a könyvben, és egy Makai-vers 
előtt a könyv jobb sarkában mottóként két sor állt: 

„Mit bánom én, ha utcasarkok rongya, 
De elkísérjen egész a síromba." 

A két sor alatt pedig ott állt, akkor olvastam el őször ezt a nevet: 
Ady Endre. 

Nem könnyű  a mai olvasóval érzékeltetni, hogy ez a két sor mi-
csoda benyomást tett akkor, 1912-ben, a szegedi orrspecialista rende-
lőjének előszobájában egy serdülő  fiúra. A könyvből semmi másra sem 
emlékszem, de ez a két sor —• mintha el őször nyílt volna rá a szemem 
elementáris hatalmakra, új világokra, arra, hogy mi a vers és mi a 
szó. Soha semmi hasonlót nyomtatásban addig nem olvastam. Legalább-
is akkor úgy éreztem. S épp ez a különös: Ady nemcsak arra tanított 
meg, hogy ettől kezdve Ady-versek és Ady-könyvek után kutassak, ha-
nem mivel Ady megtanított verset olvasni, . megtanított arra is, hogy 
Petőfit is, Csokonait is, Vörösmartyt is másképp olvassam — és ta-
lán szabad azt mondanom, olvassuk —, mint ahogy Ady előtt olvas-
tunk verseket. Addig a vers vagy ünnepi szavalat, vagy pedig nóta volt. 
Egyszerre valami egész más lett Viaskodás magával az élettel, égž- 
háború és vallomás, kihívás, ujjongás, hadüzenet és sírás. A h őfoka 
miatt. A két sor után és az Ady-könyvek után, és mennél többet olvas-
tam Adyt, annál inkább kerestem az olyanfajta könyveket, melyekben 
a betűk éppúgy személyesen hozzám és rólam és éppúgy a valóságról 
szólnak, mint az Ady-versek. S talán semmi se .  jellemzőbb az egykori. 
Magyarország vidéki városainak kulturális légkörére, mint az, hogy olyan 
könyveket, amilyeneket kerestem, nem az iskolában s nem az ismer ős 
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polgári családok .házaiban, ha 'nem legel őször a szabadkai munkásotthon-
ban találtam. Ott a munkásotthon akkori elnökének, dr. Forgács Dezs ő-
nek a jóvoltából vasárnaponként Ady-verseket olvashattam fel a munká-
soknak. Dr. Forgács Dezs ő , aki az els ő  világháborúban orosz hadifog-
ságba esett, majd az orosz Vörös Hadsereg katonája lett, s végül Kol-
csak kezére kerülve elpusztult, a Kommunista, Kiáltványt és Az Illés 
szekerén című  Ady-kötetet egyszerre adta nekem.. olvasásra. S nem té-
vedett, a kettőnek csakugyan köze volt egymáshoz -- az én számomra. 
És nemcsak az én számomra, hanem az ő  és egy egész nemzedék 
számára. 

Mit kaptunk azzal, hogy Adyt kaptunk? Nem azok tudják-e az iga-
zat, kik úgy vélik, hógy a költészet „csak" kifejezés? A k őből kő  vol-
tának kifejezése folytán sem lesz kenyér, és hátha csak a versíró ka-
pálódzik a maga létezése haszontalanságának belátása ellen? 

„Én voltam úr, a vers csak cifra szolga, 
Hulltommal hullni: ez a szolga dolga ..." 

Ez a nagy gesztusok kora; a gőgbe burkolózó félelem, Ady életé-
ben —• Kierkegaard szavával —• az esztétikai stádium, mely még hisz 
a.gesztusok ellentmondást megoldó erejében. De eljön az id ő, mikor 
a dolgok —• s a vers is — önmagukban problematikussá. válnak. És 
a „cifra szolga" bármily szépen hangzik, feleletként már nem elégíti 
ki, és akkor nyilvánvaló lesz, hogy nincs felelete a kérdésre: érdemes-e 
verset írni, miért, mivégre ír? 

„Se nem magamnak és se másnak: 
Talán egy szép föltámadásnak. 
Se nem harcnak, se nem békének: 
Édesanyám halott nénjének." 

A halottak élén kötetének prológusa és némiképp Ady költ ői éle-
tének epilógusa ez a vers. Alkalmas arra, hogy szelíden zeng ő, de A 
prédikátor könyvének nihilizmusát, a hiábavalóságok hiábavalóságát fel-
idéző  szavai fejbe kólintsák az embert. Ha már a költ ő  sem tudja, hogy 
mivégre ír. Mert például az antik költ ő  isteneiről az isteneinek és em-
bereknek énekelt — a XX. század magyar költ ője pedig, Ady Endre, 
aki indul a Vér és arany életimádó részegségével, végül az egész 
borzalmas élettel nem tud mást kezdeni, mint hogy a semminek, a süket 
nincsnek, „édesanyja halott nénjének" énekel, mint hogy a halottak 
élére áll. Nem önmagát kíséri-e itt utolsó útjára, temet őbe a költészet-
tel a költő ? 

Ady Endre nem didaktikus', csak kifejezi a világunkat és nem 
okosabb nálunk. 

„Egész világ szőttje kibomlott .. 
Tombolj, világ, most szabadult el 
Pokloknak minden pokla rajtad, 
Ha akartad vagy nem akartad, 
Hollókkal és kóbor kutyákkal 
Kész a lakoma, kész az egység." 

Ady költészetében a szó visszatér a földre. Ć3 a mai költő, a para-
dox. költő : nem akar meséket, . nem akar megszépített valóságot, csak 

mindenáron valóságot. Nem ijed meg az ellentmondásoktól; ha 
van, akkor szólaljon meg, akkor legyen. Mindent, ami van, kimondani: 
ez ennek az új költészetnek a h ősi parancsa. A nagy, a romantikusok-
kal bekövetkezett összeomlás kegyetlen konzekvenciáit Ady hozta nekünk. 
Adyban az igazság kimondása töri át, mint legf őbb tendencia a köl-
tészet korlátait. összeomlanak. a kulisszák az egészen p őrére vetkőz- 
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tetett világban, az énné, egyetlen, társtalan énné szegényedett ember 
a maga nyomorúságával, szomjával, démonikus örvényeivel elementáris 
hangot kap: 

„Nincsen Olympus: az a költő, aki hisz és énekel." 

Ez a hit nem egy transzcendens hit: Ady embere csak önmagá-
ban hihet, énné szegényedett ember, aki csak önmagáról tud, a rész-
világról a részvilágnak körülötte bomló káoszában. A reflexív maga-
tartás csak az út végén jöhet; önmagával szemben való vakság nélkül 
nem adhatta volna magát ilyen korlátlan vehemenciával; de az út vé-
gén annál élesebb, nagyszerű  világításban olvasta le a saját útjának 
hieroglifáit: ez a nagy kibet űzés A halottak élénben történik meg. Vér 
és arany című  kötetében vallja: 

„Én tudom, állom, hogy ez: a Minden 
S hogy minden egyéb hasztalan: 
Vér és arany, vér és arany." 

Ugyanebben a verseskötetben azonban egy másik vers is elébünk 
állt: 

„Nem kérdezek már: készek a válaszok. 
Miért az élet, miért a viadal, 
A fene bánja. 
Nyilván akarja valami vak átok." 

Ady, még ha ezt a verset egyazon .nap írta volna a Vér és arany-
nyal, bizonyára akkor sem állt volna meg, hogy fontolgassa: melyik „igaz". 
Az olvasó is, aki megszokta a költ ők „hangulatát", általában nem 
tulajdonított különösebb érdekességet ennek a kérdésnek. Ezt is „érez-
te", azt is „érezte" — és általában úgy vélték, hogy az els ő , a „vér 
és arany" az uralkodó világérzése, a másik egy rossz hangulat. 

A. halottak élén azonban már nem engedi meg a kérdésnek ezt 
a felületes, önkényes elintézését. Eddig lehetett kinek-kinek a maga 
kedve szerint a rész-Adykat látni, s csak azokat. És keletkezhettek íté-
letek: vérről és aranyról énekelt, tehát polgári költ ő ; a vörös napról, 
tehát forradalmi költ ő ; a grófokról, akiknek nem ad kezet, lám, a 
gőgös kisnemes, a dölyfös . magyar dzsentri; a Léda aranyszobráról 
és arról, hogy a Halál rokona, tehát dekadens költ ő. És mindez igaz. 
És mert mindez igaz, ezért egyik sem az igaz. Az elátkozott Párizsba, 
Ady világa mindig gazdagabb lesz, mindig több egymástól külön él ő , 
egymástól idegen jelenség szállásolja, be magát, hogy aztán mindenben 
megjelenjék a maga ellentéte, minden jöv ő  a maga kísértetét is hozza, 
minden gesztus a maga tagadását is. S akkor válik nyilvánvalóvá a 
titok: a föld beljebb, egyre beljebb csalta fiát, hogy ráébredjen a Nihil-
re, mely rémalakban mindig körülötte leskel ődött, és most feltárta 
magát, mint az egyetlen. valóságos valót. Adyban monumentális élmény-
nyé vált az értelemt ől megfosztott élet, a. Senki kezére jutott föld. Visz-
szamenőleg minden egykori káprázatos ujjongás mögött is most már, 
A halottak élénből nézve felhallatszik a föld alatti rémület moraja: a 
vér és arany világának egész színpompájában meg kellett mutatkoznia, 
hogy összeomolhasson. Csak a kiáltás maradt meg, a kiáltás, a világhá-
ború mélységéből, hogy: 

„ ... szörnyűséges lehetetlen, 
Hogy senkié, vagy emberé 
Az élet, az élet, az élet." 

A meglátott sötétség közelebb van a világossághoz, mint min-
den hazug biztatás és vigasz. „Szakadnak a vásznak, szakadnak ..." Min-
den addig eltakart seb feltépve kiált, nagy kínvallatása az embernek az 
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embertelénšégben: ez lett a költészet. A szenvedés s a legszörny űbb 
hiányérzet jobb a hamis teljesülésnél. „Úgy fáj ez a Most s mégsem, 
anégsem, mégsem Szabad beállnom hív őnek hitetlen." 

Mit kaptunk abban, amit Ady adott? Visszakaptuk a szó szent 
komolyságát, a szó a vigasztalan világ lázadó hangja lett, nem kis 
vigaszokért, hanem egy emberibb világért. A költészet, Ady költészete 
azért jelenti a legmagasabb esztétikai megvalósulást, mert ugyanak-
kor a saját esztétikai törvényénél fogva a világgal szemben etikai maga-
tartássá vált. 

Akik a költő  életében azt vélték, hogy tudják, hova tartozik a 
költő  — „Ó vak szívű , hideg szemű  barátok!" —, következ ő  nagy ver-
sénél álmélkodhattak. Mindig meglepett. Úgy látszott, hogy tartósan 
következetlen. Egyazon könyvben, s őt abban a folyóiratban, mely, hála 
Adynak, kultúrforradalmat jelentett, a Nyugat egyazon számában egy-
más mellett jelenik meg nemegyszer az úri Magyarországot elátkozó 
forradalmi verse és a töredelmes vallásos alázatnak misztikus imája. 
Ez a következetlenség az ő  egyetlen csodálatos következetességének a 
kifejeződése. Minden racionális logikával szemben vakon, korlátlan ve-
hemenciával és intenzitással adta teljes magát; föltétlen igaz volt; 
igy vált ez a következetlensége költészetének spontán etikai magatar-
tásává. 

Agy, hogy ez igenis etikai, és hogy ez az individualista etikai maga-
tartás a saját életművével szemben valójában egy emberi felel ősségvál-
lalásnak és az ember ügyével való átfogó szolidaritásnak volt a spontán 
lázadó kifejezése, ezt magá Ady is aligha tudta. Amint a nagy drá-
mákban az utolsó felvonás új fénnyel világítja meg, hogy minden el őző  
mozzanat mint fügött össze és mennyire volt szükségszer ű, úgy kap-
tak utolsó kötetét ől, A halottak éléntő l az azt megelőző  Ady-versek új 
értelmet, az egyetlen egységes nagy életm ű  pátoszát. 

A. halottak élén az 1914-18-as világháborúra, a soviniszta örjön-
gésre, aminek ekkor Magyarországon és világszerte mindenütt a legkü-
lönbek között is annyian estek áldozatul, Ady az emberi ember mellett 
tett hitvallással, az embertelenségre az emberrel s az emberért síró 
fájdalom nevében felelő  versekkel. reagál. A költő t spontán szubjekti-
vitása azonosítja a katasztrófával, ez az individualista szubjektivitás 
szélesül világgá úgy, hogy A halottak élén csodálatos szerelmi verseiben 
is jelen van 'az egész világ minden borzalma. Ez a kötet nemcsak csú-
csa Ady költészetének, hanem — a megtett út végér ől — egyben újabb 
értelmet, Adytól sem sejtett, új értelmet ad minden el őbb leírt sorának is. 

Ennek az utolsó kötetnek a perspektívájából érthetik meg azok is, 
akik nem voltak Ady kortársai, hogyan történhetett meg, ami megtör-
tént: versek, Ady Endre versei voltak egy egész magyar forradalmi 
nemzedék nevelői, szellemi felszabadítói, harci lobogója. S ami tán még 
több: személyes legszemélyesebb, intim életük el nem halványodó ele-
mentuma. 

(1963) 
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ADY ENDRE VERSEI SZERBHORVÁT, SZLOVÉN  
ÉS MACEDÓN NYELVEN  

HOBHM BOI1AMA BpOLWM  
• ÚJ VIZEKEN JÁROK  

He 6oj ce, .nal-jo .Nwja, rta Te6u je jyuax CyTpautrbuxye, . 
Hexa ce noacrviceeajy nujartorK eec.naicy.  
IIo✓teTU, .nabo .nLOja,  
He 6oj ce, .nabo mwja: rta Te6u je jyrLax CyTpautrbuue. 

JIeTeTu, rLereTu, rteTeTu, easaa, 
Hoeu.n2 Boaa.nta, eerLuxurvt aeeuicxurva BoaarvLa, 
IIorteru, .nabo inoja,  

JIéTeTu, rceTeTu, rLeTeTu, easaa.  

Hosu xopusortTU Tpenepe npea To6o.«,  
Ceaxo2 je Tpeu.a .}KueoT nos u cTpaxoeuT,  

IIo neTU, rtabo Jáoja,  
Hoeu xopusorLTU npea To6orrt.  

He Tpe6ajy .rvLU npocarbarLu crtoeu,  
Spoau.« soaama noeux .nz.yxa, Tajnu u  ~cy8rbu, 
IIo.neTu, .nafijo .ntioja,  
He Tpe6ajy .ntu npocarbarLu crLoeu.  

Ja rtehy 6uTu 2ycrLap cueux ayuia,  
Tepao 	ayx ceeTU urtu aax xpu.nte,  
IIorteTU, .nabo rvtoja,  
Ja rtehy 6uTu 2ycrLap cueux (buta.  

Toaop MAHOJJIOBLITi fordítása  

NAMA TREBA MUHA Č  
NEKÜNK MOHÁCS KELL  

Ako ima boga, nek se ne smiluje na nas!  
Mi smo na batine svikli i ju čer i danas.  
U nama se cžgansko srce smije,  
neka nas samo bije, bije, bije!  

Ako ima boga, neka nas samo kara,  
ja sam se rodio sa sudbinom Madžara!  
Neka mi božji golub ne nosi maslinove grane,  
nek se obori na me, neka s munjom pane!  

1 ako ima boga, negdje od zemlje do neba,  
neka nas samo gazi, jer tako treba!  

Miroslav KRLEŽA fordítása  
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U VISINE BACANI KAMEN 
A FÖL-FÖLDOBOTT K Ő  

U visine bacani kamen, na tvoju zemlju pavši, 
malena domovino moja, s nova i ponovo 
vraća ti se sin. 

Daleke tornjeve posećuje redom, 
povodi se, tamni i pada u prah 
iz kog je nestao. 

Vazda želi da ode, a ne može se spasti 
sa madjarskim žudnjama koje ga napuštaju 
i troše ponovo. 

Tvoj sam u mojoj velikoj srdžbi, 
u velikom mom neverstvu, ljubavnoj brizi, 
neveseo Madjar. 

U visine bacani kamen, setno, nevoljno, 
malena domovino nioja, udaram te 
po obrazu. 

I, avaj, zaludne su mi namere: 
sto puta da me baciš, ja bih se vratio 
sto puta, uvek. 

Mladen LESKOVAC fordítása 

NI PREDAK, NI POTOMAK KASNI 
SEM UTÓDJA, SEM BOLDOG ŐSE .. . 

Ni predak, ni potomak kasni, 
Ni srodnik, niti znanac glasni 
Nisam ja ničiji, 
Nisam ja ničiji. 

Ko svaki čovek: bog sam, zlato, 
Hladnoća, tajna, nepoznato, 
Utvarni, daleki sjaj, 
Utvarni, daleki sjaj. 

Al, avaj, snage mi ne traju, 
Hteo bih da me upoznaju, 
Da gledajuć  i vide, 
Da gledajuć  i vide. 

Zato mu čenje i pesma: boli, 
Voleo bih da me neko voli, 
Da budem nečiji, 
Budem ne čiji. 

Ivan IVANJI fordítása 
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PESMA MAĐARSKOG JAKOBINCA  
MAGYAR JAKOBINUS DALA 

Kad se tebe dotaknemo, 
Krv nam iz prstiju vrca, 
Ti snena, jadna madjarska zemljo, 
Da 1 si još krv našeg srca? 

Treba 1i čekati bolje dane? 
Bole nas ve ć  duša i vid: 
Da 1 će vavilon naroda ropskih 
Sprati sa sebe stid? 

Iz hiljadu učmaZih čežnji 
Kad će da bukne volja ko duga? 
Madjarska, vlaška, slovenska tuga 
Uvek je ísta tuga. 

Naša sramota, naša patnja 
Srodne su ko i naši jadi. 
Zašto se ne sretnemo mo ćni 
Na idejnoj barikadi? 

Jedan je glas Dunava i Olte, 
Tih, mrtva čki šum vode što pada. 
Jaoj tome ko nije gospodin  
I1 bitanga u zemlji Arpada.  

Kad ćemo se jednom sjediniti?  
Kad ćemo rešiti velike stvari  
Mi, ugnjeteni, mi ,  poraženi,  
Madjari i Nemadjari?  

Dokle će gospodstvo biti podlost,  
A mi, milioni, mekušne čete?  
Dokle će,biti madjarski narod  
Čvoralc-ptiče sred krletke?  

Madjarska, zemljo prosjaka tužnih,  
Nemamo ni vere, ni hleba, je li?  
A sutra sve će da bude naše,  
Budemo 1i hteli i smeli.  

KROZ PARIZ JE PROŠLA JESEN  
PÁRISBAN JÁRT AZ ŐSZ 

U Pariz se juče ušunjala Jesen, 
Bulvarom Sen Mišel tiho preZetela, 
I u omorini, pod tihim drve ćem, 
Sa mnom se srela. 

Baš sam silazio polako ka Seni, 
A dušu po češe pesme da saleću, 
Dimnjive, čudne, tužne neke pesme: 
Umreću, umreću. 

Sustigla me Jesen i tiho nešto rekla, 
Bulvarom Sen Mišel prodje drhtaj mali. 
Letelo je — zum-zurn — duž celoga puta 
Lišće, ko u šali. 
~ 

Samo jedan minut: Leto ne posusta, 
Smeju ći se, Jesen pobeže bez re či. 
Da je bila ovde — to jedino ja znam 
Pod granjem što ječi. 

Danilo KIŠ fordításai 
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ČRNI PIANINO 
A FEKETE ZONGORA 

Glasbilo noro: joče, hrza, tuti. 
Zbeži naj, kdor prezira vino, 
ko poje érni pianino. 
Brezumni mojster ga razbija, 
to je življenja melodija 
in to je érni pianino.  

Bu čanje glave, solzna lica 
nad mojih hrepenenj sedmino, 
vse to je érni pianino. 
Noro.srce in kri pijana, 
v njegove ritme zavozlana, 
vse to je érni pianino. 

KRI IN ZLATO 
VÉR ÉS ARANY 

Vseeno je za moje uho: 
naj sope strast, naj bol ječi, 
naj kri ali zlato zveni. 

Jaz vem in trdim, to je: Vse, 
in drugo pena je samo: 
kri in zlato, kri in zlato. 

Slava in pesem in oblast, 
vse mine in se pogubi. 
Živita le zlato in kri. 

Rodovi mrejo, se rode, 
a svet in hraber je samo 
ta, ki prizna: kri in zlato. 

DAJ SVOJE MODRE MI O ČI 
ADD NEKEM A SZEMEIDET 

Daj svoje modre mi oč i, 
da si zakopZjem jih v obraz 
da spet zasijem tudi jaz. 

Daj svoje modre mi o č i, 
pogled, ki zmeraj vse zgradi, 
odpušča vse in pozlati. 

Daj svoje modre mi o či, 
ki žgo, morijo, hrepene, 
ki lepega me narede. 

Daj svoje modre mi oči, 
ko Zjubim tebe, jaz sem ti 
in te zavidam za o č i. 

Kajetan KOVI Č—Jože ŠMIT fordításai 
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PO.WIíIHA HA CMPTTA 
A HALÁL ROKONA 

Jac cy.n2 poauuna na Cr►tipTra, 
Jby6oera uGro J►tiunyea ntiu 2oau, 
CaxaM aa 2o 6axnaJVti onoj 
IIIro CU oau. 

Bo.4n.uTe zu caxaJVti pyxcu, 
Ceenaru IUTOM rJteaT, cuTe Ycenu, 
M 3paunure, ecencxure 
Taxnu cMenu. 

ro caxaJVa na JVlarnure uacoj 
IIpu3paunuor, 3anecnuoT noeux, 
Ha 2oJteMara, ceera CMpr 
Anure 1106u. 

fu caxa.rvc naryeauure, 
Tue uiro nrtauar u uLTO ce 6yaaT, 
,4o3rcaor, cxpeJrcor u ce no.nu4bara. 
IIIro rvtu nyaar. 

Ib caxaM Mopnuor orxa3, 
BeccoJó3nuor riJtau u MuptiuoT 6pe2, 
Ha M.yapure, n.a noerure 
Taarcnuor 6ez. 

I'o caxa.IVl, TOj uGTO ce u3MaJYluJt, 
Kpueuor, uGro 3ar.peJt 6o.nen, 
TrnypnuoT, ULTO ne eepyea: 
Ceeroe 2oJteM. 

Jac cy.nti poanuna na Crvtprra, 
Jby6oera uiro rbtiunyea .m.0 2oau, 
Caxa.a2 aa zo óaxnarvt ouoj 
IIIro cu oau. 

YHTAPCKHOT YTAP 
A MAGYAR UGARON 

IIo cypoe npeaeJC 2a3a.nc cTyuien: 
TpocxoTor e ne2oe apeeen apy2ap. 
I'o no3naeaM jac roa no Le, 
Ynzapcxuor yzap. 

Ce eeanaM ao ceeruor xyM.yc: 
Heucro naa 3e.mjara ca.n .rvtie x.nyxa. 
Ej, eue eeunu rpeeu aueu, 
IZeexe neM.a ryxa? 

Ce eujar cezae cypu epewcu, 
Ayp 2u aeM.na.h2 rue nueu npa3nu, 
M .rnupuc na 23eexunba apeenu 
Jby6oeno 	6.na3nu. 

M 2(LraMa. TpocxoroT .rvie e ✓zeue, 
Me ycnuea, Me noxpuea e no.ne, 
A eaen eerep ce xuxoru 
Haa y2apor 2oJteM. 
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• OA EP ,aO OKEAHO C'  
AZ ÉRT ŐL, AZ ÓCEÁNIG 

Ep e 2ortem, coac✓cue, lcyóen utanexy,  
Ha .mrtaxu u na cae e Ta.tity cranoT.  
Ho Kpacna u Camo2u, Tuca u Aynae  
AO OxeanoT .Nly w  nOCaT 6panOT.  

IIa 

 

aico 6p3 rvtene ce ypne ceeTOT, 
LI cTonaTu npe8 xraeTauTe őa .M.u2narK,  
F/I 6e36pOj 6e8emu őa cTaeaT xanpeő :  
~O OxeanOT Cenax jac xe CTu2na.M..  

Ke CTU2na.ht, 3auiT0 TOa jaC 20 CaxaJK,  
!iI 3aucTO xe ce xpene CeeTCxa epeea:  
Oá Ep Tp2nyea nexojcu u crtaeno  
Bo ceer u 2orLerK Oxean ce erleea.  

Ilacxarc TbIJIEBCKIQ fordításai  

Ady Endre: Fáradtan biztatjuk egymást  
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KÉZFOSÁSOK 

GUSTAV KRKLEC 

EZÜST ORSZÁGÚT 
SREBRNA CESTA 

 

Nem tudom, ki vagy? Hallgass meg, jó barát; 
mikor tetőd fölött a nap lebukik, 
s a szárnyas éjben huhog a kuvik, 
s mint madárrajok, felhők szállnak át 
várostornyok fölött, a messzi falukig, 

menj az éjbe ... eredj ... A vadrózsafák 
elbódítanak; a tüske kivirul majd; 
tavirózsák nyitnak rád szemet, 

menj ... eredj ... ezüst palástot hullajt 
eléd a messzi üt, merre szíved vezet. 

 

Magad is tudod, hogy világokat hordasz 
magadban, zúgnak fekete örvények, 
és lelked mélyén csillagrajok égnek 
s ha akarod, viharokat kiolthatsz 
a viharral, mely bensődben kereng. 

Eredj az éjbe ... Fülemüle zeng 
a bozót mélyén. Csörgedez az ér. 
Fejed fölött fehér csillag fénylik. 
S ha látni akarod, hogy ki kisér, 
egy pillanatra az isten eléd rémlik. 

 

Ne higgy éjnek, embernek, szélvésznek se, 
ami akaratod szirt jére támad, 
utadon kígyót, gyíkot tiporjon a lábad, 
légy mint a vándor, aki messze 
oázist sejtvén, nekivág a pusztának. 

Menj az éjbe... eredj ... A vadrózsafák 
elbódítanak; a tüske kivirul majd; 
tavirózsák nyitnak rád szemet. 

Menj, barátom ... ezüst palástot hullajt 
eléd a messzi út, merre szíved vezet. 

BRASNYÓ István fordítása 
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ELHERVADT VIRÁG 
UVELI CVIJET 

Vörös virágom már halott mindörökre. 

Végzete gyászos, mint minden virágé 
s mindené, mi mulandó, s léte röpke. 

De én szeretem. Ő  tépte le nekem, 
a hajnal épp csak fellobbant az égen; 
s tudom: lelkében még mindig eleven 
vörös virágom, örvendez ő  szépem. 

És jólesik most így elnézegetnem, 
mint hever aszottan, sárgán egy könyvön, 
ravatalán kihűlt örömeimnek. 
Egyazon végzet. Ifjúság vörös pompájáért 
mindenek halállal fizetnek. 

TOROK Csaba fordítása 

CSILLAGOK PORA 
ZVJEZDANI PRAH 

E világban, mely vén szememnek 
Mind hidegebb, mind haloványabb, 
Lepke vagyok, gyér gyertyalángnak 
Elbűvölt foglyaként kerengek. 

Sárga láng, lila lobogás, 
Nappal zűrös, éjjel csodás! 

Egyik élvez, a másik ámul, 
Egyik könnyelm ű, másik higgadt, 
Sz űk a pálya a harmadiknak, -
De végül mind a lángba ájul. 

Lila láng, sárga lobogás, 
A sorsért kés ő  zokogás. 

Melyik lehetnék én? Ha tudnám, 
A lassan húnyó gyertyalángban 
Millió egyforma halál van: 
Ki tudja,. melyik hasonlít rám! 

Sárga láng, lila lobogás, 
Fényre fojtó szomjúhozás! 
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És valahol fönn csillagtestek 
Örökös őrhelyükön állnak 
E világban, mind haloványabb 
Ismerősei vén szememnek. 

Lila láng, sárga lobogás, 
Tűzön át örök loholás! 

Messzi fényeket gyújtva-oltva 
Forog a mindenség az űrben, 
De én már eleget repültem. 
Én tudom, mi a lepkék sorsa. 

Sárga láng, lila lobogás, 
Élőnek fény, holtnak palást. 

ÁCS Károly fordítása 

SZÉL SZÁRNYÁN ÜZENET 
PORUKA U VJETAR 

Szobám ajtaján ne zörgess! 
Lakója nincs e házban. 
Nincs már testvérszülötted, 
kit a nagy pusztulásban 
vad szelek elsöpörtek. 
Ne is jöjj, hiába zörgetsz. 

Ne lépd át szobám küszöbjét. 
Nem ég a régi kályha. 
A kedves fényt elölték, 
szememnek hült a lángja. 
Nincs már a volt öröklét. 
Kerüld e1 szobám küszöbjét. 

Nem élnek itt, csak árnyak. 
Itt hóhér pók mereng rád, 
hálót s emléket nyálaz. 
Itt rothadó gerendák 
s fonnyadt lombok ha várnak 
Rémíszt ők itt az árnyak. 

Ne kopogj. Menj utadra. 
Két szemem két üreg lett. 
Ruhám csak foszló condra. 
Szobáim odvas vermek. 
Ki küldött? Ki sugallta? 
Ne kopogj! Menj utadra! 

Ne is jöjj, hiába zörgetsz. 
Barátod nincs e házban. 
A nagy-nagy pusztulásban 
vad szelek elsöpörték. 

FEHÉR Ferenc fordítása 
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SZONÁTA A DUMER AUGUSZTRÓL 
SONATA O GLUPOM AUGUSTU 

Nem, ez már többé nem az életív, 
sem bátor erő, hogy nyilát ellője. 
Hol vagy, derű? Csak borongás ködje, 
s a rigó helyett kuvik hangja hív. 

Se rügybontó szél! Hol vagy friss, zefír? 
Körül a csönd, akár a köd, leszáll, 
s a Dumer Auguszt bölcsen prédikál. 
De ordas természetre nincsen ír. 

Egy szürke sólyom vij jog odafenn, 
de ,többé nem figyel rá békaszem; 
ernyedt a láb, a tekintet kihal. 

Ó, soha többé már a túlsó partra!' 
Varázskörében csak kering, forogva, 
s bármerre megy, elő tte — Fal. 

CSUKA Zoltán fordítása 

KEZEK 
RUKE 

Két tiszta vágy két nyugtalan 
liliomszál a kezed hajnalonta 

két fájdalom. 

Fond őket párosan sovárgón 
megfáradt testem köré: váltig 

becézzenek és illatozzanak 
váltig égessenek. 

S ha rámborul a szemfödél 
ravatalomon ők virrasztanak 

lobogó két gyertyaszál 
két néma sikoltás 
az Úrhoz! 

DUDÁS Kálmán fordítása 
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ÖRÖKSÉD 

CSUKA ZOLTÁN 

A SZERETET NAGYKÖVETE 
BÚCSÚ GUSTAV KRKLECTŐL 

Az idei év elején váratlanul ágynak esett Gustav Krklec, a horvát költé-
szet nesztora, a Jugoszláv Tudományos és M űvészeti Akadémia tagja, a 
Horvát Íróegyesület és 1975 óta a Jugoszláv Írószövetség elnöke. Azóta 
hiába követett el mindent a horvát orvostudomány, hogy megmentse éle-
tét; a lassú és sokáig rejtélyesen lappangó betegség október 30-án vég-
zett vele. Gustav Krklec, a horvát költészet és gyermekirodalom legnép-
szerűbb művelője meghalt. 

A temetés délutánján a Mirogojban (magyarul talán Csendligetnek 
nevezhetnők) a délutáni őszi verőfényben emberek tízezrei gyülekeztek 
össze, s Jugoszlávia irodalmi életének minden neves m űvelője is ott volt 
az ország legtávolabbi részeib ől, legfőképpen pedig a gyermekek, akik 
már az iskolában olvasták m űveit, s a hivatalosak és nem hivatalosak. 
S hiába hirdette meg a gyászoló család, hogy koporsójára ne helyezzenek 
koszorút, hanem annak megváltásaképpen a rákkutatás tudományára 
szánt összeggel váltsák meg gyászukat. Ezen a délutánon a zágrábi 
gyermekvilág ezrei vitték a koporsó el őtt a tengernyi koszorút. Legelöl 
két testőrgárdista vitte Jugoszlávia elnökének hatalmas gyászkoszorúját, 
s utána megindult a gyászmenet. A katonazenekar Chopin gyászindulóját 
intonálta. A temetés napján délel őtt az Írószövetség tartott gyászülést, 
amelyen valamennyi köztársaság szónokai búcsúztatták a halottat, s 
délután is öt szónok mondott gyászbeszédet: szerbek, horvátok, szlové-
nek és macedónok. Egyik búcsúztatója a „szeretet nagykövetének" aposzt-
rofálta Krklecet, s ezzel a legigazabbat mondotta. Amikor a koporsót 
leengedték a sírba, szem nem maradt szárazon: Gustav Krklec testét 
magába fogadta az édes anyaföld, amelynek 78 éven át h űséges fia volt. 

Alig egy esztendeje, hogy az érdi Jószomszédság Könyvtárának meg-
nyitási ünnepségén, a Jugoszláv Írószövetség elnöke a Magyar Írószövet-
ség elnökével együttesen adta. át Érdnek az épületet, s a költ ő  ezzel is 
bizonyította, mennyire együttérez velünk, mert valóban a jószomszéd-
ságnak szentelte egész életét. Nem egyszer járt nálunk a költ ők nemzet-
közi budapesti találkozóin, s írásban és szóban mindig kiállt a nagy 
ügy mellett (amiként tették ezt Zrínyiék, Janus Pannonius, Frankopánok 
és a többi költő). Krklec is azon volt, hogy minél előbb megvalósuljon a 
magyar líra évszázadainak horvát nyelv ű  antológiája, melyet még Enver 
Čolaković  álmodott meg, s amely már nyomdában van. 

Gustav Krklec immár klasszikusnak számító horvát költ ő  1899. jú-
nius 23-án a Karlovat melletti Udbinje faluban született, de gyermek-
korát a Zagorje hegyvidékén, Marusevac nev ű  községben töltötte és ott 
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járt elemi iskolába, vagyis a kaj horvát nyelvjárást beszélte, ami kiha-
tással volt egész költészetére. Ennek emlékét számos verse őrzi ifjúko-
rától a legújabb verseiig. Az expresszionizmus és a vele rokon izmusok 
kavargó korszakában indult és így természetesen a szimbolizmus is nyo-
mait hagyta költészetén, de már a húszas évek végén olyan míves költ ő  
lett, szonetteket írt, hogy kevés költ ő  hasonlítható hozzá. A két háború 
közötti korszakban különböz ő  belgrádi és zágrábi redakciókban dolgo-
zott, 1922 éés 1933 között, hosszú évekig az akkor élen járó Nova litera-
tura, vagyis NOLIT könyvkiadó szerkeszt ője volt. A. B. Simićtyel együtt 
indította valaha a Juriš (Roham) című  folyóiratot, de az elmélyedő  és 
míves természetű  költő  hamar hátat fordított a szabad versnek, hogy a 
természetének legjobban megfelel ő  lírai formákat művelje. A rilkei 
verssorok álmodozó érzékenységét ől, a gondosan cizellált formától a 
szabad vers dübörgésén át érkezett el a kor szocializmust valló és vál-
laló magatartásáig. A második világháború el őestéjének csüggeszt ő  kor-
szakában egy ideig a hallgatás csendjébe menekült, és irodalomtörténeti 
érdekesség, hogy ebb ől a reménytelen hallgatásból éppen Ivan Goran 
Kovač ić , a később vértanúhalált halt költő  rázta fel és a germán fasizmus 
barbár korszaka szólaltatta meg benne a tiltakozást és az emberség bátor 
hangját (Rémület, A pata, Menekülés). 

Költészetében sok a vizuális hangulati elem, s még legsötétebb 
tónusú verseibe is beszüremlik a rá olyannyira jellemz ő  finom derű . 
Verseit a formaművész gondosságával csiszolja ki, s nem egy vallomás-
szerű  versében szól az alkotás m űhelytitkairól (Magányos aranyműves). 

Az ifjúságkori romantikus lelkesedés mindvégig megmaradt ben-
ne, és ez avatja a horvát gyermekköltészet egyik legkiemelked őbb tag-
jává (Távirati mesék -- Telegrafske basne). Erős kritikai érzék is él 
benne, ez avatja könnyed tárcaíróvá. Az irodalomkritikát és eszmét is 
sikerrel műveli (Arcok és tájak —• Lica i krajolici 1954., Martin Lipnjak 
vidéki levelei — Pisma Martina Lipnjaka; Éjszakai forgácsok — No ćno 
iverje). 

Mint műfordító is jelentős munkát végzett, oroszból, szlovénból és 
németből fordított. Illyés Gyula Petőfi című  művének horvát kiadásában 
csaknem valamennyi versidézet az ő  műve. 

• C,  maga így vall költészetér ől összegyűjtött műveiben: „Soha nem 
akartam énekelni sem a madaraknak; sem a vadállatoknak, sem a fák-
nak, sem a tenger hullámainak, hanem az emberi szívnek, és a ritmust 
kerestem, a szavakat és hangokat -róluk, olyan szívnek, amely mindig 
közel állt és rokon volt velem és mégis mindig, olyan sajátos és rejtélyes. 
És ha ez a szív nem értett egy hangot, én saját hangszeremen szólaltam 
meg (nem a hárfán avagy lírán) -- hanem abból csaltam el ő  egy másik, 
pásztori hanghoz közelít, s elindultam, hogy zagorjei szül őfalum pászto-
rainak hangján játsszam." . 

Válogatott magyar verséskötetének tán nem is adhatott volna meg-
rendítőbb és igazabb befejezést, mint a kötet zárókölteménye: 

CSAK NÉGY VERSSORT MÉG 
(Samo još četiri stiha) 

Az őszi éjben 
a fűben elnyúlni. 

Szemem behunyni: 
a csend beszéljen. 
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POMOGÁTS B ÉLA 

KÓS KÁROLY HALÁLÁRA 

A kilencvennégy esztend ős korában eltávozott Kós Károly írói pályája 
a maga választotta, otthon: Kalotaszeg vonzásában indult, és bármilyen 
magasra ívelt, megmaradt az eredeti élmények, a táj és a nép elkötele-
zettségében. Már pályakezdésének történelmi pillanata is jellegzetes. Épí-
tésznek készült, sikeres és népszer ű  művésznek indult, a magyar szecesz-
sziós építőművészet maradandó emlékeit alkotta meg (p1. a budapesti 
Állatkert pavillonjait, a sepsiszentgyörgyi Székely Múzeumot). Annak a 
Lechner Ödön által kezdeményezett architektúrának a híve volt, amely 
a Kárpát-medence számos városában: Budapesten, Szabadkán, Kecske-
méten és Marosvásárhelyen hozott létre jelentékeny építészeti emlékeket. 
Aztán 1918 telén, midőn a szellemi szülőföldjének vallott erdélyi Kalota-
szegre hazaköltözött, tartósan bezárult mögötte az épít őművészi pálya. 
Állás, siker és biztos jövő : minden Budapesten maradt. S ő  újrakezdve 
életét, pályáját, az írott szót választotta az architektúra helyett. Erdély-
ben akkor nem hatalmas épületekre volt szükség, nem is tellett volna 
rájuk, hanem biztatásra, munkakedvre és hitre. És ezt adta a történelem 
kényszerében megszület ő  erdélyi magyar irodalom. 

Ennek az irodalomnak a rendjébe -- Tamási Áron, Áprily Lajos, 
Tompa László, Kuncz Aladár, Molter Károly és Szántó György közé — 
tartozott Kós Károly - is. Valóságos „h őskorban" kezdett írni, nehéz küz-
delmek helytállást követel ő  próbái között, de annál er ősebb hivatástu-
dattal. Nem voltak kiadók, irodalmi folyóiratok, s maga a közönség is 
néma volt. Aligha tudhatta az író, hogy mit vár t őle olvasója, csak azt 
tudta, hogy dolgoznia kell, er őt kell adnia, önbizalmat kell ébresztenie. 
Kós kezdetben maga. nyomtatta kis kézi nyomdáján könyveit, aztán ki-
adót és folyóiratot alapított, hogy a romániai magyar írók szava eljusson 
a romániai magyar közönség közé. Els ő  műveiben: A Gálokban és a Var-
jú nemzetségben Kalotaszeg történetének küzdelmes korszakait idézte 
fel, a szülőföldhöz kötődő  emberi hűségnek állított szép emléket, hogy 
ezzel is maradásra és munkára biztassa egy tájékozatlan, szóródó közös-
ség tagjait. 

Krónikákat írt, maga sem regénynek, hanem „krónikának," nevezte 
műveit. Ezzel arra utalt, hogy történeteiben a valóság, az élet uralkodik. 
Hogy minden elbeszélő  irodalom legősibb és legeredetibb sajátossága: a 
történet, a mese foglalkoztatja, s általuk akarja írói mondanivalóját is 
kibontani. „Az igazi, elhivatott író -- mondta ars poetica. gyanánt —• nem-
csak írja, de éli is a maga meséjét. Benne él eseményeiben, alakjaiban 
éli az ő  életüket, magáévá teszi problémáikat, gondjaikat, gondolataikat, 
cselekedeteiket." ő  valóban együtt élt h őseivel. A krónikás hűségével és 
árnyaló pontosságával idézte fel az ábrázolni kívánt történeti korszak 
köznapjait, stílusát, ábrázolását mégis szenvedély, a vallomás tüze járta 
át. Ebben követte a klasszikus erdélyi emlékírók: Bethlen Miklós, Ke-
mény János, Árva Bethlen Kata hagyományait. 

Az első  regények az erdélyi magyar olvasó történeti tudatát akarták 
megalapozni és felkelteni. Az 1932-ben megjelent. Budai Nagy Antal his-
tóriája című  kisregény és a belőle négy év múlva írott történelmi dráma 
már a közösség politikai tudatának, eszmei tájékozódásának az alakítá-
sára törekedett. Kós Károly az erdélyi történelem forradalmi hagyomá-
nyait idézte fel: az 1437-es bábolnai parasztlázadást, amely Budai Nagy 
Antal vezetésével, magyarok és románok forradalmi egységében harcolt 
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a jobbágynép emberi jogaiért. Nem véletlen, hogy Kós ezt a témát válasz-
totta. A romániai magyar közéletben mindig a népi demokratikus kibon-
takozás és összefogás eszméjét képviselte; s nem az ő  jó szándékán 
múlott, hogy politikai törekvései általában kudarcot szenvedtek a két 
világháború közötti korszak mostoha viszonyai, nacionalista torzulásai 
között. A Budai Nagy Antalról írott históriában és drámában Kós azt 
hirdette, hogy a Duna-völgyi népek nyomorúságát csak az változtathatja 
meg, ha ezek a népek kezükbe veszik sorsukat és összefogásban, testvé-
riségben keresik az er ő t. 

Az együtt élő  népek közeledésének hirdetése és szorgalmazása olyan 
munkát jelent, amelynek nem csupán regionális jelent ősége van. Az erdé-
lyi együttélést Kós és társai (például Kuncz Aladár, Szentimrei Jen ő , 
Kacsó Sándor vagy Áprily Lajos) valamikor „modellnek" tekintették 
Erdélyt „virtuális Közép-Európának" tudták, amelynek hagyományos kö-
telessége, hogy feltárja és megvalósítsa az együttélés gyakorlati lehet ő-
ségeit, módozatait. Kós Károly is e lehet őségek és módozatok megvalósí-
tásában: az együttélés „modelljét" kidolgozó kísérletekben vállalt szere-
pet. E szerepvállalásával annak a szellemi m űhelynek a munkájában vett 
részt, amely különböző  változatokban, szocialista és radikális demokrata 
gondolkodók eszmei koncepcióiban . vizsgálta a különböz ő  nyelvű  és kul-
túrájú népek együttélésének módozatait. E vizsgálatnak általánosabb 
jelentősége van: annak az Európának ad termékeny gondolatokat, amely 
egy igen hosszú korszak óta a nemzeti és nemzetiségi ellentétek lázas 
állapotában él s keresi az ellentétek feloldásának lehet őségeit. A modern 
magyar művelődés számos klasszikus alakja sorakozott fel e munka 
körül: Ady Endre, Jászi Oszkár, József Attila, Németh László, Gaál Gá-
bor, Sinkó Ervin, Fábry Zoltán és mások. Közéjük tartozik a maga mód-
ján Kós Károly is, aki a nemzetiségi élet és a népek között kialakuló 
együttműködés lehetőségeit kutatta egy hosszú életen át. 

Mindezzel a baloldali politika természetes szövetségese lett, a kelet-
közép-európai nemzetek internacionalista szövetségére szavazott. Talán 
nem véletlen, hogy olyan író jutott erre a meggy őződésre, aki mindvégig 
kitartott szülőföldjének., hűségében, az anyanyelv és az anyanyelvi kultúra 
mélyen átélt elkötelezettségében. Kós Károly tekintete és .gondolkodása 
úgy szárnyalt magasabb távlatok, nemzeteket átfogó szemhatárok felé, 
hogy percre nem eresztette el a kalotaszegi sz űkebb hazát, amelynek szol-
gálatára fiatal emberként (ama bizonyos sorsvállaló karácsonyi hazaté-
résekor) tehetségét és emberségét tette fel. S így kétszeresen is hitelesí-
tette vállalkozását: népi és nemzetiségi elkötelezettségét a szomszédos 
népek testvériségének hirdetésével. Duna-völgyi internacionalizmusát pe-
dig azzal, hogy hosszú élete során mindig népe szószólója és krónikása 
maradt. 
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SZ ŰCS IMRE 

TÖRVÉNY ÉS TISZTASÁG 
AVAGY EGY ÉLETMŰ  SOKRÉTŰSÉGE, KÖVETKEZETESSÉGE, 
HITELESSÉGE 

EGY NÉPFIHOZ 
(A Puszták Népe szerz őjére) 

Azt, hogy a nép fia vagy, igazolnod, sejh ma nem azzal 
Kellene: honnan jössz, — azzal, ecsém: hova mész! 

(Illyés Gyula, 1936) 

Illyés Gyula hatalmas ívű  lírai életműve, az utóbbi időben mindinkább 
felmagasodó drámai termése, regényeinek, tanulmányainak, esszéinek, 
útirajzainak és; publicisztikájának lefegyverez ő  bősége, a műfordításaival 
kitárt szellemi égövek mélysége már valamennyiünket olvasójává, tisz-
telőjévé avatott. Mert a magyar irodalom egyik legnagyobb egyénisége, 
a „kamaszizmok tündérszárnyán" Rácegrest ől Párizsig repülő  s onnan 
a puszták népéhez visszataláló XX. századi költ ő-forradalmár a külön-
böző  műfajokkal is mindig csak egyetlen ügyet akart szolgálni. Ahogy 
a Hajszálgyökerekben is írja, azt, „Hogy egységes nép legyen, hogy meg-
szűnjék a kizsákmányolás, a nyomor. Az irodalmat mindig csak eszköz-
nek tekintettem. Sok műfajom volt, de gondom csak egy." 

Már e néhány mondatból, de még inkább életm űve szépen teljese-
dő  harmóniájából kiviláglik, hogy Illyés Gyula azt tekinti igaži írói 
teljesítménynek, amelynek kétségbevonhatatlan társadalmi, ember- és vi-
lágformáló jelentősége van. Hiszen mindenki másnál tisztábban látja, 
következetesebben vallja, hogy „az életet csak az tudja embermód vé-
gigélni, aki átérzi társaslény voltát, aki az emberi közösség tagjának, 
a halhatatlan emberi faj tagjának, az elpusztíthatatlan földi lét részé-
nek tudja magát. Aki hittel és szeretettel van ez iránt á közösség 
iránt: aki érdemesnek tartja érte á munkát és a harcot. Aki hisz a 
jövőben!" 

A költő i én küzdelmét-verg ődését, a közéleti cselekvést és az élet-
re buzdítást is vállalva, ezért akar mindennek a végére járni, a nép, 
a nemzet sorsára éppúgy ügyelve, mint az egyetemes érdekre, az oly 
sokat és oly dicsérően emlegetett „európaiságra". 

Így hát a nép, a haza és az emberiség kérdései Illyésnél is úgy 
fonódtak és forrtak össze, mint Pet őfinél, Adynál és József Attilánál. 

Ha valamit elhagyott is a fiatal évek álmaiból, nem hagyta el a 
hitet, hogy a világ megjavítható és értelemmel el őbbre vihető, a leg-
nemesebb igények szerint újraszervezhet ő : 

„Hisz az a mérce, 
hogy meddig jutottunk el őre 
e földön... 

Ez a mi próbánk. És eleinké, elleneinké. S mind e világé. 
A törvény pedig: 

„hogy ne csapódjuk folyton össze, 
hogy részlet-igazát 
ki-ki illessze a közösbe, 

úgy mégis: embernek maradjunk ..." 

668 



Emberek és tiszták, igazságosak, igazak — még akkor is, amikor 
pedig épp a Tiszták című  drámájával, az albigensek vagy a kathárok 
— a „tiszták" -- tragédiájával ő  maga példázza a legkeserűbben, leg-
megrázóbban, „hogy az• igazságot el lehet fojtani, hogy az eszme nem 
győz a puszta létezésénél fogva, hogy utolsó szálig ki lehet irtani igaz 
ügyért küzdő  népeket, országokat: hogy egünkre az Értelem nem megy 
föl oly magaerej űen, mint a Nap, hanem csak a többség buzgalma árán, 
s még akkor is pillanatonként tartani kell teljes erővel, teljes éberség-
gel". (A kiemelés tőlem. Sz. I.) 

És mert Illyés Gyulának úgyszólván minden szava tett, amely a 
magyarázatot is megadja, remekbe sikerült m űvei — a Puszták népe, 
az Ebéd a kastélyban, a Kora tavasz, Mint a darvak, a Kézfogások, a 
Másokért egyedül, az Iránytűvel, az Itt élned kell, a Dőlt vitorla, a Fe-
kete —. fehér, a Minden lehet, a Kháron ladikján és a többi —• térben 
és időben, nemcsak előre, hanem visszafelé is világítanak. S mint minden 
nagy költő, író műve, az ő  alkotásainak fölszabadító, tettre serkent ő  
hatása is élni segít. 

0 pedig =-- .a burgonyakapálós, patkókalapálós néphez, a dolgozók-
hoz mindig oly közel álló Gyula bátyánk — hetvenöt esztend ős korá-
ban is a kamaszizmok tündérszárnyán „nekivág a néptelen határnak, 
törvén oly ős törvény szerint utat el őre, mint az égen a vadliba-ék". 
Mert törvénytevőként tudja: 

„Akikben megvan az er ő, 
hogy méltósággal elpusztuljanak, 
igazán azok méltók rá, hogy éljenek"... 

És tudja, hittel hirdeti azt is, hogy a „föltámádás szárny-erejével 
/ feszül elő  csontburkából a mag". 

Prófécia, élet és fáklyaláng van minden egyes alkotásában, de mi, 
író és olvasó apródok, már annak is örülünk, ha tenyerünket szemünk 
elé kapva, felnézhetünk rá! 

És ezért, szület ő  új műveiért, új műveiért is: erőt — egészséget, hosz-
szú életet kívánunk neki, hogy gazdag, szép aratását „szíve szerérit" 
mindnyájunk örömére, szellemi épülésére betakaríthassa! 
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ŚQTÁJ 

HERCEG JÁNOS 

ÚTKÖZBEN 
HELYTÖRTÉNETI JEGYZETEK 1. 

Nem tudom, derenkáznak-e még a lányoly és menyecskék Kórógyon vasár-
nap délután, s egyáltalán, mi maradt meg az ősi szokásokból. Huszon-
két . év előtt, mikor először jártam itt, éppen .kiállítást rendezett a falu 
régi dolgaiból egy Zágrábból akkoriban hazakerült fiatal. állatorvos. Azt 
mondta, mielőtt végleg • kiveszne, hadd. lássa a világ ;  mi volt Kórógyon! 
És Csakugyan. volt mit látni. Csodálátosári • Szép piros-fekete sz ő ttesek 
mellett, az egykori nagyasszonyok valami komoly, egysze rrü és 'mégis 
métlóságteljesen ható viselete, ,a_ kebél került bemutatásra, s mellette 
faragott kopjafák, guzsalyok és rokkák, reriiekbe • készült kelengyeládák, 
a „kócsagok" különféle váltózatai sorakoztak a - falak tövében, míg oda-
kintről behallatszottak az ősi dallamok, 'ahogy egy öreg pásztor vagy 
halász fújta fáradhatatlanul furulyáján a Fehér Lászlót és Szávics Milost 
sirató balladákat. Aztán egyszerre, minden átmenet nélkül rázendített 
egy vidámabb dallamra, . úgyhogy mindjárt ütemesen kezdett aprókat 
lépegetni az idevaló fehérnép, s hogy mégse kerekedtek táncra, talán 
csak miattunk, idegenek miatt volt. 

Előttem akkor már nem volt egészen ismeretlen a szlavóniai sziget-
magyarság élete. Garay Ákos, Ágoston Sándor, Bartha Katalin és Kiss 
Lajos írásaiból már volt némi fogalmam az Árpád-kori település-falu 
tökéletesen zárt, különvilágáról. Amit saját szememmel láttam, saját 
fülemmel hallottam, mégis a varázslat erejével hatott rám. De ami 
elbűvölt, a dallamosan hullámzó, behízelgő , kicsinyítő  jelzőkkel és ra-
gokkal teli édes tájnyelv volt. S most, hogy újra, itt jártam, boldoggá 
tett a semmit se változott, megveszteget ően szép beszéd, s olyasféle 
reményt keltett bennem mind a mai napig, hogy a hagyományait be-
csülő , a nyelvéhez önérzetesen ragaszkodó nép sosem vesztheti el a maga 
egyéniségét, bármennyire változzék is meg körülötte minden. 

Ezt a reményt • nemcsak én melengettem magamban. Huszonkét év 
alatt ;  amióta én ismerem a Vuka menti népet, felfedezték Kórógyot. 
Tudós szakemberek lepték el id őről időre tanítványaikkal a régi házakat, 
rezervátumot csináltak a faluból, afféle miniat űr nemzeti .parkot, mint 
ahogy Dakotában a dzsungelból próbálnak meg őrizni vadjaival, együtt 
egy darabot a civilizáció barbár pusztítása, el ől. Persze, ez a kutató-
munka, amelyet etnográfusok és nyelvészek., végeznek, testes könyvekbe 
gyűjtve, ami még begyűjthető , mondhatnánk, a tizenkettedik órában, 
nem tud és nem is akarhat útjába állni a változó világgal együtt járó 
haladásnak és átalakulásnak. Hiába, a mindennapi életnek itt is a tech-
nikai civilizáció szabja meg a feltételeit. Mert Kórógy ma már nincs 
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elvágva a maga 'másféle hitével, nyelvével és szokásaival•, mint régen, 
a világtól. Kitűnő  utak futnak rajta keresztül, s azokon a megn őtt for-
galom, az élet gyorsabb lüktetése. Új házakban, új bútorok között lakik 
ma már a kórógyi nép java része. Elt űntek a vasveretes ládák, á „kó-
csagok", a szövőszékhez sincs már; aki leüljön, a kopjafás hambár csak 
itt-ott látható . még, mintha a földrajzilag távoli, de lélekben és küls ő-
ségekben  annyira rokon székelyeknek egyszerre elébe vágott volna a 
kórógyi magyar. A fejlődés, amely szebbé, kényelmesebbé és gazdagab-
bá teszi az életet, sok mindent magával visz abból, ami Kórógyra a 
múltban. oly jellemző  volt. S én mégis szeretném hinni és remélni, hogy 
a lélek derűjét, amelyet .  mintha a .  századok viharában szinte érintetle-
nül megőrzött, sajátosan szép tájnyelve tükrözne igazán, azt tehát, ami  

lényege volt, továbbra is megtartja a kórógyi nép.  

~ 

Bácsban még ott vannak a középkori vár romjai, -Szondon semmi-
féle történelmi emlék nem maradt. Pedig ha nem is volt érseki rezi-
dencia, s az örökös bácsi főispán székhelye, város lévén, dunai vámmal,  
országos hírű  városokkal és az egész vidéket ellátó sóraktárral, bizo-
nyára voltak szilárd anyagból emelt épületei. Mindenekel őtt a temploma  
és. Gergely comes tornya. És Zsigmond király, aki szerette a pompát,  

aligha : sátorban lakott, vagy földvárban, amikor a tizennegyedik század  

végén egy hetet töltött Szondon.  

De hát nem maradt fenn későbbi emlék • sem. Jöttek fel népükkel  
á bosnyák ferencesek, s talán épp . innen `osztotta széjjel őket páter  
Radnich Mihály. Mert nem volt még egy város ekkora határral, ők  
még Hercegszántóig jutottak el, északabbra már nemigen. A pásztornép  

akkor északabbra' nem kedvelte a csuhában járó, mezítlábas kolduló ba-
rátokat. Rájuk uszították a kutyáikat, megkergették őket, hát ittma-
radtak a pusztaságban. Víz volt itt meg erd ő . A Duna árterülete: Ehhez  

alkalmazkodtak a jövevények. A város teljesen kihalt lehetett, lákosai  

beljebb húzódtak, egy szondi jobbágy György fia, még ki is tüntette  

magát életét áldozva Drégelyért, hagy vértanúhalálát a költ ők egész  
sora írja majd meg.  

Szond maga is gyakran változtatta nevét, s őt a helyét is. :Mikor 
roskadozni kezdett a török id őkben emelt gerendatémplom, fél óra já-
rásnyira építettek újat, s odébb vitték az egész települést. Városnak 
Már . nyoma se volt, csupán a nagy . határ maradt meg, mindegy volt, 
hogy hol. lakik benne a nép. Meg aztán más okuk is lehetett, hogy odébb 
költöztek. Folytonos birtokháborításnak voltak kitéve, leggyakrabban 
Doroszló részéről, s a budai apácák, akiknek Szond a birtokába ke-
rült, nem győztek panaszkodni és pereskedni.  . 

A múlt századi Szond, mikor már feltölt ődött németekkel és ma-
gyarokkal, talán csak a nevében viselte még a történelmi múltat. Vad-
vizeit lecsapolták, az egész határt tagosították, ' s a halászatból él ő  so-
kác riadtan nézett körül egykori szabadnak . t űnt birodalmában. A föl-
dek olcsón. cseréltek . gazdát! . Mert hát ki tudta volna, hogy . az ármen-
tesítés bőven . termő  televénnyé . alakítja az egész határt. Mire magukhoz 
tértek; kastélyokat épít ő  nagybirtokosok voltak itt az urak: Fernbach 
Bálintnak,, az Afrikában járt vadásznak 4300 holdja volt, Gráber Mik-
lósnak háromezer. Az egykori magyar jobbágyok se tudtak . kitörni per-
sze a szegénységb ől, csak talán azzal emelkedtek, egy kicsit feljebb, hogy 
iparosok lettek. Amolyan aratni járó, kukoricát kapáló mesteremberek, 
akik -- mint Bácska nagy részében — csak ősszel vették fel. a m ű-
helyben a szerszámot, s dolgoztak tavaszig. . 

• 	Szond szélső • utcájában állunk s err ől a múltról, beszélgetünk. 
Aztán Fernbach Bálint huszonnyolcban agyonl őtte magát -- mond-

ja egy őslakos. 
—• Tényleg? — tolja hátra fején a kalapot az erdélyi • ember, aki 

1943-ban került ide, mikor egy szociális szervezet inasokat és cseléde-
ket osztott széjjel az igényl őknek. — Aztán miért? 
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— Tudja a fene, mért! Elvette a cselédjét, mikor két gyereke lett 
tőle, épített nekik egy szép házat Zomborban, a Kisbezdáni utcában 
aztán agyonlőtte magát. A többieket is elnyelte a messzeség meg a 
temető . A Grábéreket mind. 

--- De van, aki nem hagyja magát — mondja biciklijére támaszkodva 
a másik és nevet. — Lássák azt az embert? Most jött a vasútról. Tíz-
valahány éve utazik naponta Bajmokról, nyári h őségben, téli fagyban, 
mindég! Hiába szűntek meg pár éve már a magyar osztályok, ő  nem 
maradt el. Alighanem itt várja ki a nyugdíjat. 

Állunk a nyári melegben, utána nézünk a Bajmokról érkezett ko-
nok tanítónak, és fejünk fölött elzúg a történelem. 

k 

Falujárásaim során, ha csak lehet, a temet őbe is kimegyek. Mert 
a múlt is érdekel, nemcsak a jelen. Ahhoz hasonlítva tudom igazán 
méltányolni a fejl ődést és áttekinteni a változást, amely helyenként 
óriási. A halottak néma tanúsága néha többet mond, mint a számok 
és adatok tömkelege. 

A bácskai temetők nem tartoznak a látványos sírkertek közé. 
Nincsenek drága és nemes anyagból emelt sírkövek, ritka a carrarai 
márvány, és még ritkább a művészi síremlék. A fehérre meszelt k őke-
resztekkel messzire világító spanyol falusi temet ők, a maguk vonalzó-
val meghúzott soraival az erdős hegyoldalon, kubista kompozícióra em-
lékeztetnek. Mintha, Picasso onnan is hozott volna valami jellegzetest. 
Az olasz temetők érzelmesek és patetikusak, s a legszebb temet ő, ahol 
valaha jártam, a salzburgi. Nem csodálom, hogy a második világháború 
utáni amerikai városparancsnok végrendeletben kérte, ha meghal, ott 
temessék majd el. Kívánságát éppúgy teljesítették, mint a Londonban 
élő  magyar író, Cs. élettársának kívánságát, pedig a halottak szállí-
tása Nyugaton meglehet ősen drága mulatság. A salzburgi temet őben van 
valami egyszerű  és kedves kedélyesség, talán azzal is, hogy a sírok köz-
vetlen közelében kocsma van, kispörkölt és serceg ő  bécsiszelet illata 
terjeng, s bevonulhat bánatával az ember egy pohár sörre, felejteni. 

A bácskai temet ők a virágok és szomorúfüzek ellenére vigasztala-
nok. Talán a síkság teszi, hogy oly reménytelenül és oly földhözragad-
tan kell tudomásul venni az elmúlást. Az erdélyi temet őknek stílusa 
van. Nemcsak a kopjafák miatt. A házsongárdi temet ő  Kolozsváron ba-
rokk sírköveivel, lankás fekvésével szívfájdítóan hangulatos. A bácskai 
temető  reálisan komor és megsemmisít ő  józansággal érteti meg, hogy 
az élet egyetlen bizonyossága a halál. 

Múltkor egy olyan dél-bácskai falu temet őjében jártam, amelyről 
régente azt mondták, vidékünkre megint csak jellemz ően, hogy vegyes 
lakosságú. A temetőnek van egy szabályosan parcellázott új része, s 
egy végtelenül elhanyagolt, f űvel benőtt, eldőlt keresztekkel, korhadt 
fejfákkal, süppedt sírokkal teli régi fele. Nem is értem, hogy .maradt 
meg ebben a racionálisan rendezett világban, ahol -- ha jól tudom — 
legalább a városokban, nemcsak az él ők lakása, hanem a holtak sírja 
után is komunális járulékot kell fizetni. 

Persze, ebbe a részbe mentem. Nemcsak azért, mert a másikban 
elriasztott a szörnyű  temetői divat a holtak arcképének életnagyságú 
reprodukciójával a márványlapokon, de mondom, érdekl ődésem a múlt 
iránt is oda szólított. Meg különben is vonzóbb ez az elhagyott, s űrű  
bozótba nőtt, vadvirágos öreg temet ő. Volt benne valami emberi, ha 
szabad magam igy kifejezni. A negyven-ötven. éves sírok, amelyekkel 
már nem törődik senki, mert akinek törődnie kellene, az sem él már, 
szinte megnyugtatóan hatottak, ahogy egy rég let űnt világot idéztek 
fel már a nevekkel is. A Kissek . és Nagyok, a Molnárok és Kovácsok 
sokaságával, akik alighanem minden bácskai temet őben megtalálhatók. 
És itt még a neveket is hibátlanul írták, a dupla mássalhangzókat, az 
ipszilonokat, és az á bet űkön is ott volt az ékezet „Meghalt a hazáért" 
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— olvastam egy mállott mészkőből faragott kereszten, amely alatt el- 
fogyott a sír a több, mint hatvan év alatt, s talán a messzeség, a nagy 
idő  miatt volt, hogy értetlenül elmosolyodtam magamban, s azt mond-
tam, hát nem mindegy, miért halt meg, szegény. Mert hiába, az ilyen 
megkülönböztetés, az efféle tiszteletadás a halálban ugyancsak elveszti 
jelentőségét az idők folyamán. És nemcsak az élők, a holtak is meg-
öregszenek, hogy a korok változó értékrendjér ől ne is beszéljek. Per-
sze, nemcsak a bácskai temet őkben, de mindenütt, ahol a halottak él-
nek még egy darabig. 

* 

A táj nemcsak geográfiai. egység. Történelmi adottságok szabályo-
zója is. Hogy mi vált lehetségessé valahol, abba régente a táj is bele-
szólt, s csak manapság képes megkerülni az ember az elébe álló he-
gyeket, az útját keresztez ő  folyókat. Ez lett volna szerepe . a Fruskago-
rának, s hogy nem tudta mindenkor feltartóztatni, ami az alattá lakó 
népnek ellenére volt, talán nemcsak szelíden vonuló megm űvelt lankái 
s teraszosan emelked ő  szőlőskertjei miatt történt. Könnyű  volt megke-
rülni az egész hegyet, ez az igazság. A mohácsi vész után feljött a 
szultán egy darabon á Duna—Tisza közén, s amikor aztán visszafordulva 
Péterváraddal szemben találkozott déli šeregéinek vezérével, „a Duna 
partja olyan volt, mintha két tenger találkozott volna. egymással". 

A hegy aljában szántó-vető  paraszt, s följebb a kertjét művelő  
majoros eltűnt, elbujdosott, beleveszett a Dunába, vagy úgy terült el 
a harci porondon vérével festve meg a földet, a Fruskagora megmaradt. 
Négyszáz éven át figyelte azóta is, mi történik alatta. Nem magasodott 
fel, nem nőtt az égig, mint az igazi hegyek, inkább horizontálisan ter-
jeszkedett, hosszan elnyúlva a Duna fölött, erd őinek csaknem egyenle-
tes szintjével, mintha csak egy lomha birkanyáj vonulna lassan és ké-
nyelmesen, míg alatta, a víz tükrében nézegetve magát, épül a nagy-
város. 

Mindezt nem egy bérház ablakán kitekintve gondolom magamban, 
hanem egy rejtett, és á trópusi h őségben mégis népes helyen elnyúj-
tózva, mélyen az út alatt, a Duna homokos partján, a „betyárstrandon", 
ahol rakásba rakott ruhák s végtagjaikat szétvetett fürd őzők között 
vonul az ember a hullámok felé. A keskeny homoksáv, amely magas 
gát és mélyen futó part között húzódik, most tarká és lármás karaván-
szeráj, ahol nemcsak tilalmi kötelmek, de illendőségi szabályok, alól is 
szabadnak érzi magát a fürd őzők java. része. Ha, csak csókolózó pá-
rokról beszélnénk ebben a fülledt, részegít ő  melegben, nem mondanánk 
sokat, benn a vízben viszont tisztálkodásra is alkalmas helyre talált 
nem egy embertársunk. Egyesek csak a fejüket szappanozzák térdig 
a vízben állva, de vannak, akik a fehérnem űjüket is itt mossák ki, 
mint amikor a vándorlegények megállnak a folyó partján, és nemcsak 
maguk frissülnek fel, de a ruhájukat is kiöblögetik és megszárítják a 
tűző  napon. 

És ezalatt szemben, egy mindent feledtet ő  csodálatos kontraszt-
ként igazán mesebeli látvány vastag falaival és zömök gyámköveivel 
a csapott tetej ű  vár, ahonnan Hrabovszky nyitott ágyútüzet a városra 
1848-ban, hamarjában nem is tudván, melyik népnek tesz eleget. ,  Ma 
már tudjuk: egyiknek se, csupán a császárnak. S azt is tudjuk, hogy 
ez a vár azután elvesztette minden katonai jelent őségét, csak díszlet 
maradt a tájat szegélyez ő  Duna fölött, kicsit színpadiasan, végleg le-
fojtott pátosszal, és éppen ez a szép benne. Ahogy tovább vonul, vil-
lákkal és függőkertekkel, egy-egy hirtelen magasba tör ő  jegenyével a 
hegy, olaszos hangulatával feledtette a bágyadt, poros bácskai síkságot, 
az azért már választóvonal is. Persze nem világot, nem is országot vá-
laszt el, jószerével még csak a várost sem osztja már kétfelé, lévén 
csupán földrajzi attrakció, amely talán épp innen, err ől a szinte ille- 
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gális geológiai sávról nézve, :a szabadjára engedett s űrű  embererdőből 
kitekintve csodálatósan szép, s őt, a kontrasztot illet őleg, s minden túlzás 
nélkül valósággal előkelő . 

Nem kell messzebb nézni; a mélyére hatolni, csuklyás ference-
seket követni a bélakúti apátságot . körülvev ő  réteken, vagy szakállas 
jámbor kalugyerek után fordulni a göcgetegi monostor környékén, a 
tisztások szélén álló apró tanyákat se kell gondolatban bejárni, ahol 
pedig szabadságharcosok adtak, egymásnak találkozót őrjárataik során 
az elmúlt világháború alatt, a Fruskagora szegélye err ől a mélypontról 
nézve enélkül is elb űvölően szép, a Dunát hosszan és mélán elkísér ő  
erdős hegy így is ékessége marad a lázas ütemben épül ő  városnak. 

'k 

Romok fogadtak, .amikor azt a kis házat vettem ott a hegyoldalban., 
és romokat hagytam el húsz év után. Sose hittem volna, hogy vannak 
kedves, 'hangulatot kelt ő , képzeletet . szárnyalni késztet ő  romantikus ro-
mok, mint amelyek Leányvárból maradtak, s vannak romok, amelyek-
ről beszélni se lehet többé. 

De hát ez • magánügy, mondhatná joggal valaki, ezért hát hagyjuk, 
a legendákat a vörös hajú Mártáról s Mátyás királyról, aki - itt is a 
szegények pártját fogta. S hagyjuk a személyes sebeket, hadd .  sajogjanak 
magukban, ne törődjünk- velük. Szóljunk az éli,: valóságos faluról, amely 
már római castrum korában fontos hely volt, mivel a hegy védelmé 
ben könnyű  volt az átkelés Pannóniából a barbárok földjére az Isteren, 
amelyet később Dunának neveztek. Át is keltek a századok során külön-
féle seregek, mert hadak útja volt, s a középkor kereskedelmi forgal-
ma ugyancsak itt bonyolódott le Bácska. és aranya között. Békés id ők 
ben_ evezősök által hajtott kompon kelt át a.=.Baranyába. igyekv ő  vagy .  
onnan jövő  nép, a révészeket kés őbb egy • kis. dohogó motor váltotta 
fel, de akkor már rég Batina volt a hegyoldali falu neve. Idjem. na ba--
tinu! —• panaszolta a sokác jobbágy, amikor talán a törökver ő  Savoyai 
Jenő  hajdúinak parancsára ebben a halászfaluban kellett megjelennie,, 
hogy botbüntetését, ki tudja ;  milyen vétkekért, elszenvedje mert ott 
volt az egész vidék törvényosztó eszköze; a deres: 

„Batinán húst és kegyetlenül savanyú meggyet vettünk. —• jegyezte 
fel naplójában, els ő  dunai hajóútján, 1830-ban Széchényi István és 
jó hideg. kútvizet ittunk, mely nagyon felüdített. A lakošsagnak foga- 
dalmi .napja volt ... Valami ünnepféle, munkaszünéttel, semmittevéssel. 
akartak termékenyít ő  esőt kikönyörögni az istenektől. Csapzott hajú 
férfiak ,tekintete vad és üres, a lányok kívánatosak és szépek voltak, 
egy tizennégy éves kis fekete lány, nagyon sz űk szoknyában, hófehér 
fogaival egészen felgerjesztette vágyaimat ..." 

Aztán. történelmi -múltját feledve, elpolgáriasodott Batina. A bács-. 
kaiak nyaralóhelye lett. Vettek. egy kis darabka sz ő lőt, akárčsak én 
felvertek rajta valami. kunyhót, és ott éltek, hónapokon át, akárcsak én. 
És végül híd íveli. át Batinánál a Dunát, hogy a középkori komp he-
lyett zavartalan átkelést biztosítson, erre azonban már napjainkban 
került sor. 

Én mindezt másutt és más formában százszor is megírtam, mint 
Kiskőszeg és az egykori Leányvár talán utolsó magyar krónikása. És 
nemcsak ilyen :általános dolgokat, de többek között Jung Ferenc tanító 
úr - életrajzát is, aki Batina egyetlen történésze volt, s akit már követni 
se • lehetett képzeletének - merész útjain, amikor Szent Pétert vélte Látni. 
igehirdetés közben a hozzá hasonló halászok között, lenn a Dunán. 

- És Frey Imre bolyongásairól is beszámoltam a castrum helyén, 
ahógy szétszórt pénzek után . kutatott, vagy római sírokat „tárt fel", 
csak úgy elmenőben, s szöges botja hegyével megpiszkálva a partot a 
pincesorok között, miközben alkalma volt arról is meggy őződni,. hogy 
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kinek termett a legtüzesebb kadarkája. Igaz, hogy ,erre vonatkozó dicsérő  
jelzőivel mindenkit kitüntetett, a čsák behívta, S' az 'ásžokfára ültetve 
borával megkínálta. 

 

És hogy barátom, a fest ő  egyszer ezüst párafelh őben, máskor át-
tetsző  gyöngyházfényben látta a tájat, ahogy a napsugár a Duna tük-
réből visszaverődve, hegyet, házakat, fákat és sz őlősorokat délibábos 
látványként tett le elébe, ezt a tényt se hagytam szó nélkül. De hát 
ő  se megy ki többé, akárcsak én! 

Hogy miért mondom mindezek után mindezt mégis újra? Annak 
ellenére, hogy ismerem a latin közmondást, mely szerint a szó elrepül, 
az írás megmarad. Mert már nem hiszek a közmondásoknak. Van úgy, 

. hogy az írás se marad meg. S szél se kerekedik, amely szétvinné, csak 
por van, hogy belepje, és feledés. A példabeszéd is kísért, „mint oldott 
kéve", ahogy a költő  mondja, vagy a Halotti Beszéd: „Látjátuk feleim 
szümtükhel, mik vogymuk ..." Hát ezért kell. írni és beszélni, amíg le-
het, mindarról, ami szép volt, ezerszer és újra megint. 

Ady. Étodré: Bolond halálos éj 
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ALKOTÓMŰHELY 

BOSKO KRUNI Ć  

A HÓDÍTÓ KÖNYV 
KÖNYVHÓNAPI GONDOLATOK 

A könyv hónapját ünnepeljük, az irodalmi m űveltség és a könyv iránti 
szeretet sokirányú terjesztésének id őszakát. Jó alkalom ez arra, hogy fel-
tárjuk és kifejtsük az alkotó munka sokféle nyílt anyagi és eszmei 
kérdését, és hogy kritikai értékelést adjunk a kultúra és a tudományok 
fejlesztésére irányuló tevékenységünkr ől. Az idei könyvhónapi rendezvé-
nyek a párt és az egész Ország ünnepe jegyében, Tito elvtárs 40 éves 
pártvezetői munkássága éš a forradalmi munkásmozgalom nagy jelen-

. tőségű  jubileuma jegyében. kerülnek sorra. Ez külö hangsúlyt ad az idei 
könyvhónapnak; és nagy felel ősséget ró valamennyiünkre. Említést kell 
tennem ez alkalommal néhány általános érvény ű , többszörösen is igazolt, 
kiindulási pontul szolgáló művelődéspolitikai igazságról is. 

Hazánk irodalmárai alkotó munkásságukban abból a term ő talaj-
ból merítik erejüket és ihletüket, amelyen az emberek a saját vérükkel 
írták történelmüket, hősi bátorsággal védelmezték kivívott szabadságu-
kat, s amelyen a most létrejöv ő  közösséget az emberhez szabják, az 
alkotó emberhez, aki ura lett a maga munkájának és sorsának. 

Ilyen alkalmakkor azt is kiemelhetjük, hogy hazánk nemzetei és 
nemzetiségei méltán büszkék a saját történelmükre, amelyb ől évtizedeken 
át sok nép és mozgalom merítette ihletét. Ez a történelem a mi m ű-
vünk, a mi életünk része. Ahhoz a világhoz tartozunk, amely kitartó 
harcot vív a szabad és egyenrangú emberi létért, a népek szabad fejl ő-
déséért. Tito kortársai és harcostársai voltunk ezekben az évtizedekben, 
amelyek sok embert éš népet töltöttek el bátorsággal a nagyvilágban. 
Terhes időket élünk, a békés holnapokat sok-sok veszedelem fenyegeti, 
hiszen a háborúknak; a megaláztatásoknak, a kizsákmányolásnak még 
mindig nem érkezett el a végórája. De ezekben az. évtizedekben egyre 
sikeresebbé vált a haladó mozgalmak harca a világ színterén, amelyen 
oly fontos szerepet tölt be Jugoszlávia, Tito forradalmi és humanista 
eszméi által vezérelve. 

Súlyos történelmi múltunkban ritkán - élhettünk át ennyi évet bé-
kében és alkotásban. Egy kis népnek még soha ilyen er ősen és jóté-
konyan nem érződött a hatása. Tito kora  ez, a bátorság és követke- 
zetesség, a humanizmus, a testvériség és az emberi életet épít ő  alkotói 
lendület korszaka. 

Ez az a termőtalaj, amely ihletet ad a m űvészi és minden más al-
kotói munkához, amely bátorít, lelkesít és újabbnál újabb, még gazda- 

676 



gabb élettartalomra ösztönöz. Ebb ől eredően az irodalmi alkotások is 
mind teljesebb kifejezői a szabadságnak, amelyb ől a még nagyobb sza-
badság új térségei felé haladunk. Ezt szolgálja nálunk a könyv. 

Említést érdemel ez alkalommal az a tény is, hogy a könyvre ma 
egyre nagyobb szükség van, mert napról napra n ő  a száma azoknak, 
akik megbarátkoznak vele, s akiket a könyv vezet be a tudományokba 
és művészetekbe. Tartós irányzat ez, mert az ember egyre szabadabb, 
s mind nagyobb a felelőssége saját sorsának irányításában, márpedig 
a szabadság és a felel ősség társadalmi tartalma szüntelenül a tudást 
és a műveltséget szomjúhozza. 

Így jutunk el az alkotói, az írói felel ősség kérdéséhez az olvasóval, 
az egész társadalommal szemben. Ez a felel ősség szintén' a forradalmi 
átalakulás kifejez ője és tényezője. Az író szabad alkotói, egyszersmind 
nagyon felelős tagja a társadalomnak. Elvárják t őle, hogy felfedje az 
ember előtt az ismeretlent, a világot, hogy tágítsa látókörét, hogy sza-
vai és gondolatai nemesebbé tegyék az embert, s hogy gazdagítsa, az 
emberi életet. Ő  maga, ahogyan valaki megfogalmazta, egy világ az 
emberben. Ezért egészen nyilvánvaló, hogy sem a mai, sem az eljö-
vendő  társadalom nem hunyhat szemet az olyan alkotás el ő tt, amelynek 
üzenete fülsért ően elüt az emberi haladás és humanizmus összhangjától. 
Az íróember nem propagandistája a napi politikai feladatoknak, de 
még kevésbé maradhat fenn, ha idegen osztályeszméket hirdet, ha vi-
lágszemlélete maradi. 

Arra kell törekednünk, különösen most, a könyv hónapjában, hogy 
minden irodalmi alkotás, minden könyv újabb területeket hódítson 
meg magának. Ezt nemcsak a könyv jobb terjesztésével érhetjük el, ha-
nem még inkább az él ő  szó erejével, a közvetlen. kapcsolatok útján, és 
minden olyan tettünkkel, amellyel arra szoktatjuk az embereket, kivált-
képpén az ifjú nemzedékeket, hogy szabadon mozogjanak a könyv vilá-
gában. Különösen hansúlyozott az a feladatunk, hogy megfelel ő  anyagi 
lehetőségeket teremtsünk a könyv terjesztéséhez a dolgozó emberek kö-
rében, a termelőmunkások között, akiknek munkaeredményét ől függ 
többek közt a művelődési alap gazdagsága is, és a könyvek elérhet ősége 
a társadalom minden tagja részér ő l. 

Forradalmunk egyik ismertet ő  jele a küzdelmes optimizmus, a nyug-
talanság, az emberi szabadság új formáinak és tartalmainak szüntelen 
keresése a munkában és a munka alapján. Ez kifejez ődésre jut az em-
berek a7 önigazgatók társadalmi aktivitásának lendületében és sok-
rétűségében., is. Ennek értelmében minden alkotói, igy a m űvészi alko-
tómunkának is az a mércéje, hogy mennyire járul hozzá a munka és 
az ember felszabadításához, ahhoz, hogy az ember képessé váljon a for-
radalmi gyakorlat hordozására, s így a kulturáliš fejl ődés politikájának 
érvényesítésére is. 

Értékmércéje nálunk az alkotásnak az is, hogy milyen mértékben 
fejleszti a szabad, internacionalista személyiséget, s hogy mennyire se-
gíti elő  a túlhaladott etikai és esztétikai értékítéleteken alapuló tudat-
formákat és felfogásokat. 

Ideje, hogy az olvasókat is meghallgassuk. Ítélkezzenek ők a köny-
vek értékéről. De a műkritikának, is elkötelezettebbnek kell lennie. Es 
jó alkalom ez a könyvhónap arra is, hogy megmutatkozási teret és bá-
torítást adjunk az amat őr alkotóknak. Legyen a jelszavunk: könyvet a 
gyermekeknek, a fiataloknak, a feln őtteknek! Ez a térhódítás megenge-
dett, a propaganda pedig szükségszer ű. De mindenekfölött az alkotó 
munka képviselőinek nagyfokú szervezettségére van szükség a könyv 
terjesztésében, a kapcsolatteremtésben a dolgozó emberekkel, minden 
önigazgatási, társadalmi, politikai és gazdasági szervezettel. 

Végül megemlíteném még azt is, hogy jöv őre Vajdaság lesz a há-
zigazdája a jugoszláv könyvhónapi megmozdulásoknak, vagyis mi ren-
dezzük meg a könyvhónap országos megnyitóját. Erre egész Vajdaság 
területén idejében fel kell készülnünk, olyan eredményeket kell felmu-
tatnunk, amelyek meggyőzően szemléltethetik az itt él ő  nemzetek és nem- 
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zetiségek.tudo=mányos és művelődési. dolgozóinak, termékeny • alkotó mun- 
kásságát. Alkalom ez . arra is, hogy még: jobban és sokrét űbben össze- 
fűzzük alkotó tevékenységünket - a jugoszláv nemzetek és nemzetiségek 
kultúráival é: művészeteivel egész szocialista autonóm tartományunk te-
rületén, s hogy méh. 'sokoldalúbb tévékenységgel népszer űsítsük a köny-
vet. Ehhez elegendő  erőnk van, amit nemcsak a sok. kiváló eredmény 
bizonyít, hanem a tettrekészség is az irodalmi és 'tudományos alkotók, 
az összes aktivisták: körében. Ennek az er őnek legfőképpen a szervezett-
ségben kell megnyilvánulnia, hogy bebizonyítsuk: értünk:  a gyakorlathoz 
és tudunk lelkesedni. • 

NAGY József fordítása 

Ady Endre: Közel a temet őhöz 
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GUELMINO SÁNDOR 

IMPRESSZIÓK A XI. BITEF-rő l. 

Második évtizedébe lépett a BITEF: az addigi kilenc esztend ő  betetőzése, 
koronája volt a megtisztelő  Nemzetek Színháza rendezvény azonosítása, 
lebonyolítása, de most, a korszerű  színházi törekvések belgrádi csúcsta-
lálkozója előtt felmerült a kérdés, tud-e továbbra . is újítani ez a kizá-
rólagos modernségre berendezett szemle, van-e még használatlan köntös, 
melyet magára ölthetne, van-e új tartalom, melyet felmutathatna?! Létér ő l 
és nemlétéről beszéltek már sokan, arról, hogy a BITEF kifutotta magát. 
Természetes, hogy egy ilyen seregszemle ki van szolgáltatva a . világszín-
ház áramlatainak, azoknak a mozgásoknak, kísérleteknek, vagy esetleges 
stagnálásnak, amelyek .periodikusan jelentkeznek és állnak be a fáradt-
ság vagy csömör következményeként. Ezenkívül pedig lényegében befo-
lyásolja a válogatás. A tíz-tizenöt el őadásból összeálló mozaik nemcsak 
a színház mai helyzetének többé-kevésbé h ű  tükre, hanem ékes bizonyí- • 
téka a szelektáló, konkrét esetben •a Trailovi ć-Ćirilov párős ügyességé-
nek, éleslátásának, ízlésének., -- pozitív vagy negatív értelemben. (Persze 
az is megesik, hogy néha kritikán aluli produkció érkezik a BITEF-re. 
ilyenkor aztán rögtön mellényzsebb ől kapjuk elő  a magyarázó védekezést, 
hogy hát sajnos ezt és ezt az el őadást csak „ajániták', válogatóink nem 
látták előzőleg ... Ami ugye végeredményben semmit nem Von le a szem-
le szervezőinek felélősségéből!) De nem is erről akartam' írni, hanem egy 
kissé hagyománytalan módon, a fesztiválon jelenlev ő , közlönyt olvasó,. 
közönség, emberek. között forgó újságíró-kritikus emlékezetével felidézni 
— dióhéjban, valóban csak dióhéjban —• a XI. BITEF-en felvonuló el őadá-
sok sorát és egy ki ćsit azt is, ami a szemle kulisszái mögött történt. Nem 
törekszem tehát dokurnentumszeríí h űséggel szolgamód beszámolni mind-
erről, inkább csak impressziókat közlök azok számára, akik — noha ked-
velik 2. modern. színháznak imrriár. hagyományokkal rendelkez ő  fesztivál-
jáig körülötte a sürgés=forgást -- az idén valami oknál fogva, távol 'Ma-
radtak tő le. 

Tehát elsősorban is az idei mottóról: Postavantgarde '77! Sokáig, 
majdnem egész • szeptemberben, amíg a. fesztivál tartott, törtük a fejün-
ket mit is értettek a szervez ők „postavantgarde" alatt. A szó jelentése 
ugyanis 'nem fedte pontosan a látottakat, s őt nem. egy alkalommal ónnyira 
másvolt a látott előadás, mint amit a mottó jelzett, hogy egyéges kép, 
melynek valamiféle cégére és fed őneve is lehetett volna, nem alakult ki 
bennünk. Legvalószínűbbnek a hatvanas években jelentkezett avantgarde 
utóhullámát gondoltuk, de aztán a specifikus, semmi el őbb tapasztalthoz 
nem hasonlítható egyéni utakat és kísérletezéseket is látva, rájöttünk, 
hogy végeredményben több jelentése . is lehet . az említett mottónak, hisz a 
szervezők -- bizonyára -- ugyanígy kínlódtak, míg a heterogén válogatás 
fölé kieszelték a „postavantgardizmust". 

Túl ismert nevek, rendez ők nem szerepeltek az idei műsorban. A 
fesztiválmegnyitó előadás azonban mégis rangot jelent ő  színházi előadás-
sal, illetve alkotójával, Tadeusz Kantorral kezd ődött. 

VÉNEK AZ ISKOLAPADBAN 

Ilyen.. hivatalos színházi intézmény, hogy Teatr Cricot 2 Krakkóban 
nem létezik, márpedig ennek a lengyel városnak Cricot 2 nev ű  színháza, 
a Witkiewicz ihletésében . dolgozó, Kantor vezette színház lépett fel el ő - 

679 



szőr. Volt valaha, a két háború között egy Cricot nev ű  színház, de azt 
már rég megszüntették. Nos ennek emléke ébredt fel abban a m űvész — 
főleg festőcsoportosulásban, mely 1955-ben megalapította id őszakos szín-
házi társulatát, és amelyet aztán Cricot 2-nek keresztelt el. Kezdetben 
egy krakkói kávéházban, a fest ők kedvenc gyülekezési helyén tartotta 
előadásait. Bemutatásra Witkiewicz-szöveget választottak. Azóta is h ű  
maradt ez az együttes a lengyel ősavantgarde atyjához. Kizárólag az ő  
műveit játssza. 

A BITEF-re mégis Kantor darabjával jöttek. De hogy legyen 
valami köze előadásuknak Witkiewiczhez, Kantor, aki rendez ő  és színésze 
is volt produkciójának, bekomponálta szövegébe az általuk igen tisztelt 
lengyel drámaíró egyik művének.. részleteit. Az abszurd kovai el őfutárá-
nak művészetének kapcsán alakította ki sajátos stílusát a Cricot 2. Ve-
zéregyénisége, Kantor az „autonóm színház" elvét hirdeti, ami azt jelenti, 
hogy nem, az irodalmi mű  egyszerű  reprodukcióját tűzi ki célul, hanem 
mint színház önálló életet él a darabon belül. Tehát a művet saját szük-
ségleteihez alkalmazza. „Realitást alkotok, a különböz ő  realitások, egy-
fajta egyvelegét, melynek semmi köze a logikához vagy a játszott darab-
hoz, olyan feszültség-mez őket alakítok ki, melyek képesek a dráma narra-
tív szerkezetét szétbontani ... A Cricot 2 próbái eszerint nemcsak, vala-
mely előadás elkészítését szolgálják, ezek a próbák alkotási folyamatot is 
jelentenek egyben ..." 

Színháza egyébként 1966-os nyugat-németországi vendégszereplésével 
alapozta meg hírnevét. A Gombrowiczon, Schulzon, Witkiewiczen isko-
lázott lengyel új hullám: a Grotowskin, Szaynán, Wajdán át vezet ő  ren-
dezői sor végén tűnt fel Kantor, aki fest ő  léttére is elkötelezettje a szín-
művészetnek. S ha nem is a festészetben szerzett tapasztalatait, de min-
denesetre a festészettel eljegyzett ember gondolkodásának kategoriáit, 
percepciójának módját kísérelte meg alkalmazni, illetve alkalmazza ösz-
tönösen is. Noha úton-útfélen tiltakozik a kritikusok véleménye ellen, 
hogy számára a színház terepet nyújt fest őművészi tapasztalatainak, fel-
fedezéseinek, kísérleteinek más médiumba való átvitelére, hiába hang-
súlyozza, hogy a konstruktivizmus csak vonzotta, de alkotásaira nem 
volt hatással, rendezése, színházelképzelése pontosan mutatja egy bár 
paradoxonnak tetsz ő  szimbiózisát, konstruktivista enformel megvalósí-
tását. 

A halott osztály című  előadása sajátos látomásos-teatralizmus. A láto-
más, a vízió a bels ő  elrendezésben, a teatralizmus pedig a küls ő  megje-
lenítésben nyilvánul meg. 

Egykori iskolapadokban fehér kép ű  gyászruhás öregek ülnek, egy 
régi osztály, talán soha nem létezett, Kantor víziójában inkarnálódtak 
csupán, egy régi osztály, melynek minden tagja már halott, és most 
lidérces haláltáncban megidéz ődik a gyermekkor iskolai emléke, majd 
sorra az üres, undorító életek, s álladóan visszatér ő  fenyegetésként a 
Vég. Irracionális képsorok: mind-mind a lét értelmetlenségét szuggerál-
ja, a koporsók szúrós szagát árasztja; dezilluzionizmusa már-már ahu-
mánus. 

Pantominszertartások és dadaista szöveget morzsolgató jelenetek 
váltakoznak. Els ősorban audovizuális hatásuk, asszociatív erejük mély. 
Csakhogy a variációs lehet őségek itt végesek és az ismétlésekkor bántóan 
csökken a produkció intenzitása. 

Ettől függetlenül a BITEF zsürije díjazta a krakkói el őadást. Per-
sze az idén elég középszerű  fesztivált láttunk s az biztos, hogy Tadeusz 
Kantor színháza a három legjobb között volt. 

Messze elmaradt a sikert ől viszont a román színház képvisel ője, 
a bukaresti Bulandra együttese, mely Marin Sorescu A hideg front című  
történelmi paraboláját hozta el Belgrádba. Hacsak az elmúlt évek nagy 
román előadásaira, David Esrig rendezéseire gondolunk, úgy vélem, jobb 
lesz, ha nem boncolgatjuk bukásnak beill ő  balsikerük okait és a vég-
telenül kínos tényeket, hanem minél gyorsabban elfelejtjük el őadásukat! 
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De mit lehet mondani a szicíliaiakról? Cataniából hagyományos népi 
marionettszínház érkezett. Maszek marionettszínház. Tulajdonosa Pippo 
Napoli, „intézményének" neve Opera dei Pupi, tagjai, bábmozgatói a 
tulaj családja és rokonságának komédiakedvel ő  atyafiai és „atyalányai". 
Azt hiszem, ők csodálkoztak legjobban, a BITEF közönsége szinte fel 
sem ocsúdott, hogy az avantgarde fesztiválra évszázados tradíciójú szín-
házukat is meghívták. Mindemellett, s amellett, hogy várhatóan gyerme-
teg produkciót mutattak be a francia h őseposz, a Roland-ének alapján, 
mentse őket a tény, hogy csupán hobbiból űzik a színházosdit. Pippo 
uram ugyanis becsületes pékmester. Ráér ő  idejében „komédiázik". Pippo 
Napoli talán az egyetlen mai világunkban, aki halálkomolyas vette az ősi 
mondást, hogy: „Kenyeret és cirkuszt a népnek!" ĆO tehát testileg is, 
lelkileg is jól akarja lakatni polgártársait .. . 

Naiv ügyetlenségük felesleges részletezgetése helyett álljon itt egy 
anekdota, mely meghívásuk kapcsán terjedt el: „A nyár folyamán — 
tehát —• a BITEF szervez ői felkérték Pippo Napoli mestert, jöjjön el 
truppjával a belgrádi szemlére. A derék pék örömmel fogadta a meg-
hívást. Annál nagyobb volt a riadalom a 212-es Atelje környékén, amikor 
augusztus vége felé Napoli táviratot küldött, hogy ... így, meg úgy ... 
nagyon sajnálja, de útja akadályokba ütközik, mert náthás lett és kép-
telen a vendégszereplésre. Ellenben, ajánlja ő  maga helyett barátját, a 
helybeli kovácsot, akinek ugyancsak van egy magánszínháza és aki 
ugyancsak jól érti a komédia mesterségét ... Biztosan nem vallanak vele 
szényent! ..." Mit lehetett tenni? A szervez ők felvették a kapcsolatot a 
másik cataniai iparossal, a kováccsal is. Megbeszélték, hogy jön, és 
magával hozza ugyancsak jellegzetes szicíliai bábszínházát. Id őközben 
viszont felgyógyult Napoli mester, vagy csak meggondolta magát (?), 
lényeg az, hogy jelentette: ő  is jön, s természetesen a truppja is. Igazolják 
vissza a műsorba! Mit lehetett tenni ismét? A kovács hoppon maradt. 
Pontosabban: Szicíliában maradt! 

HEDDA GABLER — A HISZTERIKA 

Henrik Ibsen+a nyugat-berlini Schiller Theater+egy „klikkeres" 
rendező, ez esetben. Niels-Peter Rudolf=nem mindennapos szinházi élmény. 

Ibsenről szinte mindent tud közönségünk. Hogy az individualizmus, 
a megtépett és beteljesületlen emberi vágyak, a szürke hétköznapokban 
felgyülemlett nagy tragédiák költ ője, a XX. századi polgári dráma atyja 
és előfutára ... Hogy az ő  révén harcol ki magának helyet el őször Európa 
asztalánál a norvég irodalom ... Hogy meghonosítja a drámában az ana-
litikus módszert, melyet azóta a legnagyobb amerikai modernekig, Mil-
lerig, Albee-ig. Williamsig, a század minden jelent ős polgári drámaírója 
magáévá. tett. Szerb Antal hasonlatával élve, Ibsen effajta m űvei olyanok, 
mint a jéghegyek, amelyeknek egy része a tenger alatt van; tudniillik a 
döntő  esemény, a cselekmény további sodródását, a sorsok beteljesülését 
vagy az azt siettet ő  végzetes esemény már a dráma kezdete el őtt meg-
történt, a színpadon lezajló játék csak a kibontakozás, a kifejl ődés. 

Hedda Gabler esetében ezt a dönt ő  eseményt, életének meghatározó-
ját volt katonatiszt apjának halála és Hedda sikertelen házassága jelen-
ti. Hedda nem akar és nem is tud egyszer ű  feleség, „drága csecsebecs" 
lenni, akit a férje kizár saját ügyeib ől, karrierjét hajszolva észre sem 
vesz, s csak néha, nagy ritkán látogat meg a hitvesi ágyban. Hedda 
Gabler unatkozik! Unatkozik, apja pisztolyaival játszadozik, kórságossá 
teszi a környezetet és környezetét, gy űlöl mindenkit maga körül, s ami-
kor feltűnik a már elveszettnek, elzüllöttnek hitt régi kedves, izzó láva-
ként tör fel benne a szenvedély. A két ember egymáshoz való közeledésé-
nek utai azonban időközben lezárultak. Nincs menekvés semerre. Hedda 
hát magára ölti a végzetasszony köntösét, öngyilkosságra ösztökéli, szép 
öngyilkosságra beszéli rá az elhidegült kedvest. Amikor azonban a férfit 
halálba küldi, maga is pisztoly után nyúl... 
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A Schiller Theater is világszerte ismert. Sokan úgy tisztelik, mint 
napjaink' európai színházművészetének első  számú szentélyét. 

Nieis-Peter Rudolf viszont fiatal, kevésbé affirmálódott • rendez ő . 
Bár idei BITEF-bemutatkozásán elérte, hogy nevét mint á szakmáját a 
mesterség 'tökélyéig fejlesztett; ezenkívül pedig rendkívüli 'm űvészi érzé-
kenységgel megáldott színpadi alkotó néveként jegyezzük meg. 

Rendezésében els ősorban a hisztériás, idegeken borzongó hangula-
tokat; sipító lelki húrokat erősítette •fel; 'a dráma sugallta kilátástalan-
ságot, az őrjítő  magányt hangsúlyozta: mindent, ennek rendelt alá. Sze-
replő i közeli rokonságban vannak Bérgmann filmjeinek hideg, bonyolult, 
kiszámíthatatlan ideg-h őseivel. Gyötrődésüket, fátumszerű  végzetüket 
mintegy jeges üveggolyókba zárta, melyek összekoccanásukkor csörömpöl-
ve hullanak szét. . . 

'S mindemellett ..óriási színészi alakításokra is lehet őséget nyújtott. 
Amit pedig a díszlettervez ő  és fénymester produkált, külön stúdiu-

món érdemelne. 

Á BOTRÁNYKŐ  NEVE: • LÍNDSAY KEMP. . 

Társulatának, teljesítménye alapján természetesen apró bet űvel kelle-
ne. szedni a Kempről következő  ,részt, hogy mégis kiemeljük őt, azt éppen 
botrányos, sokkoló, provokáló szándékának egyedisége miatt ,tesszük: -• 

Nem. volt könnyű -  a BITEF szervezőinek, hogy Kémp kedvében jár-
janak. Kezdődött azzal, hogy még a szemle el őtt Londonból távirat érke-
zett a BITEF címére -  a következő  szöveggel: '„Mire csoportunk megér-
kezik, készítsenek fogyasztható állapotban lev ő  patkányokat állandó ta-
gunk, egy kígyó részére Stop A hosszú út alatt biztosan megéhezik'álla-
tunk Stop” Aláírás: Lindsay Kemp. 

Nem sokkal később újabb táviratot kézbesítettek: „Tudnának-e még 
egy állatkát szerezni? Fehér galambra lenne szükségünk. A galamb élet-
ben marad." Aláírás: Lindsay Kemp. 

Szinte mondani sem kell, hogy a „bitefesek" kedveskedni szerettek 
volna az angol kígyónak ;  és közönséges szürke patkányok helyett tizenkét 
fehér egérrel várták 'az éhes csúszómászót. A galamb viszont némi áldoz-
tatott .fel a m űvészet - „kígyóközpontú". oltárán, - épségben •  megúszta az 
előadást. . . . 

A konvenciókat, - szokásokat, megkötöttségeket felrúgó „vad" - avant-
garde, mely egy időben a közönséggyalázástól, á közönséggel való össže-
verékedéstől, a közönség lelocsolásától sem • riadt vissza, mely • hol . Inez-
telenséggel, hol piszokkal és ó čsrnánysággal sokkolta a néz őt, ,,ma ,már 
divatjamúlt. A modern színházi ízlés most .  már másfajta - előadásokat 
követel. A lerombolt régi helyén új szintetizációra van szükség. Aki ma 
régi provokáció szándékával lép el ő, s ha azt meglehetősen ízléstelenül 
csinálja, csak botrányra,' felháborodásra, elutasításra számíthat. És persze 
nemcsak azért, mert ma már 'más id őket élünk, és mert a világ színháza 
túlhaladta az ilyen el őadási 'módokat, hanem azért is, mert a színház-
esztétika és a közönség- etikája. is viszolyog a beteges,- ugyanakkor pedig 
olcsó.. giccses '„alkotásoktól". Lindsay Kemp produkciójára pedig mindez 
szóról .szóra érvényes. 

Persze . nem azért BITEF a BITEF, hogy 'csak á jövendő  színház 
útjait, hanem., hogy korunk ;színjátszásának zsákutcáit is bemutassa. Nem 
célja. de óhatatlanul megtörténik ez is. _Igy leszünk aztán. tanúi 'eltéve-
lyedéseknek és szélhámosságoknak, melyeknek, talmi varázsa néha éber .  
őrzőket is , elkábít.. Thália templomát a .Kemphez hasonló • szemfényvész- 
tők olcsó karácsonyfadíszekkel ékesítik. fel. És nem a dekadencia tünetei 
ezek, mint ahogy egyesek jóhiszem űen vélik, hanem annak az emberi 
gyengeségnek rafinált kihasználási módozatai, hogy a prüdériától, sznob-
ságtól ;való félelmükben., meginog :bizalmunk önnön értékmér őnkben, a 
konzervativizmustól való irtózásunkban hagyjuk magunkat sodortatni a 
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;,tömeggel" (azokkal; akik ;,bedőlnek"), •. s nem merjük megbélyegezni, 
elutasítani a látszatművészetet; az ízlésromboló dilettantizmust és a for-
malista üres sziporkázást. De néha .még a legedzettebb néz ő , a legstabi-
labb esztéta és színikritikus , is. elbizonytalanodik: mit tegyenek, látva, 
hogy egyesek á cirkusz, á kizárólagos provokációk vagy a „minden sza-
bat?" klubszeánszok felé irányítják évezredes színházm űvészetünket. 

Lindsay. Kemp két el őadással. mutatkozott be a szemlén.. Az egyik 
saját pantominösszeállítása, a Bohócok, -  :alcímén cirkuszkabaré, a másik 
Oscar Wilde drámája, a Salome _nyomán szerzett .történet, melyet David 
Haughton adaptált és amelyhez ugyancsak ő  (egyébként a társulat szí-
nésze) írt keretjátékot és Lindsay Kemp „ötlött ki, formált meg, ren-
dezett és amelynek fénymestere is" Kemp volt! Kicsoda' hát• az a Lon-
donból jött férfiú, ez az ezermester, polihisztor, aki az idei BITEF leg-
undorítóbb játékával „ajándékozott meg" bennünket? 

Állítólag Shakespeare bohócának, a néhai William.. Kempnek kés ő i 
leszármazottja. Neves. ősének példájára maga -  is a népszórakoztató sze-
repére vállalkozott, .m űvészetre; komédiára adta 'a fejét. Rajzot és- fes-
tészetet a Bradforcl College of . Art-ban tanult, majd ,  balett-tudását töké-
letesítette. Marcel Marceau pantomimnövendéke is volt egy. id őben. Ké-
sőbb dolgozott rádióban, filmen, kabaréban, variettéban, s 1962-ben meg-
alakította. saját társulatát, mely. ma . is The Lindsay Kemp Company né-
vén szerepel.- Természetesen .a f ő  szó és minden főszerep az övé, s azokat 
á , , tudományokat igyekezik kamatoztatni él őadásaiban, melyekbe tanul- 
mányai folyamán belekóstolt. 	. 

• 	És azt hiszem, ez a sokoldalúság, ez a tökéletlen sokoldalúság bosz- 
šzulta meg magát-említett két el őadásában is. Kemp ugyanis sok minden-
hez ért (a felsoroltakon kívül még koreográfusa, tanítója, díszlettervez ője, 
táncosa, színésze, igazgatója is társulátának), de sok irányú érdekl ődése 
miatt egy szákmában sem., mélyedt el igazán, mindenben megmaradt a 
felszínen, -az olcsó, de hatásos megoldásoknál. . 

.Műsorának első  része, á Bohócok zenés pantomim, voltaképpen lát-
vány és mužsika .ötvözete., Cirkuszi bohóctréfákat kívánt megnemesíteni, 
de ötleteiben nagyon is, földközelben mara"dt. Ha ózonban csak ezt lát-
tuk volna tőle; elkönyveljük szereplését „gyenge-savanyú"-nak és passz. 
Láttunk már jobbat, láttunk Már rosszabbat ... elmegy. Dé ekkor, kizá-
rólag férfiakból álló együttese 'élén eljátszotta Salome-kompozícióját, 
amely legenyhébb kifejezéssel a jóízléssel sohasem., járt jegyben. őszintén 
Meg kell mondanom, cseppet: sem lelkesédtem a puszta ágyékköt őben 
ugrabugráló' férfiak feminizált játékáért, inkább undorító volt, mintsem 
vonzó vagy művészi. Persze a n ői szerepeket is férfiak tolmácsolták; nem 
a vicc kedvéért, hanem csupán a provokáció vagy Kemp kedvéért: 

Heródes nevelt: lányának, .Saloménak története ismert. .Mostohaap-
jának udvarában, illetve börtönében ismerkedik rneg Jochanán prófétá-
val, a bibliai 'Keresztel ő  Szent Jánossal: Kísérletet tesá meghódítására, de 
amikor a;.szép férfi visszautasítja őt; ellejti. híres „hét fátyol." tán ćát 'az 
uralkodó Heródesnak,•aki visžĐnt 'mindenáron -  szeretné megkapni 'Salo-
mét, és buja táncáért. Salome cšerébe Jochanán fejét követeli. 

Kempnek ez a produkciója kétségtelenül nagyobb ambíciókkal ké-
szült,. mint a Bohócok, de sokkal nagyobb melléfogás. is. Színházi elemeit 
tekintve eklektikus, megformálásában olcsó, szipérkáž ć, pigalle-os. • , 

.És most nem. a kritikus, hanem. a közönséges férfinéz ő  mondatja 
velem, hogy enyhe undor környékezett a melltartós, hastáncot járó fér-
fiak láttán, a femin tulajdonságaiban kéjelg ő  Lindsay Kemp és az őt si-
mogató, bujálkodvá, izgató férfiak már-már beteges szeánszát; látva. Per-
sze, az sem. volt- éppen épületes. látvány, amikor , Kemp. előzőleg, már 
említeti, másfél, méteres kígyójával .szeretkezett,- csókolózott, majd ké-
sőbb —. Salome képében —• fátylait és fejdíszét lebontva parányi ágyék-
kötőben és ' simára beretvált fejjel. (!) Jochanán próféta, vagyis David 
Haughton „levágott fejének" vért ől locsogó száját szívta, hogy arca mind-
két: felén gyomorforgatóan vörös lett a színházi „paradicsomlét ő l",. -- .. 

683 



Ezek után természetszer űleg felvet ődik a kérdés: Lindsay Kemp 
csak megbotránkoztatni akart bennünket, vagy egy beteges vanzalmú 
exhibicionista szeánszának voltunk-e tanúi? 

Befejezésül két homlokegyenest ellenkez ő  véleményt idézek. Andre 
Gregory világhírű  amerikai rendez ő  Kemp előadásával kapcsolatban 
ironikusan jelentette ki: „Gratulálok a fesztivál válogatóinak, gratulálok 
a bátorságukhoz, hogy ezt az el őadást műsorba merték iktatni ... Végig-
néztem ezt a produkciót, és ' ugyanolyan üresen hagytam el a színházat, 
mint ahogy bementem." A szemle végén a közönség szavazata alapján a 
Salome került az els ő  helyre. Nézőink így bosszulták meg magukat a 
BITEF-en. Ez persze csak ankét, mert közönségdíj nincs. 

BECKETT, POLOSKA, ELNÖK ÚR 

„Függöny. A színpad sötét. A fény fokozatosan világítja meg a Hall-
gató arcát. öreg, fehér arca, egyenes ősz hajfonatai hátrafésülve. Az A, 
B és C hangok az ő  hangjai, felülről. 'és mindkét oldaláról jutnak el hoz-
zá. Sohasem szakadnak meg, .állandó-szöveggé. olvadnak. A Hallgató sze-
me nyitva van. Egyenletes, lassú lélegzése hallatszik." 

Ezt a szerzői utasítást írta Samuel Beckett, az abszurd dráma nagy-
mestere legújabb, Akkor című  színjátéka elé. Beckettr ől lévén., szó, sejt-
hetik, hogy nem klasszikus értelemben vett színpadi játék az Akkor. A 
„színjáték" ebben a kontextusban és becketti értelmezésben •a játéktól 
megfosztott, díszeit ől és feleslegesnek vélt koloncaitól megszabott szín-
padi jelenítést példázza, az abszurdumig vitt puritán dramaturgiát és 
színházat. Drámája nem - más, mint a Hallgatónak nevezett némaszerepl ő  
magnószalagra rögzített hangjának, régi emlékeinek felidézése. A t űnő  
élet eseményeinek három rétege, a megkövült gyermekkor, az els ő  sze-
relem és a bolyongások korszaka evokálódik egymással állandóan válta-
kozva, összemosódva és ugyanakkor mintha egy kicsit feleselve is egy-
mással. Akárcsak szakadatlan őszi eső  hullana, akár csak egy végtelen 
fájdalmú szabad vers hosszú, egymásba szöv ődő  sorait hallanánk. Nem 
történik semmi. Peregnek a szavak. A színpad sötétjéb ől halottmereven 
bámul ránk egy nőnek is hihető  ősz hajú, feltehet őleg haldokló öregem-
ber feje. Végül, mielőtt eltűnne fölüle a fény, valami torz nevetés hagyja 
el ajkát. (A rendez ő  Beckett véleménye.) Aztán megsz űnik. 

• Két dramolettet rendezett Beckett a nyugat-berlini Schiller Theater 
színpadán. Az Akkor című  darabját a Lépések követte. Drámatechniká-
jához hasonlóan rendezői eljárását is a végletes egyszer űség, végletes pre-
cizitás jellemzi. Tavalyi Godot-jáhóz képest ez még fegyelmezettebb. S 
amint írói gyakorlatában a teljes redukcióra törekszik, rendezésében is 
mellőzi a gesztusokat, az írói nyersanyag apoteózisa az ő  színpadi meg-
valósítása; csak a kimondott, leírt szó erejében, varázsában, hangulat te-
remtő  képességében bízik. Hangra és mozdulatlanságra, hangra és mini-
mális mozdulatra, építi mind műveit, mind rendezését. Következetesen, 
sok újat nem teremtve halad annak a redukált színháznak útján, melyre 
az Ö, azok a szép napok, a Játék, a Jövés-menés meg még néhány hasonló 
alkotásával lépett. 

A Moszkvai Szatíra Színház Valentin Plucsek rendezésében hozta el 
Belgrádba Majakovszkij híres szocialista tündérjátékát, a Poloskát. A biz-
tos kezűen, nagy szakmai tudással rendezett komédia azonban nem kel-
tett akkora felt űnést, mint a rendez ő , aki személyében színháztörténeti 
kordokumentumokkal szolgált; hisz annak idején Mejerhold-tanítvány volt 
és személyes, intim emlékei fűződnek a Poloska 1929-beli ősbemutatójá-
hoz, amikor a költő  Majakovszkij aktív közreműködésével készült az 
előadás. Mejerhold, a biomechanika és a konstruktivizmus elkötelezettje 
akkor olyan bemutatót készített, mely els ősorban a megbotránkoztatásra 
és az aktív vitakészségre helyezte a súlyt. Amikor a darab 1955-ben a 
szovjet új hullám •sodrában ismét színpadra került, már Plucsek, Mejer-
hold 1929-es epizodistája, rendezőnövendéke vezényli előadását. A hely- 
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zetnek és a követelményeknek megfelel ően már egészen. más stílusban. 
Ez a felújítás, pontosabban újrarendezés ismét más, nem annyira kavar-
gó, zajos, meghökkentően nagyhangú, mint á másfél évtizeddel ezel őtti, 
inkább művészi, formai: kidolgozása mélyült, néhol a könnyedség hatá-
ráig revüszerű.- Stíluskeveredést így is tapasztalunk, , de cseppet sem bántó, 
inkább mulatságos, minthogy : az egész el őadás legfőképp szórakoztató 
szándékú és kevésbé „vodkaellenes propaganda"; -jobbára a kispolgárság 
üres és számító életfelfogásának uszályába került Priszipkinek kigúnyo-
lása, kevésbé ezeknek harcos megbélyegzése a cél. 

A Szatíra Színház előadása azonban bármely Majakovszkij Poloska-
műelemzésben kimutatható tényre is rámutatott, tudniillik, hagy a .sza-
tírának az a része, mely a NEP-korszakot hivatott ábrázolni, íróilag sok-
kal ötletesebb, humorban gazdagabb, dramaturgiailag koherensebb és 
jobban megkomponált,. mint az ötven. évvel kés őbbi jövőt megidéző  má-
sodik rész: Nemcsak azért, mert Majakovszkij tudományos-szocialista 
álma, melyet napjainkra konkretizált, nem valósult meg (ez nemcsak a 
fantázia csődje), hanem mert saját korának típusait dokumentumszer űen 
ragadta meg; szocialista-falanszterének, embereit, cselekvéseit viszont nem 
tudta egyéníteni. Plucsek előadásának második részéb ől is következéskép-
pen, a költőiség hiányzik, Majakovszkij magára hagyta, -érezzük: mint 
küszködik a mozgalmásság, - a színpadi fordulatosság érdekében. Ezért 
hasad két, majdnem különálló részre az el őadás, melynek sziporkázó, 
szellemes első  felvonása után hideg; erőltetett, az előzőhöz semmiben 
sem hasonló a második. 

A caracasi Rajatabla Színház vendégszereplése körüli bizonytalan-
ságok, bonyodalmak szó ami szó érdekfeszít őbbek voltak, mint elhozott 
produkciójuk. A tengeren túliak ideutazására már keresztet vetettek a 
fešztivál `szervelői, amikor az utolsó • percben Venezuella elnökének, Pe-
reznek személyes közbenjárására a színház megkapta a kért dotációt és 
útra kelhetett. • 

Miguel Ángel Asturias Nobel-díjjal és Lenin-békedíjjal is kitüntetett 
guatemalai író magyar nyelvre is lefordított .regénye, az Elnök úr képezi 
a caracasiak előadásának alapanyagát. Carlos Gimenez rendez őt meg-
ihlette. Asturias műve, kiválasztotta annak egy jellegzetes témáját, és az 
író könyörtelen megállapításait, argumentációjának súlyát, valamint a 
regény főbb alakjait megtartva -- mondhatni -- önálló vagy legalábbis 
öntörvényű—színházi előadást hozott létre. Aminthogy Asturias sem konkre-
tizálja egy országra m űvét,. a caracasi el őadásból is csak az derül ki, 
hogy valamelyik karib államban zajlik a cselekmény, az ottani, de ugyan-
akkor • minden. idők hatalmi diktatúrájának gyilkosságokkal, véres bosz-
szúkkal, rettegéssel, állandó . politikai harcokkal, a nép létbizonytalansá-
gával és kiszolgáltatottságával terhelt képe és rendszere bontakozik ki: 

• Girnenez az egész el őadást egy színhelyen, az elnökdiktátor bankett-
termében játszatjá. -  Ez aztán kettős megoldást, kettős szereplehetőséget 
ad: a terem, hol tényleges .bankett-terem, hol pedig börtön vagy családi 
otthon,. a színészek egyszer, pincérek, szobalányok, felszolgálók, másszor a 
regény hiteles . szereplői. Beállítása. a .kényurat, a diktátort • állandóan, - ki-
szolgáló környezetét, államát — ennek rémálmát idézi. 

Fehérre mázolt vasrudak képezik a színpad - vázát, ezt üli körül. " a 
közönség.: •Az ilyen nyílt; kulisszák. • nélküli ringben tartott el őadás rend-
kívül precíz rendezői koncepciót; játék és formai elképzelést .követel, 
hiszen a Színészek ,állandóam szem el őtt vannak, a nagy számú együttes-
ből senki ° sem kapcsolódhat ki, senki serte pihenhet meg akár egy pilla-
natra is. Jól-működő  gépezet alkatrészeiként kell dolgozniuk, állandóan 
koncentrálniuk, a. rendez őnek pedig úgy kell konstruálnia, cselekvéseiket, 
hogy a mellékalakok mozgása, játéka ne vonja el a néz ő  figyelmét a má-
sik oldalon. folyó jelentősebb történetről. Ilyem tekintetben., nem kifogá-
solhatjuk a venezuellai :politikai színházat. El őadásuk stílusa azonban 
túlhaladott,. az európai szemnek és fülnek teatrális, többször patetikus, 
illetve -harsány. Az ilyen ekszpresszív, kemény, néha, plakátszer ű  színháj 
kora. nálunk • már. elmúlt. Igényeink túlnőttek a csak politikai színház 

685 



sablonjain, nem elégedünk meg a jelzésekkel, a sablonfigurákkal, típu-
sok helyett jellemeket kérünk számon. Elavult az a rendez ői módszer is, 
mely többszörösen illusztrál, magyaráz, szájába rágja a néz őnek, mi a 
szép és megható, és mi a gyűlöletes, . a durva, az embertelen, a vérlázító, 
a végső  fokon kollektív elutasításra szánt egy-egy jelenetben. 

Dél-Amerikában ellenben valószínűleg aktuális politikai szerepe is 
van _az előadásnak, az ilyen típusú előadások sorának, ezzel a tudattal 
kell tehát befogadnunk. 

KÉKSZAKALLÚ PINA BAUSCH 

A színikritikusnak meglehetősen nehéz dolga van, amikor ismertet-
nie és elbírálnia kell Wupperthaler Bühnen . Kékszakállú című  előadását, 
mert ez a produkció a balett és a verbális színház közötti elképzelt útnak 
a felén jelöli ki a maga helyét. 

A fesztivál zárásakor rendez őnője mégis elnyerte a legjobb. rendez ő-
nek felajánlott díjat, a Politika díját, és az el őadás is a három: legjobb 
közé került. A modern balett és mozgáskultúra meg a zenekritikusok 
szava — úgy vélem —• elég sokat nyomott a latba és meggy őzte a szinte 
kizárólag színikritikusokból álló zsüriket, amelyek els ő  megnyilatkozá-
saikban meglehetősen tartózkódóak. voltak a wupperthaliakkal kapcso-
latban. 

A se-balett-se-színház produkcióban megtaláljuk, a klasszikus balett 
néhány elemét is, a hétköznapi emberi cselekvések, mozgások széles ská-
láját is, ugyanakkor viszont elképzelésében és megvalósulásában a pszi-
chodrámák modern előadásvonalát követi. Hölgyrendezője, Pina Bausch, 
szakmáját tekintve koreográfus, nem csoda, hogy a tánc színpadán szer-
zett tapasztalatait, felfedezéseit kíséreli meg itt gyümölcsöztetni. A Kék-
szakállú tematikáját lényegesen könnyebb ismertetni, mint a szinte csak 
vizuális hatásokra épül ő  táncoló és rohangáló, gügyög ő  és suttogó, egy-
másra csúszó és szétrebben ő  színészek (volt belőlük a statisztikusok sze-
rint huszonnégy) két óra hosszás kavalkádját szavakkal illusztrálni. Az 
első  kérdésben az előadás alcíme azonnal nyomra vezet: „Bartók Béla 
A kékszakállú herceg vára című  operájának hangfelvételét hallgatva." 
Pina Bausch konstrukciója tehát azon az alaphelyzeten nyugszik, hogy 
egy férfi és egy n ő  Bartók muzsikáját hallgatja. A m ű  mondanivalója 
felé közelítve: A Férfi és a N ő  hallgatja az opera magnófelvételét, s a 
zene hatására sajátos módon élik meg a Kékszakállú és Judit történetét, 
úgy, hogy önmagukban egymásért és egymás ellen zajlik le mindaz; amit 
a szövegíró, , Balázs Béla és végs ő  soron a zene nyelvén Bartók meg-
fogalmazott. 

„A társat keres ő  férfi rádöbben, hogy szíve titkos kamráiban ott él 
minden elhagyott asszony; hogy az emlékezet, mint szörny ű  panoptikum, 
megmerevedve őrzi áldozatait ... A kékszakállú herceg dilemmája erköl-
csi dilemma; ha nem tárja fel múltja titkait. asszonyának, akkor az min-
dig az őszintétlenség csukott ajtajai között fog járni otthonában, ha fel-
pattantja a múlt zárait, múltja megöli új asszonyát, megöli boldogságát" 
—• írja a mű  kapcsán Bóka László. 

A wuppertali rendez őnő  is ezt - a férfi és nő  közötti kiegyenlíthetetlen 
számlát, különböző  emocionális töltetüket, a szerelmi és megismerési 
paradoxont, a szenvedély korbácsolta harcot igyekezik, . bemutatni egyéni 
színházi formanyelvén. Megérzésünk szerint azonban (a díjak ellenére is) 
a komplikált képletet túlságosan leegyszer űsítette, kizárólag a szerelmi 
viszonyban jelentkez ő  problémákra, kérdésekre redukálta, koreográfiája 
főként a szerelmi együttlét módozatait stilizálta, ennek h őfokait: mutat-
ta meg —• egyszóval Judit és Kékszakállú, vagyis N ő  és Férfi viszonyá-
ban jelentkező  kétkedéseket, majd kirobbanó viszályokat és harcokat a 
szexuális meg nem értéssel kívánta magyarázni. A szerelmesével teljes 
feloldódásra képtelen.. Férfi viselkedéséb ől fog gyanút . a Nő, és állandó 
kérdéseivel, molesztálásával nyitja fel a Férfi múltjának titkait, s ezzel 
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egyidejűleg önmagát és szerelmüket veszejti el. Pina Bausch színházi 
vízióját állandó jelképfejt ő  koncentráltsággal, állandó pszichikai felké-
szültséggel követni és egyetlen impresszió alapján magasztalni vagy pál-
cát törni felette nyugodt lelkiismerettel nem lehet. 

A SZt1RREALIZMUS CSODÁJA 

A.. látomások, az irrealitás sejtelmes világában játszódik a Palazzo 
Mentale. Grenoble-bál jött a Centre Dramatique National des Alpes el ő-
adásában. Írója Pierre Bourgeade, rendez ője Georges Lavaudant. 

Színpadképében magasba nyúlik egy téglalap alakú palota, melynek 
három emelete, három szintje három különböz ő  szellemi régió. Beosz-
tása meghökkentően hasonlatos El Grecó, a zseniális barokk fest ő  Orgaz 
gróf temetése című  képének kompozíciójához. A legalsó, mondhatni föld-
szinten zajlik a cselekmény, a középs ő  szint már a képzelet embersza-
bású világa, legfelül pedig a végs ő  titkok bomlanak ki, a csupán sejthet ő  
ismeretlen. 

Hatalmas kert közepén áll ez a sötét, emeletes épület: a Palazzo. 
Előtte a nyírott gyepen zongora, kecses vonalú, fonott karosszék vagy 
éppen rulettasztal. A két oldalról behajló él őfák levelei dideregnek. Köd-
felhők: szállnak fel, mint valami mágikus szertartás misztikus füstje.' Az 
épület ablakiban itt-ott néha fény dereng, az egyik helyiség felcicomázott 
leányszoba aranykeretes velencei tükörrel, a másikban láng-blúzos, vörös 
sapkás jockey reggeli ébredését látjuk, alattuk lila félhományban nyújtó-
zik a palota. fogadóterme, "melyben, mint egy akvárium üvege mögött, 
társalog, táncol, sziluettként imbolyog a századel ő  szellemi életének né-
hány elhunyt nagysága: itt van Proust, az ifjú Kafka, megjelenik Lautré-
amont. Borges ... És nemcsak ők, hanem alkotásaik h ősei is feltűnnek, a 
szellemi civilizáció már csak emlékezetben él ő  nagyságai, ideálok, elér-
hetetlen titkos asszonyok, a képzelet és az emlékezet birodalmába zárt 
intellektuális élmények megtestesít ői. Amint a Le Monda kritikusa meg-
állapított: „Mindezek szobrok egy tudnivágyó, olvasó fiatal entellektüel 
templomában, aki moziba és színházba is jár, ugyanakkor pedig köt ődik 
korunk isteneinek varázsához és mesterséges alkotásaihoz." Ha lehet 
konkrétumot mondani egy olyan el őadásról, melynek élvezete racionális 
gondolkodásunk feladását követeli, akkor példaként Dante pokolra szál-
lását említeném; valahogy így száll alá egy fiatalember saját agyának kür-
tőibe; olvasmányélményeinek, mentális palotájának kertjében bolyong, 
keresi a megálmodottat, az ideálist. A nagy szellemek paradicsomában 
aztán csodálatos metamorfózisoknak lesz tanúi, a vak Borges Erich von 
Stroheimmé változik, Proust Kafkával flörtöl, színiel őadást rendeznek a 
halott nagyságok; min egy furcsa, logikával nem követhet ő  álomban rep-
kednek a képek, szétterülnek és ismét egymásba omolnak valami csodá-
latos hullámverésben, mely új és új köröket és formákat alkot, s meg-
kerülve agyunkat beleringat egy gyönyör űséges kábulatba. Mintha alkony-
ban szikrázó művészfestmények mozdulnának meg. Leny űgöz a látvány, 
a transzcendens audiovizuális élmény, az el őadás szövegét figyelmen kí-
vül hagyva megejt a látomás esztétikája. 

A Palazzo Mentále szövegrésze egyébként is idézet-collaggi, jelent ő s 
irodalmi művek francia, olasz, spanyol, angol nyelv ű  részei, melyek ki-
sebb-nagyobb játéklehet őséget adnak a rendez ő , Lavaudant szürrealista 
színpadi álmához. Hatalmas álom ez, kivételes rendez ői teljesítmény, 
egyidejűleg franciásan könnyed, elegáns és szellemes. Csillagpor, melyet 
érzékelünk, de tenyerünkbe sohasem tudunk felfogni, összegy űjteni. 

A lélek mélyrétegeiben kutató el őadások során, noha mindegyik 
más-más egyéni úton jár, a Palazzo, a Kékszakállú és a Kantor-féle A 
halott osztály is egyfajta, az irrealitás, a tudaton túli megjelenítésének 
lehetőségeivel kacérkodik. Céljuk egy, módszerük azonban természetsze-
rűleg különböző, eredményeik egyel őre részlegesek, de biztatók, egy ala-
kulóban levő  új avantgarde kifejl ődését sejtetik. 
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A XI. BITEF-en az említetteken kívül még a következ ő  előadások 
szerepeltek: 

Gorkij: Vássza Zseleznova -- Jugoszláv Drámai Színház. Rendez ő : 
Dejan Mijač . 

Gribojedov: Az ész bajjal jár -- Moszkvai Szatíra Színház. Rendez ő : 
Valentin Plucsek. 

Elégia, Szimfónia  D-dúrban, Székek tánca. -- hágai Nederlands Dans 
Theater. Koreográfus: Jiri Kylian. 

Novemberi lépések, Dal szöveg nélkül, Septet extra -- hágai Neder- 
lands Dans Theater. Koreográfus: Jiri Kylian, Hans von Manen. 	_ 

Ivan Kušan: Csaruga 	Zágrábi Utazó Színház. Rrendez ő : Tomislav 
Radić . 

Végezetül ennyit: a Postavandgardizrrius 77 fed őnév nem igazoló-
dott be teljességben. Hasznos és haszontalan holmiknak volt tanúja a 
BITEF közönsége. Értékes előadások és nagyon gyenge, kevés invenció-
val készültek sorjáztak, nem maradt el a szélhámosság sem. A BITEF 
azonban gyengébb éve ellenére is a teátrum megújhódásának, a kísér-
letező  kedv nemzetközi centruma maradt. Bár repertoárja heterogén volt, 
nem bántuk meg az idén se, hogy végigkísértük m űsorát. A fentiekből ki-
derült, hogy láttunk majdhogynem hagyományos színházi el őadást, vér-
telen és értelmetlen modernizmust, s amit ől a legtöbb meditálásra kész-
tető  ihletet kaptuk, teljesen egyéni utakat keres ő  rendezői kísérleteket. 
Volt, aki az irracionalitás felé, a néz ő  szabad asszociációiban bízva, az 
eszmélet belső  körei felé nyitott utat, volt aki a színház és balett ele-
gyére esküdött, volt, aki a pantomim és a tánc sajátos kompozícióját hoz-
ta el Belgrádba; mások a klasszikus m űvek újraolvasásával és újraér-
telmezésével mutatták fel, ha nem is a színház új útját, de mindenesetre a 
patinás szövegek modern el őadásának lehetőségét. 

Monumentális, színháztörténeti el őadást nem láttunk. Lehet, épp 
azért, mert a nagy nevek, a nagy rendez ők hiányoztak. Viszont kétség-
telen, hogy néhány kevésbé affirmálódott, de annál tehetségesebb fiatal 
rendező  hívta fel magára a figyelmet. 

Az idei BITEF legnagyobb érdemei között biztosan ezt is meg fog-
juk jegyezni. 

Ady Endre: Az örök halál-menet 
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LEVAY ENDRE 

ÍRÓ NAPLEMENTE ELŐTT 
JEGYZETEK .AZ ÉVADNYITÓ BEMUTATÓ UTÁN 

1. Mindig valami belső  izgalommal és fokozottabb érdekl ődéssel ülök 
be a nézőtérre, amikor a mi irodalmunk egyik alkotójának m űvével 
találkozom a színpadon. Így történt ez csaknem negyven évvel ezel őtt 
is, amikor Radó Imre A. modell sir című  drámáját mutatták be Garay 
Béla rendezésében. Szellemi életünk kora tavaszán különös érzés volt 
azt fölfedezni, hogy mez őink régi vadvirágai és egymás után jelentkez ő  
új virágai között van olyan hajtás is, amellyel akkortájt született iro-
dalmunkban először találkoztam. Kései termés ez a műfaj. A vers, az 
elbeszélés, a novella után akkor jelestezik; amikor már a regény is 
az olvasó asztalán van. A beérésnek egy magasabb fokán találkozunk 
a drámával. Nem a könyvdrámára, hanem a • színpadi m űre gondolók 
olyan fejlődési szakaszban, amikor már a társadalmi, kulturális adott-
ságok —• természetesen a hivatásos színház is -- megteremtik, az ilyen 
alkotói tevékenységnek kibontakozási lehet őségeit. 

Egy emberöltő  után irodalmunknak ez a műhelye is benépesült. 
Az első  kísérletezések, dramatizálások és jelent ős mértékben műfordí-
tásaink is, melyek révén a szerbhorvát drámairodalom értékeivel ismer-
kedhettünk meg, mind termékenyít ően hatottak. alkotóinkra. Ha a jobb 
minőséget sürgető  szigorú kritika néha csüggeszt ően hatott is, a drá-
maírók nem hallgattak el: nem temették el a „nótát". Makacsul tovább 
dolgoztak és már nagyobb műgonddal megmunkált szövegkönyvek ke-
rültek a dramaturgok, a színházi művészeti tanács asztalára s innen a 
rendezők. kezébe. Még akkor is, ha ezek közül néhány kézirat külön-
féle észrevételek, aggályok miatt a színházi emberek íróasztalfiókjának 
mélyére került. Az eredmény nem is maradt el. Drámaíróink nem egy 
műve eljutott a legmagasabb szintig: a Sterija Játékokig. Díjat és szép 
elismerést is nyertek. 

A Szabadkai Népszínház fennállása óta b. a r m inc h a t ősbe-
mutatót tartott. A szerz ők. között Barácius Zoltán mint fiatal drámaíró 
1963-ban. mutatkozott •be a Finom kis társaság című  színdarabjával. Igaz, 
1963 és 1977 között majd tizenöt esztend őnyi űr tátong, de ez nem jelenti 
azt, hogy a drámaíró elhallgatott. Az elmúlt másfél évtized alatt is al-
kotott; nem egy hangjátékával pályadíjat nyert. A Népszínháznak is 
nyújtott be darabot, de az a szövegkönyv, bár alaposan és kell ő  rá-
termettséggel kidolgozott munka volt, a fennebb említett okok miatt 
szintén az íróasztalfiók aljára került. 

Most benyújtott műve pályadíjat nyert, és hosszú idő  után ez 
nyereséget jelent a szerz ő  számára és valamennyiünk számára, akik 
szeretjük színházi életünket. 

A színmű  címe —• Szombaton és vasárnap -- nem sokat mond. 
Több van mögötte. A műbe foglalt történet sokkal beszédesebb, sem 
mint hogy azt két napra le lehetne sz űkíteni. Igaz, a cselekmény két 
nap alatt játszódik le, akár Niccodemi színpadi játéka, a Hajnalban, 
délben, este időhöz kötve egy nap alatt, de itt a szálak mélyebben nyúl-
nak vissza a múltba, nem is csak röpke utalással, sejtéssel, hanem 
nyílt kimondással korunk egy mozgásban és változásban teli évét je-
löli meg. 

A •műsorfüzet által feltüntetett címb ől indultunk ki és a színpa-
don kibontakozó játékkal megyünk tovább. Egy hatkönyves nyugdíjas 
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öreg író kettétört élete játszódik le el őttünk. Összeomlása a beszolgál-
tatás idején következett be. Nem azért, mert nem volt elég kemény, 
határozott kiállású akkor, amikor az id ő  ezt követelte meg a derékig 
munkában álló embert ől, hanem azért, mert nőhajhászó volt: egy pa-
raszt gazda szép test ű  leányát megejtette, halálba kergette, s utána 
még a padlását is kiürítette a gabonától. A gazda bosszút esküdött 
ellene, felbérelte fullajtárjait, akik minden szombaton este téglával ver-
ték be az ablakát. De nem hallottunk életveszélyes fenyegetéseket, mint 
Ibsen ablakbeverőitől A nép ellenségében, hanem., részeg emberek duhaj 
óbégatását, akik bosszúállásukat borg őzös állapotban követték el, és 
vasárnap megduplázták. Így tartott ez éveken át. A bosszú apáról fiúra 
szállt. Amikor az öreg gazda meghalt, folytatta a fia, el nem felejtve 
a leány halálát és az elvitt búzát. Az űzött embernek úgy rémlett, hogy 
a minden szombaton és vasárnap megismétl ődő  ablakbeverések élete 
végéig fognak tartani. Lemondott mindenr ől. Az írásról is. Nem a visz-
szavonulás, és nem a lemondás segített rajta, hanem az Amerikából 
hazalátogató fia a fullajtárok kemény megfenyítésével szüntette meg 
az ablaktöréseket. 

Az első  jelenetek után úgy tetszik, hogy egy feszültségekkel teli 
dráma játszódik le előttünk. De a szerz ő  egyhamar felold bennünket 
a tragikum szorítása alól a komikum enyhít ő  választóvizével. A dráma 
tömör,. kemény veretű  nyelvezete a m űfajok keveredése folytán felhígul 
és beleszőtt csattanókkal könnyebben befoghatóvá válik. Felcsendülnek 
még a masztixot is majdnem letörl ő  dürrenmatti hangok; a borús arcú, 
megtört öreg író el őtt mámortól tántorgó menye bukfencezik, a haza-
látogató fiú az amerikai humor érdes fémhangját hozza. Az író sógor-
nője, a haszonleső , áskálódó vénkisasszony a mindig visszatér ő  családi 
perpatvar árnyképe, amelyet egy leány old fel, aki olyan szép, mint 
egy lírai költemény. És tiszta embersége is megnyer ő . 

A baráciusi műben úgy jön borúra a der ű, mint ahogy azt ma-
gával hozza a mindennapi. élet. De egy szállal mindig egybetartja eze-
ket az egymást hol taszító, hol vonzó életképeket. Így teremti meg az 
összhatást s mindvégig fogva tartja a néz ő t. 

Barácius Zoltán els ősorban mint színész nagyon jól ismeri a 
színpadot. Amikor pedig mint drámaíró pennát fog és írja jeleneteit, 
már látja is élve mozogni: tudja azt, hogy alakjai itt és ott hogyan 
töltik be élettel a játékteret. Bambach Róbert rendez ő  élettel teli játék-
vezetésének a szöveg eredeti adottsága is lendületet adott. Van ritmus 
a játékban, s ezt gazdagítják az ötletes megjelenítések is. Jó szerep-
osztásával meglelte az alapot az ide ill ő  tipológia kiépítéséhez. Ez a 
munkája csaknem teljes egészében találó. Itt egyetlen pörsenés az, 
hogy Karen alakját néhány vonással eltúlozva karikírozta. Mindenütt 
olyan rekvizítumokat használ, amelyek pontosan beleillenek a darab-
ba és gazdagítják a néz ő  előtt a színpadi. képet. Az egység megterem-
tésére irányuló törekvése eredményes volt, de az összhatás teljesebb 
lett volna, hu a technika pontosabban tartja be a rendez ő  által meg-
határozott lépteket. 

Ezek után a művészegyüttesről vagy jót, vagy semmit. 
Örülök, hogy ezt a mondatot ide írhattam. A színészek figyelme 

jelentős részben arra irányult, hogy játékukban meglegyen az egyen-
súly, s nem arra, hogy egyik vagy másik egy fejjel kiemelkedjen a 
többi közül. Az ilyen „túljátszás" a modern színjátszásban már nem 
divat, kivéve ha a szerep egyenesen megköveteli . a domináns személy 
—• mint cselekményhordozó — kiemelkedését. A szerz ő  erre már a cím-
ben is utalt. 

Kálmán, az öreg író összetett egyéniség, kinek alakja képzelet-
ben akkor is jelen van, ha róla távollétében beszélnek. Faragó Árpád 
az általa megformált doyenben, ennek maszkjában megteremtette ezt 
a mindig és mindenütt jelenlévő  alakot. Lehalkított, sima, egyszer ű  
dikciójával, lassú, kimért mozgásával több dimenzióban is érzékeltette 
velünk, hogy előttünk egy megélt életben elfáradt öreg ember verg ő- 
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dik a rátörő  külső  hatások és a lelkében végbemen ő  vívódások között. 
Ökonómikusan bánt eszközeivel, játékát nem engedte megzavarni a föl-
indulástól olykor akcentusra csábító hangemelésekkel, sem teatrálisan 
ható gesztusokkal, mint az a színész, aki nem marad benn a m űben, 
hanem annak szigorú zártságából kitörve a közönségnek játszik. 

Süveges Eta Ottiliája hasonlóképpen megmaradt ezen az önfegyel-
met követelő  síkon. Dicséretére legyen mondva: olyannak adta a n ő-
vérét vesztett vénkisasszonyt, amilyennek egy ilyen lény az élet változó 
körülményei között megmutatkozik. Annyira önz ő , hogy szinte ragadozó: 
szatyrába rakná mindazt, amit maga körül lát, elsöpörne útjából min-
denkit, aki elébe kerül, kivéve azt, aki nyelvének veszedelmes élét egy 
kis csecsebecsével vagy egy kis arannyal tompítja le. 

Mária, ez a valahonnan idekerült b űbájos leány -- Jónás Gabriella 
tolmácsolásában — olyan volt, mint egy ragyogó fénycsóva a darab-
ban. Annyira nett s nagyvonalúan úrilány, hogy el sem hisszük neki, 
hogy egy parasztcsalád gyermeke. De jól. csinálja. Akkor tör ki bel őle 
a faluról jött lány igazi hangja, amikor a pumpoló természet ű  részeges 
apjával beszél. Jónás Gabriella vérbeli színészn ő : ugyanúgy otthon van 
drámái hangvételű  jeleneteiben, mint- a lármásan incselked ő  komika 
alakjában. Ezúttal alkalma nyílott mindkét arcát hatásosan megmutatni. 

A darab igen érdekes, az imént már megkérd őjelezett — inkább 
bohózati alakja Karen, az amerikai asszony. Nagyhangú, ízléstele-
nül öltözködő , mindent magára aggató: mintha játékfilmb ől lépett volna 
ki az Újvilág jellegzetes nyárspolgáraként. Albert Mária — a rendez ő  
intelme szerint is —• harsogó színekkel formálta meg a tengerentúli 
asszonyt, aki úgy csöppen bele a mi világunkba, mint egy ékekkel meg-
rakott távoli papagáj, akinek f őtulajdonsága az, hogy mindig iszik. 
A mámornak az életben is, de a színpadon is, ha józanul játssza a 
színész, sodró ereje van. Albert Mária élt is vele. Sokszor meghökken-
tette, mégtöbbször megkacagtatta a közönséget.. 

Ervin, az író fia, t őlünk Amerikába került s ott győzelmeket arató 
teníszbajnok. Rugalmas észjárású férfi, abban is persze, hogy gazda-
gon., nősült. Már amerikai módon realista, nonchalance, ha kell, ököl-
vívásra is kész. Korica Miklós pontosan igy jelenítette meg el őttünk 
a sokoldalú fiút. Remek mozgásritmusával ebben a szerepben megta-
lálta a maga igazi játékterét. Nemcsak a belépés ügyesen kihasznált 
pillanatában hangulatteremtő  erő , 'hazierri mindvégig az. 

Bicskei István Róbertje mintha éppen most lépett volna ki a ke-
zét-lábát hová tenni nem tudó, de szédülten szerelmes kamaszok közül. 
Úgy botladozott a vért t űzbe hozó öltözékű  leány előtt, hogy az idő-
sebb férfiak szíve megesett rajta. A. szerz ő  azt írta: egykori önmagáról 
mintázta meg ezt az alakot. Ha így van, akkor Bicskei István_ kétsze-
res sikert aratott, mert még Jónás Gabriella kívánatos Máriájával is 
el tudta ezt hitetni. 

Régóta tudjuk, hogy Nagy István kit űnő  epizódszínész. Különö-
sen akkor, ha hibátlanul tudja a szöveget. Nem egy m űvészi rátalá-
lással megformált alakja. — mint például a bakteré — ma is él ben-
nünk. Ezt a kedves élményt az itt alakított Gergelye még tovább viszi. 

A három részeg fullaj tár szerepében Czehe Gusztáv, Szél Péter, Ba-
rácius Zoltán csak egy pillanatra voltak jelen a színpadon, hogy csuk-
lásoktól fuldokolva elmondják nekünk: miért verik be a szegény öreg 
író ablakát minden szombaton és vasárnap. 

6. A díszletek és a jelmezek tervez ői részesei voltak az ősbemu-
tató sikerének. 

Az öreg -író-dolgozószobájának- minden szöglete -- Petrik Pál meg-
oldásában —• funkcionális volt. Igy fest egy szín, ha a tervez ő  nem 
kápráztató vagy meghökkent ő  ötletekkel, hanem művészi átéléssel te-
remti meg a játék hátterét. Nem Csupán paraván ez, hogy a horizont-
függönyt eltakarja, hanem együtthatója annak., az életdarabnak, amely 
a családi légkört híven visszatükröz ő  falai között zajlik. 

Izrael Edit jelmezei egy-egy alak jellegzetes, de rejtettebb, külön-
leges hangsúlyt kívánó vonásainak is kifejez ői voltak. 
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A KILENCVENÉVES BALÁZS G: ÁRPÁD KÖSZÖNTÉSE 

LÉVAY ENDRE 

PÁRBESZÉD A NÉZŐVEL 

Sok örömet hozó az életnek az a kivételes ajándéka, amikor egy, ember 
kilenc évtized után • nézhet vissza megtett útjára. De még .gazdagabban 
telítheti ezt a nagy napot, ha lépteit m űvészi alkotások örökbecs ű  darab-
jai jelzik. Amit végzett, nem fedheti be a rohanó id ő , a fiatal emberi 
kezek .újabb és újabb termékei sem, mert egy darab életet örökít meg ab-
ból a korból, melynek élő  .tanúja 'volt, és az utána következ ő  emberöltő  
számára is tanúja marad. 

Balázs G. Árpád fest őművészünk november elsején kilencvenedik 
életévét töltötte: be. A matuzsálemi kor, melynek napsugaras őszi nap-
jait éli, nem kelthet bennünk csupán melegszív ű  feléje hajlást, mert •így 
a csöndes, szelíd, aranyos öregeket szokták köszönteni: T őlünk ez a pilla-
nat mást követel. Balázs G. Árpád indulásától egészen napjainkig -- a pár 
héttel ezelőtt rendezett látványos és ünnepélyes hangulatot árasztó „házi 
tárlatig -- tüzes lendülettel és vállalkozó kedvvel volt tele. Soha nem állt 
meg: .alkotó kedve nem lohadt le, nem .tört meg. Nem élt remeteéletet 
mű termi magányban, mert a mindig mozgásban lev ő  ember mindennapi 
életének fest ője volt Modelljeinek nyomában járt a szántóföldeken, a 
gyárakban, a munkától hangos műhelyekben,. a vízi meberek világában, 
a hídépítők között, és a sikátorokban, ahol sivár családi körben éltek az 
izomszakasztó munkát- végzett proletárok.. 

. Csupán lírai hangvételű  csendéletei, aktjai, határozott ecsetvoná-
sokkal. megfestett portréi őrizték még azokat a csöndes, intim m űvészi 
beleélést követel ő  órákat, amelyeket m űtermében töltött modelljeivel. 
Jóllehet egyéni hangú, keresett portréfest ő - • volt, de nem tudott annak 
megmaradni, mert az élet .mindig tovább_ .szólította. Nagybánya, Bécs, 
München,. Belgrád: az első  indulásának, a későbbiek bolyongásainak egy 
életre kiható állomásai. A megismerések mindig új, izgalmas élménye-
ket jelentettek számára. A fény, melyet mindig keresett, itt is, ott is az 
arcába sütött, élesen • megvilágosított a mindig nagyszer űen meglelt témát. 
Pálettáján, vásznán is remegett a fény, azokban a pillanatokban a leg-
forróbban, amikor színekben formálta meg az el ő tte hullámzó életképeket. 

Balázs G. Árpád gazdag fantáziájú, sokm űfajú művész. A termékeny 
alkotónál úgy van: akinek a témavilága olyan. sokoldalú, olyan hatalmas 
életnyalábot ölel át, mint az övé, annak mindeni technikája beszédesen 
bontja ki a vonalak, a színek szárnyait. Ebben a• mi most ünnepelt m ű - 
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vészünk mindig találóan leleményes és magabiztos volt. Vallotta mindig 
és vallja most is: a képz őművészet alapja a rajz. Annyi, mint a muzsikus-
nál a tökéletes hallás. És Balázs G. Árpád kit űnően rajzol; ezt nemcsak 
grafikái, hanem a maga nemében egyedülállóan értékes, a szatíra sós-
citromos izével töményített karikatúrái is bizonyítják. Realista m űvész. 
Karikatúrái is azok, de olyan mesterien remekbe szabottak, hogy minket 
nem egyszer Derso-Dezs ő  Alajos karikatúráira emlékeztetnek. Lapozzuk -
csak át: újra albumaiban a még meglev ő  karikatúrákat. Láthatjuk, hogy 
a művész ezen. a „hangszerén" is úgy játszott, mint egy virtuóz. Színtiszta 
igazság, hogy ezek nem a modern, hanem egy let űnt életforma karika-
túrái, s úgy hatnak, mint egy panoptikum. 

Kibontakozásának termékeny korszakában hódította meg Ady köl-
tészete az ifjú szíveket. Fest őket is. Most --- Ady születésének századik 
évfordulóján. —• kettős zászlóhajtásként elmondhatjuk, hogy Jaschik Ál-
mossal egyidej űleg Balázs- G. Árpád a mi égboltunk alatt alkotta -meg 
Ady-vízióinak albumát, amely idősek és fiatalok közt is kézről , kézre 
járt. A költő  versei ezeken a misztikus fátyollal bevont litográfiákon úgy 
élnek, ahogy a strófák a poéta látomásait az olvasó lelkében életre keltik. 

A rakodó munkásról, a hazatér ő  parasztcsaládról, áz üldözöttekről 
készített tusrajzai, monotípiái, olajképei, ha egységbe vesszük őket, han-
go.5 tiltakozás egy olyan társadalmi rend ellen, amelyben a kétkezi dol-
gozók a szűnni nem akaró elnyomatásban mélyen az emberhez méltó 
szint alatt élnek. A tataga mala című  linómappája, amely a harmincas 
évek elején készült Belgrádban, egy olyan m űvészről ad őszinte vallo-
mást, .aki az élet jöv őt jelző  tiszta tűzhelyeinek és a jöv őt előkészítő  
bátor műhelyeinek közelében járt. 

Ha sokasodtak is felette az évek, alkotókedve nem lankadt. Or-
ganizmusa az, egészségére tör ő  belső  támadások elleni harcban is felül 
maradt. Szinte hihetetlennek tetsz ő  életakarat lakozik benne: példája 
lehetne. sok-sok utána következ őnek. Ennek, a soha nem csüggedésnek 
köszönhető , hogy az ötvenes, a hatvanas években újabb művekkel: olaj-
képekkel, temperával, monotípiával jelentkezett. Két vagy három gy űj-
teményes, majd ezt követően retrospektív kiállításán a művészbarátok 
népes táborát mozdította meg. A kiállítási csarnok. -- örömmel láttuk — 
színültig megtelt néz őközönséggel; munkái visszhangot keltettek, hogy 
nemcsak Szabadkáról, hanem a környez ő  városokból, nagyközségekb ől 
is sokan meglátogatták tárlatát. És fest őművészünk részéről ezeken 
a tárlatokon a legnagyobb ajándék az volt, hogy kiállított m űvei között 
nem., egy eddig ismeretlen alkotásával új életjelt adott magáról. Ezeken 
a képeken már az 1960-as, majd mostanában az 1970-es évjelzéseket ta-
láljuk, mint mindmegannyi bizonyítékot arról, hogy az id ős mester ma 
is alkot és képei olyan friss; lendületet. sugárzó er ővel hatnak, mint 
azok a művek, amelyek talán húsz vagy harminc esztend ővel ezelőtt 
kerültek le állványáról. 

Balázs G. Árpád művein át mindig párbeszédben volt néz őjével. 
Ma is párbeszédet folytat vele. Az élet állandó rezdüléseit kutátó m ű-
vésznek elődjeitől örökölt erénye ez. Nem a befelé hajló meditáció fest, 
rajzol, hanem azért, mert közölni akarja érzelmeit, hogy valami. mellett, 
vagy egy elviselhetetlen állapot ellen állásfoglalást váltson ki. Ilyen állás-
foglalásra késztet a Tiszai halásza, a Virágáruslánya, a Voloscói utca-
részlete is, éppúgy, mint a kopott Utcai muzsikusok. Amikor nézzük 
művét, vele vagyunk, vele együtt érzünk: megleljük őt is, megleljük 
magunkat is a képben. 

Ez a legtöbb, amit nekünk adott. 

. És ezért kétszeresen is meleg köszöntéssel üdvözöljük -- m űvész-
barátaink, szerkeszt őségeink nevében is —• a kilencvenedik esztend ő  bol-
dog érzelmeket ébreszt ő  megérésében, életének abban a szép korában, 
amikor mindenfel ől a szeretet övezi és életm űvét a századfordulóban 
indult képzőművészek érdemes alkotói sorába helyezik. 
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GULYÁS GIZELLA 

A SZOCIÁLIS TÉMAKÖR VONZÁSÁBAN 

Most, hogy köszöntjük Balázs G. Árpád fest őművészt és grafikust, az 
évforduló jelentősége és a2 ünnepi hangulat arra ösztönöz, hogy visz-
szatekintsünk. Mérjük fel ennek a kilencven évnek az értelmét, értékét 
és fejlődési jellegzetességeit. S a hosszú művészi pályafutás kaptatóin 
olykor álljunk meg széttekinteni, az értékeket, sikereket tudomásul ven-
ni, örvendezve elismerni és azután haladni el őre, ahogyan a művész ha-
ladt a magatörte úton tántorodás nélkül. Pedig ez az életút viharos 
és rögös volt, több országon át vezetett, s csak id őnként jutott szá-
mára nyugodt pihenő t. 

Balázs G. Árpád 1887. november 1-én született Fels ő tőkésen (Szlo-
vákia). Nyolcéves korában kerül családjával Bácskába, hogy azután az 
örökmozgó nyugtalan életének legnagyobb részét itt élje közöttünk. 

Rajztehetsége korán megmutatkozott, azonban gyermekkori álma, 
hogy művész lehessen, legyőzhetetlen szülői ellenállásba ütközött. Szí-
vós akaratának és kitartásának köszönhet ő , hogy nagy küzdelmek árán 
sikerült eljutnia előbb Nagybányára, majd ezen az úton át felkerülnie 
a Budapesti. Képz őművészeti. Főiskolára. A nagybányai művésztelepen 
mestere Réti István és Thorma. János volt, de jó barátságban volt a 
Ferenczy családdal is. Mint a többi korabeli neves m űvész, Balázs is 
Nagybányán kapta az igen er ős impulzust. Úgyhogy ennek a hatalmas 
lendületű  mozgalomnak a fényei, amelynek az éltet ője a néppel való 
megújuló érintkezés és a természettel való szoros kapcsolat volt, még 
máig sem szürkültek, halványultak el a művészben. Olyan erő  volt ez, 
amely ilyen hosszú életre is elegend ő , hisz a művész még most is lel-
kesen emlékszik vissza Nagybányára. Élete legszebb korszakának tart-
ja az ott töltött id őt. Összesen ötször járt Nagybányán: 1913-ban, 1914-
ben, 1918-ban, 1924-ben és 1942-ben. Nagy hatással volt rá az új termé-
szetszemlélet, a bányai színek; és az impresszionizmus. Ekkor a táj-
kép érdekelte legjobban, de megtanult itt jól figurát, aktot és fejet 
is rajzolni. Sok tájképet festett Nagybányán, de ezekb ől csak három 
akvarell van még a fest ő  tulajdonában. Ebben az időben — a saját köz-
lése szerint -- eszményképe Munkácsy, Paál. László és a barbizoniak 
voltak a tájképfestészetben, az impresszionisták. közül. pedig Manet és 
Monet. A. párizsi iskola hatott rá kés őbb, és Cézanne, a kubisták közül 
pedig Braque-ot becsülte legjobban. 

Főiskolai festészeti tanulmányait az 1913-14. tanévben kezdte meg 
a Budapesti Képz őművészeti Főiskolán Réti Istvánnál, de anyagi okok 
miatt kiiratkozott. Tanulmányait csak az, els ő  világháború után, folytat-
hatta, amikor Prágában Svabinsky és Brömse professzorok tanítvá-
nyaként grafikát tanult. Prága után Münchenben és Bécsben volt ta-
nulmányúton, azután hazajött és egy id őre letelepedett Szabadkán, majd 
pedig Belgrádban a Vreme napilap parlamenti rajzolója és illusztrátora 
lett. 

Ezeket a húszas és harmincas éveket tekinthetjük a m űvész leg-
jelentősebb, legváltozatosabb és legtermékenyebb korszakának. A kora-
beli kritika az 1921-es kassai tárlatáról emlékezik meg legel őször. Ez-
után minden évben rendszeresen kiállít egészen a második világháború 
kitöréséig. 1925-ben rendezi meg Prágában nagy siker ű  első  önálló gra-
fikai tárlatát, amelyen megfigyelhet ő  volt a munkások iránti érdek- 
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lődése. Bemutatkozott még Belgrádban, Szkopjéban, Ljubljanában, Bu-
karestben, Zágrábban, Szarajevóban, Szófiában, Szabadkán, Újvidéken, 
Zomborban és más városokban. 

Balázs művészetét a sokféle téma, a legkülönböz őbb technikai el-
járások és stílustörekvések jellemzik. Kétségtelenül ő  az egyik legsok• 
oldalúbb művészünk. A művészi kifejezés eszközeinek oly gazdag tár-
házával rendelkezik, hogy a legváltozatosabb technikákat fölényes köny-
nyedséggel oldja meg. Fest olajjal, temperával, akvarellel. Többféle 
grafikai eljárást alkalmaz sikerrel. Kit űnően rajzol ceruzával, tollal, tus-
sal, krétával, pasztellal. stb. Készít monotípiákat, lino-, réz- és famet-
szeteket, valamint kőrajzokat. Illusztrációk és karikatúrák teszik még 
változatosabbá életművét. 

Már művészi munkásságának a kezdetén elkezdett tájékozódni a 
modern művészeti stílusokban, információkat szerzett és megfogalmazta 
alkotói alapelveit. Bekapcsolódott Európa avantgarde irányzataiba, ami 
abban az időben nálunk kezdeményező  cselekedet volt. Az impresszio-
nizmuson át eljutott a kubizmusig, majd pedig az expresszionizmus és 
a konstruktivizmus hatása alá kerül, de a m űvészi formái: alárendelte 
témakörének, a dolgozó ember, a szocális témák ábrázolásának. A m ű-
vészetet a társadalmat mozgató er ők egyik legjelentősebb eszközének 
tekintette. Alkotásaiban a társadalmi és szociális problémákra hívta fel 
a figyelmet merész és lázító módon. Képei bátor kiállásról, harcos szán-
dékról, és cselekv ő  akaratról tanúskodnak. Műveinek középpontjában 
az elnyomott ember áll, a kisember, visszatér ő  motívuma a szegénység. 
Ilyen a Le travai1 című  linómappája, amely a nehéz parasztsors jele-
neteit mutatja be. A belgrádi nyomortanyát a Jatagan mala című  linó-
metszetek örökítették meg. Az Ady-mappa, nyolc Ady-vers illusztrációja, 
a szenvedés és a küzdés képz őművészeti drámai megjelenítése. A szegé-
nyek ebédje, Kubikusok, Munkásfej, Kubikuscsalád, Pihen ő  munkások, 
Hazatérés, Krumptiszed ők stb. elgondolkodtató szuggesztív vallomások, 
tudósítások a szegények sanyarú sorsáról, kritikai célzattal feltárt nehéz, 
komor hétköznapok igazsága. A Száva partján a rakodómunkásokat ta-
nulmányozta, az utcakövez őket és albán favágókat ábrázolta merészen 
eredeti módon. Vak anya, és gyermeke című  műve nagyszerű  korrajz. 
Törvényszéki riportrajzai lázítóak, karikatúrái pedig a társadalom fo-
nákságait tárják fel . 

Balázs elkötelezett művésze lett Vaj daság forradalmi múltjának, 
a húszas és harmincas évek munkás—paraszt mozgalmának. Ezekben a 
kompozíciókban fedezhető  fel igazi arculata. A társadalmi és munkás-
mozgalmi témakörével, valamint eredeti kreációival országos viszony-
latban is úttör ő  művész lett. A harmincas években már országos hír-
névre tesz szert; különösen monotípiái, grafikái ismertek. A belgrádi 
Oblik csoport egyik legtermékenyebb tagja. Jovan Bijeh_i ć , Petar Dobro-
vić , Marino Tartalja, Torna Rosandi ć  stb. mellett. Együttműködött 
Đorđe Andrejević  Kunnal, Lubardaval és másokkal. • 

Művészetét az abszolút biztos rajz, a fest ői plasztika és fejlett 
színkultúra jellemzi. Képei komoly m űvészi elmélyedésről, természetes 
és őszinte valóságszemléletr ől tanúskodnak. A választott grafikai techni-
kákkal cselekvően akar hatni környezetére. Felfedezte a grafikai soro-
zatokban rejl ő  korszerű  közlés új lehetőségeit. Sorozatai nem egyszer ű  
művészi tettek, hanem kordokumentumok is. Érzékenyen reagált a tár-
sadalom eseményeire, tükrözte a vajdasági munkásmozgalmi lendület 
és lanyhulás érzelmi változásait. A harmincas évek vége felé, az osz-
tályharc enyhülése és a reakció er ősödése idején, továbbra is hű  ma-
rad az egyéniségéhez legközelebb álló, régi szociális motívumaihoz, lé-
nyegbevágó, kemény vonású stílusához, de á der űsebb témák és szí-
nek is megjelennek életművében. Macedóniai külvárosi utcácskák, ud-
varbelsők; szarajevói vásárosok, enteriőrök, nyugalmas csendéletek, vi-
rágok, tájak, emberek és érdekes arcok benyomásainak emlékét rög-
zítik alkotásai. Megjelenik művészetében a neprajzi tematika, a nép-
viseletek ábrázolása, a vajdasági falusi házak és parasztszobák színes 
világa. 
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A, második világháború kitörése újból vándorbotot adott kezébe. 
Előbb Nagyváradon, majd Nagyszalontán, 1947-t ől pedig Magyarországon, 
főleg Szegeden él 1958-ig, hazatéréséig. Közben szüntelenül rajzol és 
fest, kiállításokat rendez, ahol csak megfordul. Itthon, lankadatlan szor-
galommal, lelkesen dolgozik tovább. Jelent ős elismerésekben részesül. 
1966-ban" Szabadka város Októberi-díjjal tünteti. ki , 1969-ben a Munka-
érem aranyfokozatát kapja meg, 1975-ben pedig életm űvéért a Forum 
Képzőművészeti díjjal jutalmazzák meg. Magas kora ellenére m űvész-
pályája még ma se lezárt. Ezt bizonyítják legújabb munkái, amelyek 
a művészi látásnak, a kivitelez ő  kéznek még mindig sokatvállaló és 
sokat bíró erejéről tanúskodnak. 

Ady Endre: A Halál pitvarában 
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LÁNCZ SÁNDOR 

TÁJHOZ KÖTÖTTSÉG ÉS VIZIONÁRIUSSÁG 
SZILÁGYI GÁBOR FESTÉSZETÉRŐL 

1. 

Annak ellenére, hogy a vajdasági képz őművészet történetének a fel-
mérése még várat magára, az utóbbi évek során több esemény zajlott 
le, mely támpontul szolgálhat é munka elvégzéséhez. Ezek közé sorol-
ható pl. az 1973 decemberében megrendezett szabadkai képz őművészeti 
találkozó, amely a művésztelepek megalakulásának huszadik évforduló-
jával egybekötött dokumentációs kiállítással párosult; az az értékelés, 
mely az 1976. évi Forum képz őművészeti díj átadása kapcsán Sáfrány 
Imre művészetét méltatta — és nem utolsósorban az a gy űjteményes 
kiállítás, 'amelyben Szilágyi Gábor mutatta be az elmúlt huszonöt év 
során festett alkotásait. 

Kétségtelen, hogy 1950 el őtt nem sok önállóságot tanúsított a vidék 
képzőművészete. Az Osztrák—Magyar Monarchia fennállása idején a Vaj-
daság alig volt több jó búzát adó határszéli provinciánál; s jóllehet 
Pechán Józsefnek, a budapesti Művészház tagjának a munkássága — 
elsősorban Bela Duranci kutatásainak jóvoltából — mind világosabban 
rajzolódik elénk, s az is köztudomású, hogy err ől a vidékről többen 
a nagybányai művésztelepen dolgoztak, s oroszlánrészük volt a poszt-
-nagybányai festészet meghonosításában a területen. Kés őbb sem be-
szélhetünk a képzőművészeti élet virágzásáról. Inkább a hagyomány 
ápolása, a tisztes munkálkodás a jellemz ő  .a két háború közti időszakra 
is; nemigen akadtak olyan nagy m űvészegyéniségek, akik mondanivaló-
juk kifejezésére önálló művészi arculat kimunkálásával újat teremtet-
tek volna. A felszabadulás utáni els ő  évek pedig részben a szocialista 
realizmus vonzásában teltek, amikor is a tematikai naturalizmus egyed-
uralma nehezítette meg a kibontakozást. 

A Vaj daság képzőművészetének új fejezetét az 1952-es zentai m ű-
vésztelep megnyitásához köthetjük. Bogomil Karlavaris szerint „a m ű-
vésztelepek szociológiai értelmét és funkcióját a szocialista társadalom-
ban ... mélyrehatóbban kellene megvizsgálni. Ezt eddig, sajnos, elha-
nyagoltuk". Annak ellenére, hogy nem végzi el az ., elemzést, néhány 
nagyon fontos adalékkal hozzájárul mégis az értelmezéshez. Mind ő , 
mind Bela Duranci a Hídban közölt írásaiban, mind pedig Fenyvesi 
Ottó az Új Symposion 1977. januári számában publikált tanulmányában 
megegyeznek abban, hogy a művésztelepek döntő  jelentőségűek a Vaj-
daság képzőművészeti életben. Fenyvesi egészen odáig elmegy,, hogy el-
választja az ott munkálkodók alkotásait azokétól, akik pusztán kereske-
delmi célokat tekintve „tevékenykednek". Az ő  írásaikból kétségtelemül 
kiderül, hogy rendkívül fontosnak tartják az egyetemes m űvészethez 
és a hazai hagyományhoz való kapcsolódás megtörténtét: ez fordulópont 
volt e terület képzőművészeti életében. Karlavaris szerint a két háború 
közti avantgarde festészet, els ősorban is az expresszionista irányzat volt 
a kibontakozás bázisa. Ez azután hamarosan átváltott az egyetemes 
művészet irányzataihoz való kizárólagos kapcsolódásra, majd a kett ő  
szintéziseként alakult ki az a heterogén m űvészi arculatokban b ővel- 

Ezt az írást abból az alkalomból közöljük, hogy Szilágyi Gábor megkapta Szabadka 
város Októberi-díját. 
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kelő , mégis egységes vajdasági képz őművészet, amely napjainkban vi-
rágzik. Ezen belül pedig — mint arra Karlavaris is utal —„ ... a sok 
irányú felszabadult útkeresés magában foglalta a sajátos vajdasági meg-
látások és jelenségek transzponálását is". Ebben benne rejlik a m űvész-
telepek jelentősége is: a közös impressziók, a közösségben végzett al-
kotó munka, az ennek során elkerülhetetlen egymásra hatás szükség-
szerűsége ösztönzőleg iS hat; a demokrácia viszonyai közepette a kö-
zösség felemel és segítséget ad: ebben rejlik a m űvésztelepek szocioló-
giai értelmének egyik oldala. Másrészt ez egyúttal köt ődést is jelent a 
szűkebb hazai élethez, el ősegíti a művész és a mecénás (ami a mi ese-
tünkben nem egy-egy gy űjtőt, hanem a közösség szélesebb rétegét je-
löli) egymásra találást. Így vált a művésztelepi forma egyfajta sajátos, 
autonómiával rendelkező  művészközösséggé, amely jól illeszkedik a. szo-
cialista közösség egyéb autonóm formái közé, de amely sajátosságaival 
mégis alkalmas arra, hogy a m űvészi alkotómunkához az alkotótevé-
kenység számára megfelel ő  rugalmas keretet biztosítson, s el ősegítse 
annak hatékony kibontakozását. Így az egykori m űvésztelep-fogalom, 
mely a XIX. században jött létre és a m űvészeti élétnek sajátos formá-
ját jelölte, a társadalomból való kivonulássál jelentett egyet (Barbizon, 
Worpswedé, Laethem St. Martin stb.), majd kés őbb nyári azíliumot és 
munkálkodási lehetőséget, most eredeti értelmének a visszájára fordulva, 
a közösségi érdekű  alkotómunka telepeit jelöli. 

Ezek közt a keretek közt ment végbe a Vajdaságban a fent már 
jelzett megújulás. Kétségkívül: az út nem volt — de nem is lehetett —
egyenes, mert a dogmatizmus itt is olyan tematikai és stílusbeli el ő-
írásokat fogalmazott meg, amelyek nem a saját hagyományokból fakad-
tak, hanem• egy múlt századi visszanyúlást jelentettek. A megújulás tehát 
szükségszerűen ennek megtagadásán, a saját hagyományokhoz való for-
duláson és az egyetemes m űvészet irányzatainak integrálásán át veze-
tett. A tájkép nonfiguratív művekké deformálódott, még akkor is, ha 
a tájmindig jelenlevő  ihlető  erejét nem tagadhatjuk; s talán épp; eb-
ben rejlik e vidék képzőművészetének egyik sajátossága. Az Alföld déli 
csücskének, e szélesen elterül ő  lapos tájnak, a kontinentális éghajlat 
előidézte légköri jelenségeknek a hatása e piktúrának még legelvon-
tabb formáiban is nyomon követhető . S ehhez párosul az itt él ő  nép 
sorsán érzett öröm és aggodalom érzése, amit Fenyvesi Ottó olyan íze-
sen fogalmazott meg: „ .. a táj-ihlet m űvészeinek küzdelme keserves, 
monomániás lamentáció a mindenütt jelenlevő , kozmosszá nőtt sors-
sal, amely a jelenségekbe, a tájra veti jegyeit, elemeit." 

2. 

Szilágyi Gábor művészete együtt alakult-módosult a m űvésztelepe-
kével. Az ő  művészetében is megtalálhatók nagyjában-egészében azok a 
periódusok, amelyek a terület képz őművészetének egészét jellemzik. Az 
Újvidéki Pedagógiai Főiskolán ismerkedett meg az akadémiai festés 
szabályaival — ez azonban alig jelentett többet alapnál, amelyen kibon-
takozhatott piktúrája. E mellett termékenyen hatottak rá az id ősebb 
festőkkel a negyvenes évek során kialakult kapcsolatai. Ha ezt a kört 
nevekkel kívánjuk jelölni, Oláh Sándor és B. Szabó György, majd Ács 
József, Miloš Bajić, Zoran Petrović, Lazar Vozarević  neve kívánkozik 
ide. Ez egyúttal Szilágyi művészetében az akadémikus szabályok megha-
ladását és az európai avantgarde — els ősorban a cézanne-i tanítások, 
továbbá Picasso és Braque — alkotó módszereinek az elfogadását, alkotó 
elsajátítását jelenti (Csendélet, 1954, Téli kép, 1958). Ezeket a módszereket 
hamarosan meg is haladja: maradandóbb viszont az a benyomás, amelyet 
a hatvanas évek gesztusfestészete, az absztrakt expresszionizmus gyako-
rolt rá. Ennek nyomán vált művészete egyik karakterisztikus vonásává a 
linearitás, az alapszínre felrakott vonalban való képi gondolkodás, anélkül, 
hogy a látvány nyújtotta élményt ől elszakadna. Így soha nem uralkodik 
el művészetében az a végletes szubjektivitás, mely az absztrakt expresz- 
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szionisták festészetének sajátja — s nem is válik piktúrája alapélmé-
nyévé a magány, az egyedülvalóság. A táj egyben közösséget is jelent 
ez esetben: így Szilágyi Gábor művészetének is egyik jellegzetessége 
a tájélmény meghatározó volta, s a közösséggel való kapcsolatát is jelzi. 
Ezzel a tájkép visszajutott régi önmagához: amikor a XVI—XVII. szá-
zadban önálló műfajjá alakult a németalföldiek és a franciák kezén, a 
nemzetet alkotó polgár jogos büszkeségét is kifejezte hazája szépsége 
fölött; itt és most pedig a szocialista haza szépsége felett érzett öröm 
kifejezőjévé vált. De Szilágyi festészete a linearitás mellett őriz valamit 
a poszt-nagybányaiság sajátságaiból is: színei bizonyos fokig lokálisak, 
tárgyhoz illeszkedők, azt jelölik, s csak másodjára van hangulati, ex-
presszív értékük. Így tapad Szilágyi festészete a Vaj dasághoz a szó ne-
mes, jó értelmében, s emelkedik mégis a látvány fölé festményien (Té-
len Zobnaticán, 1964, Aranyősz, 1966 stb.) 

Ekkor keletkezett képein er ős . feszültség uralkodik: ennek forrá-
sát a tágan értelmezett „motívumban" jelölhetjük meg. Ebben ugyanis 
egyszerre, egymás mellett és egymást áthatva jeletkeznek a horizon-
tális és a vertikális elemek, s ez latens szerkezetet visz a kompozícióba. 

Érdekes fordulat következett be m űvészetében a hatvanas évek vé-
gén, a hetvenes évek elején. Valószínűleg itt Is az élmény munkált ben-
ne: a ködös-párás őszi reggelek és a kés ő  őszi alkonyatok valószínűtlen, 
sejtelmekkel teli világa. Jelentősen megnőtt a képfelület, s ezeken a 
nagyméretű  képein népi-szürrealisztikus vonásokat hordozó kompozíciók 
bontakoznak ki. Hatalmas kék alapon lobogó formák, kakassal ékesített 
papírsárkány röpköd a légtérbe, míg a földön hüll ővé módosult csatorna 
kúszik az elhagyott kukoricaföldeken. A világot betyárok népesítik be; 
megjelennek a 48-as szabadságharc utáni id ők legendás hősei, Angyal 
Bandi és társai, akik a császári rontás ellen, a szegény nép mellett 
küzdöttek. 

Sajátos kettősség jellemzi a jelen periódusban Szilágyi Gábor m ű-
vészetét: a tájhoz kötöttség és a vizionáriusság. Ennek küzdelme zajlik 
előttünk a képeken, melyeket- a legutóbbi id őben alkotott. Hogy merre 
tart, azt magának kell eldöntenie: elegáns, virtuóz rajzkultúrája, érett 
színei a poézis beteljesedésének ígéretét hordozzák. 
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KENYERES KOVÁCS MÁRTA 

KÉPEK ÉS KERÁMIÁK 
DUDÁS ANTAL ÉS IVAN JANDRIĆ  TÁRLATÁRÓL 

Ötletesen összeállított és jól összehangolt, érdekesen ható, igen szép 
kiállítást tekinthettünk meg október 20-tól 30-ig Szabadkán a Képz őmű-
vészeti Találkozó szalonjában: két különböz ő  művészeti ág képviselő-
jének, Dudás Antal fest őművésznek és Ivan Jandri ć  keramikusnak a 
közös tárlatát. Dudás Antal gazdag és tartalmas kiállított anyagának a 
szerény Képek címet adta, míg Ivan Jandri ć  munkáit a költői hangzású, 
sokat sejtető  Csodálatos növények kertje cím alatt állította ki. 

Dudás Antal ikonszerű, a letűnő  falusi élet motívumait megeleve-
nítő  képeire a rendkívül pontos kidolgozás, már-már technikai pre-
cizitás jellemző . Ennek az aprólékos, nagy • gonddal és az ábrázolt dol-
gok anyagának sajátosságait is tükröz ő  alapossággal végzett m űvészi 
munkának az eredménye, hogy a látogató szinte már nem is ecsettel 
festett formákat, hanem valódi tárgyakat vél látni: díszesre faragott 
ekéket, vesszőből font kosarakat, tarka rongyokból varra pokrócokat, 
viharvert ablakkereteket és öreg ajtókat, cifra kerítéseket, az id ő  vas-
fogának elszántan ellenálló ósdi bútordarabokat, mutatója vesztett ré-
gimódi faliórát, amely a művész által rögzített pillanatot jelképezi, és 
ódon szobákat, talán mindenekel ő tt leginkább ezeket a szobákat, amelyek 
egymásba nyílnak, ablakukkal a szabadba tekintenek, vagy amelyekbe 
a nyitott ajtón keresztül kívülr ől tekintünk. Egyik ilyen, igen hatásos 
képének, amely a XVII. századbeli németalföldi mestereknek az egymást 
keretező  terekkel játszó virtuóz technikáját idézi, Falusi otthon a címe. 
S ez a cím annyira találó, hogy Dudás Antal egész kiállításának címe 
lehetne. Mert képei nemcsak a falu, hanem az otthon légkörét is áraszt-
ják, az otthon melegének, védettségének, nyugalmának és meghittségé-
nek hangulatát. Ebből fakad az a nagy szeretet, amellyel a művész vala-
mikori gyermekkori otthonának tárgyait, alakjait, egész elöregedett kör-
nyező  világát a tovatűnő  időből az örökifjú és örökkévaló művészetbe 
menti. A művészet, az élet örökkévalóságát érzékelteti a majd minden 
képen jelenlevő  —• a házakat, kapukat, fákat és kerítéseket körülölel ő , 
vagy az ablakokon és nyitott ajtókon keresztül látható —, rezg ő  leve-
gőjű , mindig világoskék, mindig felhőtlen végtelen égbolt. S ugyanezt 
a hatást éri el a hasonló módon megfestett víz is Dudás Antal egyik 
legújabb képén, a tárlat egyik legszebb és legjelent ősebb darabján, 
amely az újjászületett Palicsot ábrázolja, a nagyvendégl ő  teraszáról, a 
faragott oszlopok közül nézve. A nagyméret ű  olajfestmény címe sokat-
mondóan tömör: Palics. 

Ivan Jandrić  Csodálatos növényeinek kertjében a növényi lét döntő  
fontosságú mozzanatainak a megörökítése a csodálatos. A növények 
megszokott művészi ábrázolásával ellentétben nem üde virágokat és 
friss gyümölcsöket mintáz. Kerámiáinak központi tárgya a fonnyadó, 
haldokló növény, amely feltárja belsejét, láthatóvá teszi magvait, az 
új élet forrásait. S ezért diszkrét fény ű  mázas kerámiáinak színei sem 
élénkek: nem a viruló életet, hanem a már elvirágzott növény felüle-
tein az elerőtlenedett, őszi napsugarak visszfényét tükrözik. S még az 
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a néhány darab is, amely fiatal termést ábrázol, az is fátyolosan tom-
pított színű . A piros termés ifjúsága a címe az egyik ilyen.. kerámiának. 
Ez a piros azonban közel sem az a nyílt, megszokott, meleg szín. Jandri ć  
pirosa titokzatos, elmélyült, hűvös mályvaszín. S ezt a sejtelmes szín-
árnyalatot alkalmazza minden olyan kompozícióján, ahol a növény fia-
talságáról, virágzásáról van szó. A virágzás már magában hordozza a 
vég, a halál jelenlétét. A halálból azonban új élet fakad. A halál az élet 
kezdete mondja Jandrić  egyik munkájának a címe. S ez a körforgás 
örökös, s ebben az állandó metamorfózisban van a növény ereje, ame-
lyet Jandri ć  egyetlen erőteljes színe, egy élénk zöld jelképez. Ezt az 
életfilozófiai tartalmat tolmácsolja, a m űvészi kerámia eszközeivel és 
lehetőségeinek keretén belül Jandri ć  kompozícióinak sorozata, amit az 
egyes darabok címei is elárulnak: A termés átalakulása, Születés a halál-
ban, A születés ereje, Az örökkévalóságba kivirágzó növény ereje stb. 
Ugyanezek a címek művészetének még egy jellemző  sajátosságáról is 
tanúskodnak: Ivari Jandri ć  nem egy meghatározott pillanatot örökít meg, 
hanem valamilyen folyamatban lev ő  történést sejtet, vagy pedig a nö-
vény egy jellemző  tulajdonságát érzékelteti. Mindezek alapján leszögez-
hetjük, hogy alkotásait elmélyült filozófiai mondanivaló és sajátosan ere-
deti. kifejezésmód jellemzi. 

Ady Endre: Sötét vizek partján 

701 



OLVASÓNAPLÓ 

DOKUMENTUMOK MUNKÁSMOZGALMUNK 
ELSŐ  NEGYEDSZÁZADÁBÓL. 

Forradalmi munkásmozgalom a topolyai járásban I. 
A kötetet összeállította és magyarázattal. ellátta: Brindza Károly. 
Topolya Község Képvisel ő-testülete, Topolya, 1977. 

Topolya község felszabadulási ünnepére hagyta el a sajtót a valamikori 
topolyai járás munkásmozgalmát hitelesen tanúsító dokumentumok két 
könyvből álló első  kötete Forradalmi munkásmozgalom o. topolyai járás-
ban (1895-1918) címmel. Ha a cím nem is a legszerencsésebb, a szándék, 
illetve az azt követ ő  munka nyomán megvalósult eredmény mindenkép-
pen az ilyen természet ű  kiadványok legrangosabbjai közé emeli a szó-
ban forgó dokumentumkötetet nemcsak hazai, de nemzetközi viszony-
latban is. Ezért hát csak. dicsérhetjük a topolyaiak nemes kezdeménye-
zését, példamutató áldozatkészségét, amikor belátva, hogy a sz űkebb 
pátriájuk monográfiájának megírását megel őző  kutatómunkálatok során 
előkerült és összegyűlt dokumentumok közül a város és vidéke mun-
kásmozgalmára vonatkozó, különösen gazdag anyagból nem szabad csak 
illusztrációképpen szolgáló, imitt-amott elhelyezett kuriózumos, csinálni, 
úgy döntöttek, hogy a hangyaszorgalommal összegyűjtött anyagot —  
a lehető  legnagyobb teljességre törekedve -- külön kötetben, illetve kö-
tetekben is megjelentetik. Ipacs József, a szerkeszt ő  bizottság elnöke 
a kötetet bevezető  Előszóban erről így ír: 

„A Topolya és környéke monográfiájának megírását megelőző  kö-
rültekintő  kutatómunka kiváló és többrét ű  termést hozott. Olyan lehe-
tőséggel is szolgált, amilyenre az induláskor nem is gondoltunk. A 
gyűjtés folyamán nemcsak hogy kirajzolódott el őttünk az említett id ő-
szak. munkásmozgalmi eseménytára, hanem össze is gy űlt annyi doku-
mentum, hogy annak láttán módosítani kényszerültünk eredeti szerkesz-
tői. elképzelésünkön. Az egykötetes válogatás helyett a teljességre való 
törekvés elvének tiszteletben tartásával három kötetben jelentetjük meg 
a rendelkezésünkre álló anyagot. 

Ez egyúttal biztosítja vidékünk munkásmozgalmának alaposabb át-
tekintését, elmélyültebb történelmi és társadalmi elemzését is. igy tel-
jesebb képet alkothatunk arról az áldozatos harcról, amelyet apáink a 
tőkés társadalom megdöntéséért, egy igazságos, humánus, osztály nél-
küli társadalom megteremtéséért folytattak." 

És valóban minden tanulmánynál ékesebben, meggy őzőbben beszél- 
nek azok a hiteles szövegek, amelyeket 60 vagy 80 év távlatából — 
most már a megtett utat is ismerve, átérezve — újra olvashatunk: 

„ ... Azt mondja meg a t. szerkeszt ő  elvtárs, hogy mitévők legyünk 
mi most? Közeledik a tél s már félünk az újabb nyomortól, pedig 
tavaly télen jaj de sokat szenvedtünk a szűk kukoricatermés miatt, hát 
még a búza miatt is, mert nem bírtunk sehogy se keresni. Olyan nagy 
szegénységben voltunk, hogy nem volt mit enni, se fűtenivalónk, se 
jó ruhánk, se meleg gúnyánk, se lábbelink; így bizony sokat éheztünk 
és fáztunk. Az idén volt egy kis bizodalmunk takarás el őtt, hogy jobban 
fogunk keresni, de bizony lemaradtunk mindenről. Tessék csak. meghall- 
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gatni, hogy folynak a dolgok! Az els ő  szabadkai földön, Vojnics Simon 
úrnál dolgozott a nyáron 90 pár takaró, akik a búzáját, árpáját, zabját 
ledolgozták 11-edén — ezért adott nekik az úr 4 véka konvenciót, felét 
búzát, felét árpát —, de azért, hogy a földjére eresztette őket dolgozni, 
hát az aratóknak ingyen, isten nevében még a következ ő  munkát kellétt 
elvégezni: a füvet lekaszálni, fölgy űjteni és fölvontatózni; ezt két na-
pon át páronként hordani; a bükkönyt, muhart és mislinget lekaszálni, 
felgyűjteni és vontatózni; végig elcsépelni, a szemet tisztán megrostálni 
és a magtárba behordani; a szalmát, polyvát szépen betetézni. Ha min-
den megvan, elmehetnek szépen haza, még azt sem mondja a földes-
úr, hogy köszönöm. Bizony van elég, aki az üres tarisznyát viszi haza 
nagy búsan a szegény családja közé. 

Tisztelt szerkeszt ő  elvtárs, én elsoroltam mindazt a munkát, amit 
a szegénység ingyen végez ennek a tisztességes úri embernek. De má-
soknál is igy van, például Kiss Lajos, Vojnics Sándor, Vojnics Gábris 
uraknál, vagy Lőrincz Pál gazdag paraszt úrnál. is. Hát mitev ők legyünk 
mink szegény munkások, akiknek a nyáron nem jutott takarási hely, 
se napszám? Mi lesz velünk a télen? Mert ott vagyunk már, hogy ku-
koricaföldet se kapunk se feléb ől, se harmadából, se negyedéb ől, de 
már régen folyik a 6-odán való kapálás, mert megkapálja a kapáló-
ekével, s kiköti a takaróval, hogy kétszer megsegítse eke után kapálni 
a maga kenyerén, amit másutt keresett meg, s emiatt nem bírunk 
kukoricaföldhöz jutni ..." 

A történelmet, a megtett út igazát ily életközelbe hozó patinás szö-
vegek azok, amelyek a dokumentumkötetek ízét, zamatát nemcsak jelen 
esetben, de általánosságban is adják, és az ember múltra inkább figyel ő  
kíváncsisága mellett ezek azok a fogódzók, amelyek az ideig-óráig le-
nyűgöző , elkápráztató, ám az évek, évtizedek múlásával igencsak kor-
rekcióra szoruló tudósi megállapításokkal szemben mindig megtartják 
a maguk frisseségét, elevenségét, és még akkor is aktuálisak maradnak, 
amikor a nemzedékeket vezérl ő  „igazságok" már teljesen elfelejt ődtek. 

• Tudatos szándéka-e vagy csak. kit űnő  ösztönösséggel megérzett eré-
nye a kötet összeállítójának, Brindza Károlynak, hogy rövid tömörség-
gel megfogalmazott áttekintése valóban csak áttekintés, most nem fon-
tos. Tény, hogy nem szószátyárkodik, nem akar mindenáron nagyot 
mondani, inkább csak arra törekszik, hogy felvázolva a néhai Osztrák—
Magyar Monarchia Magyarországának munkásmozgalmát, megkéresse 
azokat a pontokat, amelyeken keresztül a tárgyalt terület, az egykori 
topolyai járás munkásmozgalma találkozik az egésszel, csatlakozik ah-
hoz, illetve tűzfészekké válva magasan fölébe emelkedik annak. (Vö. a 
29., 30., 32., 34., 36., 105., 313., 410. stb. dokumentumokkal.) 

Az eddig elmondottak után már aligha kétséges, hogy a kötet lé-
nyegét maguk a dokumentumok jelentik. Ezek kötetbe kerülve sorszámot 
kaptak. Sorszámukat a kiadvány jellegének és a célnak egyaránt meg-
felelően keletkezésük, illetve megjelenésük id őrendjével azonosítható sor-
rendben kapták. Így az 1895. január 28-án megjelent Magyarország jog-
talan népéhez című  pártfelhívás mint a legkorábbról közölt dokumentum 
az 1. és az 1918. december 22-én közzétett Rendelet a közszükségleti cik-
kek áráról című  mint a felölelt időszak utolsó dokumentuma az 581. 
sorszámot. 

A dokumentumok közlés- és tárgyalási módjának szerkezeti fel-
építése: 

Valamennyi dokumentumot a sorszámon kívül keltezés vezet be. 
A keltezés elemei: a dokumentum keletkezésének, esetleg a dokumentum 
ban tárgyalt eseménynek a színhelye és napja. Ezt követi a dokumen-
tum lényegére utaló f őcím, majd ha a dokumentumnak eredetileg is 
volt címe, akkor alcímként az. Ezek után maga a dokumentum. A szer-
kezeti fölépítés zárótétele a forráshelyek pontos megjelölése és a min-
denkor vonallal elválasztott szerkeszt ői jegyzet. 

A jegyzetekben -- igen helyesen -- rendszeresen találunk utalást a 
tárgyalt esettel, jelenséggel, személlyel összefügg ő  helyekre, dokumentu-
mokra, sőt igen sokszor -- és ez külön érdemük a jegyzeteknek —= egé- 
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szer meleg hangvétel ű  lírai sorokat egy-egy kedves emlék ű, ám a mai 
világrendért sok zaklatást, szenvedést, megaláztatást vállaló elvtársról. 
(Vö. 24., 545.) 

A könyv elhallgathatatlan érdeme, hogy az el ő sző  és az áttekintés 
mellett a lényegesebb, a szerkeszt ő  által valami oknál fogva fontosnak 
tartott mintegy 30 10 dokumentumot szerb fordításban is olvashatjuk, 
méghozzá igen célszerűen mindjárt a szóban forgó dokumentum után. 

Akadnak azonban ennek az értékes munkának az el őzőekben el-
mondott érdemei mellett fogyatékosságai, következetlenségei is. Az egyik 
mindjárt az előbb említett fordítással kapcsolatos. A közrem űködő  szak-
véleményezők, lektor és korrektorok neve mellett igazán nyilvánosságra 
kerülhetett volna a fordító neve is. A könyv társadalmi szerepét illet ően 
és mindennapi egymásra utaltságunkat példázandó is, az ő  szerepe sem 
kevesebb az el őbbieknél. 

Inkább csak formai kifogás, hogy a két nyelven futó dokumentum-
címek a . tartalomjegyzéket duzzasztják, . és nem különálló fejezetben ta-
lálhatók. Szerintünk a minden egyes dokumentumról legalább címszer ű  
fordításban., hírt adó dokumentumjegyzék mindenféleképpen tartozéka 
kellett hogy legyen a kötetnek, de inkább a függeléknek, a többi mu-
tató, tájékoztató, eligazító között egy . különálló fejezetben és nem a 
tartalomjegyzékben, mert így túlságosan is felduzzasztotta, funkcioná-
latlanná, szétesővé tette a tartalomjegyzéket, amely ezáltal az összter-
jedelem 7,5%-át (!) teszi ki. Érezhette ezt már maga a szerz ő  is, hisz 
a mutatók mutatóját már új tartalomjegyzékként függesztette a könyv 
végére. így aztán a könyvnek ez a hagyományos tartozéka elvesztette 
eredeti, szerkezeti rendeltetését. Nemcsak hogy nem segíti a keresés dol-
gát, de nem is igen érzékelteti a könyv egyébként helyes szerkezeti 
felépítését. 

Szintén nem égbekiáltó hibája a könyvnek, de egy-két esetben az 
eredeti dokumentum és a fordítás keltezése nincs szinkronban. (Vö. 
545. dokumentum, melynél —•. hogy az ügy még komplikáltabb legyen —  
a tartalomjegyzékben egy harmadik dátum szerepel.) 

Elmarasztaló észrevételeink végén, de nem utolsósorban, szólnunk 
kell még a bizonyos esetekben csúfondárosan éktelenked ő  helyesírási 
és sajtóhibákról. Az ilyesmit, úgy hisszük, még az akármiféle kapkodás, 
sietés sem indokolja. 

összegezésképpen elmondhatjuk: Topolya Község Képvisel ő-testülete 
értékes és hasznos m ű  kiadásával járult hozzá történelmi szakirodal-
munk gyarapításához, a kötet összeállítója pedig a történelmi kutató-
munka avatott értőjévé lépett el ő  a történelmi hitellel kevesebbet törő-
dő  publicisták táborából. 

PENOVÁTZ ANTAL 

A MAGYAR-DÉLSZLÁV KULTURÁLIS KAPCSOLATOK 
MUNKÁSA 

PÁVEL ÁGOSTON: Válogatott tanulmányai és cikkei. 
Vas megye. Tanácsa Végrehajtó Bizottsága, Szombathely, 1976. 

PÁVEL ÁGOSTON: A szlovén irodalom vázlatos áttekintése. 
József. Attila Tudományegyetem. Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék, Sze-
ged, 1976. 

Pável Ágoston születésének kilencvenedik, halálának pedig harmincadik 
évfordulója . alkalmából , jelentette meg. Vas megye Tanácsa a „mind- 
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máig forrásértékű" -- folyóiratokban közölt vagy kéziratban őrzött — 
néprajzi, nyelv- és összehasonlító irodalomtudományi tanulmányainak 
válogatását Pável Ágoston válogatott tanulmányai és cikkei címmel. 

Pável Ágoston Asbóth Oszkárnak, a magyarországi tudományos szla-
visztika megalapítójának volt a tanítványa. Kiválóan beszélte azt a 
szlovén dialektust, amely szülőfaluja, Vashidegkút (Cankova) környékén 
volt ismert. A nagyhírű  mester irányításával a fogékony tanítvány a 
latin—magyar szakja mellett megismerkedett a szlavisztika alapjaival is, 
hogy kitűzött céljának, a délszláv nyelveknek, de els ősorban a szlovén 
nyelv tanulmányozásának élhessen. 

Első  munkája. az  Asbóth Oszkár által létesített, a Magyarországi 
szláv nyelvjárások című  monográfiasorozatban A vashidegkúti szlovén 
nyelvjárás hangtana címmel jelent meg. H. Tóth Imre állapítja meg err ől 
a munkáról, hogy az a magyarországi szlavisztika olyan eredménye, 
amely mindmáig megőrizte jelentőségét, ugyanakkor igen fontos a szlo-
vén dialektológia és nyelvtörténet számára is. A legújabb vend irodalom 
nyelve című  tanulmánya (amely Asbóth Nyelvtudomány cím ű  folyóiratá-
ban jelent meg, és . amelyet a MTA külön kitüntetésben részesít), valamint 
a Vend szöveggy űjtemény és az eddigi gy űjtések története a Magyaror-
szágon beszélt szlovén nyelv els ő  tudományos jelent őségű  vizsgálata és 
bemutatása. 

A Tanácsköztársaság bukása után elmarasztalják haladó magatar-
tása miatt, ezért addigi munkahelyér ől Szombathelyre helyezik át. Az 
új viszonyok között, amelyek. „nem kedveznek a tisztán szlavisztikai 
jellegű  kutatásoknak,", új munkaterületet keres alkotói tevékenysége ki-
bontakoztatására. Ezt a néprajzi és irodalomtörténeti kutatásokban és 
az irodalom népszerűsítésében találja meg. 

Otthonos a néprajzi kutatások területén is. 1909-ben az Ethnográ-
phiában jelent meg Az Orpheus-monda rokonai a délszláv költészetben 
című  —. összehasonlító irodalomtörténeti tevékenységét és módszereinek 
helyes alkalmazását is bizonyító - tanulmánya. A szlovén népkölté-
szet eddig ismeretlen magyar vonatkozásait tárja fel A. Bankó lányáról 
szóló széphistória délszláv forrásai című  munkájában. Vilko Novak pe-
dig szlovénra is lefordítja A nyílt tüz ű  konyhák a hazai szlovénoknál 
című  értekezését, ezzel is bizonyítva rendkívüli értékét. Több tanulmá-
nyában foglalkozik Mátyás és a Hunyadiak szereplésével a szlovén nép-
költészetben, egyetemi magántanári próbael őadását is ebből a téma-
körből meríti. Tudunk A. Hunyadiak a szlovén néphagyományban, iro-
dalomban és művészetben című  összefoglaló kéziratos munkájáról is, 
amely sajnálatosan elveszett. 

„Mátyás és a Hunyadiak alakjának felidézése aktuális volt a negy-
venes években Magyarországon -- írja Pável Ágostonról szóló életrajzi 
tanulmányában H. Tóth Imre. — A magyarok és délszlávok török elleni 
testvéri harca, összefogása tükröz ődik a szlovén és délszláv balladák-
ban. Nem volt nehéz ebben a harcban bizonyos politikai aktualitás -t látni 
az előretörő  fasizmussal szemben. Egykori szemtanú véleménye szerint 
azok az emberek, akik lelkük mélyén csendes ellenállással figyelték az 
eseményeket, megértették a népballadák mondanivalóját és figyelmez-
tetését. " 

Az elmondottakat a kötet gondos, szakavatott szerkesztése -- ame-
lyet dr. Simonné Pável Judit és Rózsa Béla végzett — meggy őzően 
illusztrálja. 

A hármas tagolódású kötet els ő  fejezetében a sokoldalúan művelt 
kiváló tudós nyelv- és összehasonlító irodalomtudományi írásaiból, a 
másodikban néprajzi tanulmányaiból és kéziratban őrzött jegyzeteib ől, 
a harmadik fejezetben pedig els őšorban a magyar—délszláv kulturális 
kapcsolatokat érintő  kérdéseket taglaló, másodsorban pedig egyéb m ű-
velődési és oktatási, illetve irodalmi kérdésekkel foglalkozó írásaiból 
nyújt magas szintű  válogatást. 

A tudós életpálya legtermékenyebb évtizedéb ől — a harmincas évek-
ből -- merítik a szerkeszt ők a kötet anyagának zömét, és csupán ne- 
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gyede kerül ki az ezt megel őző  két évtizedb ől (1909-1927), majd ismét 
csak negyede az 1940-t ől haláláig terjedő  időszakból. 

Szerteágazó tudományos tevékenységét és annak szakmai elisme-
rését mi sem bizonyítja jobban,. mint hogy írásai a kor legrangosabb 
lapjaiban jelentek meg, amit a válogatás is hitelesen bizonyít. Így a 
Dunántúli Szemle, Egyetemes Philológiai Közlöny, Ethnográphia, Forrás, 
Literatúra, Magyar Írás, Magyar M űvészet, A Magyar Nemzeti Múzeum 
Néprajzi Tárának Értesít ője, Magyar Nyelvőr, A Néprajzi Múzeum Ér-
tesítője Sorsunk, Vasi Szemle, Vasvármegye és egyéb múzeumi évkönyvek 
és közlönyök, valamint a Ljubljanában megjelen ő  Slovenec közölte Pável 
Ágoston írásait.. 

A könyv ismertetése során arról sem szabad. megfeledkeznünk, hogy 
Pável Ágoston volt Cankar els ő , egyben legszakavatottabb és legter-
mékenyebb magyar nyelvű  tolmácsolója is. (Születésének 90. évfordu-
lója egybeesett Cankar születésének 100. évfordulójával.) Cankar m űvének, 
a Hlapec Jernejnek (Jernej szolgalegény és az ő  igazsága) a fordítását 
1931-ben kezdi meg. A mű , amely egyben az els ő  magyar nyelvű  Cankar-
könyvet is jelenti, csak. 1937-ben jelenik meg a Nyugat kiadásában. A for-
dító a regény bevezet őjében meghatározza a szerz ő  helyét a délszláv 
irodalomban: a délszláv irodalom nagyjai, klasszikusai közé sorolja, és 
alkotásának els ősorban a forradalmi és a szociális vonatkozásait emeli 
ki. 

A magyar nyelvű  Cankar-könyv nem sokkal megjelenése után a 
Vajdaságba is eljutott; és a Híd is foglalkozott vele 1938. január—februári 
számában. „Napjaink politikai gyűlölködései, naponta változó gyűlölt-
ség • és félelem szülte orientációi közt szép vigasztalás és dacos jöv őbe 
nézés a népi kultúrának állandó, megingathatatlan, mélyen járó, föld-
alatti, kapcsolata a népek között. Van valami dacos megmutatás abban, 
ha évtizedes politikai bizalmatlanság s űrű  felületén egyszerre feltör a 
mélyből évszázadok közös nyomorúságai nyomán. egymásba utat kere-
ső  őspanaszos hangja a népnek. Ilyen vigasztaló és dacos, kis piszkos 
pólitikán áttörő  fölényes népi hang, korlátokat tör ő , kiegyenlítő  nekem... 
most Cankar Hlapec Jerneje magyar nyelven ... Jernej magyar fordítása 
hites vigasztaló esemény. Illett is már lefordítani, nemcsak azért, hogy 
legyen megint egy délszláv—magyar fordítás a jugoszláv—magyar barátság 
pillanatnyi s• talán a könyvpiacra is kedvez ő  konjunktúrája ide-
jén ... Jernej sorsa minden pillanatnyin túl mély, megingathatatlan, 
állandó sorsközösségnek a manifesztuma" — olvashatjuk Poór János 
könyvismertető  j ében. 

A. Cankar-mű  magyar nyelvű  közreadásának, megvolt a szlovén vissz-
hangja is: méltó írásban Vilko Novak méltatta a Slovenec 1937. no-
vember 3-i számában. 

Szép sikerrel fordította még Pável] Cankarnak a Na Klancu című  
1902-ben írt művét is. A fordítás A szegénysoron címmel 1941-ben jelent 
meg először. 

Szűkebb pátriáján —• Vas megyén. —• kívül is megemlékeztek Pável 
Ágoston évfordulóiról. A. József Attila Tudományegyetem Orosz Nyelvi 
és Irodalmi Tanszéke gondozásában jelent meg Pável Ágoston posztu-
musz műve, A. szlovén irodalom vázlatos áttekintése, amelynek kézira-
tát eddig a szombathelyi Savaria Múzeum őrizte. 

A szerzőnek ebből a munkájából a szlovén irodalom történetét — 
a művelődéstörténet . egyéb kérdéseivel összefüggésben -- ismerhetjük 
meg. a freisingeni nyelvemlékektől a negyvenes évek, derekáig. A kötetet 
H. Tóth Imre a szerzőről szóló életrajzi tanulmánya, valamint Ferincz 
István Pável Ágoston délszláv filológiai munkásságát megvilágító jegy-
zetei egészítik ki. 

-Ez a kötet is Pável Ágostonnak, a széles alkotói skálájú tudósnak, 
nyelvésznek, etnográfusnak, irodalomtörténésznek és m űfordítónak, a sze-
gedi egyetém magántanárának állít emléket. A nagyhír ű  tudós, a dél-
szláv—magyar kapcsolatok ápolója „Egyetemi tanár munkakörében is 
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a szláv—magyar kapcsolatokat szolgálta a szegedi egyetemen akkor, 
amikor ezt az elgondolást nem jutalmazták, s mikor az komoly kiál-
lást jelentett ... (Banner József) 

Ezek után nem csekély érdekl ődéssel várjuk a kilátásba helyezett 
további köteteket, amelyek majd Pável Ágoston ugyancsak kiváló költ ő i 
és műfordítói munkásságát mutatják be. 

PATÓ IMRE 

A ZAGORJE KÖLTŐJE 

GUSTAV KRKLEC: Feketerigó. 
Európa Könyvkiadó, Budapest, 1977. 
GUSTAV KRKLEC: Pred licem zbilje. 
Dom kulture, Vrbas, 1977. 

Éppen tíz esztendeje annak, hogy Szabadkán járt Gustav Krklec, és 
Csuka Zoltánnal együtt fellépett az Életjel él őújságja keretében. Ez 
volt az Életjel első  kétnyelvű  estje, tehát nagyon is emlékezetes a szabad-
ka iak. előtt. És most -- megint csak Bácskában és a szomszédos Magyar-
országon —• szinte egyidej űleg jelent meg két kis kötet, mely a nagy 
horvát költő  költészetét sugározza felénk. A Budapesten kiadott könyvet 
Csuka Zoltán állította össze egy Zágrábban és egy Belgrádban megjelent 
kötet alapján, felhasználva a magáé mellett Ács Károly, Dudás Kálmán, 
Fehér Ferenc, Majtényi Zoltán, Pór Judit, Tandori Dezs ő  és Várady Sza-
bolcs fordításait is, az újvidéki Forum nyomdájából kikerült válogatást 
pedig dr. Draško Redep szerkesztette a fiatalok jugoszláv költészetének 
fesztiválja alkalmából. A két kötet még abban is rokon, hogy igen sok 
azonos verset tartalmaz, tehát a magyar kiadás bizonyos tekintetben tü-
körképe is a szerbhorvátnak, s a kett ő  együtt fennen hirdeti_ a testvéri 
összefogás eszméjét, ahogyan maga Gustav Krklec is megálmodta. 

Most, hogy a két kötet költeményeit hasonlítgatjuk össze, Gustav 
Krklec már nincs az él ők sorában, s ez a két kötet mintegy utolsó 
üzenetének is tekinthet ő  a szerbhorvát és magyar nemzetiség ű  olvasók 
felé egyaránt. Ez az utolsó üzenet annál beszédesebb, mert feloldja azt 
a látszólagos ellentmondást, mely Gustav Krklec költészetét jellemezte. 
A nagy horvát költ ő  ugyanis méltán tekinthető  szűkebb szülőhazája, a 
horvát Zagorje költőjének, hiszen versei ezen a sz űkebb szülőhazán át 
élnek és lélegeznek, ugyanakkor azonban mégsem tekinthet ő  csupán a 
maga szűkebb környezetét tükröz ő  és hirdető  költőnek, hanem hangja 
messzire csendül, távoli szíveket dobogtat meg, mert a maga. kis Zagor-
jéjának rögeit szemlélve, messzire . néz és messzire lát, s éppen ezért nem 
egyszerűen horvát költő , hanem —• mint Josip Barković , a horvátországi 
iróegyesület elnöke is hangoztatta, mikor sírjánál búcsúztatta a költ ő t 
— a szó igazi értelmében jugoszláv költ ő  is. S mi ehhez nyugodtan hoz-
zátehetjük .még azt is, hogy még ez sem fejezi ki a maga. teljességében 
Gustav Krklec költészetének lényegét, mert úgy érzem, Gustav Krklec 
nem is csupán a szó igazi értelmében .vett jugoszláv költ ő , hanem ugyan-
akkor „csak" költő  is, minden nemzetiségi ,meghatározás nélkül. Ezt 
sugározza most ez. a két kötete is, mely , hosszíj évtizedek során megje-
lent költeményeiből nyújt át egy kis ízelítőt az olvasóközönségnek. 

De vajon mi. emelte Gustav .Krklecet a nemzetek fölé, az általános 
emberi magaslatokba? Azt mondhatjuk, egész költ ői szemlélete, melyet 
felfűtötten sugároz ez a két nemrég megjelent kötet is. Nemcsak a tisz- 
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tán csendülő , életerőtől duzzadó, derűs költői öntudat árad ezeknek a 
verseknek a soraiból, hanem a tudatos sorsvállalás is, mely a kifejezés 
eszközeinek helyhez kötöttsége ellenére, a zagorjei környezet, szem űve-
gének viselése ellenére sem skatulyázható be a megszokott szül őföld-ver-
sekbe, mert a helyi környezetb ől mindig felvillant valami egyetemes ér-
vényt, valami általános emberit. Költeményei ugyanis mindig az egész 
emberiséghez szólnak, mert nem valami elzárkózó nemzeti érzés, hanem 
kitárulkozó nemes szív fűti őket, s ez abban jut kifejezésre, hogy a za-
gorjei verseket is az egész természet imádata hatja át. Ez a megneme-
sült panteizmus jellemzi egész költ ői és emberi munkásságát, hiszen nagy 
őszinteséggel ő  maga is azt vallja önmagáról, hogy úgy érzi magát, mint 
egy levél a fán. 

Mint kritikusai nem egyszer megállapították róla, egész költészete 
tulajdonképpen himnusz az élethez, a bilincsekt ől és a halál súlyától is 
felszabadultan. S ahogy a szabad verst ől a zárt formákig, a szonettig va-
ló eljutása nem jelent visszafelé haladást, ugyanúgy a természetbe való 
belemélyedése sem jelenti az egyetemes emberi környezett ől való elkü-
lönülést. Erről, tanúskodik egyébként az is, hogy még sötétebb hangvé-
telű  versein is átperzsel a reá annyira jellemz ő  derű . 

Halk szavú költő , aki a természet jelenségein át szemléli az életet, 
a természet szótárával fejezi ki legmélyebb érzéseit és gondolatait. Ver-
seiben életre kelnek az erd ők, csermelyek, színekkel telnek meg a fehér 
zagorjei házak, és madarak távoli vijjogása mesél az életr ől. Még a 
modern életet, a várost is csak úgy tudja érzékelni, hogy a természet 
meleg ölébe ágyazza. És mindegy, hogy szül őföldjéről emlékezik, vagy 
a szerelem duzzasztja érzéseit, mindennek a teljességét, méreteit csakis 
az erdőkkel, mezőkkel, kék éggel, madarakkal összehasonlítva érzékeli és 
érzékelteti igazán, és csak ez ad nyugalmat csapongó lelkének is: 

„Már majd mindent tudok, s mindenbe beleunva, 
átlábolva a kín zavaros vizein, 
kiégve, szomjasan, egész lelkemmel újra 
a tiétek leszek, f űzfák, n ővéreim." 

(Szül őt öld — Pór Judit fordítása) 

Amikor mélyen magába tekint, a komor túlvilág álmaival küzdve, 
amikor az élet jelenségeit elemzi, boncolgatja önmagában, így összegezi 
magában a kedves lényét: 

„Egy pillantás csak: a kék egekre, a tiszta 
patakra, mely mohón iramódik tova, 
honom erdőire, ahol álmát alussza 
szerelmes fajdkakas és félénk őzsuta." 

(Fekete rózsa — Várady Szabolcs fordítása) 

Ez a természetimádat, ez a rousseau-i megtisztulás betölti egész 
életét, de nem a valóságtól menekül ő  naiv utópia világát keltve életre, 
hanem ellenkezőleg: felgyorsítva egész mai világunk vérkeringését. S ha 
felrémlik is előtte a gondolat, hogy az ég azért tiszta, mint a vászon, 
mert kezünk nem éri el, hogy mocska -rátapadna, ez a gondolat éppen 
hogy csak meglegyinti, megkísérti, s nem jellemz ő  a valóságos nézeteire, 
érzelmeire, mert hiszen nem tagadja, hanem mindenekfelett igenli az 
életet, a fejl ődést, az előrehaladást. 

Ez meglátszik abból is, hogy a kötet második részében, amely a sö-
tét háborús időkben született verseket öleli fel, éppen a sarló zengésé-
nek elhallgatásával, a vízmoraj megalvadásával, a nap feketeségével feje-
zi ki ennek az állapotnak a természetellenességét, kivételességét. Nem 
hangzatos szavakkal ostorozza a sötét id őket, a fasiszta uralkodni vágyást, 
csak az emberhez szól halk szóval, de mindent kifejez ően, megint csak 
az erdei forrás megidézésével: „senki se szolgád, senkit te se szolgálsz." 
A háború tajtékos hullámai csapkodnak ennek- az id őnek a verseiben; de 
nem üres szitkozódással, átkozódással fejezi ki költ ői ítéletét, hanem 
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csak „ajtók csattanása" fut kergetve • a feldúlt lakásban a menekül ők 
után. Szonettekbe szorulnak a- borzalmak, a Dunán ringó hulla, a hal-
kuló madárdal, a tüskésbozótból sziszeg ő  kígyó. Mintha szükségét érezné, 
hogy szigorú szonettszabályokkal, költ ői rendszabályokkal fékezze meg 
ezt a fékevesztett kort. Még a pusztulást, az ellenség dúlását is a 
„fonnyadt lombok"-kal, a „hóhér pók"-kal érzékelteti, a harcok végét pe-
dig a „fűzfasíp" felhangzása jelzi, és a „levélen vízcsepp" sugározza ma-
gából az újjászületést. És ez természetes is, hiszen ebben a költ ői világ-
ban a zord valóság azzal fejezhet ő  ki leginkább, hogy a költ ő  tüskebo-
zótokat és kórókat lát szerteszéjjel. És ez nem a valóság degradálása, 
hanem éppen ellenkezőleg: felmagasztosodása arra a színvonalra, ahol 
a zöld ágak, a bujkáló patak, a csillogó harmatcseppek jelzik az örök 
mindennapok rendjét, tehát az örök el őrehaladást. 

Ki ne érezné a magyar kötet harmadik részében az újjászületés 
lobogását: a következ ő  sorokból, még akkor is, ha a természet rejtjelével 
írott versben kiáltja felénk a költ ő : 

„A bokron rigó. Ki érintget, ó, ág? 
Forrás csobog ... Várj, idő! hadd maradjak! 
Romjaidon már pásztor sípja szól át, 
s gyermeket táplálsz, új ország, te gazdag ..." 

(Feljegyzés az országról — Tandori Dezső  fordítása) 

A költő , aki így érzett, aki az örök természet értékeivel ékesítette 
még a pusztulást, az emberi kegyetlenséget is, attól a költ ő i igazságtól 
vezérelve, hogy észre kell venni a szépet, az örök érték űt még a mocsok-
ban is, ma már nincs közöttünk. Elragadta .a halál. De neki ez a halál 
sem volt idegen, beletartozott a természet egészébe, így énekelte hát meg 
egy Villon-fordításhoz írt költ ői széljegyzetében: 

„Átkelek a vízen, a csalitosba, 
várnak a vadak és a madarak. 
Füvek közt a sz űz reggel arcomat 
a szabadság harmatával lemossa." 

(A költ ő  halála — Várady Szabolcs fordítása) 

Amikor tehát ma e két kötet megjelenése kapcsán is róla emlékezünk, 
úgy érzem, ez az emlékezés nem lehet teljes anélkül a négy rövidke sor 
nélkül, amelyet ő  maga írt mély költői vallomásként Csak négy sort még 
címmel, s amelyet Csuka Zoltán ültetett át magyar nyelvre: 

„Az őszi éjben, 	 Szemem behunyni, 
a fűben elnyúlni. 	 a csend beszéljen". 

Igen, a költő  nem halt meg, csupán a fűben elnyúlva, pihen. A fű-
szálakon lírájának halk hangjegyei kelnek életre. Beszél helyette a csend. 

KOLOZSI TIBOR 

IDILL ÉS TRAGÉDIA 

VÁGÓ MÁRTA: József Attila. 
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 

A József Attila szakirodalom rég-
óta  tudott Vágó Márta emlékira-
tainak és a nála levő  József Atti-
la-kéziratoknak a létezésér ől. Hasz- 

1975. 

nálták ezeket a kritikai kiadás 
szerkesztői, a . levelekből szemelvé-
nyeket közöltek folyóirataink, a 
visszaemlékezések részletei ugyan- 
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csak megjelentek már. Mégis nagy 
eseménye volt a József Attila-filoló-
giának e kötet megjelenése, hiszen 
majdnem hibátlan teljességgel bom-
lik ki belőle a költő  életének két 
periódusa: az 1928-as és a tragikus 
kietlencégű  utolsó két év története. 
Igaz, ez utóbbi korszaknak Vágó 
Márta talán nem volt annyira hi-
teles tanúja, mint az el őzőnek. Em-
lékezése mégis ebben a részben az 
izgalmasabb, hitelesebb és meggy ő-
zőbb. Noha példamutató objektivi-
tással ábrázolja kett őjük kapcsola-
tát, mégsem kerülheti el, hogy en-
nek bizonyos pontjait értelmezze, 
és egészen természetes, hogy a ma-
ga szempontjából értelmezi és nem 
József Attiláéból. A költő  így kom-
mentálta Vágó Mártával fonódó sze-
relmének kényszerű  végét: „Egy jó-
módú lányt szerettem, osztálya el-
ragadta tőlem." Vágó Márta viszont 
úgy érzi és érezteti, hogy József 
Attilát voltaképp Szántó Judit „ra-
gadta el" t őle. 

Persze fölösleges és méltányta-
lan volna azt firtatni, vajon ki is 
volt a hibás e kapcsolat ilyetén 
alakulásában. Meg lehet érteni Vá-
gó Józsefnek azt az álláspontját, 
hogy bizonyos aggállyal tekintett 
volna lányának a bizonytalan eg-
zisztenciájú és idegileg is labilis 
költővel kötendő  házassága elé. De 
meg lehet érteni József Attilát is, 
aki Villont és a villoni szituációt 
tekintette akkortájt a maga élete 
és sorsa előképének, és azt várta 
attól a lánytól, aki őt igazán sze-
reti, hogy kövesse az élet minden. 
megpróbáltatásában. Végül is sor-
suk nem kötődött végérvényesen. 
össze, érintették egymást, az utolsó 
évben pedig párhuzamos, a végte-
lenben találkozó egyenesekként fu-
tottak egymás mellett. 

Szóljunk először az emlékezések-
ről! Az első  részben az olvasóban 
gyakran támad némi feszélyezett-
ség, s olykor az az érzés, talán nem 
ártott volna ezeket a sorokat, mon-
datokat hozzáért ő ' kéznek kissé ke-
ményebben átfésülnie: a fogalmazás 
néhol bizony meglehet ősen pongyo-
la. Mintha Vágó Mártának az 1928. 
évre emlékezve nem a költ ő  alakja, 
hanem kapcsolatteremtésének kü-
lönböző  kísérletei lettek volna az 
igazán fontosak és emlékezésre 
méltók. Mindez persze nem jelenti 
azt, hogy nem mond el sok érdekes,  

értékes adalékot József Attiláról, 
hogy nem jelentős, amit a szakiro-
dalom • állításának alátámasztásául 
elárul némelyik levél. a költő  anar-
chizmusának megcsendesedésér ől. 
Ezek a levelek különben, melyek 
London. és Budapest között követ-
ték egymást előbb sűrű  egymás-
utánban, majd egyre gyérebben, 
előbb a felfokozott érzelmek, for-
ró lángolásával, majd -- József At-
tila részéről -- fokozott agresszivi-
tással, és -- Vágó Márta leveleinek 
tanúsága szerint — egyre több két-
kedéssel, nos, ezek a levelek alt-
ha hagyhatnak kétséget az olvasó-
bam József Attila és Vágó Márta 
valóban szerették egymást, a költ ő-
nek bizonyára imponált a lány m ű - 
veltsége és nyitott szellemisége, 
emez viszont hamar felismerte an-
nak ritka költői tehetségét, s jel-
lemének, egyéniségének zaklatott 
kilengéseit inkább a költőlét ter-
mészetes elemeinek, semmint a be-
tegség aggasztó híradásainak vélte. 

Vágó Márta. végül Berlinben 
ment férjhez, József Attila pedig 
évekig Szántó Judittal élt együtt. 
1936-ban, a szakítás után nyolc év-
vel sodorja, ismét egymás mellé 
őket az élet. Márta a Szép Szó 
szerkesztőségének titkárnőféléje, a 
„fiúk."-nak, Ignotus Pálnak, Fej tő  
Ferencnek és a többieknek készsé-
ges segítőtársa, szellemi partnere. 
József Attila pedig az induló folyó-
iratnak elismerten vezet ő  költője, 
egyre rosszabb idegállapotban, be-
tegséggel küzdve, melyet az orvo-
sok akkoriban már egyértelm űen 
diagnosztizáltak. Az emlékezések e 
részben, erről a tragikus korszak-
ról szólva sokkal hitelesebbek, hi-
szen. Vágó Márta — jóllehet kap-
cšolátuk testi vonatkozásban ekkor 
teljesedett be -- „kívülr ől" tudta 
már nézni József Attilát, az embert. 
Viszont annál bensőségesebb kap-
csolatba került verseivel, melyekre 
vonatkozóan jó néhány igen érté-
kes magyarázatot, adalékot közöl. 
Ezeknek súlyát szemernyivel sem 
csökkenti, hogy itt-ott talán rosz-
szul emlékezett a költ ő  személyes 
közléseire, magyarázataira. Ahogy 
számot ad. József Attila érzelmi ki-
lengéseiről, egyre súlyosbodó dep-
ressziójáról, melyet csak, olykor-oly-
kor szakítottak meg átmeneti re-
missziók, az perdöntően bizonyít-
hatja az orvosi diagnózisok helyes 
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voltát. Vágó Márta azért is hiteles 
tanú, mert a jelek szerint egyálta-
lán nem volt tisztában azzal, . mi-
lyen., súlyos állapotban volt József 
Attila. Egy helyütt ezt írja: „Új 
analitikusával nem tudta a szüksé-
ges indulatáttételt létrehozni. Lel-
kének azokban a rejtett zugaiban, 
ahol a férfianalitikus az apát rep-
rezentálhatta, bizonyára túl sok ha-
rag húzódott meg az apa iránt, aki 
kiskorában elhagyta. Nőanalitikusá-
val szemben viszont még előbb meg-
szűnt a bizalma, az analízis kereteit 
áttörő  indulatáttételt mégis azon 
belül igyekezett értelmezni és felol-
dani." Az „új analitikus" — Bak Ró-
bert volt. Nála azonban József At-
tila nem kaphatott analitikus keze-
lést, hiszen kétségtelen tény volt 
ekkor már, hogy a költ ő  súlyos tu-
dathasadásos folyamata egyre er ő-
sebbé vált. „Márpedig Bak Róbert 
kollégái nagy többségével s magá-
val Freuddal is egyetért ően azt val-
lotta, hogy a pszichoanalitikus el-
mélet és belátás ugyan sokban el ő -
mozdítja a szkizofréniás kórfolya-
matok tudományos megértését, de 
ezek a pszichoanalitikus kezelés 
eszközeivel lényegileg nem befolyá-
solhatók -- sem jó, sem egyébként 
rossz irányban. Bak Róbert tehát 
nem is kísérletezett semmiféle ana-
litikus kezeléssel József Attila ese-
tében, hanem •a pszichiátriai tanács-
adásnak, irányításnak és befolyáso-
lásnak a megért ő  orvos barát szá-
mára rendelkezésre álló eszközeivel 
igyekezett a lehet őséghez képest 
szociábilisan tartani és megnyug-
tatni a szenvedő  költőt. Egyébként 
a pszichiátriai kezelést a betegség 
egy kritikus fázisában Benedek 
László  professzor irányította, . a bu-
dapesti elmeklinika akkori vezet ője, 
akinél Bak Róbert dolgozott." (Az 
idézet forrása Szalai Sándor Emlé-
kezés József Attila orvosára című. 
a Kortársban megjelent tanulmá-
nya, melynek alapján kiegészíthet ő  
a 192. jegyzet hiányzó évszáma: Bak 
Róbert ugyanis 1908-ban született.) 

Még egyszer szeretnénk hangsúlyoz-
ni: Vágó Márta azért hiteles tanú 
ebben a második fejezetben, _ mert 
a jelek szerint nem tudott arról, 
amiről a költő  orvosai; leírásai, be-
számolói ilyesformán sokszor akár 
egy pszichiátriai tankönyvnek is ér-
dekes illusztrációi lehetnének. E 
fejezetnek értékét csak növeli, hogy 
leírásai sokkal életszerűbbek, néhol 
szépírói mértékkel mérhet őek. 

Kár, hogy a kötet olvasója bi-
zony sokszor kerül meglehetősen 
nehéz helyzetbe. Aki nekikezd Vágó 
Márta könyvének, jól teszi, ha leg-
alább három, de inkább négy 
könyvjelzőt szerez be, s azokat el-
helyezi József Attila és Vágó Márta 
különböző  helyen találhatd levelei-
nél és a jegyzeteknél (melyeket kü-
lönben példamutató gondossággal 
és hozzáértéssel készített el Fehér 
Erzsébet, a József Attila-filológia 
kitűnő  művelője; a kötet szerkezete 
nyilván őt is megzavarta, ennek tu-
lajdonítható, hogy a jegyzetek kö-
zött olykor átfedések is vannak). A 
kötetet sajtó alá rendezte Takács 
Mária ugyancsak elismerésre méltó 
munkát végzett. •A könyv kett ős 
jegyzetelését ugyan könnyen el le-
hetett volna kerülni, ha József Atti-
la és Vágó Márta levelei — ahogy 
a valóságban is, megírásuk idején 
— keletkezésük sorrendjében követ-
nék. egymást. Feltétlenül ki kellett 
volna egészíteni a m űvet viszont 
egy versmutatóval, hiszen Vágó 
Márta értékes, olykor hiánypótló 
közlései így elvesznek az emlékezés 
szövegében. S ugyanígy elkelt volna 
egy névmutató, melyet egyetlen 
igazán szakszerű  munka sem nélkü-
lözhet. 

Mindez persze apró szepl ő  csu-
pán, melyeket talán azért kellett 
volna elkerülni, mert Vágó Márta 
könyve mindenképpen fontos és 
alapvető  darabja a József Attila-iro-
dalomnak, s ráadásul olyan könyv, 
melyet aZ igényes olvasó is tanul-
sággal, haszonnal és élvezettel for-
gathat. 

RÓNAY LÁSZLÓ 
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FORRÁSÉRTÉKŰ  M Ű  

PETKOVICS KÁLMÁN: A mostoha barázda. 
Forum, Újvidék, 1977. 

Fontos művet, alapkönyvet tett le 
az asztalunkra Petkovics Kálmán, 
A mostoha barázdát. E nagyívű  tár-
sadalomrajz Észak-Bácska kun szál-
lásainak, apró jobbágyfalvainak, 
már a török hódoltság előtt virág-
zó mezővárosainak, uradalmi köz-
pontjainak, vásárhelyeinek — vagy 
ahogy az els ő  helytörténeti és te-
lepüléstörténeti összefoglaló tanul-
mánycím mondja: a Granicsárok 
földjének — vizsgálatával indul, 
hogy a kisebb-nagyobb társadalmi 
egységek és közösségek több évszá-
zadot átfogó életének izgalmas, ol-
vasmányos és dokumentumszer ű  
megelevenítése után közelmúltun-
kig is eljusson. Az 1945 decembe-
rétől 1946 tavaszáig tartó földosz-
tásig, a görcsök között, vajúdva 
születő  új világig, a kor modern 
eszméinek érintésére változó társa-
dalmi és gazdasági körülmények 
rajzáig és tovább, mindazoknak a 
kérdéseknek a feszegetéséig — és 
megválaszolásáig —, amelyek élét-
bevágóan foglalkoztatnak bennün-
ket. 

Nyilvánvaló, hogy eközben a 
jobbágyok, zsellérek, földesurak és 
földigénylők világával, a reményke-
dő  és megcsalattatott emberek lá-
zadásaival, szociális mozgalmaival 
éppúgy megismerkedünk, mint a tá-
junkat csaknem mindvégig jellem-
ző  lesújtó állapotokkal, a létmini-
mum határán élő  agrárproletariá-
tus tengődésével, nyomorgásával. 
Még akkor is, amikor a második, 
immár a mi időnkben játszódó föld-
osztás után végérvényesen földhöz 
jutottak. Mert a „zsíros bácskai 
föld" nemcsak megérdemelt jussot 
jelentett ezen a tájon, hanem he-
tedíziglen tartó gondot, büntetést 
is, hiszen egyszer az adó, közteher 
volt nagy, máskor az . elemi csapás 
s a vergődő  nincstelenek gyermek-
szaporulata — harmadszor a szö-
vetkezeti mozgalom sült el balul, 
legvégül pedig a magatehetetlen, 
idős földművesekkel és humánus 
körülmények között történ ő  nyug-
díjaztatásukkal gyűltek meg a ba-
jok. 

Gyakorlatilag tehát a gonddal, 
kilátástalansággal való küzdés min-
dig is jellemezte ezt a Petkovics 
Kálmán feltárta világot, mivel még 
a négy holdnál kevesebb földdel 
rendelkező  társadalmi réteghez is 
körülbelül százezer ember kötődött 
és kötődik, hogy a parasztgazda-
ságok túlhaladott termelési alakza-
tairól, a bomló tanyavilágról, a vá-
ros és falu között ingázó kétlaki-
akról meg az ideiglenes munkavál-
lalásra külföldre fölkereked ők, ki-
tántorgók gondjairól ne is beszél-
jünk. 

Észak-Bácska falvainak, városai-
nak, fejlődő  vagy visszafejlődő  te-
lepüléseinek, életkörülményei, von-
zás és taszítás tényez ői Petkovics 
Kálmán könyvében úgy világosod-
nak meg előttünk, mint múltunk 
és jelenünk történelmének legizgal-
masabb lapjai. Ezek a lapok pedig 
a szociológiai, szociográfiai, statisz-
tikai és helyenként a riporteri ku-
tatásokkal átszőve, színesítve egy-
értelműen azt bizonyítják, tudato-
sítják, hogy a röghöz kötött sze-
génység, maradiság és bizonytalan-
ság bűvkörében lelassulnak a tár-
sadalmi mozgások, konzerválódnak 
a gazdasági és társada&rni állapo-
tok. S az életkörülmények válto-
zása, a nemzedéki útkeresés sem 
akkor gyorsul fel, amikor ;,este a 
kemence mellé szorul be a család, 
s a mestergerendáról lógó petró-
leumlámpa fényénél mondja el az 
ember újra azt a régi históriát", 
hanem akkor, amikor az emberek-
ben már tudatosodik a változás, 
változtatni akarás szükségessége és 
lehetősége, mint a Városok, falvak, 
szállások ... című  negyedik fejezet-
ben is, ahol Zentáról, Szabadkáról, 
Kanizsáról, Kishegyesr ől, Topolyá-
ról, Bácsszőlősről, Palicsról, Tor-
nyosról, Gunarasról, Csantavérr ő l, 
Martonosról és egy sereg kisebb-
nagyobb településről olvashatunk 
oly érzékletes és találó sorokat. 
Ahogy például az egyedülállóan lí-
rai hangú 196. oldalon is: „Fogyat-
kozva bár, de állnak Szabadka haj-
dani nagy pusztáin a szállások, itt 
van még az akáclombos, szabat! ke- 
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mencés, paskomos, széljárta világ, 
ahol nincsen se járda, se villany, 
ahol sár van és por van, az orvos 
vendégségbe se jár ki, itt bábaasz-
szony nélkül születnek a gyerekek, 
és télen, mikor süvöltenek a jeges 
szelek és hófúvás van, szenvedés 
az iskolába menés ..." 

De azért mennek a gyerekek, 
„az ő  életük vándorútja már hosz-
szább, időben és térben nagyobb 
távlatok felé kanyarog" — még ak-
kor is, ha „innen a szállásról csak 
a városháza, tornya látszik", s az 
is csak derült időben, mikor süt a 
nap. 

Persze Petkovics Kálmán könyve 
korántsem a parasztsorból kiemel-
kedő, tanyákról, falvakból elrugasz-
kodó — és vissza tán sosem térő  
— fiatalokról, agronómusokká, taní-
tókká, orvosokká, üzemmérnökök-
ké váló értelmiségiekről szól, ha-
nem az ő  készülődéseiket, elvágyó-
dásaikat is jelezve mindenekel ő tt 
azokról, akik a földért vívott küz-
delemben — hol az éhség, hol a 
közösség parancsszavára — a lábu-
kat is megvetették, s az „ezen a 
földön élni és halni kell" fogalmát 
is megtanulták, s a legkevésbé sem 
ünnepi, emelkedett hangzású mon-
dat értelmét egész életükben érez-
ték, tapasztalták, a vele járó jó 
és rossz dolgokkal együtt. 

A könyv legszebb fejezetei azok, 
amelyek a régi szokások és tudat-
formák mellett szület ő  új világról, 
a falu szocialista átalakulásáról s 
a pezsgés éveiben elkövetett kisebb-
nagyobb hibákról, torzulásokról, 
fogyatékosságokról szólnak. F őképp 
azért, mert Petkovics Kálmán mind-
végig tárgyilagos és tudományos 
vizsgálatnak vetette alá, az érdekl ő -
dése és érdeklődésünk körébe vont 
kérdéseket, megoldásra váró elmé-
leti és gyakorlati feladatokat, s vizs-
gálódásának helyenként fölöttébb 
bonyolult tárgyát is színesen, érde-
kesen, élvezetesen, a lényeget kife-
jezően tudta. szemléltetni. Mint pél-
dául a 171. oldalon is, ahol Szabad-
kának az utóbbi időben megindult 
fejlődéséről így ír: 

„Miben rejlik Szabadka csábító-
ereje? A jómódú város régi nagy 
híre? Az a vastag, zsíros jólét, ami-
ről Mikszáth Kálmán írt 1880-ban? 
Ne ámítsuk magunkat. Nincs ennek 
a városnak vonzása, itt is a falu  

taszító erői m űködnek. (A kieme-
lés tőlem. Sz. I.) Ez természetesen 
nem változtat a tényeken, a szá-
mok nyelvén elmondott igazságo-
kon: Szabadka intenzíven urbanizá-
lódik, és ha elfogadjuk a szocioló-
gusok ismert következtetéseit, mi-
szerint ez a folyamat arányos a 
műszaki haladással, akkor nincs ók 
az aggodalomra. A jövő  nemzedé-
kek, hálásak lesznek a mostani ál-
dozatokért." 

És hogy olykor a tárgyilagos tü-
dóson, illetve a tudós tárgyilagos-
ságán kívül a szépírói lélek is meg-
szólal Petkovics Kálmánban, arra 
Al idős földm űvesek és A község-
háza mellett című  fejezetekben ta-
lálhatunk néhány szép példát. Az 
egyik ilyen leírás szinte Jaroslav 
Hasek-i és Franz Kafka-i módon 
igy testi a polgárok, vagyis a kis-
emberek találkozását az „állam-
mal": 

„A kisember előtt félelmetesen 
áll roppant hatalmával á titokzatos 
állam. A mindenható. A szenvtelen, 
rideg gépezet, amelyben a legki-
sebb csavar is a hatalmát fitogtat-
ja. Már a bejáratnál megszólal a 
hivatal. Hova? Milyen ügyben? El-
lenőriz. Papírt kér. Gyanakodik. 
Igazoltat. Utasít. Az állam felhúzza 
a könyökvédőt, ráhajol a tolóab-
lak párkányára, összevonja a sze-
möldökét. Ezt bírálják leginkább 
a földművesek. Feszélyezi őket a 
hivatal. Borús a kedvük, ha oda 
kell menni. Az ördög tudja, miért, 
s mennyi rossz tapasztalat gyülem-
lett itt össze ... Talán a nagy múlt 
kísért? A baj az, hogy gyakran azo-
nosítják a hivatalt a politikával. 
Sőt! Néha az önigazgatással is." 

Az ilyen és hasonló sorokért, a 
felhalmozott — s az elemzett, jól 
megvilágított — tényanyagért érde-
mes elolvasni ezt a forrásértékű  
könyvet. Meg azért, mert önisme-
retünket, társadalmi tisztánlátásun-
kat segíti elő. Olyannyira, hogy A 
mostoha barázdával akár a helyen-
ként sémákba szorított, merevített 
történelemtanításunkat is föl lehet-
ne frissíteni. 

Végezetül pedig hadd zárjam ezt 
a recenziót azzal, amit Petkovics 
Kálmán könyvének olvasásakor ír-
tam le széljegyzetként magamnak: 
Jó dolog jót írni. Jó könyvről öröm 
is! 

SZŰCS IMRE 
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EGY KÖLTŐ  ÉLETE - MINIKÖNYVBEN 

URBÁN JÁNOS: Őstehetség. 
Jugoszláviai Gyűjtők Egyesülete, Újvidék, 1977. 

Nemcsak az idei Csépe-emléknapok 
rendezvénysorozatát, de az egész ju-
goszláviai magyar irodalmat" tette 
gazdagabbá egy új kiadvánnyal a 
Jugoszláviai Gyűjtők Egyesülete. 
A Kishegyesen immár hagyomá-
nyosan megrendezett emléknapok 
alkalmából ugyanis sajtó alá ren-
dezte és a Csépe-kedvel ők kezébe 
adta Urbán János Őstehetség című , 
Csépe Imréről szóló életrajzát. De 
ha emellett figyelembe vesszük 
még azt is, hogy ez a minikönyvek 
sorozatában megjelent életrajz rö-
vid időn belül — az újvidéki Forum 
keretében tevékenyked ő  Hobby 
Klub eddigi gyakorlata szerint — 
szerbhorvát nyelven is könyvpiacra 
kerül, akkor ebben a vállalkozás-
ban nem., csupán a Csépe-tisztelet 
bizonyítékát kell köszöntenünk, ha-
nem ugyanakkor annak a törek-
vésnek a szorgalmas ápolását is, 
amely egy újabb lehetőségét kínál-
ja fel a nemzetek és nemzetiségek 
irodalma kölcsönös megismerésé-
nek. 

Kizárólag csak a jugoszláviai 
magyar irodalom vonatkozásaiban 
ennek a könyvnek a jelent ősége 
mindenekelőtt az életrajzi jellegé-
ben van. Köztudomású ugyanis, 
hogy íróink pályájának ilyenfajta 
feldolgozására csak elvétve kerül 
sor, ami persze jelent ős mértékben 
nehezíti íróinknak, irodalmi alkotá-
sainknak még kifejezettebb megis-
merését. Ez a kis könyvecske tehát 
valamiféle elindítója is lehetne egy 
olyan kiadói tevékenységnek, amely 
a vajdasági írók életrajzának fel-
dolgozását jelölné meg feladatául. 

Az Urbán János összeállította 
Csépe-életrajz tehát egyrészt a mi-
nikönyvek gyűjtő inek kellemes meg-
lepetés, másrészt pedig azoknak az 
írodalombarátoknak, akik Csépe 
verseihez, népies tárgyú és hangvé- 

telű  novelláihoz különösképpen von-
zódnak. Az Őstehetség ugyanakkor 
értékes kordokumentum is, hiszen 
az író életének egy-egy jelent ősebb 
állomását ismertetve azoknak a 
társadalmi viszonyoknak, emberi 
kapcsolatoknak és létformáknak a 
körvonalazását sem kerüli meg, 
amelyek a harmincas-negyvenes 
évek sorsfordulóit jellemezték. 

Az író életrajzi adataiban  való 
könnyebb tájékozódást szolgálja a 
könyv szövegének az a fajta elren-
dezése, tagolása, amely a fejezetek 
és fejezetcímek helyett az adatokat 
az egymást követő  évek eseményei 
szerint csoportosítja. Így, ha az ér-
dekel bennünket, hogy például 1944-
ben (vagy az író életének bárme-
lyik más évében) hol dolgozott 
Csépe Imre, kikkel barátkozott, mi-
ket írt és milyen írói magatartást 
tanúsított, csak ki kell keresni az 
1944-gyel jelölt szakaszt, és máris 
előttünk až életrajz ide vonatkozó 
adat- és eseménygyűjteménye. Az 
olvasmányosság szempontjait véve 
figyelembe, feltétlenül elismeréssel 
kell szólnunk árról, hogy a szigorú 
tényanyag ismertetésén kívül Urbán 
János munkájába a barátok, isme-
rősök, és családtagok visszaemléke-
zései, Csépe Imréhez fűződő  sze-
mélyes élményei is bekerültek: Az 
érdekes fotómelléklet és Andruskó 
Károly miniatűr linómetszetei mind 
tartalmilag, mind pedig hangula-
tilag kitűnően egészítik ki az Ős-
tehetség című  Bada István szerkesz-
tette minikönyvet. 

Ha a Csépe-életrajz fogyatékossá-
gáról is szólni kívánunk, akkor el-
sősorban a szöveg gyérebb írói gon-
dozottságát kell megemlítenünk. A 
leegyszerűsített életrajzírói igény 
helyett Csépe Imre életútja válasz-
tékosabb megfogalmazást érdemelt 
volna. Urbán Jánostól — úgy hisz-
szük —• ez joggal el is várható. 

FEKETE ELVIRA 
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A SZÁMONKÉRÉS SZENVEDÉLYE 

BOSNYÁK ISTVÁN: Ellenversek, ethoszok. 
A szerző  kiadása, Újvidék, 1977. 

Vannak közlendők, melyeket sem-
miféle más műfaj nem tud magá-
ba fogadni, csak a vers. A kimond-
hatatlannak szénsavasan torkot szo-
rító kimondásához csak a vers zár-
tabb, szorosabb, nagyobb feszít őe-
rőt elbíró keretei kínálkoznak. Bos-
nyák István azonban, aki -- saját 
bevallása szerint — nem költ ő , csu-
pán az alkalommal él, még a ke-
ményre kalapált tömör sorok exhi-
bícióját is sokallja. Jelbeszédbe 
menekül, a „nem mondhatom el 
senkinek, elmondom hát mindenki-
nek" paradoxonát is megcáfolva. 
Mert nem mindenkihez szól. Még 
csak nem is vájt fülűekhez intézi 
szenvedélytől sistergő  szavait, ha-
nem egy egészen kis baráti, vagy 
harcostársi körhöz, Domihoz, Mó-
rihoz, T. 0.-hoz, tele homályos uta-
lással, titokzatosnak tűnő  vonatko-
zásokkal, melyeket csak azok érte-
nek, akikhez ezek a versek íródtak. 

Az avatatlan olvasó nem sejti, 
micsoda dráma játszódik le a szá-
mára rejtelmes célzások és utalá-
sok mögött. Nem tudja, miről van 
szó, következőleg nem a dráma tar-
talma vagy cselekménye tartja fog-
va. De az epigramma stílusát kö-
vető  néhány soros ellentmondásos 
versek mégis csodálatosképp töké-
letesen éreztetni tudják a bennük 
rejlő  feszültséget. A kesernyésen 
felcsapó indulat, a számonkérés és 
szemrehányás szenvedélye, aztán a 
rezignált lemondás, s csak itt-ott 
a váratlanul felcsillanó remény az, 
ami kisüt ezekből a zárt sorokból, 
amelyek már. azért is izgalmasak, 
mert érthetetlenek. Az embernek 
néha Stefan George versei jutnak 
eszébe, azokban volt ilyen megej-
tően szép az érthétetlenség, s nyug-
talanító a megfejthetetlen titok. A 
mondanivalótól függetlenül tehát, 
csak a szavak végs ő  teherbíró ké-
pességét kihasználva hatnak Bos-
nyák István versei ebben a rejt őz-
ködő  feltárulkozásban. 

Persze, csak annyiban lírai ver-
sek gyűjteménye a kis könyv, 
amennyiben a költő  — mégiscsak 
ez a szó illik ide! — a magáraha-
gyatottságát panaszolja, a társta-
lanságát valamiféle közös ügy után, 
az önérzetes személyi vallomás 
hangján: 

hívei kiköpték 
nem azért mert langyosnak 
nem azért mert langyosnak 
azért mert nagyon is 
forrónak találtatott 

Mindez csaknem mindig morá-
lis pozíciókról hangzik el. ítéletet 
nem is mondva, csak éreztetve: 
gúnnyal és öngúnnyal undort és 
megvetést a banálissal, a hétközna-
pival, a közönségessel szemben. A 
szárnyszegettség tehetetlen dühe, 
az eseménytelenség mindent meg- 
bénító unalma bujkál a sorok kö-
zött, Vitriolos persziflázsok, s átko-
zódó parafrázisok váltják egymást 
ebben a végig irodalmi atmoszférát 
árasztó gyűjteményben, amelynek 
központi problémája, hogy „nincs 
a versnek életre hívója". 

S bár szerelemről is szó esik, 
nem kevesebb szenvedéllyel, mint 
az irodalomról, s olyan áhítattal, 
amihez a „mozduló herbáriumvi-
rág" ad méltó befejezést, a kötet 
„életre hívója" mer őben irodalmi. 

Másképpen talán meg se szület-
hetett volna a négysoros fohász: 

élni és írni 
fehér papíron 
kenyéren és vízen 
feketén 

S ez teszi, hogy menteget őző  
bevezet ő  és igazolást kereső  utó-
szó ellenére mégiscsak azt kell érez-
nünk: költővel van dolgunk. 

HERCEG JÁNOS 
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AZ IDŐSZEMLÉLET EGY MODERN REGÉNYBEN 

GION NÁNDOR: Latroknak is játszott. 
Forum, Újvidék, 1976. 

A könyv két darabja egyikének, a Rózsaméznek a megírásakor Gion 
egyértelműen visszakanyarodott az immár „klasszikusnak." min ősíthető  
ábrázoló eszközök alkalmazásához. Els ősorban arra gondolok, hogy a pol-
gári nagyepika egyik megjelenítési módját szorgalmazta. A maga által 
teremtett regénybeli világhoz igyekszik a mindentudó mesél ő  és minden-
hol jelen., levő  íróként viszonyulni. Ily módon arra törekszik, hogy a cse-
lekménysor, a „mese", - valószínűnek és meggyőzően hasson az olvasóra. 
Mert Gion egyik fő  erőssége a mesélt anyag gazdagsága. Közvetlen és 
közvetett módon. óriási „begy űjtést" végzett, alkotói képességein mú 
lott, hogy az élményanyagot hogyan tudta egységgé formálni. Ekkor 
jutott igazi szerephez már az el őző  műveiben tapasztalt szelektálási és 
koncentráló képessége. Ennek eredménye a m ű  sajátos dinamikája, a 
cselekménysor sajátos lejátszódási folyamata. Ez a folyamat lineáris-
történelmi idősíkon, bontakozik ki. A kronológiai eseményfelsorolás, a 
múltból. közeledve a mesélés jelen pillanatáig, szintén „klasszikus" esz-
köz. Legtöbbször egy id ősík van jelen. Amennyiben több idősík alakul 
ki a történés dinamikus megjelenítése folyamán, úgy akkor azok vi-
lágos felismerése és könnyű  elválaszthatósága egymástól arra utal, hogy 
a szerző  a regény egyik fontos elemét, az id őt, nem találta nehézség-
nek műve megírásakor. Úgy találta, az általa választott lineáris-törté-
nelmi. időszemlélet alkalmas volt mondanivalójának adekvát • kifejezésére. 

Mert Giont nem annyira a m ű  formai problémái érdeklik, hanem 
a gazdag mesélés folyamán kibontakoztatható eszmei mondanivaló. De 
mint: kiderül, épp az eszmei üzenet hiteles kimondása vezetett a Rózsa-
mézben a formabontáshoz. Ez pedig az id őszemlélet bizonyos fokú ket-
tősségében jut kifejezésre. 

A Rózsamézben, és azon túl a Latroknak is játszott-ciklus eddig 
megjelent első  kötetében, a Virágos katonában is, az eszmei üzenet 
két hordozója. Gallai István és Török Ádám. Kett őjük sorsának alakulása 
képezi a mű  alapanyagát, e köré csoportosul, mintegy koncentrikus 
köröket alkotva, egyes családok, utcák, városrészek és -- végeredmény-
ben Szenttamás történetének egy korszaka. Egy másik ismertet őm-
ben arra igyekeztem rámutatni, hogy a történelmi események folyá-
sában a két főhős világnézete statikus, azaz a társadalmi események 
jóformán semmit sem változtatnak a világról alkotott képükön. .Gallal 
István a békítő , a megértő , barátja, Török Ádám, a vajdasági magyar 
irodalom Michael Kohlhaasa, magányos farkasként veszi fel a küzdel-
met az igazságtalan társadalommal szemben. Gion írói képességeinek 
és elképzelésének köszönhetjük azt, hogy kett őjük alakja kiemelkedik 
a többi nagyon is realisztikusan ábrázolt, szerepl ő  közül. Épp a be-, 
léjük sűrített és a bel őlük kiáradó eszmei üzenet miatt történetük túl-
nő  az egyedi eseten, immár mitikus vonásokat vesz fel. Gallai István és 
Török Ádám élete egyedi sors és példázat egyszerre. Hiszen sorsuk is-
métlődésekben gazdag; vonatkozik ez els ősorban Török Ádámra. Eddigi 
életútja egy szerep számtalan újrajátszása, amelynek egyes mozzanatai 
egyenesen rituálisak. Gondoljunk csak visszatéréseire a börtönb ől. Bár-
mihez is kezd e két hős, pályájuk nem lineáris, hanem önmagába visz-
szatérő  kör. Úgy tűnik, csak térben élnek, cselekedeteik körforgása ta-
gadhatatlan. 

Az eszmei üzenet erőteljes sugárzása, gyakran beer őltetése a rea-
lisztikus közegbe, a Rózsamézben „csodához" vezetett: a széles lineáris-
történelmi időszemlélet mellett fellelhetjük, íme, a mitikus-ciklikus id ő-
szemlélet csíráit is. Jegyzetem célja nem az volt, hogy ennek a jelen-
ségnek a mű  értékbeli vonatkozásaira kifejtett ráhatását mutassam ki, 
hanem egy ritka pillanat megragadása egyik modern regényünkben. 

VARGA ISTVÁN 
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MEGJELENT AZ ÉLETJEL KÖNYVEK 13. KÖTETE 

JVappa/oIz /1orgowja 
(Válogatás a Rukovet munkatársainak 1972 és 1976 között 

megjelent írásaiból) 

Az írók kölcsönös megismertetését, az egymás mel-
lett élés törekvésének megvalósítását kívánja az Életjel 
ezzel a könyvvel szolgálni. 

A Rukovet című  irodalmi és társadalmi folyóiratnak 
és kiadói osztályának, az Osvitnak a gondozásában már 
több jugoszláviai magyar szerző  alkotása megjelent. A 
szerbhorvát nyelven alkotó szabadkai írók munkásságá-
ról azonban ezúttal kap először átfogó áttekintést a ma-
gyar olvasó, mert munkáikkal eddig csupán lapjaink ha-
sábjain találkozhatott. 

A Rukovet és az Osvit szerkeszt őségével folytatott 
megbeszélés eredményeként közülük ebben .a kötetben 
csak azok szerepelnek, akik az 1972 és 1976 közti id ő-
szakban, tehát az utóbbi öt évben a folyóiratban vagy 
annak kiadványaiban verset vagy novellát jelentettek 
meg. Mivel a szerkesztő  más irodalmi műfajhoz tartozó 
írásokat nem vett fel, e gyűjtemény nem nyújthat teljes 
képet a Szabadkán él ő  szerb és horvát írók munkássá-
gáról. Igy is azonban jól érzékelteti vers- és prózaviláguk 
sokszínűségét, mert a kiadó arra törekedett, hogy leg-
jellemzőbb témakörükben és alkotói módszerükben mu-
tassa be őket. 

A válogatás közös munka, de az anyag végleges ösz-
szeállítását Urbán János végezte. 

A szerzők — korukra való tekintet nélkül — betű-
rendben szerepelnek, műveiket pedig szabadkai fordí-
tók ültették át magyar nyelvre. 

A 19 költő  és 8 író műveit tartalmazó, ízléses kiállí-
tású, 136 oldalas könyv megrendelhet ő  a szabadkai Velj-
ko Vlahović  Munkásegyetemen. Előfizetési ára 40, bolti 
ára pedig 50 dinár. 
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