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MOLCER MÁTYÁS 

MESTERSÉGEMRŐ L 

Milkó Córának szeretettel 

és ujjrendbe rakom fegyelmezetten 
csontos ujjaimat, elérkezik csak 
úgy természetesen kezemnek álma. 
Álmában futamok fogásait — fel 
és le — gyötri szünetlen, általában 
minden félrevonó ajánlkozást már 
kezdett ől fogva kirekeszt. Napok vonulnak 
így és hónapok és az évek; és én 
átélem kimerülve egy magányos 
zárójelben. El őbbi ténykedésem 
záruló futamát id őm törékeny 
mintává teszi. Szinte rés a résbe 
szárad és a kidolgozott eredmény 
szétfolyik. Vonulóban álmosító 
némasága közelít felém, kifárad 
gépi mozdulatom s tolókocsin jár 
értelmem. Leteszem magam mögé ím 
ittmaradt magamat, s nyitott egekbe 
térül volt hivatásom alkotása 

163 



DÉR ZOLTÁN 

KARRIER 

Lélekjelenlét és jó kondíció! Nagy baj már nem lehet — biztatta magát 
Laguna György könyvkötő  és futballbíró. De a kétség újra széttárta feje 
fölött nagy denevérszárnyát. Mennyi minden kell még ahhoz, hogy a 
közelgő  nagy magasságon imponáló ívben átlendüljön!? Pedig ha ez 
sikerül, már markában is maradt az isten lába, amely után hiába kapkodott 
annyi éven át. Mennyi medd ő  kísérlet! A főiskolán a versek, aztán az 
újságírás! Mindkettőbe belebukott. Most is verítékezni kezd, ha eszébe 
jut az a szörnyű  éjszaka a bárban, mikor Zádor, az országos hír ű  költő  
berúgott, s ott mindenki füle hallatára kijelentette: „Laguna, Laguna, 
mosna el az árvíz!" Dermedt csönd lett, s ebben a csöndben Zádor irgal-
matlan egykedvűséggel elismételte: „Igen, málós vagy, barátom, mint a 
lagunák, de ne félj, nem vagy magad, s neked legalább szép a feleséged." 
Még szerencse, hogy a zenekar megváltó hangzavara kitört, s Zádor an-
gyali ábrázattal, mintha semmi sem történt volna, elmerült a konyakos-
pohár gyönyörében. 

Laguna meghúzta szöges cipőjén a fűzőt, sípját a kezébe vette, órá-
jára nézett, s elkezdte az edzést. A városszéli elhanyagolt kis pályán egy 
lélek sem volt, s ennek örült. Nekiiramodott a partvonal mentén. Erély, 
méltóság, gyorsaság! Ywans, a híres angol bíró járt az eszében, aki úgy 
futott egyik kaputól a másikig, mintha maga is játszana. Ezt nem 
szabad, mert kineveti a közönség, de mindenütt ott kell lennie. Ezt a 
meccset végre neki kell megnyernie. S aztán kinyílnak el őtte a nagy 
stadionok, az olasz, az angol, a brazil arénák, olimpia, világbajnokság! 
Csak most közbe ne jöjjön valami. 

Annak idején, mikor a versírást abbahagyta, sokkal egyszer űbbnek 
gondolta az egészet. Eleinte ment is, mint a karikacsapás. Az újságban 
néhányszor lelkesen méltatta Lócsánt, a játékvezet ő-szövetség elnökét. S 
mikor maga is végre pályára lépett, néhány hónap múlva írt egy cikket 
az előnyszabály értelmezéséről, s ebben a szövetség legtekintélyesebb 
bíráinak gyakorlatából vett példákkal bizonyította, hogy az intelligencia 
és a helyzetfölismerő  készség mennyire fontos az el őnyszabály alkalma-
zásánál. Fölfigyelt rá a szakma. Két év múltán már els ő  ligás mérkő-
zéseket bíztak rá. 

De aztán minden nehezebb lett. A nagyobb meccsekre a sajtó is 
éberebben és harapósabban figyelt. A közönség gorombaságait hamar meg-
szokta, a füttykoncertben még kéjelgett is. Hogy gesztusainak jelent ősége 
van, ilyenkor -- sok ezer néz ő  indulatával szemben, a ráirányuló figyelem 
perzselő  tüzében — érezte igazán. És ilyenkor érezte, hogy Adél, a fele-
sége is elérte, amit akart. A páholyokban mindenki őt nézte: hogy viseli 
a férjére zúduló szidalmakat. Adél szeme kifényesedett ilyenkor, de olyan 
fölénnyel és méltósággal viselkedett, mint az angol királyn ő , ha megjele-
nik egy-egy mérkőzésen. 

Igen, Adél. Tőle még a bivaly is megtáltosodna. Ahogy át tudja 
élni a parádés teljesítményeket. Ahogy nézni tud, abban együtt van hála, 
áhít, rnegrendultség s valami intim cinkosság, amely azt sugallja: én 
és csak én értelek téged igazán. Helyes és természetes, hogy a többiek-
nek is tetszel, de ők csak egyszerű  nézők és hallgatók, de én, én, Titeli 
Adél együtt hálok a gondolataiddal s mindeneddel. Ett ől, ettől a meghitt 
sugárzástól bolondult meg Zádor is. Az utolsó sorokat már egyenesen 
Adélnak mondta: 
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Sóhegyet rágtam át, míg hozzád jutottam, 
Rühes bestiák elől futottam. 
Égbe nyilalló orgonasípok, 
Ti is szennyvízzel itattok. 
Most Bach hömpölyög és sirály köröz fölöttem, 
Hogy öled édenében kikötöttem. 

„Öled édene!" Hát csoda, hogy ett ől az az éden ...? Nem vitás: ez 
már pőre szeretkezés volt. Nyílt színen. Adél szeme hármas forróságra 
kapcsolt, kitágult, s úgy parázslott, hogy az Északi-sark jege is átlyukadt 
volna tőle. Hogy Laguna György férji méltóságán lyuk támadt, az biztos. 

„No jöjjön, szépasszony!" — mondta Zádor a matiné után, s Adél 
ezt olyan természetesnek vette, mintha gyerekkoruk óta ismernék egy-
mást, mintha Zádor fáradságára gyógyszerként egyenesen őt rendelték 
volna a költészet istenei. 

Laguna azóta sem érti, miért lohadt le olyan hamar Zádor érdekl ő-
dése. Akkoriban sokat töprengett ezen. Adél egyszer egyenesen tudtára is 
adta. Miért ne? Nem rendelkezik ő  mindazzal, amire egy nagy költőnek 
szüksége van? És Laguna, bár kereste az ellenérveket, szorongva és egyre 
keserűbben érezte: Adélnak igaza van. Még szebb is, mint Zádorné, fia-
talabb is. A verseket úgy ismeri, mint más a táncdalokat. Úgy is él 
velük: jókedvében, bánatában azokat mondogatja, mintha dúdolna. Mi 
kellene még ehhez? Persze a férfiak helyzete sokkal nehezebb. Azoknak 
produkálniok kell. A nőnek csak ámulnia, fénylenie, megértenie. Lagunát 
gyötörte ez az egyenl ő tlenség: költővé tenni, vagy költőfeleséggé. Micsoda 
különbség, micsoda különbség! „Öled édene!" Milyen távolságokon segíti 
át a nőt ez az „éden", s mért ne hihetné valamennyi, hogy őt is átse-
gítheti? 

Akkor úgy volt, hogy elválnak. Adél akarta. Pedig a szülei nagyon 
ellenezték. Főleg az apja. De Adél rájuk se hallgatott. „Elmegyek és kész. 
Nem vesz el? Nem vesz, de amíg akarja, mellette leszek. Ti ezt nem érti-
tek. Itt minden földhöz ragadt, mint egy külteleki piszkos kocsma. Az 
ember él harminc, negyven, ötven évet, s elkopik, mint egy cip ősarok. 
Én olyan közegbe vágyódom, ahol a gyertya fényesebben ég, a virág 
teltebben nyílik, ahol minden, ami szép, bennem akusztikához jut, tágas 
térséghez." 

Az öreg elhűlt, először csak dadogott. Agronómus lévén nem találta 
meg egykönnyen a szükséges szavakat. De aztán annál inkább nekivadult. 

„Lapos, kisszerű? Te vagy ilyen, édes lányom, azért érzed ilyennek 
a világot. Minden életkörben lehet tartalmasan élni, de aki él ősdi, arra 
mindenütt a nihil telepszik. Az a baj, hogy ma mindenki a rekorderekre 
figyel, a szenzációkra. Én is, más is, de azért nem kell megkergülni. 
Megnézzük azt a csodacsatárt, s holnap csináljuk tovább a dolgunkat. 

„Neked Zádor csodacsatár? — fakadt ki Adél. — Látszik, hogy sem-
mit sem értesz az én szomjúságomból." 

„Félek, hogy többet, mint kívánnám. Nem szomjúság az már, lányom, 
hanem részegség. Részeg lepke vagy, érted? És úgy is fogsz járni. Mert 
Zádor, ha nagy költő , akkor nem máról holnapra lett naggyá, hanem 
meg kellett érte dolgoznia, s nehéz elhinnem, hogy akivel együtt volt, 
együtt az ismeretlenségben, az albérletben, hát azt most érted faképnél 
hagyja. S ha megteszi, te is járhatsz úgy, vagy még rosszabbul. Nem 
volna tisztességesebb, vagy hogy a te szavaddal éljek: fényesebb virtus, 
ha a férjeddel együtt kezdenétek valami értelmes dolgot?" 

Adél hallgatott s legyintett. S ez a legyintés azóta is 'föl-fölrémlik 
Laguna agyában, s olyankor a gyomrában rágni kezd a szú. 

Az volt a baj, hogy a könyvkötésben ő  sem látott sok fantáziát. 
Apját még városszerte megbecsülték. Hozzá vitték a nagykönyvtár rit-
kaságait, a messzi városokból is fölkeresték. Mikor a f őiskolára járt, az 
öreg még élt, s a szünetekben elküldte Belgrádba egy nyomdába dolgozni, 
hogy kitanulhassa az új anyagok és eljárások titkát. 

„Művelt ember leszel, s mögötted áll majd ez a m űhely is. Senkinek 
sem leszel kiszolgáltatva. Majd meglátod, mennyi el őny, mennyi öröm 
származik ebb ől" — biztatta az öreg. 
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De hiába bántak vele barátságosan a mesterek, apja hajdani bará-
tai, megtanulta, amit kellett, a művészetet azonban, amelyr ől ábrándo-
zott, a könyvkötésben nem találta meg. Rangosabb szellemi körbe vá-
gyott, igazi művészek közelébe. Így adta fejét a versírásra is. És eleinte 
mutatkozott is a szerencse. Maga is meglep ődött, mikor kiderült: már 
tud igazi verseket írni. 

A nagy T két rokkant vállán 
hurkon csüng a világ reménye. 
Tilalmak, Téboly, T űzözön. 
Ember, curukk az anyaméhbe! 

Állati jó — mondták a fiúk, s akkor esett bele Adél is. Se azel őtt, 
se azóta nem volt olyan boldog. Éjjel-nappal együtt csavarogtak, olvastak, 
hevertek, szeretkeztek. A talponálló keskeny asztala fölött, mikor össze-
néztek, Adél viccesen csücsörített, az orra ett ől, mint a kiscsikóké, finom 
és sűrű  ráncot vetett, a szeme huncutul villogott. Mintha az egész világ 
ártatlan, de mesteri kijátszásának áldomásait ülték volna. Csibészes volt 
és anyáskodó. „Apródocskám, most megfésüllek, ilyen borzasan nem me-
hetsz Alihoz, akarom mondani: Adélhoz." Az ujját fenyítve, figyelmezte-
tőn ráemelte, s mondta bársonyos suhogással: „Hiszen tudod: »Adél 
dús, Adél jó. Lányarcodat a nap meg nem süti nála, Ölében aluszol, á 
széltől is ó ...«" S aztán hirtelen szidást is színlelve nyersen: „Hallod, 
te csirkefogó?!" Hallotta. De még mennyire hallotta. Külön a szöveget, 
külön a beszéd tónusát, Adél monoton nazálisaiban a doromboló erotikát. 
Kicsit orrhangon beszélt, s ha elhallgatott, a csend is parázslott. 

Egyforma frizurát hordtak, hosszú, enyhén hullámosat, de nem 
kócosan s zsírosan, mint a többiek. Az övék mindig selymesen csillogott. 

Egyszer a K,alemegdanon úgy rájuk tört a szerelem, hogy Adél neki-
vetette hátát egy zsákmányolt harckocsinak. Nagyon liheghettek, s nem 
vették észre, hogy az őr megállt mögöttük. Megállt, s aztán tovább 
ment. Szépek voltak. 

S ahogy Laguna György az elhagyott kis pályán most a köröket 
rótta, s ez az emlék is agyára tolult, megállt, hogy kilihegje magát. Igen 
azért a hajdani Adélért még most is meg tudna halni. 

Biztos, hogy a baj a versekkel ked ődött. (5k hozták Adélt, miattuk 
vesztette is el. Még meg se száradt neve az els ő  kinyomtatott versek 
alatt, már besorolták: konzervatív. „Magyarázkodsz, barátom! -- oktatta 
Renolter, a modernség szakért ője. — Tudod, milyen az, mikor valaki 
magyarázkodik a versben? Mintha párzás közben meditálna. Tanuld meg, 
hogy a vers a természet megnyilatkozása. Inkább voníts, barátom, érted? 
A makogás is jobb, mint ez a rigmus.". 

A fiúk mindjobban lekezelték, s Adélban is megfogantak a kétségek. 
Megpróbálkozott hát az igazi modernséggel is: 

Hájas Apolló, most véred veszem. 
Lantunk húrján akasztott melódiák visítnak. 
Üvöltünk, makogunk, vonítunk, 
s lefekszünk Dionüszosznak. 

Renolter kegyesen mosolygott, mikor megmutatta neki: „Látom, igyek-
szel, igyekszel. És nem is reménytelen a meló, mert a sorok mögött már 
ott a bomba, de mért csinálsz köré kalitkát? Robbantani kell, édes-
apám, robbantani!" 

De Laguna nem tudott robbantani. S az anatéma ráülepedett, meg-
kötött rajta, mint a beton: még üvölteni is csak cizellálva tud; még Adél 
ágyában is kádenciára vonaglik. Ráülepedett, lekötötte és megölte a régi 
ihleteket is. Ingerült lett, irigy, . gyanakvó és féltékeny. De attól a gondo-
lattól, hogy Adélt elveszítheti, minden ereje elhagyta. Hallgatott tehát. 
Szerencsére a főiskolát éppen befejezték. Hazajöttek Dunaszékre, s a 
nyaralás nomád gyönyöreiben rövid időre megfeledkeztek irodalomról, 
ambícióról, kudarcokról. Összeházasodtak. 
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Ezután jött Zádor, s vele a jégverés. Egyéves házasok sem voltak. 
Adél, mikor visszajött, nem sokat mesélt, nem rimánkodott: „Lagu- 

na, itt vagyok. Megbántam, hogy elmentem. Próbáljuk újra . kezdeni. 
Semmi mea culpa, de a beszédében egy ismeretlen új felhang rezgett, .a 
mozdulatlan arcon nagy vereség nyomait észlelte Laguna. Kibékii?tek. 

Közben már az újságírás vizeire evezett Laguna. S a szerencse 
eleinte itt is kegyes volt hozzá. Bátrabban írt, frissebben, mint a lap többi 
munkatársa. Az irodalmi sebekért úgy vett elégtételt, hogy a sportrovat- 
nál állapodott meg, s a műelemzés egykor ellesett formuláit futbalimecs ,  
csek bírálataiba szőtte. Így került ismeretségbe Ivan Lazarevi ć  doktorral; 
a Duna Futballklub legjobb csatárával. Az ismeretség hamar barátsággá 
melegedett. Ivóért, ahogy Lazarevi ć  doktort városszerte hívták, rajongtak 
a szurkolók, de ő  nemigen törődött velük. Laguna cikkeit viszont mindig 
elolvasta. Ez hozta őket össze, a műveltségszint közelsége, amely révéin 
ők kétten kiemelkedtek a futballszakmából. 

Adél is erre figyelt föl el őbb, Ivo műveltségére. Egyszer, mikor egy, 
olaszországi körútról megjött, három ,  hanglemezt hozott. Beethoven He-
gedűversenyét három fölvételben. Laguna meg Adél szívesen meghallgat-
tak egy-egy szép részletet bármely zenem űből, de végighallgatni egy szim-
fóniát vagy egy versenyművet — ettől a hátuk is'borsódzott. Ivo kedvé-
ért, udvariasságból akkor mégis letelepedtek. S a zene szólt, négy egész 
órán át. Yehudi Menuhin, Isaac Stern, Jasha Heifetz s aztán újra Menu-
hin. Nem tudtak betelni a gyönyör űséggel. Ivo néha közbeszólt, halkan 
figyelmeztetett egy-egy fontosabb fordulatra, az el őadás egyéni színeire. 
Lagúna magát elengedve szédülten hallgatott. Messzire nézett. Karja 
élettelenül csüngött a fotel oldalán. Néha ittak egy-egy pohár bort. Két 
tétel között Adél fölsóhajtott: „Szent Cecília, bocsásd meg a modern ver-
seket." Laguna rábólintott: „Ámen." 

Ezután Ivo mind gyakoribb vendégük lett, s ha elmaradt, hívták. 
Adél is föl-fölugrott hozzá megnézni, nincs-e valami baja. Ivo meg is 
érdemelte ezt a figyelmet. Udvarias volt, szemérmes és talán szerelmes 
is, de Laguna ezt is elviselhetőnek találta, mert Ivo mindig félszeg tapin-
tattal, kifogástalanul viselkedett. Megesett, hogy hosszúra nyúlt beszélge-
tések közben fölállt, s ráterített egy kardigánt Adél vállára. Fölt űnés 
nélkül, mintha csak bort töltene; meghitten, de inkább a testvér, mint 
a szerető  otthonosságával. És Adél is ugyanígy viselkedett. Ha valami 
finomat főzött, Ivo részét félretette. Törülköz őket, ágyneműt is ő  vásárost 
a magános fiúnak. És persze eljárt a mérkőzésekre is. Mindig, amikor 
a csapat Dunaszéken játszott. Egész fölvillanyozódott egy-egy izgalma-
sabb meccs közben. Pedig eleinte rá akarták venni Ivót, hogy hagyjon 
föl a futballal, hiszen végzett jogász, bármely percben álláshoz juthatna. 
Ivo szelíden, de határozottan elhárította a javaslatot. 

„Tudod te, Gyuri, hogy a jog milyen tekervényes mesterség? Mérly- 
nyi huncutság, csűrés-csavarás lehetséges ott, amíg végül gólba jut a 
labda. És valaki mindig rosszul jár. Néha nem is az, aki érdemli. Igaz, 
egyik fél a futballban is többnyire alulmarad, de attól nem kerül bör-
tönbe senki. Itt a föltételek igazságosabbak, a szabályok egyszer űbbek. 
S ha másként volna" is: szeretek játszani. Talán azért, mert szörnyen 
unom az úgynevezett művelt emberek fontoskodásait, a g őgöt, a törte-
tést. De ezen túl is néha úgy megkívánom a játékot, s mindazt, ami vele 
jár: a zöld füvet, a formás cseleket, a fiúk jókedvét, a gól utáni öröm 
vad mámorát,hogy olyankor minden iroda és minden bársonyszék börtön 
Tenné nekem." 

Laguna és Adél igazat adtak neki, s őt az elidegenedés szövevényének 
áttörése szempontjából is szerencsésnek ítélték Ivo szenvedélyét. 

És ekkor kezdte Laguna is komolyan venni a játékvezetést. Miért 
ne, ha már az újságírás miatt úgyis olyan alaposan és permanensen kell 
figyelnie a labdarúgásra? Miért ne lehetne neves játékvézet ő? Világot 
láthatna, a futballisták is más szemmel néznék. Adélt is. Mert most, bár-
mily tapintatos is Ivo, s bármily respektussal olvassa is cikkeit, azért 
mégiscsak afféle műpártolónak nézik, vagy tartozéknak, Adél rekvizitu-
mának. S bizony néha nagyon is szemérmetlenül figyelik Adélt. 
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De a futballistákat azért ő  is jobban szerette, mint a költőket. Vele 
mindig udvariasak voltak, s egymás elemezgetésének az . a perverz kímé-
letlensége, ami miatt az irodalmi körökt ől rettegett, itt nem volt szokás. 
Aki tudott, azt megbecsülték, ha valaki hibázott, egy szóval elintézték, 
nem rágódtak rajta hetekig. Amihez nem értettek, arról hallgattak, s 
tudtak harsányan örülni nemcsak egymás rovására. Az újságnál nem is 
időközött sokat, mihelyt tehette, elköszönt, így kimaradt a klikkharcokból 
is. Nem kellett végighallgatnia a részeges Bakácsot, aki rátapadt az em-
berre, fölolvasta legújabb cikkét, amelyben végre megmondta az egész 
társaságnak, azt is, amit a múlt héten még valami fontos taktikai okból 
nem mondhatott meg, vagy amit a szerkeszt ő , a vén ... — ezt súgva 
szokta mondani — kihúzásra ítélt. 

Laguna kollégáit sem szerette. Azok lecsúszott költ őnek nézték ő t, 
ő  pedig izgága, ágáló, pénzhajhász törtet őknek őket. „Mindegy nekik — 
jegyezte meg egy alkalommal Adélnak —, kurtizánok köldöke, holdséta, 
anyagyilkosság — csak figyelmet tudjanak kelteni." Pedig akkor még nem 
tudta, hogy második bukását kollégái okozzák. 

Mert az biztos, hogy a belgrádi heccben az ő  kezük is benne volt. 
Micsoda piszkos munka — gondolta Laguna, miközben az edzés utáni 
pihenés nyugalmát élvezte. Milyen védtelen az ember a firkászokkal szem-
ben! Igaz, sok volt a téten: a bajnokság. Ha a Concordia döntetlenre 
kihúzza, Ivóék elesnek a bajnokságtól. Döntetlent elérni saját otthonuk-
ban, hat válogatottal! Nem vitás, a találkozó a Concordiának állt. Tud-
ta ezt Laguna is, akit .a mérk őzés vezetésére kijelöltek, tudta Adél is, 
Ivo is. Nem is beszéltek róla, noha együtt, Laguna kocsiján utaztak 
Belgrádba. Nagyon jól rajtolt a Duna, s el őször vezetett is 1:0-ra. De a 
második félidőben rákapcsolt a Concordia is. Az egyenlít ő  gól a leveg ő-
ben lógott. A közönség elkeseredetten és egy perc szünet nélkül üvöl-
tötte: „Hajrá, kékekd" S végül meg is született a gól. Három perccel a 
befejézés előtt. A közönség tombolt örömében. 

Ekkor jött a joggal életbevágónak nevezhet ő  fordulat. A kezdés 
után a dunaszéki jobbszéls ő  elfutott, beadott, Ivo rácsapott a labdára, 
cselezett, fordult, s a középfedezet fölvágta. Valahol a tizenhatos táján 
történt az eset. Laguna habozás nélkül tizenegyest ítélt. 

Csak később mérte föl, milyen dühöket hívott ki maga ellen. A 
közönség önkívületben fujjolt és fütyült. A Concordia játékosai tilta-
koztak, körülfogták, fenyegették, rimánkodtak. Megkérdezte a partjelz ő t. 
Az azt mondta: a tizenhatos táján volt, nem látta pontosan, Ivo a 
földön maradt, ápolták. Laguna meger ősítette döntését: tizenegyes. 

A rendőrség ekkorra már körülvette a pályát. A Concordia-játékosok 
alig fékezhető  keserűséggel húzódtak a tizenhatoson kívülre. Diki ć  rúgta 
a büntetőt. Félelmetes csönd közepette. És berúgta. 

Ami ezután történt, arra most is vacogva gondol Laguna. Tajtékzott, 
örvénylett a közönség. Az öltöz őbe a rendőrök sorfala között jutott be. 
Egy szurkoló így is közelébe férkőzött, s táskájával az arcába. vágott. 
S ha ennyivel megúszhatta volna! A vastagabbja a hétf ői lapokban kö-
vetkezett. „Botrányos játékvezetés" — így az egyik újság. A másik: „El-
fütyült bajnokság." És így tovább. Legpimaszabb az Éjféli Magazin volt. 
Azzal kezdte, hogy elmesélte Ivo és Lagunáék barátságát, különös tekin-
tettel Adélra, aki „meccsr ől meccsre remeg ő  szívvel kíséri Lazarevi ć  
doktor -- házon belül Ivo — izgalmas alakításait. Nem csoda hát, ha 
a sorsdöntő  belgrádi mérkőzésen is jelen volt, s ha jelenlétében Laguna 
György tizenegyessel engesztelte ki nejét a Lazarevi ć  doktoron esett 
vétségért. Ki gondolná — folytatta az újság —, hogy ilyen családias 
játék a futball, s csak gratulálni tudunk a játékvezet ő-szövetségnek, hogy 
ezt a sokszor durvának bélyegzett sportot a férfinagylelk űség terepévé 
avatta. Ha a közönség ilyen világosan látta volna az érdekek szöve-
vényét, fölháborodás helyett bizonyára nászdalokat énekelt volna. Sebaj! 
Majd jövőre. Addig pedig éljenek a szép asszonyok! Sose halunk meg. 
Hurrá!" 
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Laguna azt remélte, hogy saját lapja kiáll mellette, de csalódott. 
A kollégák sunyin hallgattak, röhögtek a háta mögött, a lap pedig azt 
írta a tizenegyesről, hogy „vitatkozni lehet róla, s a belőle lőtt gól 
azoknak a szerencsés góloknak egyike, melyek — amíg a labda göm-
bölyű  és forog — mindig megeshetnek". 

Megeshetnek — háborgott Laguna. Mossák kezeiket, és rajta hagy-
ják a foltot. Piszokság. 

Megmondta a szerkeszt őnek is, s az nem is nagyon menteget ődzött: 
„IiTem kell a dolgokat dramatizálni, Laguna! Ennyi kellemetlen lát- 

szat közepette legjobb hallgatni. A város érdeke is ezt kívánja. A két 
pont s ezzel a bajnokság a miénk, a dühöngés joga pedig a Concordiáé." 

Laguna sértetten elrohant. Mikor a lemondását beadta, még nem 
hitte, hogy elengedik. De elengedték. 

Szerencsére a bírák testülete vállalta a szolidaritást. 
„Ott voltam, Laguna elvtárs — mondta azelnök, mikor Laguna 

fegyelmit kért maga ellen. — Láttam. A tizenegyes jogos volt. Ha más 
mérkőzésállásnál történt volna, s ha nem ilyen nagy a tét, nem lett 
volna ilyen botrány belőle." 

Az elől viszont, hogy a nyilvánosság el őtt is állást foglaljon, az 
elnök is elzárkózott. 

„De hát miért"? — fakadt ki Laguna. 
„Nézze, vannak íratlan törvények is, s aki ezeket is érzi, az csak 

szigorított szabadrúgást ítélt volna abban a helyzetben. S aztán meg 
a személyes konstellációk is zavaróak." 

Laguna már várt erre a fordulatra, s érezte, hogy elgyöngül. De 
az elnök nem hagyott időt a zuhanásra. 

„Megértem önt, Laguna elvtárs, és ne higgye, hogy amit mondok, 
szenteltvíz. Maga, tehetséges játékvezet ő  és művelt ember. A bécsi Ra-
pid és a moszkvai Torpedó között esedékes kupameccsre t őlünk kértek 
bírót. Addig elcsitul ez a mostani háborgás. Magát küldjük. Középdönt ő . 
Ott lesznek a FIFÁ-tól is. Tegye túl magát ezen a cirkuszon, s készül-
jön a bécsi rangadóra." 

És Laguna. készült. Erre gondolt most is, hogy a szabályértelmezés 
kézikönyvében a testtel való játék szabályainak magyarázatát s a pél-
dákat tanulmányozta. Az oroszok keményen játszanak, a Rapid olyas-
formán, mint mi — gondolta, s előre érezte, mennyi gondot fog ez neki 
okozni. De bízott magában. Adél is nagyon együtt érez vele. Ivo pedig? 
Ivo olyan lovagnak bizonyult, amilyen írótól sose telne ki. A belgrádi 
botrány után két héttel aláírta a szerz ődést, s tegnapel ő tt el is repült 
Párizsba. Laguna megsiratta. Adél nem mert megszólalni, szeme se 
rebbent, de arca szürke volt, mint a fal. 

Magának se merte bevallani Laguna, de úgy érezte, hogy élete 
ezzel a fordulattal került egyenesbe. Az emberek mindinkább terhére 
voltak már. Az újságírók is, a futballisták is. Valahol nagy rés támadt 
az önbizalmán. Talán akkor, amikor költ őként csődöt mondott, de 
mégis inkább akkor, amikor Adél Zádor miatt elhagyta. Pedig a fél-
tékenységnek az a hiénaszerű  ébersége, amely akkoriban gyötörte, rég 
lecsitult benne. Passzív szomorúsággá csöndesedett. Mégis úgy érezte 
magát, mintha nagy nyitott sebbel járna-kelne a világban. Kötetlen 
sebbel, amelybe állandóan szemetet, port, füstöt söpör a szél. Pedig 
közben Adél is fegyelmezettebb, s vele sokkal figyelmesebb lett. A bir-
toklás nyugalmát, biztonságát azonban Laguna így sem érezhette egy 
percre sem. Felesége, ha szólt valakihez, bárki férfiemberhez, vagy ha 
csók hallgatott, akkor is valami néma szövetség támadt közte és az 
idegen között. Pedig nem volt rafinált. Az idomok ügyes mutogatásának 
taktikájához sose folyamodott. A puszta léte: hangjának tónusa, álma-
tag nézése, hallgatásában a titkot tudók rejtelmessége, mozdulatai, me-
lyekben egy régről ismerős játék, egy gyerekkorra utaló ősi jelrend-
szer intimitását sejtette minden férfi, — ezek miatt érezte Laguna 
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mindig -csak tünékeny szerencsének; hogy mellette lehet. .hogy ő  is 
mellette lehet, , mikor kapcsolatukban nincsen semmi kizárólagos,. sere= 
mi ;  ami az állandóság, biztosítéka lehetne. Eleinte megszégyenít őnek 
érezte . ezt a szorongást, aztán hozzáedz ődött, mint a gyomorégéshez. 

Most meg, hogy az Újságot otthagyta, s hogy Ivo is elment,: még 
fokozottabban érezte, mennyire Adélra van utalva. A városi nyomda 
könyvkötészetében azonnal kapott ugyan állást, de a sok idegen em-
ber,. az ügyvitel aprólékossága hamar kimerítette. Nem telt több örö-
me apja műhelyében sem. Pedig a ritkább könyvek iránt még Adél 
is mutatott némi érdekl ődést. És ahogy a munkát elkezdte, egyre gyak-
rabban -jöttek a kuncaftok is, mert az új értelmiség épp akkor kóstolt 
bele .a műgyűjtés előkelő  hobbijába. S nemcsak az érteIrniség. Most 
kerültek elő  a háború során eltűnt könyvek: régi bibliák, reformációkori 
ősnyomtatványok. Egy falusi asszony például „csak érdekl ődés céljá-
ból" egy Elsevirt hozott, s benne volt a név, Túdtollai, szép reszketeg 
betűkkel: Szenczi Molnár Albert. 

• „De hiszen ez egészen izgalmas! - lelkesedett Adél. — Egy ilyen 
könyvet kijavítani, hogy azért küls őre is " az maradjon, ami volt, ez 
már művészet, Laguna! Híres restaurátorok leszünk. Mit szólsz hozzá?" 

De aztán elpárolgott a vállalkozó kedv. Igen, szegény apárni 
gondolta Laguna lehangoltan. Még az enyv szagát is szerette. Ha egy 
szebb könyv került a műhelyébe, kezet mosott, miel őtt hozzányúlt volna. 
Hadroviccsal, a vele egykorú levéltárossal órákig tervezgették egy-egy 
régi nyomtatvány ren.dbehozásának módját. Elszennyezett, fakó okleve-
lek úgy kerültek ki a keze alól, mintha. most küldte volna őket a kan-
cellária. Ha dolgozott, alig lehetett kizökkenteni, ha sétált, a séta, s ami 
előtt elment, teljesen betöltötte. A játszó gyerekek látványa, a levelek 
hullása, egy-egy ismer ős, akivel néhány szót váltott. Egy volt a többiek 
közül, de a helyét biztosnak érezte, s betöltötte. „Kedves jó apám 
sóhajtott Laguna —, de kár, hogy sírba vitted a titkodat!" 

Unta a műhelyt, a babramunkát, a csönd is úgy fogta körül, mint-
ha a tenger mélyén lenne egy ottfelejtett búvárhajóban. Alig várta, 
hogy a bécsi mérkőzés ideje eljöjjön. Adél türelmesebb volt, de azért 
ő  is számolta a napokat. 

S az a nap is eljött. Kocsival mentek Budapesten át, s már el őző  
este megérkeztek. A Rapid vezet ői udvariasan fogadták,' a lapok egye-
lőre nem írtak róla. Korán lefeküdtek. Nyugtalanul aludt. Álmában 
a szovjet és az osztrák csapat játékosainak nevéb ől kellett szonettet 
írnia egy vizsgabizottság előtt, melynek Zádor volt az elnöke. Sze-
rencsére Ivo is tagja volt a bizottságnak és baráti mosollyal biztatta, 
hogy ne féljen. 

A mérkőzés elején meglehet ősen feszült volt a légkör. A lelátók 
felől idegesítő  kórusok, kolompok, trombiták harsogtak. Az ütközések-
nél szinte szikrázott az elszántság. A tizedik percben azonban a bé-
csiek váratlanul, nagyon egyszerű  támadás után gólhoz jutottak, s öt 
perc múlva szögletb ől 2 : 0.-ra nőtt az előnyük. Egyre simább • lett a. 
meccs. A szovjetek  ugyan megkísérelték az eQyeinlítést. Szívósan küz-
döttek, de fegyelmezetten, szabályosan, s a 2 : 0 birtokában az osztrá-
kok _is higgadtan védekeztek. Hagyta hát, hogy gördüljenek a tárnadá-
sok. Nem fütyörészett. .Az el őnyszabály meggyőző  alkalmazásáért kétszer 
is nagy tapsot kapott. 

A második félidőben ismét a szovjetek támadtak. Adódtak parázs 
összecsapások is. Az osztrák balhátvédet egyszer erélyesen figyelmeztette. 
De szerencsére minden a tizenhatosok között történt. Az iram egyre 
nőtt. A befejezés elő tt hat perccel a vendégek szépítettek. 

.Az osztrákok id őhúzással kísérleteztek, Laguna  jelezte, hogy . be-
számítja az időt. A légkör robbanásig feszült. Lagunának reszketett 

gyomra: mi lesz ebb ől, uramisten? 
Az lett, hogy az utolsó el őtti percben a Rapid középcsatára huszon-

öt méterről váratlanul óriási gólt lőtt a jobb fels ő  sarokba. Már az 
újrakezdésre is alig jutott idő . A közönség tombolt, a Rapid csapat- 
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kapitánya megköszönte Lagunának a kit űnő  bíráskodást, . s a vesztes 
csapat kapitánya is, bár szomorúan, de őszinte tisztelettel fogott vele 
kezet. 

Az öltözőben már várta a FIFA küldötte. Széles gesztussal gra-
tulált, s megkérte, "hogy az esti bankett után töltsék együtt az éjszakát 
és beszéljék meg a jövőbeni együttműködés lehetőségét. Laguna gyomra 
most már a siker izgalmától kezdett reszketni. Alig várta, hogy Adél 
közelébe érjen. 

Hanem a kávéházban, ahol találkozniok kellett volna; Adélt sehol 
sem látta. Biztos elkeveredett a nagy tolongásban -= gondolta. Azon-
nal a szállodába hajtatott. Adél még nem volt otthon. Hanem az asz-
talon egy levél várta: 

„Kedves Gyuri! Ne vedd nagyon a szívedre, amit most megtudsz: 
elmegyek Ivóval. Nem tudok nélküle élni, s azt hiszem, végül neked 
is jobb lesz így. Lehet. hogy bennem van a hiba, amint azt Apa mon-
dogatta, de kett őnk dolgán ez nem segít. Próbáld megszeretni a köny-
veket. Vagy amit tudsz. Én már akkor se mennék többet Dunaszékre, 
ha ez a lépésem is balul ütne ki. Ég veled. Adél." 

Laguna György nem esett össze. Leereszkedett a fotelbe, megmar-
kolta a karját, s hirtelen arra gondolt, hogy ez így jó, mert mélyebbre 
nem zuhanhat. És aztán arra, hogy ennek így kellett történnie. Az els ő  
vers sikere, a szerelem els ő  hónapjai s ma ez a mérk őzés: mind-mind 
csak ravasz cselek voltak, hogy elhiggye: van, számára is van megnyer-
hető  meccs. „Valami bűnt követhettem el, s ezért ez a sok kudarc. 
Talán azt, hogy meccsnek fogtam föl az életet. Versenynek, ahol csak 
a parádés teljesítmény, a rekord számít." 

Az asztalon állt a hazulról hozott konyak. Adél szereti, bírta is, 
ő  nem. Most utánanyúlt, s úgy, '.az üvegből ivott, mintha Coca-Cola 
volna. Hosszan, kábultan, az ízét sem érezte. 

„Igen, az volt a baj, hogy ..." =- kezdte volna elölr ől, de agyában 
szétfoszlottak a gondolatok. 

Fölállt, a tükörhöz imbolygott. 
„Csúnya vagyok, útálatos??" 	kérdezte magától. Egyszer Adéltól 

is megkérdezte még a Zádortól való hazatérése után. „Nem vagy csúnya 
-- válaszolta Adél, pedig volt benne már másfél deci kisüsti. — Nem 
vagy csúnya, sőt a hajad például szép is. Az alakod is elég normális, 
a vonásaid se ellenszenvesek, csak olyan tésztaszer ű  vagy, Laguna. Nem 
az izmaid, hanem a lényeged. És közben reszketsz a felt űnésért, a jelen-
létért. Minden alkalom előtt fölajzod magad, s aztán összeesel, mint a 
kilyukadt gumimatrac. De heverni így is lehet rajtad, Lagunám. S őt 
veled is, hogy valami jót is mondjak." 

Igen, az volt a baj — szívóskodott magában Laguna. Űjra ivott. 
Az volt a baj, hogy már a f őiskolán is folyton: betörni, föllépni, be-
érkezni, föltűnni, és mérni, mindig mérni az új magasságot. 

Kint a liftajtó finoman kattant. Megrezzent, aztán újra elnyúlt 
a fotelben. Szájában rossz íz ű  nyál gyülemlett. Ez az — villant föl 
benne hasító élességgel —, ez az íz a cs őd esszenciája. Ezt kellene 
most Apollóra köpni. Hájas Apolló. Röhej. A szonett is eszébe jutott, 
amelyet álmában írt, de most furcsa alakzattá ziláltan: „Hiric II., Hof-
fer, Hlesztakov, Gogol III., Rilke, Popriscsin ..." Itt megakadt, mert 
úgy látta, hogy a pálya fölbillent, s egy kékruhás lány, mint a rajzó 
méheket, kosárba söpri a sok ezer néz őt. Aprók voltak és feketék. Ő  
fütyült megállás nélkül, ahogy a tüdejéb ől tellett, de Zádor és Apolló 
csak ültek a kapufélfán és kártyáztak. És nyertek. Annyira nyertek, 
hogy Adél is megállt a seprűvel. És Apolló kezében is megállt a kártya. 

A telefon élesen berregett. Laguna még föl bírta venni. Valami ban-
kettre sürgették. 

— Renolter, te vagy, öregfiú? — kérdezte Laguna rekedten és aka-
dozva. — Ne vacakolj, megvan a vers, tudod, a bomba. Viszem, vi-
szem, egykomám. Renolter! Nem hallod? 

A telefon iszonyú némaságától úgy elgyöngült, hogy elaludt. 
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SZ ŰCS IMRE 

MICSODA VILÁG .. . 
(Nádor Tamás után, szabadon) 

Micsoda világ, mikor kifordul az ajtó? 
Micsoda világ, mikor az ajtón 
örökre kifordulnak az apák, 
és frontra mennek, zöld álarcban, 
bokorrá álcázva rohamoznak .. . 
Micsoda világ, mikor csuromvizesen, csuromhavasan, 
csuromvéresen röpülnek-kúsznak. 
Micsoda világ, mikor anyák hallják: 
ropog az ég, hallják: nyüszít az ég, 
mikor a gyermekek üvöltve kérdik: 
mi az a láng ott, ki az a füst ott? 
Micsoda világ, mikor az anyák kéken hörögnek, 
kéken hánynak, kéken köpik a hullát, 
s megpernyülve, meg őszülve azt motyogják: 
az a láng ott, az a füst ott, 
.az a te apád. 
Micsoda világ, mikor az apák nem ültetik 
térdükre a fiukat s csendes szóval, gyönyör űséggel 
nem mondják el nekik: 
hoztam valamit, nézd, fiam, 
f iú f iam, hoztam egy követ, igazkövet, 
drágakövet, vagyis egy csillagot. 
Micsoda világ, mikor rongyos fehér szárnyakkal 
a gyermekláncf ű  ejtőernyősei is 
a szirt kőcsipkéire zuhannak, 
s örökíziglen ott maradnak 
a véges-végtelenben, 
a halálra dermedt 
nappal-éjszakában. 
Micsoda világ? 
Micsoda dadogó, örvényzártságú, 
kőbe égett, k őbe feketedett 
rémület? 
Micsoda világ, 
mikor az ember előtti, ember utáni csendben 
már senki sem hallja 
a fűsuhogást, a jajt, az ó-t, 
a meghibbant érzékeinkkel 
föl nem foghatót ... 

EGYSZER Ű  

Hogy éltek Z-ben? — kérditek, 
mindig egyformán, 
mindig ugyanazt. 
Legyen hát 
a válasz is ilyen: 
a fű  az iszapban is ragyogni, 
a fecske a sárból is 
építkezni akar. 
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HAJDANI ISKOLÁM, HAJDANI TANÍTÓIM 

Ahol most nektek bábosok játszanak 
ott térdepeltünk mi egykor a sarokban 
vézna karunkon hasábfa magasodott 
gondosan föltornyosítva 
s felettünk Óbori Ignác tanító 
suhogtatta a sárga nádpálcát 
amellyel olykor-olykor a fejünkre 
s a körmünkre is lecsapott 
mivel hirtelen haragú volt 
és nagy ember 
hogy mekkora azt id őnként épp 
a színpadon láthattuk 
mikor a szegény törékeny és 
nekünk tündérszép 
meséket olvasó 
Piroska tanítónőnket 
úgy kapta fel a mosótekn ő  mellől 
mintha pillangót tartana 
mintha rezgő  szárnyú 
pillangót tartana... 
Ahol nektek bábosok játszanak 
ott fújtuk mi kántálva az egyszeregyet 
s ott jegyeztük meg Ignác tanítónk 
most is fülünkbe cseng ő  szavát: 
„Zsinóríráskor vonaltól vonalig kell 
vezetni a bet űket 
ha azt akarjátok hogy másoknak is 
szép és olvasható legyen 
amit rákarcoltok 
a palatáblára." 

AKI ÉL 

Aki él, az másokat temet, 
túlélni a halált nem lehet, 
tavasz és nyár után a virág is lehajtja fejét, 
rozsdásodó szirma jelzi az ősz végítéletét, 
vigasztalhat persze, hogy sok °növény ével ő, 
ám esztend őkkel mégis a romlás lép elő, 
sorsod lehet szép, borzalmas, buja, 
rád csukódik a sírkert kapuja, 
mert aki él, az másokat temet, 
rokont, barátot, szülőt, gyermeket, 
fényes égb ől is lehull a szárnyaló madár, 
hisz az életnél erősebb törvény a halál, 
földbe kerülünk mindnyájan, akár a mag 
és csontjaink ki már sohasem hajtanak. 
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MUNKÁS  

Kéreg-tenyerén a világ 
Kéreg-tenyerén a világ 

összezsugorodik 
nélkülünk 

velünk meg kitágul 
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KÖLT ŐK  ÉS DINOSAURUSOK 

Naponta szaporodnak a költők 
és hívatlanul dalolni kezdenek 
mint a fákon rügyez ő  madarak 
ideje már komolyan venni őket 
hátha kétezer év után sikerülni fog 
egybeterelni az elvadult csillagokat 
és megmenteni az oly távoli jöv őnek 
az emberszabású 
dinosaurusokat. 

EGY KÉRDÉS 
ÉS EGY VÁLASZ 

„Megszoktatok már?" 
„A jeges magány nem fagylalt, 
nem olvad el az ember 
nyelve alatt." 
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KÉZFOGÁSOK 

VIERA BENKOVÁ-POPITOVA 

MEZTÉLLÁB 
(NABOSO) 

Vínak a hold s a csillagok, 
juhar-dióharc gomolyog. 
Csillagot szór az égi szél, 
hull a juharról a levél. 
Az ősz elnyúló dallama 
meztélláb lép a rétre ina. 
Az éj kitér, 
fut az éj nesztelen, 
olyan, mint ez a szerelem, 
mint a szemem s szemed. 

Máskor az ősz letarolt erdő, 
szikrák pattognak a testünkbe. 

FOLTOK 
(ŠKVRNY) 

Földbe bocsátott 
lét-gyökerekben 
csetlek-botlok, 
loholva az életen át. 
Menekülésem követi a hold, 
s nyomaimat látva 
foltokat és port szitál. 
Hold zuhanyában egész éjjel 
véresre dörzsölöm a testem, 
egész éjjel tisztálkodom. , 
Hajnalra levedzenek a sebeim, 
hajnalra korhadni kezdenek a 

[lét-gyökerek. 

KOR 
(KRUH) 

Kimondani magunk, és levedleni a b őrt, 
lenni a bőr, mikor a vipera vedlik, 
amikor sebeit önnedvével gyógyítgatja, 
kimondani magunk, hogy lélegezzék a vers. 

Kimondani magunk, és lenni a szó-test, 
víz tüköre, maga-gyökér, 
föld sóhaja, ha Vénusz öle görcsbe rándul, 
Kimondani magunk, és levedleni a b őrt 

Mindig a körben: ez az örök igazság, 
s ez a mi örök kételyünk. 

Kimondani magunk, hogy lélegezzék a vers. 
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VILÁG POÉTÁI 
(BÁSNICI SVETA) 

Egy álom integet: 
Nap-lován 
az ősz üget. 
Gesztenyefaleveleket 
osztogat a szél 
Kanizsa utcasarkain. 

Mi vagyunk ez a föld. 
Mez ő, víz 'duzzasztja tüd őnk, 
són és kenyéren osztozunk. 
Az örök, végtelen teret 
támasztja tenyerünk. 

Világ poétái... 

NEGYEDIK VILÁGTÁJ 
(ŠTVRTÁ STRANA SVETA) 

Zöld orcáját 
mossa a hold az ég tavában. 
Csillag ragyogja be utunk, 
míg te meg én 
konokul keressük 
a negyedik világtájat. 
Szél rakta dünéken 
csupán a szívet húzza le az álom. 

Föltámadtak a szelek, 
elhordták a dünéket; 
szívem 
új utakra indult. 

ÓDA ÚJVIDÉKHEZ 
(ÓDA NA NOV? -  SAD) 

FÜVEK JEGYÉBEN 
NAPGOLYÓ - 
(SLNKO V ZNAMENI TRÁV) 

Párzó szelek a tej-mez ő  fölött, 
s árpa-fogak közt kopasz mez ő . 
Megkövesült füvek lenyomata 
agyag-vitézek pajzsain. 
Tó állománya árad, 
s csillag-nyáj gyűl a kúthoz, 
vízszentel őre. 

Sírdombok tumorai: föld gumója, 
be-belopózik álmainkba. 

Füvek jegyében napgolyó.  

Startra időzített 
torony-űrhajók. 
Felhők zenekarában 
beton és üveg szimfóniája. 
Nap és galambok röpte. 
Csatornák keresztútjain 
szélmalmok 
őrlik a búza-napokat. 
Járókelők szemébe úszó 
tulipánágyak. 
Az éj sugárzó korongjában 
bulvárok szeme tündököl. 
A folyó fölött er őd-obeliszk 
őrzi a várost. 

Nap-madarak 
szemelgetik a csillag-id őt. 

Kanizsa, 1977. szeptember 16. 

KONCSOL László fordításai 

176 



ÖRÖKSÉG  

JUHÁSZ GÉZA 

ÁLOMALAKJAI NAGY NEKILENDÜLÉSEKNEK 
MAJTÉNYI MIHÁLY 1RÓI ARCKÉPEIRóL 

Azzal, hogy a jugoszláviai magyar irodalom és újságírás feledésbe me-
rült, „szikrává vagy hamuvá vált" alakjait felelevenít ő , az Emlékezések, 
írói arcképek alcímet viselő  kötetek tárgyalásával folytatjuk Majtényi Mi-
hály életművének bemutatását, e lapokon el őször térünk el a művek 
(kötetek) keletkezésének-;és  megjelenésének id őrendjétől. A Garabonciás 
és a Bige Jóska .hájassága, után ugyanis a Lássuk a medvét (1959) •  című  
novellás könyv jelent meg, š csak .ezt követően a Magunk nyomában (1961) 
és .a Szikra és hamu..(1963), az utolsó; még új .novellákat tartalmazó kö-
tete, az Így. is történhetet pedig 1968-ban; a hetvenedik életévében meg-
jelent utolsó novellás könyve, a Remények batárján, mint ismeretes,. az 
egész novellatermésb ől közölt válogatást, de új  novellát már nem tartal-
mazott.. Azt mondhatjuk :tehát, hogy a Lássuk a medvét és az Igy is 
történhetett együttesen reprezentálják a novellista Majtényi utolsó alko-
tói korszakát, a Forró föld (1950) :utáni tizennyolc eszend ős pályasžakášzt, 
s igy minden okunk; megvan arra, hogy együtt vizsgáljuk őket. Sőt, mivel 
egyrészt ekkoriban. bontakozik ki színm űírói munkássága is, másrészt pe-
dig a legtöbb színműve és rádiódrámája voltaképpen e korszak novellái-
ból született, e ` korszak .novellatermésével párhuzamosan tárgyalhatjuk a 
párbeszédes műfajokbán tett kísérleteit is. 

Már a bevezetőben . utaltunk rá, hogy az irodálomtörténészkedé.s 
Majtényi számára .valójában «önkéntes félre- és visszavonulást «jelentett . á 
szépirodalmi alkotás mezejér ől, egyúttal új, számára, járatlan út válasz-
tását is. Igaz, műve. nagy nyeresége irodalom-, sajtó- és kulturtörténe-
tünknek, de ha arra gondolunk, hogy még alig túl a hatvanon, tehát 
alkotói erejének teljében., hosszú éveket töltött el irodalmi lexikonok 
böngészésével, s olyan , művekről. veregette le a több évtizedes port, ame-
lyek közül ezt .csak nagyon kevés érdemelte meg, akkor bizony nem 
állíthatjuk tiszta szívvel,, hogy a körülmények hatására a legjobban ‘sáfár-
kodott elbeszélői tehetségével. 

Hogy olykor tétován, már -már tanácstalanul mozgott ezen a szá-
mára idegen területen, az abból is kitetszik, hogy újra, meg újra megfo-
galmazza célkitűzéšétés. megmagyarázza módszerét, eljárását. A Szent-
elekyről szóló, feježétben például szinte rajtakapja magát, hogy valóság ős 
regényalakként állítótta elénk, megelevenítette „a felölt őjébe burkoióott 
úriembert, a doktort;'.'. találkozását a bakterral ószivác utcáján, majd 
felsóhajt: „Hogy írnám így tovább! A regényes életrajzok stílusa Lenné 
szívem szerint a , legjobb út arra; . h ogy visszakanyarodjunk a vajdasági 
magyar irodalom múltjába." Majd Farkas Bélának, e táj fest őjének 
.„könnyes-bús, . fátyolos ábrázolását” idézi, s úgy véli, az ő  „áldott köd-
felhőjébe burkolózva szabadna csak ... a múltba. isszajárnunk". Ő  azon-
ban tárgyilagosságra, törekszik s fél, hogy az iménti módszerrel haixií$ 
képet festene; kénytélen tehát eltérni a szíve szerinti stílustól: ráfa-
nyalodok a legnehezebbre: »kicédulázok« egy korszakot régi levelekb ő l, 
régi írásokból és a magam lelkéb ől." Más helyen ezt olvashatjuk munka-
módszeréről: „đnmagárriban lapozgatok először, s csak azután a régi 
könyvekben, folyóiratokban, hogy' ezt az - önmagamban való lapozgatást 
kissé ellenőrizzem .. néhá azonban minden reálisabb adatnál is él őbb 
és plasztikusabb ez a szubjektivitás. Ismét másutt az el őbbivel ellen-
tétes irányú eljárás mellett tesz hitet: „Legyen a lexikonok -száraz sora 
az iránymutató mindegyiknél. S ha' leperegtek a sorok, engedtessék meg 
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nekem, hogy kissé rájuk leheljek." Igaz, született ily módon néhány re-
mek, már-már novellah ősként megelevendő  figura — elég lesz talán 
Vékony Náci, azaz László B. Jen ő , a garabonciás szerkeszt ő  vagy Arányi 
Jenő , a kiérdemesült újságíró alakjára emlékeztetnünk — és egy olyan 
nagyszerű  esszé is, mint a Szentelekyr ől szóló, de a ködlovagok nagyobb 
része, sajnos, ettől az írói rálehelést ől sem kelt életre. Ám életre kelt 
.egy világ: a két világháború közötti jugoszláviai magyar irodalom és 
újságírás világa, benne Majtényi Mihállyal, a kezd ő  íróval-újságíróval. 
Ezért e kötetek vizsgálata során nem is annyira a benne szerepl ő  írókra 
függesztjük tekintetünket, mint inkább e megelevened ő  világra, arra az 
irodalmi respublicára, amely itt szület őben volt az els ő  világháború után, 
továbbá Majtényi helyére és szerepére e bölcs ő  körül, valamint az állás-
foglalásaiból kibontakozó irodalomszemléletére. Nem hagyhatjuk termé-
szetesen figyelmen kívül, hogy c visszaemlékezések során Majtényi. pró-
zájának egy újabb változata alakult ki. " . 

Egyik legérdekesebb kérdés irodalmunk története szempontjából, 
amelyről Majtényi több ízben is tudósít könyveiben, a már említett 
„alapítás", azaz a vajdasági magyar irodalom „megalapítása". Bármilyen 
sokszor elismételt tény is, le kell írnunk, hogy az els ő  világháború után 
Jugoszláviába került magyarságnak — az egyetlen komoly napilapon, a 
Naplón kívül — nem volt egyetlen komoly irodalmi folyóirata, sem 
kőnyvkiadója s országos hírű , rangú írója, egyszóval még viszonylag 
önálló kulturális és irodalmi élete sem. Ha ugyanis ezt nem bocsáta-
nánk előre, a mai olvasó aligha, foghatná fel, . mit is értettek a húszas 
években „megalapításon, vagy mit akartak vele elérni. Mert hisz vagy 
van egy táj egységnek, etnikai csoportnak írója — s ha van, akkor van 
irodalma —, vagy nincs, s akkor valamiféle megalapítással, azaz vala-
mely szervezet létrehozásával még nem fog, megszületni. Hogy mégis mit 
vártak a szervezeti forma létrehozásától, arra következtethetünk egy 
későbbi írói sereglés követeléseib ől. Az 1937-es irhásodik Helikonról, a 
Gergely Boriska szervezte törökbecsei úgynevezett „magán-Helikon."-ról 
szóló tudósításában sorolja fel ezeket Majtényi. (Ekkor, Szenteleky halála, 
a Jugoszláviai Magyar Könyvtár és a Kalangya.. Könyvtár megsz űnése 
után csaknem olyan szervezetlenség állapotában találta magát irodál-

. munk, mint az első  lépések idején, a világháború utáni években.) Ime 
a főbb követelések: „l. Író tömörülés önálló • szervezetben. (Ha nem lehet 
másként, _egy meglevő  nagy társadalmi egyesület kereteiben.) 2. Lektori 
tanács választása, kritikára hajlamos er ős egyénekből; ezek döntsenek, 
mi kerüljön kiadásra. 3. Kalangyában egy állandó rovat: Mit olvastunk 
ebben ►a hónapban; minden itteni:könyvr ől, sőt jelentősebb cikkről írni ..." 
Tehát önálló szervezet, lektori tanács, a folyóirat ügye stb., egyszóval az 
írói egzisztencia kérdései; a megjelenés, az olvasóhoz való eljutás lehe-
tőséQei. 

vA dolog • azonban mégsem volt ilyen egyértelm ű, magának a megala-
pításnak, vagy ha jobban tetszik, a „vajdasági" jelz őnek is voltak ellen-
zői. Igen jó érzékkel s a rá jellemz ő  megértő-megbocsátó humorral, a 
sorok közt bujkáló iróniával fedi fel Majtényi ennek az ellenkezésnek 
valódi indítékait az öregebb írók bemutatása során. Azok az írók ugyan-
is, akik a múlt század hetvenes-nyolcvanas éveiben születtek, s a század-
forduló körül kezdtek alkotni, amikor még nem volt vajdasági magyar 
irodalom („ez csak a fogalmak változásával született, ez az epiteton") 
hevesen tiltakoztak minden újabb szűkítő  jelző  ellen. A „vajdasági"-t pe-
dig ilyen újabb szűkítő  jelzőnek érezték, mivel őket, ha korábban „ala-
csonyabb mérce elé állították írói mivoltukban", akkor „Szabadkán él ő" 
vagy „Torontálban él ő" írónak nevezték. 

- A vita azonban az alapításról és a vajdasági jelz őről csakhamar át-
helyeződik a megalapítandó irodalom jellegének kérdésére, s az emlé-
kezetes locale couleur elmélet körül kristályosodik ki. Ez az irodalmi 
háború, amely — mint ismeretes — a Szenteleky szerkesztette Akácok 
alatt című  antológia körül dúlt, s a szerkeszt ő  bevezetője, Havas Emil 
támadása, majd Szenteleky viszontválasza jelentette ütközeteit, Majtényi 
iménti fejtegetései után mintha más, újabb dimenziót is kapna. Szent- 
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eleky ugyanis valamilyen -- „nem politikai hit, nem művészi elgondolás, 
nem világszemlélet szerinti"! — egységet kívánt megvalósítani az antoló-
giában, kizárólag a helyi színek érvényesítése, a locale couleur alapján, 
s mindenekelőtt a „pozitívumba kapaszkodást" követelte az íróktól. „Az 
írónak — hangsúlyozza -- élnie kell a mában. Bele kell kapaszkodnia az 
idő , a talaj, a tények, a társadalmi adottságok pozitívumába. Az az id ő  
már elmúlott, amikor az író a m űvészi formában élhette ki magát, avagy 
a képzelet szárnyán libegett, megszakítva minden összeköttetést a való-
sággal." Erre mondja Havas Emil, hogy Szenteleky „köt őféket és zablát" 
tett az írókra, akik „küszködnek, szenvednek, er őlködnek abban a meg-
határozott törekvésben, hogy írói palettájukról különös és meg nem 
található vajdasági színeket keverjenek". Végkövetkeztetése szerint „Eb-
ből vicinális irodalom lesz". Viszontválaszában aztán a sértett vezér még 
világosabban fogalmaz. Pontosan felfedve a támadás rugóit, tényleges 
indítékait, nemcsak azt fejti ki, milyen irodalmat kíván itt létrehozni, 
hanem még inkább azt, hogy milyet nem akar, s mely irodalommal 
szemben kíván újat; itt mintha már nem is locale couleur volna a leg-
fontosabb elv. Már az antológia bevezet őjében ott volt a hadüzenet a 
századvégéről átszivárgó élettelen, jellegtelen, vidékies szórakoztató iro-
dalom felé, de most jobban megnyomja a tollat: „Milyen sivár, langyos, 
erőtlen korszak"! — kiált fel erre a vidékies epigonizmusra célozva. 
Majd így folytatja: „Cukros szerelmi történetek, a grófok és úriemberek 
összeszólalkoznak a kaszinóban, persze, n ő  is van a dologban, másnap 
párbaj, hazug romantika, a házassági háromszög szellemtelen változatai, 
kártya, lóverseny, főúri szenvedélyek, a tavasz, az ősz émelygősen unal-
mas romantikája — ez volt a fin de siécle tárcairodalma, amely hála az 
enyészetnek, már régen a feledésbe süppedt. Egy név sem maradt visz-
sza ebből a korszakból." Ugyanazok az írók ezek, akikről Majtényi némi 
iróniával mondja el, hogyan, milyen kétségbeesetten kapaszkodtak haj-
dani, nem is valami fényes múltjuk emlékeibe: „Kérlek, már Pesten is 
megjelent! És ezt t őlük is hallottuk, persze;  izgalmas lapcímeket hal-
lottunk: Hét és Nyugat ... szívesen odaírták volna ezt a rangjukat min-
den írásuk fölé, amikor szegényes lapjaink és folyóirataink hasábjain a 
»beérkezettség« mosolyával ajkukon elhelyezték verseiket, elbeszélései-
ket, tanulmányaikat." Nincs mit csodálkoznunk rajta, hogy Szenteleky, 
miközben egy valóban más, élethez közelibb, korszer űbb irodalmat akart 
létrehozni, egyúttal saját, az itteni autochton irodalomra alapozott érték-
rendet is kívánt kialakítani, tehát nem volt hajlandó a Pesten szerzett 
és hitelesített „rang" el őtt fejet hajtani, annál kevésbé, mivel ilyennel 
maga is méltán dicsekedhetett . volna. Majtényi és kortársai, az akkor 
induló fiatalok természetszer űen nem dicsekedhettek ilyen ranggal, nem 
is érezték hiányát, s ezért nem is találták kicsinyít őnek a vajdasági 
jelzőt, hisz — mint maga mondja -- „ez volt az életünk és leveg őnk, cso-
portban jártunk és csoportokban voltunk hangosak". 

A locale couleur-vita kirobbanása idején Majtényi Zomborbari újság-
íróskodott, és a Gyöngyösi Dezs őről szóló írásában így indokolja meg 
,semlegességét": „az irodalmi humanizmus valamiféle pozícióin Szente-
leky és a Napló táborához egyaránt tartoztam", majd sietve hozzáteszi: 
„nékem akkortájt csak kevés időm maradt az irodalomra." A továbbiak-
ból arra lehet következtetni, hogy meglehet ősen nehezen is igazodott el 
ebben a vitában, hisz —• talán éppen a vita hatása alatt -- kezdett beha-
tóbban foglalkozni a taini. elmélettel, Gyöngyösi szerzett neki könyveket 
;,ennek a mi tájunkon új irodalomesztétikai törekvésnek megismerésé-
hez". Magáról a locale couleur vitáról szóló írásában viszont egyik helyen 
azt Írja, hogy ők Szentelekyt tartották vezérüknek, egy zárójeles kifeje-
zés pedig így szól: „én akkor Szenteleky-párti voltam." A maga végkövet-
keztetését meg a vita egészér ől így foglalja össze: „ma már nem tudnám 
megmondani, kinek is volt igaza ebben a vitában. Úgy érzem, hogy ezt 
soha senki nem tudná megmondani még az élet mai, változó szem-
léletéből sem, hiszen a felvetett probléma olyan hatalmas, amint az iro-
dalom és az irodalmi alkotás maga, kezdetét ől." Mit kell ebben látnunk 
vajon: ellentmondások sorát, pontatlan fogalmazást? Biztos, hogy a 
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locale couleur elméletét csak' kés őbb . teszi égészen magáévá és helyezi 
irodalomszemlélete és alkotói gyakorlata ; középpontjába, a nyilvános,. ál-
lásfoglalásra, mini •  kezdőnek nem is igen nyílhatott ' alkalma, másrészt 
a Napló körével' sem kereste az összeütk đzést, hisz már Zentáról elmen ő-
ben elárulta, hogy esetleg .a kisebb` zombori napilap kerül őútján végül is 
oda szeretne bejutni. Hogy pedig a. vitát eldönthetetlennek tártja még a 
60-as években • is, az onnan van, hogy tisztára elvileg közelíti meg, s Igy 
veti fel: • „helyi színek, vagy általános irodalom", szíve szerint, mondjuk 
így, intíme• azonban már ekkor is határozottan Szenteleky oldalán állt. 

Csak látszólag mond ellent ennek az a tisztelet, olykor elfogódott-
ság, amellyel, a múlt századból itt maradt . id ősebb .írókhoz : közeledik, 
akik •nyilván őt is a beérkezettség mosolyával az ajkukon fogadták. 
Nem mond ellent, mert e tiszteletet valahogy át- meg átszövi a fiatal 
író fölénye ;  a saját és kortársai jöv őjébe, sikerébe vetett hite s: ‚az 
egykori sikerek mulandóságának felismerése is.. .A Borsodi Lajosnál tett 
látogatást még „nászi találkozásnak" nevezi az irodalommal, . s meg-
hatódva emlékezik vissza a pillanatra, amikor el őször merülhetett bele 
felnőttként mindenféle rejtelmes szépségekbe: „versekr ől és .  .könyvekről 
beszélgetni valakivel, akinek, mindezekhez a .dolgokhoz úgyszólván.., hiv.a• 
talosan köze van." Az agg Milkó Izidornál tett látogatás tényével is szinte 
hivalkodni látszik: „Én még jártam nála, els ő  kötetemet vittem • :fel 
hozzá", s elmondja,. hogy maga Kosztolányi írta le •róla: ő  volt az egyik 
első  író, akit életében látott", s a legenda szerint az ..író: egy almá al 
jutalmazta -a gyermek Kosztolányi els ő  rímeit. De azt is elmondja, hegy 
a megértés mellett gyanakvást is olvasott  ki Milkó Izidor tekintetéb ől 
a fiatalok iránt: „okosabb volna — s ebben igaza is• volt —, ha többet 
olvasnának, mint amennyit írnak, és többet írnának, mint amennyit 
isznak." De e gyanakvás is kölcsönös volt, . s így nem .csoda, hogy 
hány udvarias szón" nem jutottak túl. A fiatal írónak meg az jár az 
eszében, hogy ugyan „húsz vagy harminc könyvet írt, s azokban min-
den benne van a világról", de -bizony míg a Pallas Lexikon még „egész 
félhasábnyit írt 'róla ... , ezekben az új lexikonokban alig pár sor szól 
róla", mert ;,új és új népszavazás folyik a bet ű  és az író körül,.és 
ezen a népszavazáson olyan könny ű  kisebbségben maradni!'.' A Bae-
decker-írásokat és: írójukat pedig komolyan fenyegeti ez a veszedelem, 
hisz a .fiatal író számára is „egy távolodó kor finom rezdülései voltak 
csupán". _ 

Ha az agg Milkó Izidornál tett látogatás leírásában: egy • kissé a 
múzeumok-fáradt leveg ője érződik és a „Szabadkán él ő  író" sorsának 
tragikuma veti el őre árnyékát, a Kis Vilmosról, a jómódú gyógyszerész-
ről szóló írásban egy másik fajta „író", pontosabban a dilettáns ~- 
már .veszélyes vitalitása kerül a figyelem középpontjába. Tudatában van 
Majtényi e jelenség .kivételes veszélyességének is a kisebbségi, a fej-
lődése kezdetén álló . irodalomban. A jómódú dilettánsok ugyanis kedvük 
szerint megjelenhetnek, a maguk költségén természetesen, míg a hiva- 
tásos ' írók jó művei intézmények, könyvkiadók, anyagiak hiányában 
aligha. És kik ezek? „Ezek azok a hajdani - önképz őköri jelesek, akik 
elindulnak valahol' a diléttantizmus határán (és hol :a - határ?), s lel-
kük . alkotórészévé válik az írás. Az -asztalfiókok, ahol gy űlnek, , .gyűl-
nek az írások, csak jelre várnak, hogy megnyíljanak. Baráti körök 
támogatására, rábeszélésére.. (Sokszor magával az  írás mennyiségével 
elképesztenek.) ítélőképességük elég világos, világképük elég tágas, hogy 
a fiókból elővarázsolják azt, ,ami kell és •- ami a legjobban kell pilla. 
natnyilág. Egyik könyvük a másikat követi -- anyagi erejük van hozzá 
—, és a folytonós névismétlődés a lapokban meg a könyvek címlap-
jain hovatovább írói rangjuk illúzióját biztosítja ... " • - • 

Az egész kétkötetes m ű  . legjelentősebb_ darabja a Szentelekyr ől 
szóló irodalomtörténeti esszé. A. legnagyobb körültekintéssel, „cédulá-
zással", a Szenteleky-művek és -levelek újraolvasásával •készül ődött hozzá. 
Az írás elé illesztett bevezet őben azt is bevallja, hogy sokáig .húzódo- 
zott . Szenteleky árcképénék megfestését ől, mert nem biztos benne, hogy 
ismeri-e eléggé életművét, 's' ki tudja-e tapogatni ;,élete egész erezetének 
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gócait, amelyekkel önmagának és irodalmunknak, jó ideig ütemét . dik-
tálta; s ami talán .fontosabb ennél, hogy irodalmi dönt őbírónak álta-
lánosan elismerték". Nem illeti meg 'úgyan a. tanítvány jelz ője, 'Szent-
elekyvel kapcsolatban; írja,  nem is volt rajongó .Híve sohasem, mégis 
tart tőle, hogy' ha elvitathatatlan érdemei mellett tévédéseire is rámu-
tat, Júdásnak bizonyul. Emberileg • sem ' álltak. valami szoros kapcso-
latban; s a „kedves uram címzésnél" nem vitte többre nála, de hála-
érzet tölti el iránta, mert Szenteleky írta be nevét „a vajdasági magyar 
írók listájára valahol 1930 táján. Elsőšorban tehát ez a hálaérzet, a. fel-
tétlen tisztelet hatja át až írást, emellett pedig a mindig másokért š 
a vajdásági magyar irodalomért fáradozó önzetlen vezér alakjának, 
írói és életpályájának tragikus vonásait hangsúlyozza. Nemcsak " korai. 
súlyos betegsége és halála, ennek biztos felismerése az orvos által ad 
tragikus színezetet ennek az életnek, hanem a kétségtelen alkotói tehet-
ség és kritikai ösztön elfojtása is magában „az irodalomszervezés maga-
sabb ' parancsából". Tragikus felhangja van annak a körülménynek is, 
hogy .— mint Majtényi elmondja -- már súlyos betegen feküdt egy 
budapesti szanatóriumban, amikor Havas Emil „belekötött" az Akrícok 
alatt éppen megjelent első  kötetének szerkeszt ői bevezető  tanulmá-
nyába. Szenteleky tehát voltaképpen halálos betegen kényszerült . ki-
védeni a számos pontjában igaztalan és méltatlan támadást, melynek 
a szóbeszéd szerint az volt a legf őbb indítéka, hogy Havasék — és 
éppen 'a PEN-klubtagok — kimaradtak az antológiából. Természetesen 
nem hagyja említetlenül azt a több helyen is idézett levélrészletet, amely 
Németh László látogatásáról számol be és az általa vitt Proust-kötetek-
ről. Kételkedik benne, hogy elolvashatja-e mind a 14 kötetet, „mert ahhoz 
sok idő  kell ...", neki pedig már nem sok, volt hátra. 

Ugyancsak tragikusnak érezzük Majtényi 'leírásában Szentelekynek 
a 'művek átírásával kapcsolatos tévedését, amit az író nyomban enyhí-
teni is . igyekszik „téves munkamódszernek" vagy a m ű  „eredetiségét 
és - befejezettségét" illet ő  „felfogásbeli különbségnek" nevezve az eljárást. 
Tragikusnak, vagy fogalmazzunk mi is enyhébben, eleve elhibázottnak 
azért tekinthetjük ezt a szüszifoszi munkát, mert egyrészt hatalmas 
energiát von • el Szenteleky írói és kritikusi munkásságától, másrészt 
mert az eredmény megközelít őleg sincs arányban a ráfordított energiá-
val. Nem a szokásos szerkeszt ői-lektori beávatkozásról van itt szó, ma-
gyarázza Majtényi, amikor „a felel ősségben osztozó redaktor biztosabb 
a .;dologban, és a szerz ő  érdekében egy-egy művészibb, adekvátabb szó-
val -  emeli ki egy mondata értelmét ... , hanem arról a »napszámosmún-
káról«, amit a mű  teljes átírása, teljes átstilizálása jelent -- ez a köl-
csönstílus aztán, ez a különös mankó ügy • viszi a m űvet az újság-
hasábokra és a könyvespolcokra,, hogy láthatatlan társasviszonyt téremt". 
Szentelekynek a fenti „tévedéséhez" f űzött megjegyzésében Majtényi .egy 
későbbi korszak — nem kétséges, hogy melyik — hasonlóképp furcsa 
gyakorlatára utal, ..amelyet bizonyára sokkal közvetlenebbül tapasztált, 
mint- a Szenteleky-féle _ gyakorlatot, s e sorok olvastán lehetetlen á Má-
jusfa és .a Forró föld egyes írásaira,• illetőleg az Élő  víz átírásának leg-
főbb szempontjaira nem gondolni. Íme e sokatmondó megjegyzés: „Kez-
deti irodalmak velejárója vagy er ős ellenőrzés óráiban — mint aggo-
dalmas jelenség — szintén felbukkan. Voltaképpen az irodalmi ' átsa-
tírozás egy formája, legtöbbször persze magának a szerz őnek . talán el-
keseredett vagy boldog beleegyezésével, hiszen az átírás végeredmény-
ben ... megjelenést jelent". 

Szenteleky emberi, írói és irodalomszervez ő  egyéniségének rajzából 
nem felejti ki a szerénységet, s őt a túlzott szerénységet sem mind a 
maga, mind írótársai és az . egész vajdasági irodalom értékelésében, 
aminek fő  forrását _a jellegzetesen kisebbségi lélekben látja: Mint isme-
retes, Mladen Leskovac lefordította Szenteleky egyik versét és felaján-
lotta, hogy Ady, Kosztolányi és Babits egy-egy versével együtt közli a 
Kii jiževni ' séver című  folyóiratban. Szenteleky - a következ ő  szavakkal 
hárítja el az ajánlatot: ,;De szerepelhetek én evvel a verssel a mai ma-
gyar líra néhány reprezentatív értéke között? Legfeljebb, ha lokális, 
vajdasági értékemet nem veszik figyelembe. Ezt azonban nemigen sze- 
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retném." Anélkül, hogy Majtényi elvetné a sulykot a még csak szerény, 
kezdeti eredményeket felmutató vajdasági magyar irodalom megítélésé-
ben, igy kommentálja Szenteleky eljárását: „Olyan határozottan és eré-
lyesen húzott meg egy irodalmi határvonalat (tekintet nélkül arra, hogy 
érték szempontjából feltétlenül igaza is volt), mintha a magyar iroda-
lom bemutatása a vajdasági szerb közönségnek csak a nagyok és szen-
tek felé lenne kívánatos. Csak a központi magyar irodalom lehet az, 
amely itt fordításban megszólalhát ... ha fordításról van szó, csak a 
kisebbségre kötelez ő  a fordítás ... hogy az ő  költőit is fordítsák? Hát 
azt maga sem hiszi el, hogy ez helyén van!" Majtényi szerint ez „min-
dennél jobban megvilágítja a kisebbségi lelket és magatartást a háború 
előtti polgári, nacionalista társadalomban", s e felfogás ellenében nyóm-
ban kifejti a maga nézetét is: „A közeledés éppen regionalista viszony-
latban érdekes és izgalmas! Itt az együttélés földjén, Vajdaságban". 

E kötetek vizsgálata során nem téveszthetjük szem el ől, hogy bár 
Majtényi olykor megkísérli rekonstruálni bennük az eseményekkel egy-
idejű  nézeteit és állásfoglalásait, lényegében mégis az érett, teljesen 
kialakult író tekint vissza a két világháború közötti állapotokra a 60-as 
évekből, és nyilvánvaló, hogy a „kisebbségi lélek" megnyilvánulásait Szent-
elekynél a Májusfa, a Forró föld, a Garabonciás és a Bige Jóska házas-
sága szerbhorvát fordításával maga mögött ismeri fel és min ősíti. Ezt 
bizonyítja az az interjú is, amelyet megközelít őleg ugyanebben az idő-
ben adhatott* a Belgrádi Rádiónak, s amelyben magától értet ődő  ter-
mészetességgel sürgeti irodalmunk integrálódását a jugoszláv kultúra 
egészébe, megfelelő  fordítások révén. „Szóval, mi, akik a szocialista Ju-
goszláviában magyarul írunk és alkotunk — kezdi fejtegetését —, sze-
retnénk, ha ez az alkotó munkánk nem lenne periférikus és regioná-
lis ... Ahhoz, hogy mi a periférikus és regionális helyzetünkb ől előre-
lépjünk, két dolog kell: els ősorban minőség és (ez legalább ilyen fokon 
fontos) megfelelő, jó, adekvát fordítás szerbhorvát nyelvre. S őt szlo-
vénraj és macedonra is ..." Hogy pedig a fordítás szükségességét meg-
felelő  érvekkel is alátámassza és indokolja, kifejti nézeteit a szerb-
horvát nyelvterület nagy nyilvánossága el őtt a jugoszláviai magyar iro-
dalomról, igyekezvén megmagyarázni ezt az „érdekes jelenséget". Miután 
leszögezi, hogy nem különlegesség, hanem lényegében ugyanaz az iro-
dalom, azaz szerves alkotórésze a jugoszláv népek irodalmának, nyom-
ban hozzáteszi, hogy „nem formai értelemben, mert formálisan magyar 
irodalom ez". Irodalmunk úgynevezett kett ős kötődésének ismertetése 
során tovább részletezi, mit is ért „formálison" és „lényegesen". „Ez az 
irodalom kezdetétől (újabb kezdetét a forradalomtól számítjuk, bár a 
háború közt is voltak jelent ős nyomai) ... átélte a parolás korszakot, 
átélte a második írókongresszus nagy fordulópontját, és azóta is irá-
nyulásában, harcaiban pontosan ugyanazon a talajon él ő  embernek a 
másikkal való összeforrottsága jegyében alakul! Anélkül, hogy egy jot-
tányit is feladott volna nagy kifejez őeszközéből, a nyelvből, haladó sa-
ját kultúrhagyományaiból, példáiból, szóképeiből, nagy költőiből ... szú- 
val, itt egy érdekes jelenséggel állunk szemben: •a szocialista hazában 
kialakuló magyar irodalommal. Ez nem jelent szellemi elszabadulást a 
magyar kultúrától, denacionalizálást, hanem — éppen a humánus ki-
szélesedése jegyében —• az új arcú, szocialista ember magabiztosságát 
saját földjén, saját talaján." Könnyű  volna természetesen jó másfél 
évtized távolából hézagokat keresni ebben a megfogalmazásban, tovább 
boncolgatni a „lényeges" és „formális" jelz ők tartalmát és jelentését 
irodalmunk viszonylatában, de ennél fontosabbnak látszik arra figyelni, 
honnan, milyen messziről jutott el Majtényi a „szocialista ember maga-
biztosságáig". Aligha kételkedhetünk ugyanis abban, hogy a húszas-har-
mincas években maga sem látott messzebb e kérdésekben a vezérnél, 
s a polgári nacionalista társadalom kisebbségi tudata bizonyára őt is 
áthatotta, 1943-ban pedig még egy „regionális irodalmi árnyalat szük-
ségességét és létjogosultságát" bizonygatta. 

* Az író hagyatékában levő  magyar nyelvű  fogalmazványon nincs dátum. 
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A két világháború között Majtényi nem állt kapcsolatban a Híd-
dal, nem publikált a folyóiratban, s akár a Kalangya, akár a Napló 
írói köréhez tartozott (a kés őbbiek során egyidejűleg tartozhatott mind-
kettőhöz), a korszak irodalmának úgynevezett polgári csoportosulásában 
foglalt helyet. Minthogy pedig a saját emlékeit, visszaemlékezéseit tárja 
elénk 'a szóban forgó kötetekben, természetszer űen azokról ír, akiket 
személyesen ismert, s valamilyen kapcsolatban volt velük. Nem is egy 
ízben hangsúlyozza ezt. „Ó, én még találkoztam velük. A régi nemze-
dékkel" — írja az egyik fejezet elején, másutt pedig, akárcsak Tinódi,. 
mintegy a szavahihetőségét bizonyítandó, ezt írja: „Mindig jelen vol-
tam, a színhelyen voltam azok között, akikről most írok." Természetes 
tehát, hogy a polgári irodalomról, annak alakjairól és eseményeir ől ír. 
Már vállalkozásának, témaválasztásának magindoklása során szükség-
szerűen ki kellett fejtenie véleményét err ől az irodalomról, s tisztáznia 
kellett feltárásának általa követett irodalomtörténeti szempontjait is. El ő-
ször is, a rá jellemző  tapintattal, s őt óvatossággal vitába száll azzal a 
felszabadulás utáni irodalomtörténeti koncepcióval, amely feleslegesnek 
minősítette „az elmúlt évtizedek apolitikus, közömbös, fart pour fart-os, 
misztikus, sőt homályos célúan couler locale-os irodalmát". Miel őtt to-
vább idéznénk e halk és csaknem rejtetten polémikus védelmét a két. 
háború közti polgári irodalomnak, emlékeztetnünk kell a kötet (Ma-
gunk nyomában) megjelenési évére — 1961 —, arra, hogy Bori Imre 
A jugoszláviai magyar irodalom története csak 1968-ban, az Irodalmi ha-
gyornányainlc című  antológiája pedig csak 1971-ben jelent meg. 1961-ben 
tehát Majtényi nem minden alap nélkül panaszolta, hogy „vajdasági iro-
dalomtörténet nincs. Hiszen még .azt sem tisztáztuk, mit is értünk alatta, 
melyek a gyökerei". 1960-ban viszont megjelent Bori Imre szerkesztésében,. 
válogatásában és bevezet őjével a Vajdasági ég alatt című  versantológia, 
amelynek élén egy börtönvers áll, s bevezet őjében Bori Imre többek 
közt a következő  mondatot is leírta: „Költészetünk igazi története, mint 
ahogy ennek a tájnak igazi története is, 1944-ben kezd ődött." Erre utalva, 
de anélkül, hogy az .antológia címét és Bori Imre nevét leírná, kifogá-
solja, hogy némelyek egyszerűen „a felszabadulás évét ől, 1944-től keltezik 
(ti. a jugoszláviai magyar irodalom kezdetét — J. G.), s a korábbi esz-
tendőket csak előjátéknak tekintik", majd így folytatja: „Volt itt egy 
felfogás egy antológia szerkesztésével kapcsolatban, hogy ez az irodalom 
is a második világháborúval kezdődött, és a népfelszabadító harc meg-
indulásától kell számítani. Els ő  gyökerei voltaképpen azok a börtön-
versek, melyeket elítélt kommunisták írtak, valamint azok az írások, 
amelyek a hadifogolytáborokban és a Pet őfi-brigádban harcolók tollá-
ból erednek ... E koncepció szerint, állítja, felesleges felidézni Szent-
elekyt és egész korszakát, vagy ha igen, ez a felidézés a polgári ira-
dalomra csak elmarasztaló lehet. Elismeri ugyan, hogy a „másik iro-
dalom", melyet más helyen „munkásirodalomnak" nevez, „világnézetben. 
fölényes ... Az egész történelmi fejl ődés ezt az irodalmat igazolta, a 
forradalom győzelmével ez az irodalom győzött", de egyúttal arra is 
figyelmeztet, hova vezet 'a „tisztára fekete-fehér alapon" kimondható egy-
odlalú ítélet. Ily módon. „azt a látszatot kapjuk, hogy a két háború közt 
itt csak baloldali irodalom volt, csak baloldali írók voltak, és hogy 
itt csak ezeket — vagy a külföldr ől behozott haladó irodalmat és for-
radalmi könyveket olvasták a magyarok!* Holott hát volt, s talán túl-
súlyban — polgári irodalom is". Mielőtt tovább 'fejtegetné jelent őségét, 
előbb ismét a fenntartásokat hangsúlyozza — „Igaz, jelent ősége nem 
volt olyan, mint azt a Szenteléky-csoport néha hitte ... közönsége való-
jában alig volt, alig olvasták ezt az irodalmat" —, hogy aztán kimondja 
legfőbb mellette szóló érvét: „mégis itthagytá elég mélyen a gyökereit, 
mégis hatott és beszélni kell róla." Legf őbb erényének azt tekinti, hogy 
irodalmi humanizmust jelentett ezen a tájon, s ezek a jegyek még a 

Valószínűleg Laták Istvánnak a háború el őtti Híd olvasómozgalmáról szóló cikkére 
utal. 
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„tévelygőknél” is megfigyelhetők. Ezután egy igen fontos irodalomtör-
téneti tényre mutat rá, nevezetesen arra, hogy a polgári irodalórit és a 
„munkásirodalom" közötti határók . ,nem is  voltak . olyan élesek, mint 
hinnénk, számos író mindkét csóportosulás orgánümában megjelent, ami 
különösen Szenteleky működési éveiben volt tapasztalható. ' Kimutatja, 
Hogy még eszmei, irodalómpolitikai területen is volték • közöttük érint-
kezési pontok. Közös jelszavuk volt például a „Szerb—magyar ; kultúr-
közeledés ", bár nem egészen azonos indítékokból . Tisztában van - vele, 
hogy a polgári íróknál általában valamiféle • kötelez ő  lojalitás megnyil-
vánulása volt ez, míg a hidasoknál a dolgozók testvériségének, osztály-
alapú egységének tudatos építését célozta. Mindezek után és alapján lo-
gikusan jut el irodalomtörténeti koncepciójának megfogalmazásáig: • „A 
vajdasági magyar irodalmat 'kezdett ől, áz első  világháborút követ ő  évek-
től, amikor mint fogalom voltaképpen megszületett — a maga teljes-
ségében, összes áramlataival együtt kell tárgyalrii." Ismeretes, hogy Bori 
Imre említett irodalomtörténete és antológiája 'nyomán — hogy a Ha-
gyományaink sorozat köteteit ne is említsük — ei a koncepció nem-
csak megvalósult, hanem tovább is fejl ődött, s előjátéknak immár ko-
rántsem a két hábórú közötti, hanem jóval korábbi és . jóval hosszabb 
időszakot tekintünk. « . 

Miközben tehát Majtényi életre kelti .a. két háború közti jugoszlá-
viai magyar újságírás és irodalom érdekes, jellegzetes figuráit, elbe-
széli fontosabb eseményeit és jelenségeit, .bels ő  „harcait és szélmalom-
harcait", egyúttal — főbb vonásaiban máig érvényesen — definiálja a 
jugoszláviai magyar irodalmat is, sajátos helyzetéb ől adódó különleges 
jegyeit, helyét Jugoszlávia kultúrájának egészében, s megfogalmazza tör-
téneti megközelítésének általános szempontjait. • Eközben az alanyibb 
hangvételű  regényes életrajz, novellisztikus leírás és a tárgyilagosságra 
törő  irodalomtörténet stílusát és módszerét váltogatja. Ha ő  maga nem 
mondaná is, nyilvánvaló volna e. könyvekb ől, hogy a legelső  módszer 
és megközelítési mód, a regényes életrajz áll hozzá legközelebb, termé-
szetes hát, hogy az ilyen stílusú írásokban tudja a legolvasmányosabban 
és leghitelesebben is felidézni a kor leveg őjét. Elég, ha a két Helikon 
— túlnyomórészt novellisztikus — rajzára emlékeztetünk, de említhet-
nénk az egyes találkozások és látogatások leírásából szinte észrevétlenül, 
mégis maradandó élményként kibontakozó arcképeket is. Hadd em-
lítsük utolsó • példának dr. Kohlmann Dezs ő  arcképét, amely talán a 
legszebb példája annak, hogyan tudja úgyszólván.. elhinteni novellisztikus 
szövegében a száraz irodalomtörténeti adatokat, anélkül, hogy stílustörés 
következne be. Pedig megtudjuk a tudós tanárról, hogy tanítványa volt 
Szenteleky Kornél, Milan Konjovi ć ,' Mladen Leskovac és Debreceni Jó-
zsef, hogy eljártak hozzá az előbbiek mellett Csuka Zoltán, Fenyves Fe-
renc, Laták István, Kende Ferenc, Radó Imre és Herceg János, koráb-
ban pedig Gozsdu Elek és Vértesi . Károly , is; hogy továbbá állandó 
cikkírója volt a Naplónak, tanulmányírója .a Kalangyának; hogy háza 
egyik apró vára volt irodalmunknak, ahol könyvhegyek • között alkotott 
a. tudós író, „ebéd végeztével sietve ment az olvasókörbe vagy negyven 
évig"!. Ahogy azonban Majtényi a Só utcát.. leírja, különösen télen, . Ami-
kor pilickélő  hószemek szőnyeget . terítettek a kövezetre .. ", az bár-
melyik kisvárosi tárgyú novellája környezet ,  és természetfest ő  részleteként 
megállná a helyét. Az ilyen írások még akkor is élvezetes és maradandó 
olvasmányélményt jelentenek, ha hősük nem is tartozik a jelentékeny 
egyéniségek közé, s rövidesen újra ki is.: .esik az emlékezetünkb ől.. A 
környezet azonban, amelyben Majtényi elénk . állította s a kor, amelybe 
visszakanyarodtunk hozzá az íróval, mélyen az emlékezetünkbe vés ődik. 
Ezeket olvasva szinte.. sajnáljuk, hogy .  nem tartotta magát végig, .követ-
kezetesen ehhez a számárá egyedül Megfelel ő  stílüšhoz. Igaz, valamivel 
talán kevesebb tárgyi adatunk volna a korról; de annak leveg ője; még 
erőteljesebben csapna ki e könyvek lapjairól:' • ' 

Részlet a szerző  Majtényi Mihályról . szóló, a Forum kiadásában megjelen ő  monog-
ráfiájából. 
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ÉGTÁJ  

BESZÉDES VALÉRIA 

SZAJÁNI MESEMONDÓK 

S,zajánban már nincs hagyománya a mesemondásnak a megváltozott. tár-
sadalmi tudat és szociális helyzet miatt. Ezzel az általános jelenséggel 
részletesen foglalkozott Katona Imre.' Többek között megállapítja, hogy 
a .népköltészet szegényedésekor legkorábban a kötött formában él ő  epika 
(ballada, hősének stb.) esik áldozatul, legtovább. a lírai dal él,' míg a 
prózai epikum közbülső  helyet foglal el.. A műfajokon belül is válto-
zás történik. A tündérmesékkel szemben el őtérbe kerül a trufa és a 
novellamese. Ez az arányeltolódás megfigyelhet ő  a szajáni prózai hagyo-
mányokban is: a mesék több mint fele trufa .és tréfás legendamese. 

A faluban tizenhárom adatközl őtő l 74 mesét gyűjtöttem. Részletesen 
csak négy mesemondóval faglalkozom, mert repertoárjuk, • hagyornányo- 
zásuk más, mint a többié. • 

A kilenc mesemondó (6 n ő  és - 3 férfi) összesen 32 mesét mondott 
el, még felét sem az összegyűjtött meseanyagnak. Korcsoportok szerinti 
eloszlásuk is arra utal, hogy törés állt be a hagyományban. Egy asz-
szony kivételével a mesetudás kizárólag a 60-75 évesek korosztályára 
korlátozódik, ezek máig igénylik a mesét, nap mint nap meghallgatják 
a . rádió meseműsorát, szívesen hallgatják a gyerekeknek szánt mese-
hangjátékokat. Emlékeznek .még a jó mesemondókra. 

A műfajeltolódás miatt nincs is élesebb különbség a férfi és a 
női mesemondók között. A sokféle típusú Jézus- és Szent. Péter-történe-
teket azonban csak a nők mesélik. Ezeket a meséket két nagyobb cso-
portra oszthatjuk: 1. tényleges legendamesékre: A rest többet fárad (két 
változat) ;  BN 773*, azonos H 773 típusával; Péter és a sült liba, BN 
779 VI'" = Aath 785; Szent Péter a vásáron, BN 779 V`; Krisztus.és' 
Péter a csárdában, BN 768** = Aath 791 = 788; Rest legény és a szor 
galnias lány, BN 769* = Aath 822; Isten segítsége, BN 766*; 2. etiolo- 
giai mondákra, amelyeket tréfás jellegük miatt a trufák és a légendák 
közé szokták sorolni: A gomba keletkezése, Krisztus és a szül őasszony; 
A kalász megrövidülése, A tekn ősbéka teremtésé, Miért - van görcs a 
fában? Ismernek Noéval kapcsolatos mondákat is (pl. A légy teremtése): 

Érdekes, hogy a Mátyás-anekdoták közül csak néhányat sikerült 
összegyűjtenem, pedig Kálmány sokat gy űjtött a környéken. Ezek az 
anekdoták nemcsak Mátyáshoz f űződtek, hanem József császárról is 
ezeket mesélték. A MNGY XVII. kötetének jegyzetében részletesen kí-
vánt erről a kérdésről írni: „József császár a Temesközön"? Ma a szá- 
jániak legtöbbje nem is hallott Józsefről, a kalapos királyról, 'pedig 
Kálmány a faluban gyűjtötte a József és a fiatal bíró (BN 922 I'`) c. 
anekdotát. Mátyásról két történetet ismernek: a Kolozsvári bírót és 
A megfejt három bakkecskét. Valószínű , hogy ponyvaeredetűek. Érdekes; 
hógy az Okos lány (Aath 876 mesében) • a lány nem a kér őinek, hanem 
Mátyás királynak teszi fel' a találós kérdéseket. Kóvács Ágnes' ezt a 
mesét lakodalmas szokásainkkal hozza kapcsolatba; ahol a találós kér= 
délek megfejtése is szerepel. Szajáriban is felteszik a mesében elhang-
zott kérdéseket: „Egyszer, amikó sétált a Mátyás király, bekopogott 
egy házhć . Hát a lány éppen fürödött. Kiabált neki, hogy gyüj jön ki! 
Azt mondta, • nem gyün ki, mert. ü födetlen:• Kérdezi: »Hol van apád?« 
»Bóment a városba mindenkinek az* ížéjé.« . »No és — kérdezte t őle — 
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mit főz?« »Tanája ki azt, csak le- mög f őmegy mindig.« No Mátyás 
király nem tudta kitanáni, akkó azt mondta a lánynak, ad neki 300 
aranyat, ha mögmondja a megfejtést. Hát ü fürödött, nem volt semmi 
rajta, a másik mög vötte a sót, aztán mög babot f őzött, mindig lemegy 
egy szem, a másik mög főgyün. 

Legalább annyira népszer ű  a faluban a Porul járt szerelmesek (BN 
1726*) és a Bolond Mihók (BN 1684*) története, mint a Szent Péterr ől 
szóló legendák: ezt a két mesét mindegyik adatközl őm ismerte. Nép-
szerű  hőse a szajáni meséknek a cigány. Okosságát, butaságát is 
kifigurázzák: Ki mond el őbb jó reggelt? (BN 1735), Imádkozni tanuló 
cigány (BN 1699*). 

A mesék hagyományozásának harmadik fázisa az átvétel.' Ennek 
többféle formáját különböztethetjük meg. Ha ebb ől a szempontból vizs-
gáljuk a mesék hagyományozódását a faluban, megállapíthatjuk, hogy 
a kilenc adatközlő  közül egy kivételével a befogadás—reprodukálás fokán. 
vannak. Arra törekedtek, hogy a meséket minél tömörebben, rövideb-
ben adják elő , legtöbbször csak az én kedvemért mondták el. Jellemz ő  
Vargáné Piri Máriának jóindulatú hozzáállása a meséléshez. Szomszédasz-
szonyát akarta rábeszélni: „Ugyan mondjá má te is egyet, Zsuzsa, se-
gítsünk ennek a lánynak! Én is mondtam egyet a szükségr ű ." Mester 
(Paripa) Miska kivétel, mert ő  a hiedelemmondákra specializálta magát 
(két mesét mondott el), amikor még „bujtárkodott" társait éjszakákon 
át a vele megtörtént boszorkányos történetekkel ijesztgette. Történetei 
hitelességében nem kételkedik. öt évvel ezel őtt is amiatt bánkódott, hogy 
nem „kőtetett lúdvércet", pedig a hozzáf űződő  rítust részletesen ismeri. 
Szociális helyzete miatt a falu társadalmának perifériájára szorult, tör-
téneteit megmosolyogják, ezért ma ritkán szánja rá magát, hogy elmond-
ja azokat. Magányosan, szociális segélyb ől él, nyugdíjat nem kap, pe-
dig mindig „másnak a keze-lába volt". 

Az eltanulás az átvétel igazi formája. Bonyolultabb módja a mes-
ter—tanítvány kapcsolat. Szép példáit mutatta be Kovács Ágnes' a ketesdi 
mesemondóknál. Az átvételnek ez a formája ma már nincsen Temes-
közben, a múltban is ritka lehetett, de Borbély Mihály esetében felté-
telezhetjük. Meséinek jó részét egy horgosi juhásztól tanulta, „ami 
beszédjén meg is látszik; mert mikor a mesékbe belemelegszik, a bács-
kai nyelvjárás nyomai fel-feltünedeznek".' 

A hagyomány felelevenedése volt az eltanulás gyakori formája. En-
nek a lényegét abban látja Voigt, hogy „egy-egy .folklóralkotó reperto-
árjának egyes darabjait közönsége jól meg őrzi. Gyakran az állandó 
közönség egészében meg őrizheti a folklóralkotó szinte teljes repertoár-
ját is. Ez legtöbbször ennek az alkotónak a halála, vagy a közösség-
ből más okból eredő  kiesés következtében kerül napvilágra. A latens 
hagyományból ebben az esetben manifeszt hagyomány válik, mégpedig 
önálló értékű  művészi alkotás szintjén. Ezért nem tartjuk ezt pusztán 
a reprodukálás megnyilvánulásának" . 8  

A mesetanulásnak ezt a módját szépen példázza Vastagné Bunford 
Matild. (1928). A faluban kétségkívül ő  a legjobb mesemondó; 21 mesét 
mondott el. Valamennyit édesanyjától tanulta, aki viszonylag fiatalon., 
60 éves korában halt meg 1971-ben. A faluban úgy emlékeznek rá, hogy 
kitűnő  mesemondó volt. Ezt bizonyítja lánya tudása is. Szívesen mesélt, 
idősebb korában a szomszédok gyerekeit szoktatta magához és azok-
nak mondta el történeteit. Se ő, se a lánya hosszabb ideig nem tartóz-
kodott a falun kívül, tehát meséik a szajáni hagyományt őrzik. A lányá-
ról kortársai tudják, hogy örökölte anyja tudását, becsülik érte. Gyerek-
korában libapásztor volt, legeltetés közben ő  szórakoztatta társait, do-
hánycsomózáskor sokszor ő  váltotta föl édesanyját . a mesélésben. A 
„székfűgyár"-ban (kamillaszárítóbán) is szívesen dolgoztak vele, mert 
énekelt és mesélt is. Az utóbbi id őben csak családi körben mesél; 
unokáinak, ha azok hazamennek, férjének és anyósának is szokott me-
sélni. Mikor ott voltam, ők is segítettek összeszedni a meséket emlé-
kezetében. Meséinek mindig ad címet, föl is írta egy papírra mindegyi-
ket, hogy abból válasszam ki, amelyiket akarom. Minden meseműfaj- 
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ból tud legalább egyet. Hét tündérmesét, tíz trufát, három állatmesét, 
egy legendamesét és egy láncmesét mondott. Büszke arra, hogy me-
séit. mások nem tudják a faluban. Jézus és Szent Péter történetét nem 
is mondta el, mert azt mások is tudják. 

Meséi nem hosszúak, általába három-négy gépelt oldal terjedelm űek. 
Rendkívül színes, gördülékeny az el őadásmódja, hangszínnel, hangsúly-
lyal jelzi, hogy férfi vagy nő  beszél, kérő  vagy parancsoló a hangja a 
cselekménytől függően. Különösen kedveli a verses és dalbetétes mesé-
ket (Jávorfácska, Aath 780, Medvev őlegény, Aath 431, Hamupipőke, Aath 
510, Félig nyúzott kecske, Aath 212, Sandri Bandi, Aath 1360 C). 

Petrovics Imre (Padéj, 1902) cigány származású, meséi mégis a falu 
mesekincséhez tartoznak, mert kisgyerek kora óta juhászgazdáknál szol-
gált, meséit is ott tanulta, kint háló juhász volt, esténként meséltek 
egymásnak. 

Ötéves volt, amikor szülei átköltöztek Szajánba; 18 éves korában 
megnősült, magyar lányt vett feleségül. Büszke arra, hogy kiemelkedett 
környezetéből és nem cigány módra él. Világot járt ember, mert a boj-
tárkodáson kívül kupeckodással is foglalkozik. Az id ősebbek közül ő  
az egyetlen, aki szerbül is tud. Ez azt jelenti , hogy háromnyelvű . Meséin 
is meglátszik ez, mert szerb sztereotípiákat is beépít történeteibe: .;sa-
mo daj, tamo—vamo." Ha nem jut eszébe a megfelel ő  magyar kifeje-
zés,. vagy úgy véli, hogy színesebb a mese, akkor szerbül vagy cigá-
nyul mond egy-egy kifejezést. Cigányul, de szerbül se nem mondott 
eddig még mesét. A három nyelv közül magyarul tud legjobban. Me-
sélni csak hallgatóság előtt hajlandó. Nekem is csak úgy mesélt, ha 
rajtam kívül más is hallgatta. Mindig számol a közönséggel, egy-egy 
szót meg is magyaráz, ha úgy gondolja, hogy azt mások nem értik. Azt 
hitte, hogy városi létemre nem tudom, mi az a kuckó, ezért halkan, 
hogy a magnetofon ne vegye föl, megmagyarázta: „Azt mondta: »Tödd 
be a kuckóba!« Tudja mi az? Olyan, mint a moly." Ha pedig a me-
sében olyan rész következik, amelyr ől a falusi illemszabályok szerint 
nem illik beszélni: „Hát jól van, itt az id ő  most mán (hát kikövetöm 
magát mög a társaságot!) — le k ő  feküni." Meséit régebben a juhá-
szoknak mesélte. Jelenleg a feleségének és a szomszédasszonynak mesél 
esténként, ha nem mennek televíziót nézni. Rendkívül élvezi. tudomá-
nyát. Mesélés közben többször is megjegyezte: „Ez osztán a hosszú 
mese!" Mikor pedig vége lett a mesének, hogy jobban értékeljük tu-
dását, kifejtette: „Jó óda kü ám figyelni, hogy összepászoljon a tör-
ténet, nem lehet csak úgy összevissza." Meséinek hatását fokozza, hogy 
nemcsak hangsúllyal és hanglejtéssel színesíti az el őadásmódját, hanem 
a cselekménytől függően gesztikulál is' Érdekes, hogy cigányokról szóló 
történeteket nem ismer, de tündérmeséiben négy közül kett őben mel-
lékszereplőként megjelenik a cigány is. Összesen 8 mesét mondott el: 
négy tündérmesét és négy trufát. 

Ferencsikné Kabók Etel 1900-ban Beodrán született. Rokonságban 
van a Borbély családdal. Akkor is náluk volt, amikor Kálmány össze-
gyűjtötte meséit.' Sógora meséit kett ő  kivételével (Akit az apja rosszra 
tanított, BN 779. I* és Rászedett ördög -- fahordás, vízhordás, BN 1049) 
nem ismeri. Valószínű , hogy az utóbbit sem Borbélytól tanulta, mert 
ennek a mesének a faluban él egy teljesebb változata is. Habár olvasta 
Borbély meséit, egyet se jegyzet meg közülük. Olvasott asszony, tör-
ténetei is inkább ponyvaeredet űek (Egyszeri kisbiráné, Szép asszony és 
a csúnya asszony, ez utóbbi megegyezik Móricz hasonló cím ű  novellá-
jával). A jó mesemondók általában tudják, kit ől tanulták meséiket. 
Etel :néni nem emlékszik rá. Kérdésemre azt felelte: „Hát ezek régi 
mesék, tudja isten, hogy kitől hallottam má, hát ezt is ugye hallottam 
má régen." 

Gyerekeinek nemigen mesélt, emiatt nem is ismeri a tündérmesé-
ket. Szomszédasszonyoknak, rokonoknak szokta elmondani történeteit. 
Beszélgetés közben mindig nagy sikere van trufáinak és rövid novella-
meséinek. 
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Mester András (Szaján, 1904) Mester Mihály öccse. Világot járt 
ember. Legénykorában a szomszéd faluban, Tiszahegyesen (I đos) szolgált 
a szerb gazdáknál, kés őbb pedig bejárta egész Vajdaságot, amikor á 
Duna---Tisza—Duna-csatornát • építették; A kubikusok közül ő  az egyet-
len, aki máig tud mesélni." Meséit nem a vándorló éveiben tanulta, 
hanem korábban, amikor cselédeskedett. Esténként összejöttek egy-egy 
gazda istállójában s meséltek, énekeltek. Bevallása szerint ő  szíveseb-
ben hallgatta. a meséket; Csendes, sz űkszavú ember. Amióta munkakép-
telen, a család ügyeibe nemigen van beleszólása.. Amikor kíváncsi . let-
tem tudományára, öntudata Fedics Mihályhoz 'hasonlóan megnövekedett. 
Pár napra családja is elismerte és becsülte tehetségét. 

MESEMONDÓK „ISKOLÁJA" 

A szajáni .mesemondók meséiket elsősorban a szóbeli hagyomány-
ból merítették.' Már családi körben; a közös munkaalkalmakkor meg-
isrterik a falu meséit. Különösen a múltban volt ennek nagy' jelent ő-
sége, • mert akkor még a falu társadalma zártabb volt, és igényelte a 
mesét. A faluközösség szinte predesztinálja erre a 'dinasztikus hagyo-
mányőrzésre azokat, kik mesemondó családban éltek. Különösen a kis-
paraszti rétegnél van ennek jelent ősége. Ez a falu legstatikusabb ré-
tege, a falun kívül nem vállal munkát, mindvégig a falu hagyomány-
őrző  közösségében marad. Emiatt őrizhette meg Vastag Matild édesanyja 
meséit és azokat a falu megváltozott igénye szerint módosította. Anyja 
a tündérmeséket kedvelte inkább, ő  már a trufákat. 

A • hagyományőrzésben a közönség • szerepét szépen példázza Bor-
bély 'Mihály meséinek • továbbélése. Az apa korai sikere még fokózottan 
motiválta volna a hagyományőrzést, a gyérekei • már nem lehettek olyan 
jó mesemondók, mint apjuk, habár tehetségük megvolt rá, mert ko-
rári kiszakadtak a családi körb ől. Hét-nyolc évesek voltak, amikor el-
kerültek otthonról. Másnyelvű  kultúrájú közösségbe kerültek, ahol pasz-
szív tudásukat már nem gyümölcsöztethették. Mikor visszakerültek, a 
falu közösségé már nem kizárólag a tündérmeséket igényelte, Borbély 
Vera • pedig ezeket őrizte meg. Meséinek már nem volt akkora közön-
sége, mint Vastag Matildénak, emiatt meséi vázlatosabbak, stílúsa pe-
dig szegényesebb. 

Természetes, hogy a mesetanulásnak nem kizárólagos iskolája a 
család. A közös munkaalkalmakkor, dohányf űzéskor és -csomózáskor 
elsősorban a nők meséltek egymásnak. A nemek közötti különbség 
inkább a mese tanulásában jelentkezik. N ők nőktől elsősorban •a. falu-
ban tanulják meg meséiket. A férfiak sokkal mozgékonyabbak, a , falun 
kívül inkább ők vállalnak munkát: Sok helyen megfordulnak, minde-
nütt tanulnak valami, újat. Mester András és Petrovics Imre is a munka-
helyüket jelölték meg iskolájuknak. Mindketten emlékeztek arra, hogy 
ki volt az, akitől a nekik legjobbam tetsző  mesét hallották. Mester 
András egy cigányasszonyra. emlékezett, Petrovics Imre pedig még ma 
is élő  szajáni komáját tartja tanítójának, akivel együtt juhászkodtak, 
de az a második világháború után más munkát vállalt, azóta nem me-
séli, gyakorlat híján elfelejtette meséit. • 

A mesetanulásnak kimeríthetetlen forrása a katonaélet. Ilyenkor 
sok új mesével gyarapítják tudásukat, még •azok is mesélnek, : akik 
egyébként nem szoktak. Adatközl őim már a két világháború között 
katonáskodtak, • szerbül nem tudtak annyira,. hogy társaik idegen • .nyelvű  
meséit megérthették volna, • emiatt azokat nem is ismerik. A szajáni 
mesék nem kizárólag szóbeli • eredet űek. A mesemondók olvasmányaik-
ból is merítik -- tudományukat. A Mátyás-mondák közül kizárólag azokat 
tudják, amelyek., benne voltak iskolai tankönyveikben is. Ferencsik Etel 
meséi ponyvaeredetűek. Jézus :és Szent Péter történetei közül kett őt 
az egyik plébánostól tanulták (rstei't segítsége, BN 766"*, Krisztus 
szülőasszony, BN 779 IX*). 
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A MÉSEMONDÁS ALKALMAI  

A mese természetéb ől következik, hogy közönség, hallgatóság kell  
az előadáshoz. „Mesét mondani nem lehet mindig. F őként nem lehet  
mesét mondani és hallgatni annak, aki nagyon er ősen fogva van a való  
élet vonatkozásaiban. A munkálkodó, tevékeny ember rtem képes és nem  

alkalmas arra, hogy a mese világát átélje, hogy mesét mondjon vagy  

hallgasson. Egyszerre két urat sžolgálni nem lehet, egyszerre két világ-
ban élni, a munkásvilágban és a minden sikert magától megoldó me-
sevilágban lehetetlen. A mese átéléséhez az kell, ami a nagy olasz filo-
zófus szerint minden magasabb szellemi élethez is: otium, a testi nyu-
galomnak a praktikus életb ől való kikapcsoltságának egy formája" — 
állapítja meg Honti János. A továbbiakban kifejti, hogy nálunk már  

csak a munka után megmaradó pihen őidő  marad a mesemondás szá-
mára.  

Több kutató is megállapította, hogy • a népi epikum fennmaradása  

szorosan összefügg a parasztság: életszínvonalával. Szajáriban is addig  

volt hagyománya a mesemondásnak, míg a falu zártsága az 50-es évek  

óta fokozatosan föl nem oldódott. A mesemondás alkalmai nem t űn-
tek még el a faluban, csak más m űfajok kerülnek el ő térbe. Szívesen  
hallgatják még a fiatalok is az igaz történeteket: Szaján betelepítésé-
nek történetét, az 1848-as események szajáni vonatkozásait, a híres be-
tyárok kalandjait, de kommentálják a falu ügyes-bajos dolgait, a napi  
politikai eseményeket is. Minden házban van már rádió, frissen értesül-
nek a hírekről.  

A mesemondás alkalmait aszerint csoportosítjuk, hogy azok hol:  

a faluban, házban vagy falun kívül történnek. Mindhárom alkalom meg-
van Szaj•ánban is, de az évszakok szerint változik jelent őségük. Összel  
és télen a falun belüli mesealkalmaknak van nagyobb jelent őségük. Szí-
vesen emlékeznek az őszi kukoricafosztásra. Jó szórakozási lehet őség  
volt ez fiatalok, idősebbek számára egyaránt. Sokszor éjfélekig dolgoz-
tak, nem vették észre az idő  múlását a nóta és a mese mellett.  

Kálmány is kiemelte a mesemondás fontosságában a dohánycsomó-
zást: „Temesközön, kivált a múltban, mikor még sokan ültettek dohányt,  

dohánycsomózáskor nagyon kapós volt a jó mesemondó. Ahol ilyen em-
ber volt, oda szívesen mentek dolgozni." A dohányt ma már nem csomóz-
zák, de emlékeznek rá, milyen keserves  munka volt. November elejé-
től karácsonyig reggelt ől estig ezt csinálta a falu apraja-nagyja. A ro-
konok és a szomszédok kisegítették egymást, hogy hamarabb végez-
zenek. Az utolsó hetekben, mert karácsonyra mindenképpen be kellett 
fejezni, már hajnali két órakor munkába kezdtek és este 10-ig csak 
ezt csinálták. A mechanikus munka unalmát oldotta a meseszó. 
• A dohányt január elején szállították a dohánykufák, utána már 

jobban ráértek, esténként összejöttek bandázni. Két-három szomszéd ösz-
szejött, egyszer az egyik, máskor a másik háznál. A férfiak kártyáztak, 
az asszonyok beszélgettek. A napi események mellett sor került a me-
sék, hiedelemtörténetek elmondására is. Egy ilyen bandázás után talál-
kozott a bengával Bóka János. „Gyüttem hazafelé, kint a második utcán, 
úgy mondva, a harmadik utcábú, a másik utcába vót egy kolegám, 
arra szoktam mönni a düll őkön. Osztán beszótam neki: »Gyerünk mán 
hé!« Azt mondja neki .a Bözse, mert Bözsének híták a lánt: »Várjatok 
egy fél órát.« Mondjuk: »Mi a fenének?« »Nem hallottad, hogy vonyí-
tanak a kutyák? Jó van, erigy, de Károly nem gyün.« Nem engedte a 
Károlyt. Hát mék egy négy-öt házat arrább. Hódvilág vót. Nem vót 
bent gyalogút, nem vót bent ház, de a Takács Gyuláék el őtt szélősödött 
a gyalogút. Mék ott föl az árokbú, ecc ő  látom, hogy valamilyen magos-
ságban tiszta fehér valami gyün felém, de az egész utat fogi. Hát egy 
bolondos kutya, úgy gondótam, hát mikó közeledik két kerékkel: »Tye-
tyetye« mén, de mindig követ, fáhó állok, arra tér ű  is, falhó állok, 
arra is. Majd összeértünk, egyszer_ csak a fáhó átam, mögemelem - a 
kalaporri, köszöntem neki: Szépen erríönt mellettem, a szömeimmel. lát-
tam, hogy bicikli. Kislánbicikli, olyat hajtott. 'A kutyák mindenütt vo- 
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nyítottak. Azt mondták, hogy kújogató. Mindig fél tizenkett őkó, így va-
lahogy gyütt, máskó is találkoztam vele, négy lába volt, de feje nem. 
Eztet én személyösen láttam, végig köllött volna várni, de lehet, hogy 
nem jó vége lött volna." 

Bandázni csak a szomszédok jártak, de a disznótorba a rokonsá-
got is meghívták. A jókedvet fokozta a trufa, újabban a városi vicc. 

Tavasszal és nyáron a falon kívüli mesealkalmaknak volt jelent ő-
sége. A. falusiak már nem értek rá, a dohány minden idejüket kitöltötte. 
Mesélni már csak a juhászoknak, napszámosoknak volt idejük. Az el őb-
biek kora tavasztól késő  őszig kint háltak a birkákkal, sokszor még 
Bácskába is elmentek legeltetni. Jó alkalom volt ez új mesék megis-
merésére. Petrovics Imre is itt tanulta és mondta meséit. A ma él ő  
juhászok már kevés mesét ismernek. Hiedelemtörténeteikben azonban 
máig hisznek. 

A falu lakóinak egyharmad része napszámos, illetve uradalmi cse-
léd volt. A csókai uradalomba jártak dolgozni, egész héten ott voltak, 
csak vasárnap mentek haza. Esténként,. a munka befejeztével meséltek, 
míg el nem nyomta őket az álom. 
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vényszer űségei. Budapest, 1974. 94-97. 
Katona Imre és Tóth Ferenc gy űjtött tőle adatokat Kálmányról. 
Katona 1962-es cikkében elemzi a kubikusok prózai hagyomány őrzését és megálla-
pítja, hogy a mesemondásnak nincs hagyománya körükben. 

Részlet a szerző  Jávorfácska című , az Életjel kiadásában hamarosan megjelen ő  nép-
mesegyűjteményének utószavából. 
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MATIJEVICS LAJOS 

A SZABADKAI GUNARAS LÁNY 

A libapásztor leányról szóló ballada az egész magyarlakta területen 
ismert. Legkorábban 1789-ben jegyezték le, tehát idestova már kétszáz 
éve vándorol szövege és dallama. Témájában hasonlít egy francia ének 
tartalmához, amelyikben kacsákról van szó és egy olasz énekéhez, eb-
ben pedig fecskékr ől dalolnak. Mind a kettőben a szárnyasok gazdája, 
a leány kerül végül a mondanivaló középpontjába, azaz feleségül veszi 
a kacsát megölő  királyfi, illetve a fecskét leöl ő  vadász. 

Balladáink neves kutatója, Vargyas Lajos „játékos hangú ének"-
nek nevezi, s részletesen tárgyalja a benne rejl ő  szerelmi szimbólu-
mót. Vidékünkön Kálmány Lajos gyűjtésében találjuk meg, valamint 
Burány Béla Hallották-e hírét? c. gyűjteményében. Ez utóbbiban két 
változatát is olvashatjuk a Libapásztor lány fejezetcím után. A gy űjtő  
Felsőhegyen jegyezte le 1953-ban és a zentai Oromparton 1975-ben. 
Érdemes megemlíteni Ujváry Zoltán 1977-ben Debrecenben kiadott Szállj 
el, fecskemadár című  munkáját, amelyben a gömöri népballadákat mu-
tatja be a gyűjtő  Holló László illusztrációival. A kiadványban szerepl ő  
Gunaras lányhoz szövegben is és dallamban is közelebb áll a ballada 
szabadkai változata, mint a fels őhegyi és a zentai változatokhoz. Egy-
felől ezért is érdemes lesz megismerkedni a ballada szabadkai változa-
tával, másfelől pedig azért is figyelemre méltó ez a szöveg, mert sz ű-
kebb hazánkban nem tartozik az ismertebb, a népszer űbb balladák közé. 
Legalábbis eddig nincs tudomásunk róla, hogy sok helyen el őfordult 
volna. 

A Gunaras lány szabadkai változata elég hosszú. Adatközl őnk, Hor-
váth Tstvánné szerint errefelé nem énekelték hosszabban, „a libákat 
őrző  kislányról mást nem tudtunk, csak azt, hogy nagyon szeretheti 
a bíró fia". A kissé idillikus, kissé meseszerű  jelenet néha a színpadig 
is juttatta a balladát, és az iskolákban, a m űkedvelők fellépéseiben nem 
ritkán szerepelt a libapásztor leány megjátszott és megénekelt törté-
nete. Adatközlőnk állítása szerint régen nem játszották, s nem is so-
kan dalolták ezt a balladát. F őleg a városperemi nagylányok dalolgatták 
egymás között, különösen pedig azok, akik maguk is libapásztorkodtak. 

A jelképes megformálás, a h ősök kiválasztása tehette népszer űvé 
más vidékeken ezt a vígballadát. A szabadkai változatban inkább a kö-
vetelt bér, a megdobált „hamvas gúnárért" járó dolgok felsorolása teszi 
érdekesebbé, művészibbé ezt a balladát. A bíró könyörtelen ítélete, az 
akasztás, a betyárballadák kedvelt motívuma sem hoz tragikus fordu-
latot, hiszen tulajdonképpen itt bontakozik ki a két fiatal egymáshoz 
való ragaszkodása és összetartozása. 

A balladát 1967-ben gyűjtöttük Szabadkán. Adatközl őnk már nem 
él, igy többet nem tudhatunk meg sem a szövegr ől, sem a dallamról. 
Szép Ilonka, néven emlegette, így ez lehet a Gunaras lány szabadkai 
változatának a neve. 

A hiteles szöveget és dallamot nem csupán a balladakedvel őknek 
szánjuk, hanem a gyűjtőknek is. Hátha segítségükre lesz a további nyo-
mozásban, felderítésben és tanulmányozásban! 
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Erre, erre, libuskám, 
Erre visz az út! 
Aki erre jön utánam, 
Mindjárt hazajut. 

Ne hajigáld, bíró fia, 
Hamvas gúnárom! 
Hazamegyek, s az apádnak 
Bepanaszolom. 

Hazamehetsz az apámhoz 
Szívem, Ilonkám, 
Akár ott is maradhatnál, 
Lelkem violám. 

Adjon isten, bíró uram, 
Szerencsés jó napot! 
Fogadj isten, Szép Ilona! 
Néked mi bajod? 

Én elhajtám a. libáim 
Gyenge pázsitra, . 
Arra jött •a bíró fia 
Meghajigálta. 

Meghajigálta a fia 
Hamvas gúnárom. 
Mit kérsz érte, Szép Ilona, 
Néked megadom. 

A lábáért, a szárnyáért 
Két véka búzát, 
A zúzájáért, a májáért 
Két arany almát. 

A fejéért, a hátáért 
Két aranytallért, 
A tolláért, a farkáért 
Aranylegyez őt. 

Hát az a szép gitnbes-gombos_ 
Kalárisos gúnár nyaka, 
Hát az mennyit ér? 
Végy. el engem, bíró fia, 
Nem kell semmi bér! 

Számtalan sok kívánsága 
Szép Ilonának. 
Akasztófa járjon ezért 
Bíró fiának! 

Akasztófa olyan legyen, 
Mint kinyílt rózsa, 
Két karom, két kezem szára 
A bitófája. 

Sz ép Ilonka 

J  
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HERCEG JÁNOS 

ÚTKÖZBEN . 

HELYTÖRTÉNETI JEGYZETEK (5.) 

Galambos Margit nevét se Iehet elhallgatni, ha Becsér ől és irodalomról 
beszél az ember. ő  még a háború előtti bácskai írók köréhez tartozott, 
Alba Nevis és Janda Matild mellett olvasott fel verseket, ha Vértesi 
Károly és kis csoportja el őadókörútra indult a megyében. Szenteleky 
már nem számíthatott rá, mert ha küldött valamit, régi versek voltak, 
vagy a fia írta őket. 

Darvas Gáborról is már csak legendák keringtek a harmincas évek 
derekán, pedig háborús regényének nagy sikere volt, amikor Remarque 
után mindenki megírta élményeit, aki végigszenvedte a háborút. Egy-két 
novellát olvastam tőle, amelyek régi naptárakban és évkönyvekben jelen-

. tek meg; táj szólásos tanyai történetek voltak, Cziráky édes-bús modorá-
ban, ami annál is inkább csodálatba ejtett, mert úgy tudtam róla, hogy 
munkásember, lakatos és zsidó, aki talán még idejekorán ki is vándorolt 
Palesztinába. 

Hanem a legnagyobb sikerű  író nemcsak Becsén, de egész Vajdaság-
ban Cziráky Imre volt. Mihál bácsi levelei címmel írt Göre Gábor-os tör-
téneteket, amelyek azonban mégsem olyan olcsó eszközökkel tették nevet-
ségessé a magyar parasztot, mint Gárdonyi figurája. Azóta is igyekszem 
jóvátenni vele szemben elkövetett b űnömet. Mert egyik könyvéről írtam 
nagyképűen elmarasztaló kritikát, szerencsére a Nyugatban, amelyet az 
ő  köreiben nem olvasott senki. Mint ember is kedves, megnyer ő  modorú, 
elbájoló egyéniség volt. Az a fajtája .a vidéki bohémnek, aki azért tudja, . 

mi a rend és polgári kötelesség. Csupán a gazdájára, Csizovszky plébá-
nosra panaszkodott örökké, hogy micsoda zsarnok és az írásaiban is örök-
ké talál valami hibát. Azzal vigasztaltuk, hogy Gyula pápa meg is botozta 
Michelangelót, mire ő  megenyhült és csak annyit mondott nevetve? „De 
az legalább pápa volt!" 

Pár év múlva meg is szabadult kántori állásától, s népm űvelési 
titkár lett Zomborban a vármegyénél. Kis házat vett kinn az Apatini út 
egyik mellékutcájában, s regényíráshoz készül ődött, mert addig hol teme-
tések foglalták le, hol lakodalmi rigmusok összeállítása, úgyhogy csak 
rövid történetekre futotta idejéb ől és kedvéből, ami általánosan jellemz ő  
volt a vajdasági elbeszél őkre a két háború között. 

Becse egykori központi irodalmi szerepéb ől a Tisza vidékén nem 
maradt semmi. Még a Zivatar dezignált szerkeszt ője is felköltözött Buda-
pestre, s csak a költ ő, Lovász Pál sóhajtotta fiatalságára emlékezve: 

-- Pedig micsoda élénk szellemi élet volt ott valamikor! A Népkör 
irodalmi estjeit zsúfolt néz ő tér tapsolta végig! 

Hogy mi volt a varázslat, amely ezt az egyébként er ősen vegyes 
lakosságú kisvárost a magyar irodalom szálláshelyévé tette, akkor is 
megfejthetetlen titok maradt. Talán bizonyos mértékig végvári fekvése, 
ahogy kapuja Bánát középs ő  része felé fordult, s a becskereki közönség-
re is vonzást tudott gyakorolni. Legalább azokban az években, amikor a 
magyar vers vagy elbeszélés a legegyszer űbb ember számára is több volt; 
mint irodalom. 

De mégiscsak a lelkes szervezők érdeme lehetett, hogy időnként az 
egész Vajdaság figyelmét magára tudta vonni. Talán hagyomány Iett 
abból, amit Jámbor Pál kezdett el becsei káplán korában irodalmi este-
ken olvasva fel a verseit, amelyek miatt olyan rossz híre lett Budapesten. 
De hát ki szerzett volna err ől tudomást Óbecsén, a békebeli békevilágban, 
amikor jó és rossz hír ólomlábakon járt, s amikor különben is kitört 
a szabadságharc nemsokára és a versíró délceg káplán, akinek a sorai 
közül gáláns érzelmek világi hangjai is kiérezhet ők voltak, soha többé 
nem került vissza Becsére, csak a példáját hagyta ott hasszú id őre. 
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A Duna-Tisza közének választóvonala Bácskán át mégiscsak a buda-
pest—belgrádi vasút. De egyben ki is emeli a vidéket a vicinálisok és úgy-
nevezett szárnyvonalak otthonias közegéb ől. Aki Topolyán vagy Verbá-
szon beszáll, rendszerint hosszabb távolságra váltott jegyet, s ezt nem-
csak poggyászával árulja el, hanem azzal is, ahogy öltözött. A beszélge-
tések sem alakulnak ki olyan közvetlen módon, mint a vicinális uta-
sai között. 

Mindezt jelen időben mondom, miközben a múltra gondolok, ami-
kor még nem hódította el az autóbusz az utasembert a vonattól. A táj 
jellegtelen, a vasút a leglaposabb részén fut át, a gyönyör ű  Krivaja völ-
gyén, s éppen csak feltűnik egy-egy pillanatra egy ezüstösen fényl ő  ka-
száló a tavaszi talajvíz után, s egy nagyobb darab legel ő , ahol Törley 
Bálint vagy a Gáyerek ménese látszott messzir ől az elrohanó sürgöny-
póznák között. • 

—• Itt nem kell a művészet senkinek — írta Bicskey Péter pár 
hónappal a halála előtt —, pedig én mindenféle megbízatást vállalok. 

Legszívesebben azt írtam volna vissza neki: ne vállaljon semmit, 
csak akkor fessen amikor kedve van hozzá, s nem amikor muszáj. De hát 
apám lehetett volna, tartózkodnom kellett a tanácsadástól, meg azt is 
tudtam, hogy amiben menekülést talált, nem engedte többé, hogy önér-
zetes legyen. 

Papp Dániel aligha itt kereste Tündérlakot, a f ővonal különben is 
messze elkerülte a szülőfaluját, s ha Bácska szíve volt ez a völgy, ame-
lyet a legtermékenyebb földek fogtak körül, a szegénység és a szervezett 
ellenállás is itt volt a legnagyobb. A Tiszavidék sötét és súlyos színei itt 
elhalványultak, derű  és könnyed oldódás a Duna fel ől ugyancsak eltűnt, 
mire idáig ért, Nyugat és Kelet választóvonalához, és meg kellett érteni  

Bicskey Péter lemondó, halálra készül ő  sóhaját: 
-- Ha elmehettem volna Zentára rajztanárnak, más ember lett 

volna belőlem. Vujić  Joco gyűjteménye, meg Baji ćné egynéhány képe, 
közöttük egy Gauguin-rajz, még lelket verhetett volna belém. De öreg 
vagyok én már ahhoz, nem segít rajtam semmi sem. 

Gyorsvonatok jártak itt, átrohantak a vidéken, akár délről jöttek, 
akár északról. Csak Topolyán álltak meg egy percre, meg egy id őben 
Nagyfényen, talán a muzsikáló székely kút kedvért, amelyet a messzir ől 
jött csángók faragtak ártatlan igyekezettel, elvesztett hazájukra, Bukovi-
nára emlékezve. De hogy épp itt gyülekeznek majd a fest ők huszonöt éven 
át Bicskey Péter pátriájában, s majd akad egy közöttük, aki Hanyatlöki 
Csárdát is megfesti, harsány színekkel, szélesen lobogó vonalakkal, dehogy 
hitte azt a topolyai szám űzött. Pedig maga is elüldögélt pohár bora, fölött 
csendesen darvadozva az említett csárdában, legföljebb Vidákovich Ist-
vánnal, az idő  előtt nyugdíjba kényszerült bankigazgatóval váltva egy-
egy keserű  szót, aki viszont váltig hangoztatta, hogy három dolgon szeret 
ezen a világon: a művészetet, a lovakat és a szép asszonyokat. A sor-
renđén csak a fest ő  kedvéért változtatott, mert máskülönben a lovak 
kívánkoztak nála az els ő  helyre. 

És ebből is csak az derül ki, hogy nincsen passzív vidék, csak elné-
mító korszakok vannak, azoknak kell kivárni a végét. És egyszer talán 
jelentkezik majd olyan jó szemű  embere is ennek a vidéknek, aki az (itt 
festett képekben váratlanul felfedezi Bácska szellemét. Nem azt, amit 
a festők hozzáadtak, hanem igenis azt, ami eddig rejtve volt, s most 
kiderül, hogy dehogyis jellegtelen ez a táj: csupa lebeg ő  könnyedséggel 
bontakozik ki a völgyek áttetsz ő  ködéből az indulatos, nyers erő  és a 
féktelen élnivágyás. 

~ 

Hiába volt Zombor a megye székhelye, szellemi hatása — ha ilyes-
miről egyáltalán beszélni lehet a Tisza vidékére már nem jutott el. 
Becsét ugyan összekötötte Kiss József csatornája Zomborral, de .sze- 
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mélyforgalmat nem bonyolítottak le régen sem a partjai között lassan 
úszkáló hajók. Csak, búzával, homokkal, kenderrel megrakott uszályokat 
lehetett látni. A vasút 1906 óta ugyan naponta négyszer tette meg . oda-
vissza az utat, de Verbásznál kicserél ődött a nép, ott már érezhet ő  volt 
egy másik világ . kezdete, Szenttamás után pedig mintha már a Tisza 
levegője áradt volna be a vonat nyitott ablakán. Még a bárányb őr sapka 
is másképpen állt a parasztok fején, a beszédük is meglassúdott, elnyúj-
tottab lett, mintha. a súlyos és lomb Bánát az elválasztó folyón átcsapva 
egyszerre diktált volna tempót és elfojtott indulatot, úgyhogy a hang is 
halkabb lett és megfontoltabb a szó. 

De nemcsak Zombornak, Szabadkának vagy Újvidéknek se volt 
hatása a Tisza vidékének népére, amely így a közigazgatási határtól füg-
getlenül inkább Szeged vonzásába került. Még a szerbek is szívesebben 
mentek Adáról és Moholról Szegedre, mint Szabadkára, a bunyevác 
Párizsba, s a tanítói pályára készül ő  fiatalt nem Kalocsára küldte a 
többi nép, mint Közép-Bácskából, hanem a szegedi képz őbe. 

Mikor én először jártam Zentán, Adán, Kanizsán, akkor persze mind-
ennek már nem volt látható nyoma. A központ Szabadka lett, de a népi 
íz nyelvben, kiejtésben és előadásban utánozhatatlanul tiszavidéki volt. 
Nyilván azért, mert arra s űrűbb közösségben él a magyarság, s a telepí-
tések idején már nem maradt hely a németeknek. De ezt a népi tudatot 
megelőzték azok az őstörténeti kutatások, amelyek a Tisza vidékét mer ő-
ben más kulturális viszonyok között látták, mint a t őle nyugatabbra eső  
részeit a Bácskának. Dudás Gyula megállapítása, hogy a „Tisza melléke 
már a hajdankorban nevezetes kultúrteleppé l őn", kibővül Gubitza Kál-
mán későbbi ásatásainak eredményével, amelyek végleg az északibb arche-
ológiai múlt közösségébe utalják ezt a vidéket. 

Persze, az őstörténeti határokat elmossa az id ő, s ami egy vidékre 
a természeti adottságokon kívül jellemz ő  marad, az mégiscsak a nép. De 
a nép is úgy szólalt meg az itteni Tisza mente íróinak történeteiben, 
mint északabbra. Nem Cziráky Imre, hanem már Móra István a szegedi' 
írók modorában beszélteti a parasztot, mintha nemcsak folytatása lett 
volna itt a szegedi regionalizmusnak, hanem a kultúrmorfológiai azonos-
ság folytán kezdeti kapcsolat is. 

Persze a közös népi forrás ellenére az egyéni formateremtés ma-
radt itt is a dönt ő , Novoszel Andortól kezdve a kevésbé ismert ;  de néhol 
még színesebb és fordulatosabb Pulay Jánoson át Cziráky Imréig mégis-
csak epigonirodalom volt, s a szegediek halványabb másolata, ami itt 
íródott, minálunk. Pedig igazán megvolt a nyelvi, éghajlati és minden 
tekintetben e vidékhez tapadó népi valósághitele, éppen csak az Arany 
János-i „festett mása" árulkodott a kész forma közvetlen átvételér ő l. 

Hogy azonban nyugatabbra nem terjedt, bármily szívesen vette vol-
na, s vette is, a korabeli, olvasó, az mégiscsak azzal magyarázható, hogy 
nép és táj, környezet és befolyás más volt, mint a Tisza vidékén: A kis-
hegyesi Csépe Imre már messze elkanyarodik ett ől a vonaltól, s bár világ-
látása és emberábrázolása hasonló ihletés ű, szabadabb és eredetibb, 
mert nem köti a Tisza vidékének képzelt valóságigénye. 

S talán ezért volt, hogy a harmadik nemzedék ma él ő  formabontói 
és újraépítői, festészetben és költészetben egyaránt, err ől a vidékrő l 
kerültek ki: a Tisza mell ő l. 

A népi irodalom családfáját egy-egy vidéken persze nehéz és önké- 
nyes dolog lenne megrajzolni. Mert ha maradtak is zentai ízek példánk 
Sremac történeteiben és jellemzően népies ismertet ő  jelek, különválasz- 
tani ami gyerekkori emlék a szerbiai parasztok körében szerzett benyo- 
másoktól, szinte lehetetlen. És a populizmus, orosz példákat követve, 
Kelet-Európa egész irodalmára rányomta bélyegét a századforduló idején. 

A másik zentai születésű  szerb író, Jovan Djordjevi ć  munkáiból meg 
pláne kilúgozott minden otthoni nyomot az európai hatás. Pedig ő  még 
szegedi diák is volt, s negyvennyolcig a pesti szerb ifjúság vezet ője. De 
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az a harminc év, amennyivel idősebb vélt Sremacnál, még nyugati pél-
dákkal volt tele. „Vigyázó szemüket" az ő  korában az itteni népek költői 
mind Párizsra vetették, minthogy az abszolutizmus sötét ködfelh őin csak 
azok a fények tudtak átvilágítani. A Matica titkára és a Letopis szerkesz-
tője úgy fordult népe felé, hogy a m űvelődést levinni hozzájuk fontosabb-
nak tűnt, mint felhozni körükb ől azt, amit ők őriztek meg a századok 
folyamán. Pedig Vuk híve és tanítványa volt, de hát eszményképét is 
csak megvádolni lehetett esztelenül azzal, hogy a tudatlan pásztorokra 
akarja bízni a szerb szellemi élet kincseit. 

S akkoriban a szerb értelmiség jelent ősebb részében különben is 
legyengült a cári Oroszország, a „minden szlávok anyácskájának" roman-
tikus vonzása. Talán éppen azért, mert akik a határ őrvidék polgáriasítása 
idején innen mentek Oroszországba s a szomszédos Bánátból, végleg 
belevesztek az ottani népek tengerébe. Ezt aztán majd meg is írja regé-
nyében, jóval Djordjević  és Stevan Sremac után, egy bánáti költ ő, a 
fiatal Miloš Crnjanski. 

A népek nagyobb helycseréje is azzal az önérzetes elvándorlással 
ment egyébként végbe Zentán. S a jövevények honfoglalása hosszú id őn 
át inkább azt éreztette, amit magukkal hoztak, s nem amit itt találtak. 
Talán ezért maradt a város kapcsolata is er ősebb észak, mint közvetlen 
fennhatósága, a délebbre fekv ő  megyeközpont felé. Még talán attól á 
gyanakvástól is ösztönözve, hogy a Bach-korszak sötétsége is a megyé-
székhelyből áradt szét, hogy aztán a nacionalizmus rózsaszín ködében, a 
millennium idején, itt legyen leghangosabb a kuruckodás. De az els ő  
magyar olvasókört mégiscsak a Tisza menti városban alakították meg! 

Szóval tér és idő  mégse választható el egymástól semmiféle szelle-
mi mozgalomban. A magyar népi irodalom vonalát a Tisza folyásával 
meghúzni csak korhoz kötve lehet, s hogy az indítást hasonló helyi jelIeg-
zetesség, vagy pedig a véletlenül egy id őben kialakult vagy átvett forma-
teremtő  készség adta-e meg, arra nehéz lenne válaszolni. 

— Zenta! — kiáltott fel Majtényi Mihály, miután tíz évre Zom-
borba jött. — Micsoda kulturális élet volt ott! Csányi Endrével sétáltunk 
a Tisza-parton, és még csak meg se fordult senki utánunk, amikor ő  
hangosan szavalta Baudelaire verseit, franciául persze. Oly természetes 
volt, mintha én itt most egyszerre sváb dialektusban kezdenék beszélni. 

Amikor 1923-ban a magyar gimnáziumok nagy részét bezárták a 
Vajdaságban, a zentaiak küldöttsége azzal ment Belgrádba, hogy Ujvi-
dék után Zenta a legkultúráltabb város a Bácskában, amit nemcsak az 
bizonyít, hogy novan Djórdjevi ć  és Stevan Sremac ott született, hanem 
a modern városháza is. Mohácsi Pál, a gimnázium igazgatója el ő  is 
húzta zsebéből a városháza fényképét és megmutatta a miniszternek. 

Ez persze anekdota, s közvetlen folytatása annak a kis gúnyversnek, 
amelyet a zentai városházáról írtak a megépülése után, épp a vidékies-
ségét hangsúlyozandó: 

ó toronyőr, ó toronyőr, 
Mi lesz, ha a torony ledől? 

De ez a torony ma is szilárdan áll, s a zentai gimnázium is átvé-
szelte a megszüntetés veszélyét, mint egy olyan város iskolája, amelynek 
magas kulturális színvonalát nem vonhatja kétségbe senki. 

Észak és Dél között Kiss József csatornája osztotta ketté Bácskát. 
A déli rész a népek konglomerátuma maradt, a Duna árterületeivel, ahova 
még a század elején is lehetett új telepeseket hozni. Pedig a zombori 
kincstári mérnök álmodozó természet volt, s nem megosztani, hanem 
összekötni akarta a vidéket, de hát csak a Dunát kötötte össze a Tiszá-
val, új szállítási lehetőséget teremtve a bácskai gabonának. 
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Türr István, a bajai inasgyerekb ől lett olasz tábornok bátrabb szel-
lem volt. Világfias fellépése s talán főúri családból való felesége is hoz-
zájárult, hogy jobban hallgattak rá, mint Kiss Józsefre. Két csatornát is  

épített a kisemmizett és halálba üldözött Kiss József után.  

-- Nem tudtak gazdálkodni — mondta valamelyik Latinovitsnak, aki  

épp főispán volt. — Nekem nem elég, hogy a kanálissal olcsóbban jut el a  

búza Bécsbe. Én még többet akarok kivenni a bácskai földb ől.  
Hogyan? -- öntötte el a méreg a f őispánt a fölényes kioktatásra.  

--- Öntözéssel. Egyetlen rizsmez ő  lesz az egész vidék! A szegény,  

földhözragadt pór is nagyobb darab kenyérhez jut, s nem kell elvándo-
rolnia a tengeren túlra vagy legalábbis Szlavóniába.  

S most ő  nézett le rettent ő  magasról a megye első  emberére, miköz-
ben iszonyú hosszú bajuszán is csavarintott egyet. Aztán megalapította  

a' csatornatársulatot, s megjelent id őnként a rendelkezésére bocsátott  
kis hajó fedélzetén, hogy Kissztapártól lefelé szemügyre vegye m űvét: a  
rizsmezőket. Még Ferenc Józsefet is ezzel fogadta olasz tábornoki égyen-
rixhában, mikor a király erre járt, aki állítólag nem mert semmit se szólni  

a • rebellis magyarnak, akit már egyszer halálra ítélt, pedig akkor a  

kísérleti telepek már egészen kis területre zsugorodtak, s csak a vak  

nem látta, hogy a gyönyörűnek ígérkező  terv csődött mondott.  
De Türr István forradalmár volt és világfi, nem egykönnyen adta  

meg magát. A kudarcra és a bácskai urak gúnyolódására azzal válaszolt,  

hogy kidolgozta a Panama-csatorna tervét és átvágta a korinthosi föld-
szorost.  

Ez jutott eszembe, amikor az elmúlt hónapokban az újabb ,csatorna-
építő  halálának évfordulójáról emlékeztek meg az újságok, s sz űkebb  
hazánk újabb vízrajzi térképére néztem. Csupa csatorna az egész Alsó-,  

Bácska s nem egy helyen köti össze a Dunát a Tiszával, hogy aztán a  

Begáig meg sem álljon. Hogy vannak -e rizsmezők, nem tudom. Fogal-
máim sincs a gazdasági sikerr ől, amit az öntözőcsatornáktól vártak.  

Mert mi más szerepe lehet ma egy ilyen csatornarendszernek? Ha 
korábban még megosztott vagy összekötött népeket a víz ezen a tájon, s 
ennélfogva nyelvi és szellemi sajátosságok közvetít ője lett, ma koránt-
sem ilyen provinciális feltételekhez köt ődik a jelentősége. Sőt mintha 
már rég elvesztette volna egy-egy kis geográfiai egység a maga befolyását 
lokális szellemi központokra, még ha ilyen központok léteznének is. Per-
sze, szín és jelleg is eltűnt a nagy és közös szellemi olvasztókohóban, s 
a~ érintkezést százszorosára gyorsította fel a technikai civilizáció. Egyfor-
mák lettünk! Újvidék és Zenta, Zombor és Szabadka, Becse és Kikinda 
között hiába keresnénk a táji szellem különös ismertet őjeleit. 

Ha még van valami, ami ebben a közösségben megkülönböztet ő, hát 
az nyilván szélesebb, nagyobb egységbe állt össze és éppen a konglome-
rátumával teremt sajátos színt és légkört a Duna, Tisza, Száva és a Ro-
mániával határolt területen. 
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~~~IHELY  

HAJDÓK JÁNOS  

MAI JUGOSZLÁV SZOBRÁSZAT BUDAPESTEN  

Múlt év decemberében a belgrádi alkotók kiállítását láthattuk Magyar-
ország fővárosában, az idén pedig, január 20-tól február 20-ig a fenti 
címmel újra jelentkezett Jugoszlávia népes képz őművészeti gárdája. a 
Szépművészeti Múzeum két földszinti kamaratermében. A sok nyelv ű  
országból ezúttal a Zágrábi Városi Galéria és az ugyancsak Zágrábi Mo-
dern Művészeti Galéria vállalta a rendezést a Szépm űvészeti Múzeum 
ígazgatóságával együtt. A kiállítás a jugoszláv—magyar kulturális mun-
katerv egyik hivatalos és fontos állomásának tekinthet ő . Az ízléses 
32 oldalas katalógus anyagát Božo Bek el őszavával (fordítátta dr. Hor-
váth Józsefné) a jugoszláv fél bocsátotta rendelkezésre, szerkesztette 
Csernitzky Mária. 

A szoborkiállítás méltó folytatója a néhány évvel ezel őtt ugyan-
csak a Szépművészeti Múzeumban rendezett, jórészt horvátországi és szlo-
véniai anyagot felölelő  grafikai tárlatnak. A 32 kiállító közül heten nem 
először jelentkeztek Budapesten. Éspedig a bajmoki születés ű  Ana Beš-
Zié, a szabadkai származású Janez Boljka (I. biennálé); rajtuk kívül 
Kosta Angeli Radovani, Boško Ku ćanski (II. biennálé), France Rotar (I.  
biennálé), Aleksandar Srnec (III. biennálé) és Koloman Novak (Bien-
nálé 75). 

E rövid beszámolóban nem vállalkozhatunk egy-egy m ű  részletes 
elemzésére, sem a kiállított 85 m ű  -fejlődéstörténeti állomásának ábrá-
7otására vagy a jugoszláviai összm űvészetbe illeszked ő  szerepének kilo 
lölésére. Csupán arra a kérdésre szeretnénk válaszolni, mit nyújtott, 
mit nyújthatott ez a szoboregyüttes egy-egy „budapesti szemmel" néz ő  
tárlatlátogatónak. 

Elsősorban a merész kísérletezés megcsodálását. Magyarországon 
még inkább csak az első  lépéseket próbálgató kezdeményeknek lehetünk 
tanúi, ami a nem hagyományos anyagot illeti. Legutóbb pl. a M űcsar-
nokban kiállító Hajnal Gabriellától láttunk kötelekb ől, vasakból, hálók-
ból szerkesztett kompozíciókat, a közönség nagy része ezt a csekély 
életműtöredéket is meglehet ősen finnyásan vette tudomásul. Itt és most 
a jugoszlávok, dacolva az Európa-szerte évezredeken át szokásos anya-
gokkal, vagy rájuk inkább kivételesen tekintve, szinte tüntet ően faha-
sábokban, vastag kenderkötelekben, műanyagokban, gumiban, üvegben 
gondolkoznak. Az Illyés Gyula által találóan „mozgó világ"-nak nevezett 
széles perspektíva betört az alkotók képzeletébe, az új anyagokban meg-
búvó jelek értelmezésére, s az új ösztönzésekre új érzékenységgel vála-
szolnak. S ha nem is olyan vakmerőséggel, mint a franciák, olaszok, 
dánok és németek jelent ős hányada, mégis számunkra mindenképpen 
újszerűnek ható módon közelítik meg a szabad formák megteremté-
sével s bármely anyag felhasználásával a valóságot. Hogy mennyi ebben 
az Arany János megfogalmazta „égi más", az csupán attól függ, milyen 
hőfokon tudja átélni a szobrász emberként — s nem a rutin és a meg-
döbbentő  szándék ügyeskedő  alkalmazásával — környezetét, közelebbi 
s távolabbi hazáját meg saját sorsának gondjait és örömeit. Átélni s 
aztán formába önteni. 

Ezt az összetett élményvilágot leginkább három m űben fedezhetjük 
föl. Elsőként a Múzeum előcsarnokában álló Fényt árasztó alakzatokon, 
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a racionalista tendencia képvisel őjének Vojin Bakićnak a művén (1968). 
A két síkban elhelyezett sárgaréz fénytányérok azonnal meglepik a kiál-
lítás felé közeledőt, hívogatják a szemlélődésre, ajánlják az önmagunkba 
tekintést, a termékeny csöndet s a bel őle sugárzó derűt, a csillagrendek-
kel rokon erő  és szépség összhangját. A másik a katalógus címlapját 
is díszítő  Boško Kućanski-mű , a Forrás. Valóban — Bek szavával — 
„asszociatív-szimbolikus" alkotás, eredeti ösztönzése a való világból van. 
ugyan, de ha a kompozíció címe nem lenne jelölve, nehéz lenne azon- 
nal tárgyi jelentését megtalálni. A „forrás" sziklából, azaz egymásba 
rótt vaskos és be-bevésett fagerendákból áll, a felszökell ő  vizet egymás 
mellé és fölé dudorodó, dúsan fonott kötélcsomók ábrázolják. Az ilyen 
szempontból harmadik, meglepetéssel szolgáló m űvész a belgrádi szü-
letésű  Oto Logo. Három kiállított műve közül kettő  is hosszas megál-
lásra készteti a látogatót: a Vitorlák II. • (1972) és a Kagyló III. (1973). 
Az előbbi alumíniumból készült, de a gyanútlan látogató fának és arany-
színű  fémnek látja, az utóbbi festett bronzból van. Logo, kilenc nem-
zetközi díj birtokosa, nem dolgozik aprólékosan, mentes a részletezés-
től, egyszerű  geometriai formákba sűríti a tengerpartról hozott élményeit. 

Az összetett élményvilágon belül az foglalkoztatja leginkább a mai 
szemlélőt, mennyiben tud az alkotó a szocializmus rendszerén belül a 
humanista ember igényeire és kérdéseire felelni. Az esetleges válaszok- 
hoz igen érzékeny fül szükséges, ez azonban a magas kultúrájú buda-
pestieknél eleve föltételezhet ő. Ismét három alkotó m űhelyébe nyitunk 
be, szellemi kíváncsisággal a szoborm űvekbe rejtett üzenetekre. Jó, hogy 
műhelyt emlegettünk, mert éppen Venija Vu činič-Turinski fából készült 
térkompozíciója, a, Kalabak (1969) előtt állunk. A Belgrád tulajdonát 
képező  „bak" csak elemeit tartalmazza köször űpadnak, gyalunak, kerék-
nek, szerszámlábazatnak, ám harmóniája egybefogja a többfelé szállni 
kész képzeletet, s a harmóniában egyhamar megszületik a fizikai meg 
bármely ésszerű  munka szépsége és megdics őülése. Maga a fizikai mun-
kás egyetlen, de számunkra meglep ő  ábrázolással szerepel: a zágrábi 
származású Stanko Jančić  Várakozás (1974-75) c. természetes nagyságú, 
polieszterből készült ülőszobrával. A realista stílusban megfogalmazott 
mű  itt most a kövezeten, újságpapíron hever, nyilvános és végleges 
helye feltehet ően emelvényen van. Szinte belebotlik a járókel ő . A har-
madik alkotás is korunkhoz akar szólni. A robotoló rohanásnak is, a 
megdicsőült munkának is szüksége van a Huizinga emlegette homo 
ludens kézfogására. A „játék" azonban — a humanizmus ihlette játék 
— nem öncélú, nem is elfordulás a közösségt ől, hanem ellenkező leg; 
közösségigényes. Ezt figyelhetjük meg a kotori származású Vasko Lipo-
vac Tekéz ő  (1976) c., félmétern.él alig nagyobb fémm űvén. Egyfigurás 
mű, a tekegolyók alkotják a szobor fejét és nyakát, törzsét pedig kugli-
baba. A lelemény játék és játszó azonosulását tükrözteti, azt a szellemi 
otiumot, amelyre a klasszikus latin (tehát pannoniai is) ókortól mind-
végig tanítanak a filozófusok és az alkotó m űvészek. 

A művelt szemlélő  természetesen nemcsak a jelen gondjaihoz és 
törekvéseihez köt ődik, hanem a beláthatatlan jöv őhöz is. Ady Endre 
szállóigéjével: „Szomjazok valami örököt." Hogy azonban nyitottsága a 
jövő  felé támpontot nyerjen a m űvekben, maguk a művekbe testesült 
álmok és szándékok kell hogy sugallják ezt a végtelenbe vesz ő  utat. 
A. Gangi s főleg I. Meštrović  szoborremekei nemcsak a századforduló-
nak vagy a XX. sz . első  felének készültek, klasszikus műveik túlélnek 
éveket és évszázadokat. Ha ilyen szemszögb ől nézem ezt a tárlatot, két-
ségeim támadnak ugyan, de minthogy senki sem próféta közülünk, igyek-
szem azokra a művekre figyelni, amelyekben az alkotó olyan alkotói 
átforrósultságát fedezhetem föl, mint amir ől már szóltam. Keresem most 
az idő  panteonjában álló, de az id őtlenség hordozására várakozó alko-
tásokat. Babić  aranyszínben tündökl ő  Alakzatain és Kućanski Forrásán 
kívül ezt a kutatásomat, s őt sejtésemet más művek is megerősíteni 
látszanak. Például a strukturalista Dušan Džamonja „szobraira" gondo-
lok. A köznév ebben az esetben tulajdonnév is egyben. Ilyen pl. a vas-
ból kovácsolt Fémszobor 20 (1964) című . Három középnagyságú, álló 
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emberformát idéz ő, • masszív alak, • kört alkotnak (táncolnak?), csak ke-
zükkel kapcsolódnak egymáshoz. A -mű  Zágráb tulajdona. Ám aki a ter-
mészet vegetációjában szeret inkább gondolkodni, fölfoghatja nyesett 
cšerjék. csoportjának - is, amint a köztük lev ő  virágágyat védelmezik.- A 
több irányban értelmezhet ő, de a tudat mélyén egy gyöker ű  szimbolista 
alkotás, abban leli legfőbb közösségszolgáló erejét, hogy — miként az 
ilyen lírai költészet az olvasót — meggondolkoztatja a néz őt, s ezáltal 
maga a műélvező  is teremtő. társa lesz az alkotónak. 

• Josip Diminić  művei is új _utak keresésére s részben már meg-
találására utalnak. Már maga a, témaválasztás, a konkrét eseményb ől 
az absztrakcióba történ ő  fölszállás (Édes fáradtság, Rézsutas történet, 
Érintkezések) s a hozzá rímelő  kivitelezés megint a szemlél őt hívógatja 
töprengésre, önmagával való szembesítésre és — úgy lehet — önbírá-
latra. Első  látásra úgyan meghökkenünk, különösen a középs ő , 1973-bán 
alkotott mű  láttán. A Történés a nemek egyesülésének, éppen a .coitus-
nak biológiailag hiteles perceit idézi; ezt látszik. tükrözni a két egymás-
hoz, illeszkedő  s a közéjük szorosan tapadó merev rostüveg. A szemé-
rem, sőt a gyöngédség nem idegen a középnagyságú műtől. Ezenfelül, 
ha emberteremtés féles ős pillanatára gondolunk, bizonyoš áhítat -  is ve-
gyül a szemléletbe, eszünkbe idézve az ősi latin - mondást: castis omnia 
cásta (a tisztáknak minden tiszta). A régebben széltében uralkodó prü-
déria s a napjainkban Nyugatról betört pornográf m űvészkedés között 
és fölött a Dimini ć  jelölte út tűnik járhatónak ezen a síkos tájon. 
Még végig nem jártnak mindenesetre. 

A jugoszláv szobrászat arculata igen összetett. A megfigyeltnél nyil-
ván • jóval gazdagabb -már csupán minőség — a stílusjegyek és -irány-
zatok — szempontjából is. Ez a kiállítás bizonyára elhatárolt szempon-
tok alapján sorakoztatott fel műveket. Nem nehéz fölfedezni az egyik 
főbb szempontot. A tárlat meggy őzően dokumentálja, hogy e művek 
kifejeznek valami tiltakozást a szokványos ellen, s létrehozóik „ellene 
szegülnek mindannak, ami konvencionális" (B. Bek). Ez a kiállítás hi-
vatva van nemcsak a magyarországi szobrászoknak újabb ösztönzést és 
útkeresést nyújtani, hanem a f őváros és környéke múzeumlátogatóit is 
informálni, ízlésüket fejleszteni s a. baráti Jugoszlávia iránti érdekl ődést 
erősíteni. 

Az érdeklődés bizonyára fokozódnék, ha még s űrűbben s még több 
művel jutnának szóhoz a jugoszláviai képzőművészek — köztük els ő-
sorban a Vajdaság alkotói — Magyarország szívében s vidéki „tagjai-
ban", a szintén magas kultúrájú városokban. 
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BARÁCIUS ZOLTÁN  

CSAK EGY NÉVTELEN KATONA?  
NAGYGELLERT JÁNOSRA EMLÉKEZVE  

Topolya körül tenger a mez ő  — monta Dimitrijevics Mara, a Topolyai 
Magyar Színház igazgatója —, s mi láthatatlan d űlőutakon takarítjuk 
be a kultúra termését. Igen, mi, akik voltunk, az élen Nagygellért János-
sal, aki tudta, hogy a szélmalom h űvösében nem lehet csodát remélni, 
de átlényegülve hirdette az igazak himnuszát a rozzant színház színpadán 
és nyújtotta a vidék iskolásainak a foszlós kenyeret, a magyar szót, hogy 
teljesebb lehessen a létakarás. Tíz év Topolyán, könny ű  és fanyar borok 
társaságában, mécses és viharlámpák mellett, könyvet felfedez ő  vacso-
rák, és juttatás az osztalékból mindenkinek. Költ őpénzes szerepek, tárt 
szárnyú esti lepkék: Füllentő  és hazug, Az ördög, A fogadósné, Játék a 
kastélyban, Anna Frank naplója, Mennyei osztag, Hamlet, A néma• leven- 
te, mintegy 70 szerep és 800 fellépés. 

Nem, nem volt az álmos pityergés, János. Tizenvalahány el őőrs őr-
ködött szigetnyi kultúránk alig érinthet ő  kincse felett, úgy álltál a kör 
közepén, mint a zuzmarával teleszórt fatörzs a téli hajnalokon, s alig 
vetted észre a megkésett üdvözletet, a tavaszt. Hiszen a munka össze-
mosta az évszakokat, amelyeket Vivaldi bontott négy egyenl ő  tételre. 

Ez a hosszú út — tíz évig tartott — volt a legrövidebb, a másik, a 
saját utad nem mesél mindig a huszárról és az ólomkatonáról. Az életre 
helyeslőleg bólintottál, egyéni sorsodról jobbára hallgattál. Az els ő  sze-
mélyes közlésed Szabadkán hangzott el, amikor kijelentetted, hogy Újvi-
dékre távozol, mert ebben a szép Kosztolányi-bölcs őben csősze sem lehet-
tél a határnak, neked itt f űre lépni is tilos volt. Pedig teli torokból — 
nem ücsörgött benned háború — ébresztettél volna szellemet, bátrat éš 
merészet, de a 60-as fúzió után köves talajra szórtad a virágmagot. itt 
akkor sem osztottak a szegénynek aranydiót, mogyorót — hát elmentél 
a székvárosba, a siet ő  lélek leült a mikrofon elé és szavak melegével — 
fegyvernemet váltva — ott folytattad a kertészkedést, ahol Topolyán 
abbahagytad, minden mosolyod a jó győzelme volt, emberséges hallga-
tásod a mások embertelenségével még csak nem is perelt. S ez a holt 
idő  milyen bátor gyümölcsöket termett! Szerepeidnek nincs száma ;  de 
van értéke. 

Zsákokban tároltad a jót, a szépet, s díjaidról sohasem beszéltél. 
Itt a nyár, amely sohasem borul be, s a napot nem kell magyarázni és 
dicsérni: jött, hogy fényesre mázolja a Földet. Több millió ember — 
köztük János is — szárnyába lehelt a dalnak, s az ütközetek h őse mindig 
a névtelen katona, aki nem magának közli az értelmet, hanem másoknak. 
Másoknak adja életét és halálát. Egy inas a csillagok hátán! — ez volt 
Nagygellért János. Többet tudott, mint megannyi mester, de — János 
szavait idézem — az inas mindig többet markol a munkából, a szerszá-
mot sohasem dobja el töröletlenül és piszkosan. 

• 	Tavaly — naplemente volt-e vagy pirkadat — újra hazatalált a sza- 
badkai színpadra és megidézte Németh Lászlót, az író, a költ ő  halálát, 
hogy innen az életb ől átkacsintson a halálba, amely már lopta szeméb ől 
a fényt. Nem a reflektor fárasztotta, hanem a Nagy Tolvaj, a legszebb-
nek, a legértékesebbnek örökös kísér ője. 

Önjelöltje volt az Embernek. Úgy élt és dolgozott, ahogyan még nem 
írták elő  a színházi közlönyben. Kitől kapta, amit kapott — nem tudjuk, 
de tudjuk, hogy kinek adta testét-lelkét, szelídséges hitét. 

Ötvenöt esztend ős korában súlyos betegség után elhunyt Nagygel-
lért János. Nem virágokat helyezünk a sírjára, nem. A hódolat tömbjét, 
és a tág lombú tölgyek alatt merjük csak kimondani: nagy volt, a leg-
bátrabb, a legtékozlóbb, aki egészségét elárvereztette, s az élet olcsó 
pénzért gyorsan túladott rajta, mint a névtelen katonákon. 

Nagygellért János: 1922-1978. Semmi több? 
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OLVASÓNAPLÓ  

GYŰJTEMÉNYES KÖTETEK 

EGY FOLYÓIRAT „KLASSZIKUS" KORSZAKÁNAK TÖRTÉNETE 

Korunk Évkönyv 1976. 
Korunk, Kolozsvár—Napoca, 1976. 

A kolozsvári Korunk szerkeszt ősége a folyóirat jubileumi évében foly-
tatta. a nagy sikerű  évkönyvek 1973-ban és 1974-ben kezdeményezett soro-
zatát. Az új évkönyv, már csak az alkalom következtében is, inkább 
„emlékkönyv", vagy a bevezet őben használt szellemes fordulat szerint. 
„emlékeztet ő" könyv, amely fel akarja idézni a kolozsvári folyóirat 
„klasszikus" korszakának (1926-1940) történetét, s emlékeztetni kíván 
eredményeire, hagyományaira. Az évkönyv nem a folyóirat jelen munká-
jának keresztmetszetét adja ezért, mint a két korábbi kötet, hanem 
munkatársi emlékeket és kutatási eredményeket közöl. Az emlékezet 
és a kutatás fogott össze, hogy pontosabb képet adjon a Korunk kelet-
kezéséről, történetéről és küzdelmeiről. „Ünnep pátoszából és kutatói 
felelősségből tevődik össze ez az emlékkönyv, .amellyel a mai Korunk 
munkatársai, barátai segítségével, el őzményeinek, örökségének, jelenünk 
feladatainak és jövőnk lehetőségeinek, kötelességeinek adózik" -- olvas-
suk a szerkeszt őségi bevezet őt. Illyés Gyula, Déry Tibor, Méliusz József, 
Balogh Edgár, Bányai László, Salamon László, Veress Pál, Mikó Imre, 
Geo Bogza, Pavel Apostol' emlékez ő  írásai, valamint Dankanits Ádám, 
Mózes Huba, Marosi Ildikó, Csanda Sándor, Stigár Erzsébet, Kántor 
Lajos, Rácz Győző  és Szilágyi Júlia tanulmányai egyaránt a bevezet őben 
megjelölt programot képviselik. 

A teljesen jogos ünnepi pátosznál is fontosabb persze a kutatói 
felelősség, amely a folyóirat történetének hiteles ábrázolására törekszik, 
s számos kérdésben hozott új vagy legalább megfontolandó felismerése-
ket, gondolatokat. A. kolozsvári marxista folyóirat ötvenesztend ős jubi-
leuma rendkívüli mértékben élénkítette meg a Korunk-kutatást. (A kolozs-
vári és budapesti emlékülések tudományos eredményeit Tordai Zádor 
és Tóth Sándor Szerkesztette Gaál Gábor című  szöveggyűjteménye, Ba-
logh Edgár Itt és most. Tanulmány a régi Korunkról című  kötete, a 
Korunk 1976. januári emlékszáma és még számos egyéb _sajtópublikáció 
egészítette ki.) A kutatómunka során új eredmények is születtek; így a 
folyóirat elhelyezése a magyar nyelvterület, illetve Kelet-Közép-Európa 
baloldali, marxista szellemű  szemléi között, a Korunk történetének hite-
lesebb periodizációja, amelyet Tóth Sándor végzett el, a népfrontos törek-
vések pontosabb leírása, els ősorban Balogh Edgár és a budapesti emlék-
ülés jóvoltából, s számos más eredmény, amely valójában nem csupán a 
Korunk-kutatás ügyét fogja gazdagítani, hanem a magyar és kelet-közép-
európai szocialista irodalomkutatás szélesebb mederben folyó stúdiumát 
is. Az élénkülő  kutatómunka persze nem oldhatott meg mindent, marad-
tak vitás kérdések, feloldatlan kérd őjelek. Ezeknek a kérdéseknek a bo-
gozgatása folyik tovább, s ebben a ma is id őszerű  kutatómunkában jelent 
kiváló szolgálatot az emlékkönyv igen gazdag anyaga. 

Mutatóba és igazolásként két vitatott kérdésre hívnám fel .a figyel-
met; olyanokra, amelyeket bizonyára pontosabban világítanak meg az 
eddigi megállapításoknál az emlékkönyv emlékezései és tanulmányai. Az 
első  Dienes László szerepe. A Korunk els ő  szerkesztője eddig Gaál Gábor-
hoz képest meglehetősen háttérbe szorult. S nemcsak azért, mert a kuta- 
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tás sokáig, érthető  módon, Gaál korszakos szerepének megvilágítására 
törekedett. Hanem annak következtében is, hogy a folyóirat krónikásai 
szívesen tettek egyenlőségjelet Gaál és a Korunk közé, s az els ő  éveket 
(1926-1929), amelyeket még Dienes neve fémjelzett, többnyire elmarasz-
talták, mint a polgári liberalizmus eklektikus korszakát. Való igaz, hogy 
Dienes szerkesztése idején kevésbé érvényesült az a következetes marxista 
vonalvezetés, amelyet Gaál Gábor szerkesztése képviselt (s amely egy 
időben szektariánus torzulásokkal is párosult). Ám a kolozsvári folyó-
irat szellemét az els ő  években sem pusztán a liberális eklekticizmus hatá-
rozta meg. A magyar forradalmak bukása után, az európai forradalmak 
apálya idején az els ő  szerkesztő, úgy tetszik, jogosan járt el, mid őn a 
múlt eredményeinek alkotó számbavételét és az új eszmei szintézis fel-
tételeinek kialakítását jelölte meg program gyanánt. (A kezdet éveit maga 
Gaál Gábor is igazolta, amikor helyesl ő  módon beszélt arról, hogy a 
születő  Korunk „az idő  keresztmetszetének" kifejezésére vállalkozott.) 
Dienes László ennek a programnak a jegyében tájékozódott a húszas 
évek irányzatai és gondolatai — az új közgazdaságtan, az új lélektan, az 
avantgarde művészet — között. A széles perspektíva igénye nem jelentette 
azt, hogy a Korunk nem törekedett volna a marxista pozíciók védelmére 
vagy kialakítására. Ellenkez őleg, Dienes a baloldaliság és a szocialista 
gondolat korszerű , a forradalom leverése után is érvényes modelljének 
kialakításán dolgozott. S kezdeményezése „törés" nélkül fejl ődhetett 
tovább azzá a határozott osztálytudatos és osztályharcos szemléletté, 
amelyet Gaál Gábor képviselt 1929 után. A Dienes László által irányított 
első  szakasz hitelesebb, pontosabb megítélését segíti el ő  az emlékkönyv 
írásai közül Salamon László, Becsky Andor és Szeg ő  Júlia emlékezése 
vagy Kántor Lajos tanulmányrészlete, amely a Korunk m űvészetszemlé-
letét méri fel. 

A másik vitakérdés: a Korunk helye a romániai magyar szellemi 
irányzatok között, pontosabban a marxista folyóirat és a polgári huma-
nista (és népi) mozgalmak viszonya. Ezt a kérdést megint csak szokás 
leszűkíteni, szinte kizárólagosan arra a polémiára, amely a Korunk és az 
Erdélyi Helikon között zajlott a harmincas évek els ő  felében. Tudnivaló, 
hogy Gaál Gábor erős hangsúlyokkal s nem is jogosulatlanul bírálta a 
Helikon irodalmát s főként ideológiáját, a mind mitológikusabb köntöst 
öltő  „transzilván gondolatot". Ez a vita id őnként heves szópárbajokra 
vezetett, különösen Gaál és a helikonisták folyóiratát szerkeszt ő  Kós 
Károly között. Ám a szópárbajok nem vezettek ellenségeskedésre, a vita-
morál klasszikus szabályait mindenkor megtartották a perleked ő  felek. 
És ennek a morálnak nem is az volt a legfontosabb következménye, hogy 
például Gaál és Kós (vagy éppen Gaál és Szász Endre, a magyarpárti 
Keleti Újság főszerkesztője) korrekt kollegiális, s őt baráti kapcsolatot 
tartott fenn egymással. Hanem az, hogy közös ügyekben, közös küzdel-
mekben is találkozhattak a két szomszédvár gazdái: mindenekel őtt a 
kisebbségi jogok védelmében és az antifasiszta szellemi ellenállásban. Ez 
a találkozás rendre végbement Gaál és a polgári humanista írók vagy 
közírók: Kós Károly, Kuncz Aladár, Krenner Miklós, Szentimrei Jen ő , 
Molter Károly között, s természetesen végbement Gaál és a „népiek": 
Tamási Áron, Kacsó Sándor, Bözödi György között. E találkozások végs ő  
eredménye, egyszersmind igazolása volt az 1937-es népfrontos Vásárhelyi 
Találkozó. Gaál Gábor „szövetségi politikájáról", népfrontos kezdeménye-
zéseiről, távlatosabban a Korunk és a romániai magyar szellemi élet pol-
gári humanista és népi irányzatainak kapcsolatairól ugyancsak sok min-
dent megtudunk az emlékkönyv írásaiból. Els ősorban Méliusz József 
érdekes nyilatkozatából (amelyet Dankanits Ádám és Tóth Sándor jegy-
zett le), Balogh Edgár, Bányai László, Mikó Imre és Herédi Gusztáv 
emlékezéseiből, illetve Marosi Ildikó szövegközléséből, amely Dienes 
László és Gaál Gábor Molter Károlyhoz írott leveleit mutatja be. 

A Korunk-kutatás bizonyára sokat nyert e két kérdéskör (s még 
néhány) pontosabb megvilágításával. És persze, mint már említettük, 
nemcsak a Korunk-kutatás; hiszen a két világháború közötti progresszív 
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magyar szellemi élet ismerete megkívánja, hogy alaposan feldolgoztas-
sék a kolozsvári magyar marxista szemle története és a kor szellemi 
életében betöltött szerepe. A kép, amelyet a folyóiratról és a korról 
ismerünk, az 1976-os Korunk-emlékkönyv . révén ismét gazdagodott. Iga-
zolva azt is egyúttal, hogy nincsenek lezárt ügyek, véglegesen megoldott 
irodalom-, sajtó- vagy eszmetörténeti feladatok. 

A SZLOVÁKIAI MAGYAR IRODALOM ÖNISMERETE 

Magyar Nap 1936-1938; Mű  és érték; Turczel Lajos: Portrék és fejlődés-
képek; Sziklay László: Visszhangok; Csanda Sándor: Szül őföld és iro-
dalom; Tolvaj Bertalan: Az irodalom vonzásában; Mészáros László: Nyi-
tott tétel. 
Madách Kiadó, Pozsony, 1977. 

A pozsonyi Madách kiadó új könyvsorozatot bocsátott útjára: geomet-
rikus díszítésű  színes borítóba öltöztetett köteteket. E kötetek nem 
kevesebbre vállalkoztak, mint . arra, hogy számot adjanak a szlovákiai 
magyar irodalomtudomány, komparatisztika és kritika m űhelyeinek ered-
ményeiről. Az eddig megjelent hét kötet igazolja, hogy e számadásnak 
van mivel gazdálkodnia. Szlovákiában már a két világháború között kiala-
kultak a progresszív szellemben dolgozó magyar irodalomkritika (és tör-
ténetkrás) műhelyei. E műhelyek akkor személyes vállalkozások voltak. 
A Stószon dolgozó Fábry Zoltán és a Munkácson, majd Pozsonyban 
tevékenykedő  Sas Andor nem minden áldozat nélkül művelte a nemze-
tiségi irodalomkritikát és társadalomtudományt. Azóta a szlovákiai ma-
gyar irodalomtudomány új tudósokkal gazdagodott: Turczel Lajos, Kon-
csol László, Csanda. Sándor, Szeberényi Zoltán, Kováts Miklós, Tőzsér 
Árpád, Párkány Antal, Popély Gyula és Zalabai Zsigmond neve monog-
ráfiák és tanulmánykötetek címlapjáról ismer ős. Munkásságuk ina már 
a nemzetiségi irodalom egyik legerőteljesebb fejezetét jelenti, érdemes 
felfigyelni rá a Vajdaságban él ő  magyar irodalomnak is. 

Az iródalomtudornánnyal foglalkozó pozsonyi könyvsorozat gazdag 
hagyományokra, épül, mégis új utakat követ. Módszeresen kívánja bemu-
tatni á szlovákiai magyar művelődés múltját és mai helyzetét. A múlt 
bemutatását eddig két dokumentumgy űjtemény és egy tanulmánykötet 
végezte el. Csanda Sándor a Magyar Nap című, 1936 és 1938 között meg-
jelent csehszlovákiai magyar lap anyagából tett közzé égy igen hasznos 
válogatást. (Magyar Nap 1936-1938. Antológia.) A Magyar Nap a kommu-
nisták irányításával működött, az antifasiszta népfrontmozgalom szerve-
zésében szerzett történelmi érdemeket. F őszerkesztője, Kálmán Miklós 
annak idején így határozta meg irányvonalát: „A magyar nép sem állhat 
oldalt, amikor a már fasiszta parancsuralomba igázott vagy az ellene 
arcvonalba álló milliók a gondolat és tudomány legjobb nevű  művelőivel 
a haladás, á demokratikus jogok és a béke világseregét toborozzák. Akar-
juk, hogy a csehszlovákiai magyarság is ezekben a sorokban meneteljen 
a vele egymásra utaltságban itt él ő  népekkel." Ennek a programnak a 
jegyében közölte a lap Barta Lajos, Balogh Edgár, Berkó Sándor, 
Fábry Zoltán, Forbáth Imre, Gy őry Dezső , Morvay Gyula, Vass László 
és Sándor László írásait, valamint baloldali cseh és szlovák szerz ők: 
Petr Bezruć, Laco Novomesky, Josef Ilora és mások m űveit, amelyek 
közül most az antológia válogat. 

A második dokumentumkötet Mű  és érték címmel Szeberényi Zoltán 
válogatásában a csehszlovákiai magyar kritikai irodalom 1945-1970-es 
éveinek anyagából közöl tanulmányokat és bírálatokat. Csanda Sándor, 
Duba Gyula, Egri Viktor, Fábry Zoltán, Koncsol László, Mészáros László, 
Rácz Olivér és mások írásai a nemzetiségi irodalom önértékelését végez-
ték el. Nélkülözhetetlen volt ez az önértékelés, hiszen az irodalom csak 
úgy fejlődhet, ha egyszersmind fejl ődik kritikai önismerete. A kritikai 
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válogatás így egyelőre a szlovákiai magyar irodalom háború utáni sza-
kaszának hiányzó történetét pótolja. Hasznos pótlás, minthogy szövegei 
révén az irodalmi élet köznapi mozgásába tekinthetünk be, a nemzetiségi 
irodalom mindennapi életének tanúi vagyunk. A kötet anyaga részletesen 
tudósít a szlovákiai magyar irodalom élettörténetér ől, jelentősebb ered-
ményeiről és belső  vitáiról. 

Turczel Lajosnak, a pozsonyi egyetem magyar tanszéke professzorá-
nak Portrék és fejlődésképek címmel megjelent tanulmányai a szlová-
kiai magyar irodalom hagyományaiba. és múltjába nyújtanak betekin-
tést. E hagyományok közé a Kassán munkálkodó Kazinczy, a losonci Kár-
mán József és a Hanván lelkészkedő  Tompa Mihály tartozik. A közvet-
len múltat pedig olyan írók jelzik, mint a novellista Darkó István, a pub-
licista Simándy Pál, a tudós Sas Andor és a nemzetiségi kultúra, minde-
nese: Fábry Zoltán. Valamennyiük életműve már az egyetemes magyar 
kultúra történetéhez tartozik. Turczel Lajos a filológus pontosságával 
állítja elénk hőseit. Néhány tanulmányában a szlovák irodalomra, illetve 
a szlovák—magyar szellemi kapcsolatokra is kitekint. 

Komparatisztikai feladatokat vállalt .a kassai származású, de Buda-
pesten élő  Sziklay László is, akinek Visszhangok című  igen gazdag köny-
vében például Hviezdoslav magyar nyelv ű  verseiről, Laco Novomesky és 
Milan Pišút magyar kapcsolatairól, a magyar szlavisztikai kutatások 
történetéről, illetve a szlovák irodalomtörténetírás újabb eredményeir ő l 
olvashatunk. A kapcsolatoknak szinte átfogó képe kerekedik ki ezekb ől 
a tanulmányokból. Sziklay László a szlavisztika nemzetközileg is ismert 
képviselője, aki alapos filológiai munka és részletes elemz ő  vizsgálat ré-
vén alakítja ki ítéleteit, megállapításait. Kötetét egy sor megemlékezés 
zárja, ezek Kodály Zoltán, Fábry Zoltán, Mikuláš Bakoš, Jan Mišianik, 
Krammer Jenő  és Gáldi László arcképét vázolják fel. 

Az élő  múlt és a történelmi jelen ábrázolásának igénye hatja át 
Csanda Sándor tanulmányait is. Csanda, a pozsonyi egyetem magyar 
tanszékének professzora, Szülőföld és irodalom című  kötete a szlovákiai 
magyarság kulturális tudatának törtérzeti hagyományait rendszerezve Ti-
nódi Lantos Sebestyén, Bornemisza Péter, Gyöngyösi István, Gvadányi 
József, Batsányi János, Csokonai Vitéz Mihály és Jókai Mór munkássá-
gával, régi nyitrai és kassai nyomdákkal, valamint a nemzetiségi iroda-
lom „hőskorának" szereplőivel: Sebesi Ernővel, Fábry Zoltánnal és Balogh 
Edgárral, az élő  irodalom köréből Duba Gyulával foglalkozik. Néhány 
kapcsolattörténeti és komparatisztikai tanulmány egészíti ki kötetét. 

A nemzetiségi irodalom jelenéről Turczel Lajos és Csanda Sándor 
is közöl tanulmányokat. A jelen iránti érdekl ődés azonban igazán a 
korán meghalt Tolvaj Bertalan Az irodalom vonzásában és a természet-
tudomány iránt is érdeklődő  Mészáros László Nyitott tétel című  kötetét 
hatja át. Egri Viktor, Rácz Olivér, Duba Gyula, Tóth Elemér, Zs. Nagy 
Lajos és mások munkásságát elemzik ezek a kötetek. A szlovákiai ma-
gyar irodalom jelene iránt érdekl ődő  olvasó hiteles képet kap t őlük 
ennek az irodalomnak az élő  alkotóiról, különösen a „derékhad" képvi-
selőiről. A nemzetiségi irodalom önismerete, mint ezek a kötetek: az egész 
iródalomtörténeti és -kritikai könyvsorozat tanúsítja, mindenképpen a 
felnőttkorba jutott: elérkezett a számvetés és az összefoglalás ideje. 

POMOGÁTS BÉLA 
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A MINDENSÉG LÁBAI ELŐTT 

GULYÁS JóZSEF. A tenger küszöbén. 
Forum, Újvidék, 1977. 

Gulyás József új verseskönyve, noha alig tartalmaz gyönge darabot, még-
sem tekinthető  egységes hangvételűnek. Kétféle verstípus figyelhet ő  meg 
nála, ami furcsa módon a szövegek hosszúságának függvénye. A kötet 
első  felében viszonylag rövid, személyesebb líraiságú, egy-egy pillanat 
vagy helyzet indulatát kifejez ő  verset találunk; míg a második rész a 
már-már poémáig növekedő  • terjedelműeknek ad helyet, melyek szürrea-
lisztikus oldottságukban és képekben, nem ritkán a logikát is nélkülöz ő  
tobzódásukban különböznek az el őzőektől. A nagyobb és kisebb (összter-
jedelemben majdnem egyforma) verscsoport közötti kapcsolatot oksági-
nak is nevezhetjük, mert az els őként sorakozó állapotrajzok, önmeghatá-
rozások, létmegjelölések mintegy el őkészítik és indokolják az utánuk 
következő  (részleteikben egyébként sokszor velük is összefügg ő) mágikus 
kalandokat, az észen és az anyagon túllép ő  kóborlásokat. Ugy is mond-
hatjuk, hogy Gulyás e hosszabb lírai nekifutásokban szembefordul a han-
gulatilag és gondolatilag egységes lírai attit űddel, méghozzá úgy, hogy 
ennek a tőle elképzelhető  elmélyítését kísérelte meg. 

A miszticizmus azonban már az indításból sem hiányzik: úgy hatol 
lie az első  versbe (Banjola), hogy kételkedik a jelenségeknek (mint pl. 
az éjjelnek vagy a reggelnek) az önmagukkal való azonosságában, mert 
a csend élménye érvényteleníti számára az érzékei által kapott els ő  
benyomást a látványról. Ezért mondatja, hogy „ma éjjel nincsen éjjel". 
Ezt azonban csak mondja, a „ritka csend" mégsem igazi élménye, mert 
a történelmi tudás fogva tartja („ó, Banjola, I tele vagy rozsdás golyóval"). 
E rövid versnek másik értelmi árnyalata is van, s e sorok írója bevallja, 
nem biztos benne, melyik a hitelesebb. E másik lehet őség szerint (ebben 
az esetben a csend nem misztikusan hangsúlyos, hanem a leggyakoribb 
szóhasználat szerinti jelentéssel rendelkezik) a vágyott igazi éjjelen és 
reggelen, ennek elérhetetlenségén van a hangsúly, lévén, hogy a „rozsdás 
golyók" tudata képtelenné teszi az eszményibb valóságérzékelést. Ameny-
nyiben a versnek az el őbbi értelmezését tartjuk hitelesnek, • ebben az 
esetben a Banjola-motívum csupán ironikus elidegenít ő  („józanító").: köz-
beékelődés; ha viszont az utóbbi mellett maradunk, ebben az esetben 
nagyobb. fájdalom-fedezetű  és homogénebb lírai egésszel van dolgunk. 
Mivel idegenkedünk a fenomenológia széls őségeitől, ezért a döntést az 
alkotói törekvésre bíznánk, amennyiben egyáltalán tisztába jöhetnénk 
vele. Egyértelmű  fogódzónk sajnos nincs, ezért az intuíciónkra kell szo-
rítkoznLink. Eszerint a csend jelentésében itt semmi rendkívüli nincs 
(nem úgy, mint a kötet második felében), ezért az értelmezésnek inkább 
a második változatát véljük hitelesnek. 

E felfogásunkat támogatja az is, hogy a következ ő  költeménynek 
(Egyre közelebb a tengerhez) már egyértelműbben a természetélmény 
csonkasága („egyre közelebb a tengerhez, (melynek a hold parancsol, .1 a 
levágott fej") a motívuma. E vershelyzetben, ahol a lírai én egy birtokos 
és egy igei személyrag formájában konkrétan pozíciót kér magának, a 
„tenger" (azaz a végtelenség, az állandóság és örökkévalóság medre) 
már félreérthetetlenül elérend ő  cél, jóllehet a fölötte lev ő  hold pejoratíve 
antropomorf, visszarettent ő, mert a metafora levágott fejnek nevezi. A 
két költemény között az a dönt ő  eltérés, hogy az elsőben az igazi éjfél 
„távolsága” (hiánya) nem hívta el ő  a törekvés szükségességét, míg emitt 
veszteglés helyett kitartó vonulás az élményünk. A különbség okának 
kulcsát nyilván nem a metafizikában, hanem a földrajzilag determinált 
élményünkben, a tenger közellétének óhajtásában találjuk meg, függet-
lenül attól, hogy a versnek nem e banalitás alkotja a lényegét. A mi szá-
munkra a tenger intenzívebben tudja jelenteni ugyanazt, mint az éjjel, 
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még akkor is, ha az utóbbi már anyagtalanságánál fogva is alkalmasabb 
az abszolútum jelképezésére. A „tenger"-ben még rejlik lehet őség, de az 
éjjelt eleve elérhetetlenné tették a „rozsdás golyók". 

Az említett erőfeszítés tükröződik az Ecce homóban is; itt azonban 
még metafizikai végcélja sincs a törekvésnek: „összeszorított fogaim 
közt I tartom az életem, viszem." Ez természetesen még nem elegend ő  
ahhoz, hogy hagyományos személyességi formára gondoljunk; Gulyás 
ugyanis nem saját magáról, ugyanakkor nem is általában véve „az em-
ber"-ről beszél, hanem egy meghatározott "társadalom emberér ől. Ha. nem 
így lenne, vajon leírhatta-e volna azt, hogy „A háború után I volt egy 
kis kedvem utoljára"? E szorongás a legintimebb emberi kapcsolataiba 
is befészkeli magát s még a dekoratív esztétizmust is kikezdi. (Egy bizo-
nyos városban, Keress meg). A rossz közérzet viszonylagos egyensúlya 
csak az élményvilág teljességében valósulhat meg. Amennyiben az akará-
sok kerülnek felszínre (a társadalom ezeknek a megrendel ője): a háttérbe 
szorultak elhallgatása csonkasághoz vezet (Mondanám). Gulyás a pózok 
éš elszánások helyett a pusztulás teljességér ől ad diagnózist. Legnagyobb 
vesztesége az idő  folytonosságának megszakadása (Agyad fölakadt kerék). 
A mai költők verses megnyilatkozása? gyakran az ilyen tudathasadásos 
állapotokból teljes spontaneitással következnek. Ezzel szemben Gulyás 
„normálisnak" mondható szemmel kesereg a reménytelen élethelyzeten. 
Nekikeseredései leplez ő  indulatokat váltanak ki bel őle s ezek megéltsége 
lendíti túl az elanyagiasodott, visszájára fordult szerelem banalitásán 
(A pokol törvényei). A bevallott esetlenség eredeti humornak is forrá-
sa (Ahogy megláttam), de a magány tragikus felhangjai mégis diadalmas-
kodnak (Kiforrt mosolyát, Ha még lehet, Bor és kenyér). 

Természetesen nem mindenki szereti az ilyen elfogulatlan önszem-
léleten alapuló verstípust, a vallomásos panaszokat, melyek imitt-amott 
a költőietlenséggel határosak, különösen akkor, ha a költ ői tekintet át-
ütőerő  híján lepattan a külvilág jelenségeir ől s a szubjektum belső  terü-
letein vesztegel. Hogy Gulyás József látomásokkal is megáldott poéta, 
először a Vers éjfélkor c. versében adja jelét 'e kötetben. Amennyiben az 
itt tapasztalható költ őiség vajdasági előképére lennénk kíváncsiak, nyil-
vánvalóan Szirmai Károly lírai opusát kellene tanulmányoznunk, ti. az  ő  
érzékeny szeme teremtette meg el őször nálunk a jelen és a benne laten-
sen létező  múlt természetszerű  szimbiózisát. Nála azonban a csoda csu-
pán a lehetségesnek a csodája volt, vagy pedig szimbólumként mutatott 
túl önmagán. Gulyásnál legalább az indítás szürrealisztikus: „Hol sápadt 
mocsarak fénylenek, I fölkel egy hangszer a mez őben ..." Ám a 'hangszer 
szó nem öncélú belefeledkezés eredménye, hanem a látomás hangnemét 
előlegezi: az oldottságot, melankóliát és a ritmikus . beszédet. A vízió 
képi kettősség irányában bontakozik ki, úgyhogy a „város szörnye" alatt 
az egykor elsüllyedt „hajók roncsai" is valóságosakká lesznek. A múlt és 
jelen egysége a vers el őrehaladásával a fecsegő  felszín és a hallgató mély 
párhuzamává alakul, miközben a költ ő  e kettő  közötti távolság meg-
szünhetetlenségét személyes hangon panaszolja el: moralitása saját maga 
által teremtett szakadék közte és az él ők között. Így az elmúlt elleni 
(Füst Milán-i) pátoszos tiltakozás erkölcsi állásfoglalássá alakul a kom-
munikáció felszínessége és a pénz mindenhatósága ellen. Gulyás valóban • 
nem kényszeríthet ő  bele az esztétacinizmus uniformisába. 

Az Erzsébet-napi versnek hasonlóképpen a külső  és a belső  idő  
közötti szakadás. az  élménye. Itt azt is elárulja, hogy mi a közérzeti fel-
tétele ennek az örökös megkésettségnek és egyetemes vigasztalanságnak. 
A baj forrása, hogy nincs új a Nap alatt, „mert mindent Látni. el őre". A 
tárgyak . sokat jelentenek számára, de a velük való misztikus 'barátkozás 
pop artos programjához mégsem folyamodik. Számára a tárgyaknak nincs 
szükségük külön töltésre, antropomorf tartalmuk így is túl nagy vonzó-
erővel látja el őket (Csak az elsőt nehéz kidobni). Ha a tárgyak jelentősé-
ge csak a tőlük való búcsúban érzékelhet ő  igazán, s ha a látvány morális 
színezetű  látomássá. alakul,' egyetlen realitásként kizárólag az én marad-
hat meg. Gulyás önironikus altatót ír énjéhez, az önmegszólító versek 
egyik remek példájaként (A. virágénekek után). Van egy másik, ,ezzel 
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szoros kapcsolatot tartó darabja is, melyr ől nem derül ki egyérteI:műen, 
hogy valóban saját magához intézi-e a szavakat vagy pedig egy valóságos 
második személyhez (Lakásod ez). A leplezetlen vallomásnak s a kendő-
zetlen öniróniának kevés ehhez mérhet ő  hatású költeménye íródik manap-
ság. Ha Pilinszky tudja, hogy a „színház pincéjé"-ben fogannak a világ 
cirkuszt tagadó, passzívan revoltáló gondolatai, Gulyás is képes „Bátran 
vallani: otthon ez, piszkos, a legpiszkosabb I és legnyomorúságosabb 
otthonok egyike." Az önmarcangolás azonban mégsem itt ér a tet őfokára, 
hanem ott, ahol nyoma sincs iróniának vagy stilizáltságnak. A forma itt 
a lényegláttató szavakkal azonos s a tartalom maga a megszenvedettség 
(Ne jöjjön ide, Anna). Ezzel formailag és tartalmilag is vége a kötet els ő  
részének. A Levél, 1970 c. költeménnyel kezdődően szimfonikus összefog-
lalásai, variációi, de egyúttal játékos elhagyásai is következnek mindan-
nak, amivel eddig ismerkedhettünk meg. A most említett vers kissé 
rutinszerűen és prófétikusan fölülről ítélkezik „a kis remegő, szenzibilis 
költők", az „elúszott világ", továbbá „a, faluk és városok I autós disznói" 
fölött, hogy az önvád helyreállítsa, a már-már retorikába billent egyen-
súlyt: „Fáj, hogy belegázolok az életükbe ..." Költ őnk természetesen nem 
lenne eléggé rapszodikus, ha kibírná anélkül, hogy befejezésként ne verje 
el a port legalább az „álhírlapírók"-on. 

A Hinga az előzőnél mélyebb forrásból táplálkozik. Már a tárgy 
indítórugója archeológiai: 

Földmélyi süket múzeum. 
A múlt borul ki itt az ekék alól. 
Csontok lobognak a tájban. 

Annak ellenére, hogy az ezután kibontakozó látomásban a képszer ű-
ség dominál, az idegek — néhány sorrallejjebb —, miként korábban is 
tapasztalhattuk, a „hangszer" motívumát is érzékelik. (Tagjaimban meg-
hasadt trombiták, I iszonyú kürtök emléke", majd: „Mintha lenne vala-
hol itt egy hangszer meztelen, kibontva.") Az idézetekb ől is látszik, hogy 
a víziós benyomások nem tüntetik el a költő  alanyiságát. Nem tesz ben-
nünket élménye közvetlen részvev őjének; ha nem részletezi is a hely-
zetét, ő  is ott van a képen; átváltozása tet őfokán is tudatában van testi 
lényének, nem oldódik fel s nem is oldat fel teljes mértékben abban, 
ami ellenállhatatlanul vonzza. E tekintetben az elmúlt másfél évtized 
alatt szinte semmit sem változott az attit űdje, mely ahhoz hasonlítható, 
aminek prototípusát valószínűleg József Attila alkotta meg a magyar iro-
dalomban az Óda c. versében, eltekintve ennek szerelmi indulatától. Gu-
lyást persze nem a fennkölt tárgy, hanem az id őtlenséggel való azonosság 
lázasítja s élménye megnevezésének öröme hevíti a pillanat minden- 
tudásának egy olyan kivételes állapotában, mely az el őző  versek tanúsága 
szerint számára is csupán ritkán adatik meg: 

Csak ülök itt a felmagasodó csendben, 
kezdetemben és végemben, 
csapkod az időtlenség borzadálya. 

Ilyen körülmények között az élmény magánszemialógiát teremt: 
„Ágak: olvashatatlan sorok, I sorai életnek és halálnak." Az apró sejtelem-
mel körültapogatott titkokat egy tudat-abszolútum fogja egybe. Valame-
lyik vallás istene lehet ez? Aligha. Gulyás, a világi indulatú költ ő  min-
denesetre a teljesség fontos tulajdonságával ruházza fel, mikor megálla-
píthatja, hogy: „Te látsz mindent." A leghelyesebb talán annak a feltéte-
lezése, hogy mint a legtöbb költ ő , ő  is hajlandó megszemélyesíteni azt, 
'ami értelemmel megközelíthetetlen, amib ől mint végső  fényből csupán 
egyes sugarak juthatnak át a keresések tévedésein és homályán. Vajon 
idealizmusról van itt szó? Nem tudom. Egyébként is egy költészet min ő- 
sítésekor ez teljesen lényegtelen. Tény viszont, hogy Gulyás a létezésben 
valamiféle teleológiát sejt (vajon olvashatott-e már Lemnek a gondol-
kodó anyagjáról?), ezért állíthatja zsoltáros rögeszmével, hogy 
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Mert feléd, szökve is, 
bármerre, mindig és egyre csak: feléd. 
•Te tudod: honnan, hová, 
E feléd-úton történik velem ez a különös 
história — az élet. 

Eddig ez a legfelső  idea-lény a priorisztikus szintézis, intuíciós ki-
nyilatkoztatás eredménye volt; néhány sorral lejjebb viszont az elemeire 
bomlik, mikor a következőképpen aposztrofálja: „Te felhalmozódott emlé-
kezet." A vers természetesen nem fohász és nem dicséret; az idézetek az 
összefüggésből kiragadottak voltak. A lényeg abban van, hogy a költ ői 
én e végső  perspektívához közeledve sz űri át tudatán mindazt, ami koráb-
bi életében fontos volt számára. Tónusa mégsem elégikus, mert noha 
megkülönbözteti a múlt és a jelen id őt, e gesztusa mégis csupán az értel-
münkhöz szól, s ha beszüremlik is helyenként az elmúlás fájdalma, nem 
terebélyesedik uralkodóvá. A múlt és a jelen érzelmi akcentusait valójá-
ban az időtlenség költészete közömbösíti. A költ ő  különben maga is inga-
dozik a metaforákon keresztül befogadott végtelen és a valóság költésze-. 
te között. A következ ő  rövid. idézeten belül a születését el őször teljes, 
majd viszonylagos költőiséggel, „romantizálvá" s' ezt követ ően „realiszti-
kusan" mutatja be 

Engem túlncin dobott ki a hullám. 
Talán egy vad nyomából, 
ahol az idő  vastag érként buzog, 
s kecskeköröm formájú csigaházak söpr ődnek 
a partra ki, 
megszülte magát az az óra 
a mérgező  pusztákban, 
ott mély szerkezet dolgozik magában, 
ott lent, 
öreg, halódó bútorok között, 
kis virágnyi fényben készültem, 
érett piros vizek tövében s lejjebb, 
hol 'az idő  forrása csobog. 

Van mellékdala is a költeménynek, s ez legalább olyan mértékben 
szervetlen rész, mint a már említett mintaképnél. Az élet forgataga felé 
fordul a figyelme, s ő  is csak a rosszat, a szennyet látja meg a város-
ban, mint Veres Péter Rossz asszony c. regényében. Viszont jellegzetesen 
dosztojevszkiji vonás, hogy egy takarítón ő  emléke hagyott benne igazán 
mély nyomot. Az utolsó sorok fontosabbak az el őbb ismertetetteknél: 

És íme, ez a fordított sebesség, 
a csend fényes levelei, 
a kis fehér házak, melyek 
fogsorként égnek az éj állkapcsában, 
meg nem gyógyítanak. 

Homályosságuk eloszlatásakor az alkotói logikához kell folyamod-
nunk. Ha nem nézünk szembe azzal a ténnyel, hogy Gulyás költészeté-
nek több gondolata is összefüggésbe hozható a Zennel, az idézet vajmi 
keveset mondhat számunkra. Az el őbbi tekintetbevételével , ;a fordított 
sebesség" a keleti miszticizmusnak a jelszava, amit „a csend fényes leve-
lei" még inkább megerősítenek. Gondoljunk csak vissza a költemény 
hetedik sorára („Ó, hol a csend gyökere, magja!") -- a befejezés tulaj-
donképpen a remeteség dacával válaszol. Az viszont már talán önmagá 
ban is világos, hogy az utolsó három sor remek költ ői teljesítményként 
a civilizáció iránti bizalmatlanságot fejezi ki. 

Eddig kétszer is említettük a „hangszert" mint a kozmikus zeneiség 
metaforáját, most azonban részletesebben kell szólnunk róla, mert ezút- 

209 



tal nemcsak e könyvnek, de Gulyás egész költészetének is talán legjobb, 
a mai magyar költészet színvonalához mérten is kiemelked ő  költeményé-
hez, A vén tamburáshoz érkeztünk, ahol mágia és zene m űvészi hiteles-
séggel hatja át egymást. Nem biztos, hogy nincsen sebezhetetlen sora, 
illetve szókapcsolata. (.ilyennel már korábban, pl. az Agyad fölakadt kerék 
c. versében is találkozhattunk, noha nem lehettünk bizonyosak benne, 
vajon nem sajtóhibáról lehet-e szó csupán), de az kétségtelen, hogy — 
Babits szavaival -- olykor a „nagy költészet szárnysuhogását" is kiérezhet-
jük belőle. A költemény epikai, földi keretekb ől röppen fel néhány ízben 
értelemmel szinte követhetetlen éterikus magasságokig. A már ismer ős 
gondolati magvat a vers elején abban fedezhetjük fel, hogy az „agg bá-
csika, I magát teremt ő  I Isten kezében" szánja rá magát a „húrok tükre" 
„széttör"-ésének b űvös tettére. A „tükör" szónál akadt már fenn kritikus 
s mi sem tudjuk megkerülni. Az értelmezés kulcsát természetesen csak a 
költő  világszemléletében lelhetjük meg. Eszerint a világi dolgok csak 
látszatok, eszményi lényegek tükröz ődései. A húrnak a látványa tehát 
csak tükör, a zene magasabb rendű  funkciójának látszata. Ugyanez a 
jelentés olvasható ki a szónak egy hátrább található szövegösszefüggésé-
ből is. Itt a vén tamburás arcát el őször a tükörből visszaverődő  fényű  
„rostos gyémánt"-hoz, majd „ejtett tükörben aszú gyémánt"-hoz hason-
lítja. A lényeg és jelenség ilyenfajta megkett őzöttségének az élménye 
annyira mélyről jön nála, hogy még akkor is (ösztönösen) ragaszkodik a 
„tükör" szóhoz, amikor, nem riadva vissza az egyhangúsággal, fenyeget ő  
szóismétléstől, egyszerű  metaforaként használja. Mikor az anyjáról írja, 
hogy 

Vágytam kiemelni a félhomályból, 
az elült szobákban 
megvakult bútorok tükréb ől .. 

akkor ugyanis feltehetően nem a bútor platóni ideájának evilági látszat-
jelenlétére gondolt. Vagy mégis? 

Tény, hogy Gulyás e költeményének fogalom-rajzásában a terem-
tésmítosz mágnestere teremt rendet. Agg zenésze például „az els ő  madár-
ra" emlékezik, ami nem lehet független egyes népi hiedelmekt ől, melyek 
szerint az emberi létezés (vagy általában a szerves lét) forrása a madár-
ban van. A szárnyas röptét azonban nem alulról szemléli, mert saját 
maga is magasságokban röpdös: csak így tudja az agg zenész mágikus 
szerszámának lényegét a zenei hatással szinte azonos érték ű  módon igazi 
költői találékonysággal meghatározni. Szemléletének varázsa a lehetséges 
belső  (csak mai ismereteink szerint metafizikai) összefüggések érzékletes 
megragadásában van. Az ő  költőiségében a hangszer titka az eredetében 
van, az egykori törzs ágait súroló szélben, a még korábbi „édes bel ű  
gyümölcs"-ben. A révület persze nem annyira tartós, hogy a lírai felfu-
tásokat összekötő  szöveg mellett a mai kor pszichoanalitikai tudással 
rendelkező  embere is ne adna jelet öntudatáról: 

Az ismeretlen húrjait érintve szállt el ő, 
s ébredtek lappangó tartalmaink, 
a rejtett rugókról lehúzódó homály mögött 
meztelen kincseink, a félelem s vérünk ízei 

Gulyás bevallottan nem félti szabadon bocsátani démonait. Ezek 
romboló erejétől úgy szabadul, hogy a lelketlen erősökbe, mint rossz 
emberekbe vetíti őket -- miként a korábban érintett verseknél tapasz-
talhattuk. A vén tamburásban nincs Demogorgon, a rossz magával a lát-
szattal, a „tükrök"-kel egyenlít ődik ki. A költő  élménye szerint két lehe-
tőség áll az ember előtt: vagy a lét ontológiai összefüggéseit átérezve 
szabadon szárnyalni, vagy a felszínre bukni és szellemtelenül vesztegelni, 
valahogy úgy, mint Baudelaire albatrosza, amellyel csúfosan elbánnak 
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a hajó matrózai. A realitás tehát eleve vigasztalan, s e felismerés vilá-
gíthatja meg azt is, hogy A virágénekek után c. önmegszólító versében 
miért látja a másik énjét önmagától távol 

a piros zászló körül, 
ott fönt a tükrök, 
összetört véres "tükrök közt 

holott ő  maga is lázadó temperamentumú, ha szeme azokra az össze 
függésekre siklik, melyeket társadalmi életnek szoktunk nevezni. 

Az Alászállás mottójául Fehér Ferencnek két régebbi sora kívánko-
zik: „Virág miért lettél I Világ mivé tettél?" Meglehet ősen egyenetlen 
teljesítmény, nem rendelkezik azzal az átgondoltsággal, mint a korábban 
tárgyalt két nagy verse. Indítása a látszatvilágból való alámerülést (való-
jában: az igazi létbe emelkedést) idézi: „Egy nap az élet után, I egy nap 
a halál előtt". A süllyedés emelkedése, a szédület egyensúlya — talán 
ezekkel a paradoxonokkal 'közelíthet ő  meg leginkább az aá állapot, mely 
a költői ént mind közelebb sodorja a vágyott beteljesüléshez; amikor vég-
re azt mondhatja, hogy „Kivel régen csak reggel és szerencsés I pilla-
natokban találkoztál: magadhoz érkezel", továbbá „Agyad most, mint az 
ásvány, I kiszűri a mélyebb tartalmak lélegzését". Az is fontos benyomá-
sa; hogy az idő  törvényének érvényessége megsz űnik. Rövidesen kiderül 
azonban, hogy ez inkább akart, mint megvalósult állapot, mert minded-
dig, amennyiben a vers emelkedett, most váratlanul és indokolatlanul 
esni kezd, mivel a gulyási szitkok habja képez lefojtó burkolatot: ahe-
lyett ugyanis, hogy indításának szellemében túlszárnyalná, meghaladná a 
racionális gondolkodást (hiszen ezért költ ő), szembefordul vele. Szavai 
azonban nem a harmónia magasságából, a megtalált id ő  védettségéb ől 
hangzanak, hanem a küszködő  földi lét szintjéről, méghozzá indokolatlan 
darabossággal és csapongással. Az öregség, fáradtság és sikertelenség pa-
naszai sorakoznak, hogy rövidesen olyasmit írjon le, amivel korábban 
idézett sorainak mond ellent: „Nélküled fordul tovább a nagy óra", majd 
ettől is hátrább: „nem lehet benne nyugodni." Végül azt sem tudjuk meg, 
kihez íródott a vers: a szimbolikus (költ ői sorsot jelképező) virághoz, 
vagy pedig nőhöz. Valószínűleg mindkettőhöz. A kétértelműségre főleg az 
alábbi nosztalgikusan lírai sorok adnak okot: 

Melled légüres tájban lappadt vitorla, 
a halál rendületlen síkjaiban 

Egy mosolyodból, emlékszem, napokig éltem, 
s az elejtett apróságok! 

Túl nagy lenne az önszeretés hasadása, hogy a „téged, akár a havat, 
mindig először láttalak"-ot önmegszólításként fogjuk fel. 

Egy ilyen terjedelmesebb versáttekintés után joggal gondolkodha-
tunk el azon, hogy hol tart és merre halad Gulyás József költészete, s 
hogy bátorítsuk-e az útján, vagy pedig figyelmeztessük annak veszélyeire. 
Feladatunkat vázlatosabb, illetve részletesebb elemzéseink során, úgy 
véljük, hogy teljesítettük. A költő  fejlődésiránya az esztétikum. S hogy 
ennek mi egyik fontos feltétele? A feladatvállalás bátorsága az életben. 
Avagy van-e nagyobb felhajtóerő  az itt elért győzelmeknél, illetve az itt 
elszenvedett vereségeknél? 

VAJDA GÁBOR 
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EGY KÖNYV KETTŐS TÜKÖRBEN 

BARI IMRE: Szövegértelmezések. 
Forum, Újvidék, 1977. 

ÉRZÉKENYSÉG ÉS MEGFIGYELŐ  KÉPESSÉG 

Bori. Imre új tanulmánykötetébe az utóbbi másfél évtizedben közzétett 
írásai közül azokat gy űjtötte egybe, amelyekben irodalmi szövegek elem-
zésével, magyarázatával, értelmezésével foglalkozik. A gondolat szeren-
csés, és ezzel Bori nemcsak divatnak hódol, hanem valós igényt elégít ki. 
Ismerve rendkívüli érzékenységét, finom megfigyel ő  képességét, a sza-
vaikban rejlő  gondolatokra való ráérzésének különleges érzékét, bizo-
nyosak lehetünk benne, hogy az irodalmi alkotások eszmei és m űvészi 
megvilágosításához sokkal tud hozzájárulni. Ebben általában nem is 
csalódunk. 

Kötete nem a megírás rendjében, hanem az irodalomtörténetnek 
megfelelően adja szövegmagyarázatait. Már amit Petőfi vershagyomá-
nyáról (1972) ír, előrevetíti a Petőfi-napló (1973) leglényegesebb mondan-
dóit, Petőfi modernségének bizonyságait, els ősorban a Felhők c. ciklus 
sajátos értelmezéséb ől. Mindkét írása annak idején a költő  születésének 
másfél százados évfordulója kapcsán újra kézbe vett életm ű  új szempon-
tú újraolvasásából született. Versek nyomában címmel hat költemény 
elemzése itt jelenik meg nyomtatásban el őször: az Újvidéki Rádióban., 
középiskolásoknak sugározták néhány éve. Ady Endre (A Kalota partján), 
Babits Mihály (Fekete ország), Juhász Gyula (Tápai lagzi), Kosztolányi 
Dezső  (Ősz reggeli), Tóth Árpád (Körúti hajnal). és Fült Milán (Szellemek 
utcája) verseinek értelmezésével mutatta meg a szerz ő  a költészet -mé-
lyebb titkainak kibontására szánt módszerét. A Kassák-vers típusairól 
szóló tanulmányában (1967) a nyolcvanéves költ őt méltató Bori három 
verset elemez: Séta a.  perifériákon, A Tisztaság könyvéb ől és a Csendélet 
címűket. József Attila két verse (1970) a Tiszta szívvel és a Reménytelenül 
című  verseket magyarázza: József Attila kis formái (1961) egy nagyobb 
dolgozat része, s maga is két részb ől áll. Az első  József Attila „dalai" 
címmel több verset emel ki a költő  életművéből (Dalocska, Táncba fog
nak, Tedd a kezed, Ringató, Klárisok stb.), sőt ugyanennek a költői kor- 
szaknak más verseib ől is dalszerű  részeket, sorokat, s ezeket mint „szül-- 

 dalokat" önálló összefüggésbe állítva, kölcsönösségük hálójában 
értelmezi. A második rész a Medáliák elemzését adja. 

A klasszikusok után a kortársai, közelebbr ől a vajdasági költészet 
kerül sorra Jegyzetek. versekr ől címmel 1976-ban megjelent sorozatában 
a Magyar Szó Kilátó rovatában. Itt Gál László, Domonkos István, Acs 
Károly, Gulyás József, Tóth Ferenc, hang Károly, Brasnyó István, Zá-
kány Antal, Fehér Kálmán költészetéről mondja el véleményét a Versek 
éve 1975 című  antológiában megjelent verseik kapcsán, jóllehet itt nem 
olyan szorosan tapadva egy-egy szöveghez, mint a kötet többi írásában. 
De visszatér ehhez a módszerhez, amikor a jugoszláv költészet ;kimagasló 
képviselőjének, Vasko Popának A kavics álma című  versét elemzi (1970), 
egyébként Weöres Sándor fordításában. Majd Déry Tibor Vidám temetés 
című  novellájához fűzi széljegyzeteit (1963). Szintén Déry elbeszél ő  művé-
szetét . méltatja a Niki című  novella kapcsán, az elbeszélésben érvényesül ő  
sajátságos „óra" művészi jelentőségére, az idősíkok egymásba játszására, 
a múlt és a jelen ide-oda váltására híva föl az olvasó figyelmét. -Ez a 
tanulmánya ugyancsak most jelenik meg, nyomtatásban el őször. •A prózai 
szövegértelmežések sorában •á  nagy, élő  klasszikusok után (hiszen akkor 
még Déry is élt) megint a vajdasági magyar kortársak következnek. A 
Két triptichon prózánkról (1976) Brasnyó István Tükrös madonna című  
elbeszéléskötetéből.a Bugyonnij emlékét méltatja, valamint Németh István 

212 



Szomszédok vagyunk című  gyűjteményéről mondja el „az olvasó jegy-
zeteit". Végül ismét Déryr ől vall; a könyv utolsó tanulmánya Déry Tibor 
kisregényeiről (1977) már az író halála után született, s e tanulmánykö-
tet legfrissebb alkotásaként kerül elénk. 

Bár a kötet, amint így tartalmát végigkísértük, •a Jegyzetek ci versek-
ről című  tanulmány kivételével forma szerint egynem űnek és a kötetcím-
mel egybevágónak látszik,• valójában az irodalomtörténeti és a kortárs 
irodalomra vonatkozó részek sajátos ellentmondásban vannak. Sajátosan 
éppen azért, mert Bori egyformán akarja kezelni őket. Általában helyes 
ez az elv, hiszen az irodalomtörténész a múlt alkotásainak kritikusa, s 
fordítva: a kritikus a kortársi irodalom „irodalomtörténésze". Csakhogy 
éppen ebből származik a kívülálló számára fonák ellentét: Bori jóhisze-
műen, a vajdasági magyal irodalom hű  sáfáraként, istápolójaként szinte 
egyenlő  rangra emeli egy-egy kedvelt költ őjének, elbeszélőjének alkotá-
sát az ugyanebben a kötetben méltatott klasszikusokéval. A pokolba ve-
zető  út jó szándékkal van kikövezve. Bármennyire is dicsérend ő  a mai 
vajdasági magyar irodalom bátorítása, ösztönzése; eredményeinek mél-
tatása, elismerése; valahogyan érzékeltetni kellene, hogy nem azonosak 
a méretek. Nem akarok senkit megbántani, sem Borit, sem pártfogoltjait, 
de aránytévesztésnek, túlzásnak tartom, amikor az egyik verset Bori 
József Attila Ars poeticája „méltó párjának" minősíti. Kell a dicséret, 
kell a „sikerélmény" a vajdasági költ őknek, íróknak is, de vonjuk le a 
tanulságot az irodalomtörténetb ől: hány vers, hány novella, hány regény, 
amelyet megjelenésekor fölmagasztaltak, hullott át az id ő  könyörtelen 
rostáján, s. merült a feledésbe! Az irodalom, akár a természet, nagy tékoz-
ló. A fűmagok 'milliói szóródnak szét a világba, hogy közülük egy-kett ő  
maradandóságot nyerjen, megfoganjon, szárba szökkenjen. Százával, ezré-
ver születnek évente versek, elbeszélések a magyar irodalom ötágú sípján, 
öt világrészben, s közülük csak öt év múlva is hány kelt visszhangot, 
hányra emlékezünk? Talán célszerűbb lett volna, ha Bori a kortárs iro-
dalomról szóló napi jegyzeteit, amelyek a hírlapi jelleghez túlságosan is 
tapadnak, egy kés őbbi, hasonló írásait egybefoglaló kötete számára tar-
togatta volna. Abban a fels őfokú jelzők azonos közegben a hasonlók kö-
zötti arányt helyesebben tükrözték volna, mint itt, ahol Pet őfivel, • Adyval, 
József Attilával mérjük őket önkéntelenül össze. S egyúttal. Bori mostani 
könyvét tehermentesítette volna a mulandóbb, romlékonyabb részekt ől. 

A klasszikusok szövegeinek értelmezésében Bori most is magas fokú 
tudásáról, ízléséről, kifinomult versértésér ől tesz bizonyságot. De ő  sem 
mentes a kísértést ől, hogy tetszetős ötletek és a csakazértis újat- vagy 
ellentmondás kedvéért ne tekintsen tényként föltevést vagy valószín űsé-
g•. Minden szövegértelmez ő  meredély szélén jár, csodálatunkat víva ki 
egy-egy pompás megfigyelésével, de könnyen lebukva a mélybe. Bori 
hajlamos arra, hogy tételeihez igazítsa a többféleképpen értelmezhet ő  
tényeket, s csak azt hangsúlyozza, ami. célja felé mutat. Pet őfinek élete 
mélypontján született alkotásai valóban kétségbeesést, szinte őrületet 
tükröznek, de vajon ez a sötét pesszimizmus, mely áthatja ekkori líráját, 
egyenlősíthető  a modern egzisztencializmussal, amint ezt Bori sugallja? 
Több hasonló kételyem van még a kötet állításai kapcsán. . • 
• Megelégedéssel olvastam viszont Borinak azt a tételszer űen megfo-

,ga,limazott állítását, amely hitem szerint pontot tesz sok áldatlan vita vé-
gére. Eddig is .meggyőződésem volt, hogy erőltetett a kiélezett ellentét az 
irodalomtörténet „életrajzi" és „m űközpontú" szemlélete között. A m ű , 
ha megérthető  is keletkezéstörténete nélkül, nem érthet ő  meg oly mély-
ségig, „lélektől lélekig", ha nem ismerjük fogantatása körülményeit. Most 
Bori bölcsen mondja Ady verse kapcsán, de általános érvénnyel: „A köl-
temény szorosan kötődik tehát a költ ő  életrajzához, elemzésünket éppen 
ezért a költ ő  életrajzi adatainak a felsorakoztatásával kell kezdenünk, 
hogy azután a szövegelemzéskor szemlélhessük a költészet ‚tükrözte képet 
is, amely ugyan már nem konkrét, de nagyon érzékletes" (45. 1.) 

Valamit még a stílusról. Köztudomású, - mennyire nem szívelem a 
vajdasági magyar tudományban elharapózott szokást, az idegen szavak 
fölösleges használatát. Ha arra gondolok, hogy ezt a könyvet is közép- 
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iskolásoknak, egyetemi hallgatóknak, magyar tanároknak, m űvelt, iro-
dalomszeret ő  olvasóknak szánta szerz ője, csak sajnálom, hogy ő  maga 
nehezíti meg olvasását, megértését, élvezetét az ilyen nehézkes, idegen 
szavakkal, mesterkélt szóösszetételekkel telet űzdelt, terjedelmes monda-
tokkal, mint pl. ez is: „De már kevés köze van a bibliai gondolatritmus-
hoz —• a gondolatok ritmusát és ritmusos elrendez ődését látjuk a vers-
ben,. amely bár sok vonásában emlékeztethet a melodikus versben mutat-
kozó költői alapállásra, a versképződés jellegének attól elütő  vonásait 
hívja elő : előállítja a dinamizmust (a futurizmus inspirációjáként) és a 
születő  pillanat tornyosuló erőmutatványát (expresszív mozzanatként), 
képi megoldásaiban a geometrikus elrendez ődést (a kubizmus létezésének 
üzeneteként), kihangzásában pedig a világ felé forduló törekvést, amely a 
költői Ént csak annyira tartja fontosnak, amennyiben az a világlátvány 
előállításában vállalni tudja a közvetít őnek a szerepét, amennyiben az 
expressziók forrásává, tehát felfogó-visszavetít ő  funkcióvá tud válni, 
amennyiben energiaként tud megjelenni akkor is, amikor alakként van 
a versben" (103. L). 

Nem hiszem, hogy van akadémikus, aki els ő  olvasásra érti ezt a 
mondatszörnyeteget. Fölötte is ilyen mondat: „A vizualitás akusztikája ez 
már." Nem lehetett volna legalább az egyiket magyar m űszóval vissza-
adni? A következ ő  lapon: „a mutatkozó redukció absztraháló törekvésé-
ben". Sok az interpretáció, totalitás, tipológia, struktúra, pikturális de-
termináltság, realizálódó automatizmus, attitűd, orkesztráció, kommuni-
káció, individuális egzisztálás, reveláció, szinkópa, kreáció, illogika (van 
ilyen?), monotónia; sok az a f f irmálódás, aktivizálódás, manifesztálódás, 
inszisztálás; a konzekvens, a narciszoid, a szenzuális, az imaginatív .. . 
Zavarja az olvasót az önkényes szóösszetétel is, mert azt hiszi, valami 
különleges értelmet kell keresnie az olyan szó mögött, mint világlátvány, 
életpillanat, életlátvány, létélmény, kifejezésjelenség stb. Különösen a vers 
szóhoz csatolt összetételekben tobzódik: versízlés, -forradalom, -eszmény, 
-tudat, -világ, -egység, -struktúra, -kép, -képzés, -képz ődés, -érték, -köntös, 
-test, -ígéret, -vázlat stb. Nem vonorn kétségbe senki szóalkotó jogát, és 
tudom, hagy a szóalkotás egyik módja, az összetétel. Költ ők természetes 
eljárása az új, meglep ő  összetétel, a sajátos gondolattársítás tömörít ő  
termékeként. De értekez ő  prózában minek megnehezíteni az olvasó dolgát, 
ha az összetétel semmivel sem .fejez ki többet, mint a megfelel ő  szöveg-
környezetben az összetétel egyik tagja. A verstest mennyivel több, mint 
a vers?, A versízlés, mint az ízlés? Hiszen versről beszélünk mindvégig. 

A hosszú mondatok értelemszerű  tagolására, az iménti idézett kör-
mondat célszerű  szakaszolására is, ott a magyar írásjelek mostohagyere- 
ke, a kettőspont. Ha valakinek az írásában találkozom vele, tudom, hogy 
az illető  tudatos stiliszta. 

Talán .a hírlapi közlés gyorsasága és kisebb igénye az oka, hogy 
e kötetében Bori gyakran használ. divatos kifejezéseket (komoly, elvárás, 
megálás, oda kell figyelni); ismétel fölkapott szavakat (feszeng a rész-
let a látomásban, feszeng a belső  világ az elnyűtt forma alatt, két 
sornyi távolságra egymástól); germanizmusokat (képez, bír), tautoló-
giákat (oly módon, ily módon, szerencsés módon: ahelyett, hogy így, 
úgy, szerencsésen); az igényesebb stílusban nem mellőzhető  amely he-
lyett is ami-t használ; volna helyett is a lenne alakot; s gyakran és a 
Horváth Jánostól annyira hibáztatott szokvánnyal, hogy a ragozott cím-
hez új ragot rak (Szomszédok vagyunkról). 

Miért tartom én ezt szóvá teend őnek, holott nekem barátom, . jó 
barátom Bori Imre? Amicus Plato, sed magis. amica veritas. Bori Imre 
a legnagyobb tekintélyű  jugoszláviai magyar irodalomtudós: őt tanít-
ványai mintának tekintik, neki példát kell mutatnia. Értékítéleteinek új-
szerűségével, kimondásuk bátorságával mutat is;. írásmódjának jó ma-
gyaršágával és közérthetőségével is nagy körben kisugárzó példává vál-
hatna, s egyben éppen saját tanításainak hatósugarát, eredményességét 
növelné többszörösére. Bonyolult dolgokról bonyolultan írni: nem vilá-
gítottunk meg semmit azoknak, akik t őlünk várják a magyarázatot. 
Kassák költői világának rejtélyeit -- olykor a leegyszerűsítés kockázatát 
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is vállalva — egyszerű  vonalakra bontva, szálanként kell fölfödni: ez 
a kritikus, az irodalomtörténész sajátos hivatása, hogy úgy mondjam:- 
művészete. 

Sajnálatos, hogy a kiadó ebben nem járt Bori kezére. Mert föl-
adatát hasonló színvonalon ellátó szerkeszt ő  mindezekre fölhívhatta vol-
na a szerző  figyelmét; javasolhatta volna neki szövegeinek kisimítását, 
s mondanivalójának sérelme nélkül kiigazíthatta volna egyenetlenségeit, 
eltüntethette volna szepl őit. Ellenkezőleg: még azt sem tette meg, ami 
egy ilyen könyv szerkesztésében alapvet ő. Nem terjedelmi korlát az 
oka, hiszen üres lap maradt a könyv végén kett ő  is, hogy .a tartalom-
jegyzék elnagyolt, s nem tükrözi vissza a részleteiket, pl. azt, hogy •a 
Versek nyomában című  tanulmány mely versekről szól. Vagy legalább 
lett volna mutató, amely a neveket, verscímeket tartalmazza. 

A korrektor sem állt hivatása magaslatán, holott nevét, szokat-
lanul, föltünteti az impresszum. Tudom, hogy a szabadkai szed ő  nyíl. 
várt nem tudott magyarul. De szerz ő , szerkesztő, korrektor közös erővel 
kigyomlálhatta volna a sok sajtóhibát, ügyelhetett volna a rengeteg 
kiesett betűre. S észrevehette volna azt az elválasztást, amelyet magyar 
nyelvű  könyvben még életemben nem láttam: gondo-lkodó (220. 1.). 

A vajdasági magyar könyvkiadás olyan szintet ért el az elmúlt 
másfél-két évtizedben, amely magához méltó kiadástudományt (texto-
lógiát) kíván. Áltatás volna nem figyelmeztetni erre az illetékeseket; 
nem akadékoskodásból, hanem éppen azért, mert becsülöm a vajdasági 
magyar könyvkiadás szép eredményeit és további tökéletesbülését kí- 
vánom. 

S amennyire tőlem telik, szolgálom is. 

PÉTER LÁSZLÓ 

TÖBB MINT SZÖVEGÉRTELMEZÉS 

Irodalmi életürnk egyik legtermékenyebb, legjelenvalóbb kritikusának, 
esztétájának és irodalomtörténészének, Bori Imrének a legújabb kötetét 
kapta kézhez nemrég a magyar olvasóközönség. A :szerz ő  Szövegértelme-
zések szerény (vagy szerénykedő) címmel tudományos közleinényekben, 
lapokban és folyóiratokban megjelent, illetve a rádióban elhangzott el ő-
adásait, tanulmányait, esszéit és szövegelemzéseit foglalta csokorba és 
tette könyv alakban mindenki számára hozzáférhet ővé. 

A kötet egy rendkívül jelent ős Petőfi-tanulmánnyal indul, ebben 
Bori új, sajátos szempontok alapján vizsgálja Pet őfi költészetét kimu-
tatván annak modern világérzését, amely azonban -- mint vershagyo-
mány — a magyar költészetben többször is, különös módon elsikkadt. 
Gondolatmenetének tengelyében az áll, hogy a hosszú évtizedek során 
kialakult, sokféle Petőfi-portré ellenére a költ ő  „pöre" ina sem zárult 
le megnyugtató módon, még akkor sem, ha — a többi között — forxa- 
dalmiságána•k és nepiességének kérdései tisztázódtak is. Az irodalom-
történeti közfelfogáson túl, Pet őfi költészete nem maradhat az eddigi 
vizsgálódások keretében, mert „Pet őfit (mint minden alkotót) elsősor-
ban nem a maga korának kell megszereznünk, hanem a magunkénak, 
kamatoztatva az elmúlt százhuszonöt esztend ő  költészeti-irodalmi ta-
pasztalatait is." Bori itt azt t űzi ki célul, hogy Petőfi költői eredmé-
nyeinek, vershagyományának tükrében fellelje azokat az elemeket, ame-
lyek korunk versízlésével tartanak rokonságot. S mindjárt bejelenti, hogy 
Petőfi költészetének ismeretlenebb, kevésbé vizsgált, ma „modernnek" 
minősíthető  versrétegéről lesz szó, ami azt jelenti, hogy többet, mást 
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akar felmutatni annál, amit az irodalmi közgondolkodás számon tart. 
Mert „a magyar költészet nyílt kérdései ... éppen ezekben a ma már 
szinte egyáltalán nem emlegetett Pet őfi-versekben merültek fel, és ha 
az elmúlt száz esztend ő  magyar költészetét jellemeznünk kell, ... állít-
hatjuk, hogy Petőfi versörökségét nem ismerte fel, nem tudott vele 
gazdálkodni, és akkor is külföldi példák után nézett, amikor arra... 
nem volt szüksége." S alább: „ ...paradoxon, hogy a magyar irodalmi 
tudat, amely az elmúlt évtizedekben elvvé tette a »hagyományt«, éppen 
legnagyobbnak tartott költője örökségét sikkasztotta el, elmulasztva fel-
deríteni, ami költészetében korunk verstörekvéseivel rímel." Ebben fog-
lalható össze Bori tanulmányának alaptétele, amelyet a kés őbbiekben 
részletesen kifejt, elmondván, hogy legnagyobbnak tartott költ őnk örök-
ségének elsikkadását, fel nem fedezését a magyar költészet három sza-
kaszában szemlélhetjük: a Pet őfi-epigonok korában, a költ ő  halálát kö-
vető  első  esztendőkben; századunk elején, amikor a „nyugatos" költ ők 
keresik majd elődjeiket és mintaképeiket a modern magyar versesz-
mény kialakításán munkálkodva; s végül a magyar avantgarde id ő-
szakában. • ,. 

Kevésbé ismert, elhanyagolt, nyugtalanító és éppen ezért érdekes 
Petőfi-portrét állít elénk a gy űjtemény ezután következ ő  darabja is. Ez 
pedig a Petőfi -napló, amely afféle olvasónapló formájában jelent meg 
hétről hétre a Magyar Szó irodalmi mellékletében, a Kilátóban, még-
hozzá 1973 első  hónapjaiban, vagyis Pet őfi jubileumi évében. Ebben is 
egy modern, vibráló életérzés ű  Petőfivel találkozunk szemben a költ ő  
szoborrá merevített ellentétpárjával, s Bori itt is -- akárcsak az el őbbi 
tanulmányban — a többi között a Felhők c. versciklusra hivatkozik 
mint olyan versrétegre, amelynek új kiadásai nincsenek, a nagyközönség 
nemigen emlegeti, .s az irodalomtörténet is csínján bánik vele, annyi 
benne a zavaró, a nem „pet őfies". A hatvanhat kis vers Pet őfi költé-
szetének legkülönösebb pillanatát vetíti a kései olvasó elé, egy egész 
létfilozófia és olyan érzelmi-gondolati káosz vajúdik bennük, amelynek 
felismerése nélkül meg sem érthetjük a kés őbbi, a polgári radikális 
gondolkodó, a tudatos forradalmár Petőfi. 

A Szövegértelmezések többi darabja a 20. század magyar irodalmá-
nak egy-egy értékes alkotásával foglalkozik, a többi között Ady, Juhász 
Gyula, Kassák, József Attila, Déry Tibor, a hazaiak közül pedig Vasko 
Popa, Ács Károly, Domonkos, Brasnyó, Németh István és mások egy 
vagy több írását elemzi vagy látja el figyelemre méltó reflexiókkal, s 
ez megfelel Bori f ő  érdeklődési körének. A kötet eligazító érték ű  Jegyzet-
tel zárul, de a tartalommutatóról már nem mondható el, hogy jól tá-
jékoztat. Az ,olvasó mindjárt szeretné tudni, mit jeleznek az ilyenfajta, 
általánosító címek: Versek nyomában, József Attila két verse, Jegyzetelt 
versekről (?!) stb. De hát ez már inkább a szerkeszt ők udvariasságának 
kérdése, hogy meg akarják-e kímélni az olvasót a könyv kényszer ű  
végiglapozásától, ha valamely konkrét műre kíváncsiak. 

BORBÉLY JÁNOS 

VÁZLATOK EGY PORTRÉHOZ 

BOSNYÁK ISTVÁN: Ember a forradalomban, ember a soron kívül. 
Forum, Újvidék, 1977. 

Már több mint egy évtizede annak, fajnak a m űvelésére, de csakhamar 
hogy egyre gyakrabban találkozunk csatlakoztak hozzájuk az esszéírók, 
életrajzi monográfiákkal. El őbb a aztán a költ ők. is, akik eddig csak 
regényírók tértek át ennek a m ű- nagy . ritkán léptek be ga formabon- 
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tás különböző  változatait élő  mo-
dern próza dzsungelébe. Itt mind-
járt hozzáfűzzük, hogy a most és 
a közelmúltban megjelent munkák-
ról, a szorgos kutatások nyomán 
megírt dolgozatokról beszélünk. 

Ezekben a művekben történel-
münk egyik legmozgalmasabb korá-
nak tanúja mondja el személyes él-
ményeit, vallomásait arról, ami ben-
ne és körülötte zajlott az irodalom-
ban, a társadalomban, akár felül-
vagy alulnézetb ől, attól függően: 
honnan nézte az író a világot s 
benne az !embert és szerepét. Majd 
minden ilyen műre érvényes, hogy 
olvasása közben már ismert, de 
izgatóan ismeretlen részletek is fel-
színre kerülnek az elmúlt évtize-
dek — vagy nagyobb távot véve: 
emberöltők -- történéseib ől, s ép-
pen ennek a műfajnak köszönhet ő , 
hogy az életrajzokon keresz-
tül vetítve (helytörténeti vonatko-
zásokban is) szinte életre kelnek az 
egyszerű  szavakkal idézett képek. 
Még ha töredékekben is, történe-
lemmé sűrítve kapjuk a letűnt idő t. 
És minél több az ilyen mű , annál 
több nézőpontból kapjuk korunk 
megvilágítását, és annál teljesebb 
a kép. 

Bosnyák István esszéíró akkor 
kapcsolódott be az életrajzi monog-
ráfiák írói sorába, araikor iroda-
lomtörténeti kutatásait Sinkó Ervin 
életművének feldolgozására szánta. 
Ezzel olyan feladatra vállalkozott, 
amely — majdnem azt mondanám: 
aszkétikus életmóddal — egy teljes 
embert követel, hiszen Sinkó Ervin 
életútja két világháborún és két 
forradalmon át a mába ível. Fokoz-
za a felelősséget a kett ős szerep, 
mert író és forradalmár alakja áll 
itt reflektorfényben, s a választott 
alany mindkét énje olyan sokrét ű , 
s útja olyan kacskaringós, hogy az 
életrajz teljes hátterének és sors-
döntő  mozzanatainak részletes le-
írása. a ;tervezett három könyvön 
túl is kötetekre rúgna, hiszen a tör-
ténések patakja, folyama az egész 
Duna völgyének határát átlépi s 
európaivá terebélyesedik. Ezért a 
Vázlatok ... után — ahogy a szerz ő  
is mondja — csak „csonka életrajzi 
monográfiáról" szólhatunk. 

Bosnyák István most megjelent 
kötete, az Ember a forradalomban, 
ember a soron kívül a fennebb em-
lített életút legküzdelmesebb szaka- 

szát, „a sinkói életmű  1916-1939 
közötti dokumentumait" ismerteti 
meg az olvasóval. Igaz, itt nem egy 
fejezetben, többször is, olyan rész-
letekkel találkozunk, amelyeket már 
olvashattunk Sinkó Ervin Szemben 
a bíróval című  visszaemlékezésében, 
az Optimisták mindkét kötetében 
és a Tizennégy nap lapjain át egé-
szen az Aegidius útra keléséig. De 
ez egy pillanatra sem jelentheti a 
mű  igazi értékének csökkentését, 
mert a kutatások éveiben Bosnyák 
temérdek értékes dokumentumot ta-
lált meg s dolgozott fel a saját, 
előre felépített programja szerint. 
Csakis így juthatott el arra a „ma-
gaslatra", ahonnan ezek a dokumen-
tumok, mint most felbuzgó forrá-
sok új fényt derítenek Sinkó Ervin 
szabadkai éveire, az Ady-rajongó 
fiatal költőre, a budapesti Kassák-
kör ifjú tagjára, Lukács György és 
Szabó Ervin nagyon lelkes tanítvá-
nyára, majd az őszirózsás forrada-
lomban a kecskeméti városparancs-
nok vergődésekkel teli napjaira, a 
drámai részletekkel teli szentkirá-
lyi perre, a pedagógiai Erosz meg-
szállottjára, aki mindenbben és min-
dentől a jó, a szép, az igaz győ-
zelmét várta, és az ifjú ludoviká-
sokat a szeretet hangján, szép szó-
val akarta a szocializmus felé ve-
zető  útra téríteni... 

Az életrajzi monográfia nyitó fe-
jezetei után már Sinkó Ervin zaj-
gó élete teszi fel a kérdéseket egy-
más után: 

Hogyan fejlődött tovább ez a 
„cikcakkos" út, amely Szabadkán, 
ebben az „isten sújtotta kalitkában" 
Ady Endre kenyerén indult el, az 
ódor utcai munkásotthonban lán-
golt fel, a Halasi úti kaszárnya ko-
pár udvarán kapta az els ő  kegyet-
len megrázkódtatását, s utána a 
költővel együtt zengett fel a kiál-
tása: „Rohanunk a forradalom-
ba"... ? 

Marxon és Engelsen át ho-
gyan jutott el Tolsztojig, Doszto-
jevszkij karamazovi világáig, a 
krisztiánizmusának sugallatára Jé-
zusig, addig, „amit kétezer év el őtt 
mondott egy csendes és nagyon szo-
morú ember, a legigazibb ember: 
Békesség a jóakaratú 'embereknek 
a földön"... ? 

-- És végül: hogyan vált egyház-
talan krisztiánussá, ami aztán a 
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„gazdátlan világ” peremén a soron 
kívüli emberek közé sodorta ... ? 

És a lepergő  évtizedek után, any-
nyi mű  és még több gyötr ődés után 
az író Sinkó Ervin adja meg a fia-
tal forradalmár el őtt felmerült kér-
désekre, útvesztésekre és a naiv utó-
piába vetett kés őbb kialvó hitére 
a választ. 

A szocialista forradalom nem 
tűr kompromisszumot, mert az visz-
szávetné oda, ahonnan indult. A 
burzsoáziát, a hatalom egykori bir-
tokosát krisztusi intelemmel, a meg-
értés, a szeretet szavával nem lehet 
meggyőzni arról, hogy a történe-
lem színpadán a munkásosztály lép 
a helyébe, és az állam elhalása el őtt 
ő  gyakorolja a hatalmat. A világfor-
radalom megjósolt gy őzelme láto-
más volt, s amikor ennek a „szivár-
ványnak a halála" bekövetkezett, 
nem egy utópista forradalmár a 
„gazdátlan világ" peremére vet ő -
dött. Az őszirózsás forradalom nem 
egy vereséget szenvedett vezéregyé-
niségé hasonló terhekkel került 
emigrációba ... Köztük Sinkó Er-
vin, aki törékeny feleségével vágott 
neki a nagyvilágnak, s a füsttel el-
illanó röpke barátságok után így 
került „ ... idegenül Nyugatra, ide-
genül Keletre ..." 

Sinkó Ervin ismerte mind, akik 
vele együtt vergődték végig ezt a 
keserves életutat, és .felismerte azt, 
hogy „ ... Hit nélkül — az ideolo-
gikus tudást sikerrel helyettesíthet ő , 
irracionális előfeltétel nélkül — kép-
telenek erre (amikor a harc végs ő  
céljáért minden áldozatot, a maguk 
és mások életének feláldozását is 
vállalni kellene), képtelenek irracio-
nális magatartást tanúsítani a ma- 

guk és mások életével szcrnben,. Ok 
hamleti módon csak tudnak, de 
nem hisznek már többé a régi, .fel-
tétlen hittel, s ezért szükségszer űen 
sodródnak ki a tett-emberek sorá-
ból.". 

A forradalmár mint harcos nem. 
bizonyult tettre kész embernek. Ké-
sőbb, amikor az események megér-
lelték benne azt, hogy a cselekvést 
a szózat — bármily mélyen humá- 
nus is legyen az — nem helyettesít-
heti, Sinkó Ervin mint az író lépett 
a tettek mezejére, s igyekezett meg-
tenni mindent azért, ami végs ő  fo-
kon feloldja őt minden magával 
hordott és magával hozott régi, kí-
nos, tragikus, sokszor az összeoná-
lás szélére sodró „örökség" alól 

És magára talált... 
Bosnyák István műve nagyon 

alapos munka. Minden fejezetéből 
világosan kiérezhet ő , hogy a legna-
gyobb gondot arra fordította, hogy 
Sinkó Ervin fejlődésének legnehe-
zebb és legvitatottabb korszakát hi-
teles dokumentumok segítségével 
megfelelő  megvilágításba helyezze. 
Sok érdekfeszítő  fejezetet közöl, Lu-
kács György fiatalkorából is, Szabó 
Ervin cselekedeteiből is, de az író-
nak nem az volt a szándéka ezzel, 
hogy olyan művet alkosson, amely 
a meglepetés erejével hat, hanem 
olyan könyvet helyezzen az olvasó, 
a kritikus, az irodalomtörténész asz-
talára, amely fényt derít Sinkó Er-
vin 1916-1939 közötti alkotószakára 
és majd hozzásegít ahhoz is, hogy 
végre sor kerüljön kiadatlan mű-
veinek sajtó alá rendezésére. Ez , a 
törekvés a sinkói életműsorozat ki-
adásának reményét is felvillantja 
az olvasó elő tt. 

LÉVAY ENDRE  

GYARAPODÓ BfBLiOGRÁFiÁNK JELES KÖTETE 

DÉR ZOLTÁN: Csáth Géza-bibliográfia. 
A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, 
Forum, Újvidék, 1977.. 

A múlt év utolsó napjaiban jelent valamint a Forum Könyvkiadó kö-

Hungarológiai Kutatások Intézete, 
meg a Magyar Nyelv, Irodalom és zös gondozásában ismert Csáth-ku- 

tatónk, Dér Zoltán áldozatos és ki- 
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tartó élőkészítő  munkájának ered- 
ménye, . a Csáth Géza-bibliográfia. 

Vártuk a bibliográfia közzététe-
lét már a Csáth-válogatás megjele-
nésével egyidej űleg, hiszen tudomá-
sunk volt a kézirat elkészültér ől, s 
nyilván ezt a várakozást igazolja 
a szerzőnek a kötet bevezet őjében 
olvasható meger ősítése, miszerint ez 
a munka „szerves részét képezi az 
Ismeretlen házban című, Csáth Gé-
za válogatott műveit tartalmazó két-
kötetes gyűjteménynek, amely 1977 
tavaszán jelent meg az újvidéki Fo-
rum Könyvkiadó Vállalat gondozá-
sában" az író születésének kilenc-
venedik évfordulója alkalmából. 

Dér Zoltán — egyébként igen 
szerteágazó — irodalomkutató tevé-
kenységének egyik legjelent ősebb 
területe ,a század els ő  évtizedében 
kibontakozó irodalmi modernség 
egyik legtehetségesebb képvisel ője" 
életének és pályájának kutatása. 
Érdeklődésének mélyen gyökerező  
két ága, hogy Csáthnak is Szabad-
kán ringott a bölcs ője, életének és 
pályájának jelentős eseményei is 
ehhez a városhoz köt ődnek, tra-
gikus életsora után végső  nyugal-
mat is itt talált, másrészt hogy iro-
dalmunk — a jugoszláviai magyar 
irodalom — „közeli ősét" tisztelheti 
benne. 

Szerzőnk e témakörbeli kutatá-
sainak egyfajta szintézisét is jelenti 
ez a munka, amelynek bevezet őjé-
ben joggal hagsúlyozza a teljesség 
igényét: a széles, nagy területeket 
felölelő  kutatótevékenysége egy-
részt, másrészt a hosszú éveken át 
szorgos munkával felhalmozott 
anyag filológiai igényességgel tör-
ténő  megmunkálása, kötetbe szer-
kesztése maradéktalanul igazolják 
törekvését, állítását. 

A bibliográfia szerkezeti felépíté-
se világos, könnyen áttekinthet ő , 
épp ezért funkcionális, könnyen ke-
zelhető. Helyesen az életműközpon-
túság elvét tükrözi a könyv, és há-
rom nagyobb részre, egységre tago-
lódik. Az elsőben a Csáth-életmű  
leírása található 11 fejezetben fon-
tossági sorrendben: kötetei, bemu-
tatott színművei, lapokban közölt 
írásai, művei a rádióban, művei a 
televízióban, m űvei idegen nyelve-
ken, pályaművei, zeneművei, előadó-
művészete, levelei, Csáth Gézához 
írt levelek. 

A második részben a Csáthról 
szóló irodalmat ismerteti: összefog-
laló munkák; életrajzi források és 
könyvészeti adatok; általános érté-
kelések, tanulmányok és portrék; 
emlékezések, cikkek; emlékestek, 
előadások; emlékének szentelt m ű-
vek. 

A könyv harmadik részében a 
helyesen kialakított mutatók kap-
tak helyet. Tulajdonképpen három 
mutató sommáza a bibliográfiai 
anyagot és könnyíti meg a vissza-
keresését: Csáth Géza m űveinek 
mutatója, a Csáth Gézáról szóló és 
munkásságával kapcsolatos írások, 
művek, előadások mutatója és a 
névmutató. Előttük a rövidítés-
jegyzék található, amely nem keve-
sebb, mint 127 olyan rövidítést so-
rol fel, amely a bibliográfiában for-
dul elő . Alkalmazásuk nélkülözhe-
tetlen: általuk áttekinthet őbb a szö-
veg, könnyebben kezelhető  a bibliog-
ráfia, ugyanakkor talán némi meg-
takarítást is jelent. [Ilyen nagysza-
mű  rövidítés mellett nem csoda, ha 
egy, az „0" (..Orvosi) véletlenül ki 
is maradt a felsorolásból.] 

Az egyes fejezeteken belül a bib-
liográfiai egységek felsorolásakor a 
diakrónikus mozzanat, szerkesztési 
elv kerül elő térbe,  amely megköny-
nyíti a téma történeti-kronológiai át-
tekintését is. 

Feltétlenül méltányolni kell a 
pontos, a legfontosabb adatokra ki-
terjedő  címfelvételt. (Cím, megjele-
nési hely és id ő , az évfolyam és a 
lap száma, majd az oldalszám.) Itt 
utal az összefüggésekre is: a koráb-
bi vagy későbbi megjelenésre, illet-
ve a variánsokra. 

A tájékoztatáson kívül bizonyos 
értelemben a teljesség igényét is 
szolgálja a kötet bevezet ő  írásában 
azoknak a Csáth-műveknek a felso-
rolása is, amelyeknek a létezésér ől 
a kutató ugyan tud, de a forrás, a 
lelőhely vagy hozzáférhetetlen, vagy 
maga Csáth utal tévesen a megje-
lenés helyére. Így pl. Csáthnak a 
feljegyzéseiben az áll, hogy a Bíró 
Lajos és A zene szerepe a ma kul-
túrájában c. írások a Bácskai Hír-
lapban jelentek meg, azonban a lap 
valamennyi évfolyama valamennyi 
számának tüzetes átnézése sem ve-
zetett eredményre. Egyéb írásokkal 
is fordult elő  hasonló eset. Dér Zol-
tán filológiai igényességét bizonyít- 
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ja a felderítetlen írások hét pontba 
foglalt felsorolása is: teljes követ-
kezetesség, kitartó (és anyagilag is) 
áldozatos búvárkodás is gyakran 
csupán azt eredményezi: „tudjuk, 
hol nincs ..." 

Ez a mozzanat is azt bizonyítja, 
hogy a lehetőség kizárása is gyak-
ran fontos tény, tudományos érté-
kű  megállapítás. Habár — egyéb 
források mellett — csaknem száz 
napilapot, folyóiratot és évkönyvet 
nézett át a szerző  Csáth-írások után 
kutatva a teljességre való törekvés 
szándékával, ez mégsem zárja ki 
annak a lehetőségét, hogy vannak 
még lappangó Csáth-írások: „hiszen 
például a rövid életű  Május című  
folyóirat négy megjelent száma kö-
zül csupán az első  van meg a Pető -
fi Irodalmi Múzeumban, a többit 
más magyarországi könyvtárban 
sem nézhettük át, mint ahogyan a 
Szabad Hon című  rákospalota—új-
pesti társadalmi és közgazgasági 
közlönyt sem, amely pedig 1910 
márciusában eredeti tárcát közölt 
szerzőnktől." 

Teljesen indokolt és jogos Dér 
Zoltánnak az az eljárása, hogy a 
családi és írói névvel vagy csak 
utónévvel, az ismert betűjegyekkel 
és álnevekkel jelölt írásokon kívül 
a bibliográfiába felvette azokat is, 
'amelyeket a Csáth Géza hagyatéká-
ban fönnmaradt füzetben aláíratla-
nul, vagy E. J. és E. F. szignóval 
jelölten Csáth az aláírt, vagy ismer-
tebb szignóival jelölt írásai között 
őrzött, s ő t stiláris javításokat is 
végzett rajtuk, még ha ezeket a 
munkákat az eddigi Csáth-kötetek 
szerkeszt ői mellőztek is. 

A Csáthról szóló írások össze-
gyűjtése tekintetében is igényesen 
a teljességre törekszik, ami azon-
ban nem zárja ki azt, hogy elhagyja 
azokat az egész szempontjából tel-
jesen jelentéktelen, mellőzhető  pár  

soros ismertetéseket vagy hivatko-
zásokat, amelyek a bibliográfia 
egész vizsgálata során csupán zava-
róak, sőt megtévesztőek lehetnek, 
„dagályosságot" eredményeznek, 
bibliográfiai ballasztot jelentenek. 

Együtt sajnálkozunk a bibliográ-
fia szerzőjével amiatt, hogy — bár 
nyomokat ismert — a tengeren tú-
li lapok anyagát nem vehette fel 
könyvébe. A nyugat-európaiak kö-
zül is csupán az Új Látóhatár volt 
elérhet ő . 

Igaz ugyan, hogy az itt hiányzó-
nak minősített anyag feltárása csak 
gazdagította volna a Csáthról való 
ismereteinket, mégis :a megjelent 
munka értékéből ez mit sem von le. 

1976. december 31-én zárult a 
bibliográfia anyagának a gyűjtése, 
azonban a kézirat nyomdába adásá-
ig újabb címszók bukkantak el ő . 
Ezeket az előző  tétel -- bibliográfiai 
egység — megismételt törzsszámá-
hoz illesztett „a" jelzettel jelölte a 
szerző  a megfelelő  helyen. A könyv 
használatában ez semmilyen fenn-
akadást nem okoz, már csak azért 
sem, mert mindössze tíz tételr ől 
van szó: 66a., 104a., 187a., 866a., 
1122a., 1164a., 1361a., 1399a., 1486a. 
és 1487a. 

Mindenképp hasznos és irodal-
munk további megismerését segítő  
és megismerésére serkent ő  könyvet 
jelent számunkra Dér Zoltán Csáth-
bibliográfiája, amelyet a m űfaj, leg-
főbb erényei gazdagítanak, tesznek 
hasznossá, funkcionálissá: a köny-
nyen áttekinthet ő  szerkezet, a filo-
lógiai pontosság és következetesség. 

Kár, hogy a kiadó nem jelölte 
megfelelő  sorszámozással a Hagyo-
mányaink című  sorozathoz való tar-
tozását, még akkor is, ha a kötet 
bevezetőjében a szerző  utal arra, 
hogy bibliográfiája a korábban meg-
jelent Csáth-kötetek szerves tarto-
zéka. 

PATÓ IMRE 
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VONZÓ  KÉPSZERŰSÉG 

SLOBODAN BERBERSKI: Kao beskožni jeleni. 
Osvit, Subotica, 1977. 

Slobodan Berberski, neves jugo-
szláv cigány költő , akinek szerb és 
cigány nyelven írt verseit már fran-
cia, orosz, magyar, román és albán 
nyelvre is fordították, nemzetségi 
őseinek állít költői emléket ebben 
a kerek egészet képez ő, összefüggő  
hőskölteménynek is tekinthet ő  vers-
gyűjteményében. Rímtelen, de sza-
bályos ritmusú és dallamos nyel-
vezetű  verseiben nem azt a roman-
tikus és kalandos cigányéletet mu-
tatja be, amely már régóta ked-
velt témája a művészetnek — ze-
nének, irodalomnak, festészetnek 
egyaránt — a nem cigány m űvé-
szek alkotásaiban. Slobodan Ber-
berski az egykori hontalan cigá-
nyok általános emberi szenvedéseit 
írja le, de nem melankolikusan si-
ránkozó hangvétellel, inkább láza-
dó elkeseredettséggel panaszkodva 
a bizonytalanságról, a kiszolgálta-
tottságról, a természet és a világ 
kegyetlenségéről, az életről, amely-
től — az egyik vers mottójául vá-
lasztott cigány közmondás szerint 
-- még a kő  is szelídebb. És nem-
csak panaszkodva, de bátorságra, 
kitartásra buzdítva is, és a nehéz-
ségek mellett meglátva a szépsége-
ket is: 

„Nem tudjuk, hová vezet utunk. 

Adjunk oda mindent a kék ég 
[lámpásaznak, 

hogy semmi se akadályozzon a 
[tölgyek között 

az éjszaka zöld lombjai alatt. 

Ne mondj ki egy ismert szót se! 
A térségek a hangokat lesik, 
a füvek fölött körbe görgetik. 

Dal támad, 
távoli, 
töretlen kőből, 
esőre szomjazó, szikkadt földb ől. 

Szentjánosbogarak szárnyai 
[villámlanak .. . 

Meg ne állj, 
el ne némuljon a dal!" 

(Indulás elő tt) 

A drámaiságot fokozó stílusesz-
közök közül Berberskinél a kérdé-
sek és felszólítások mellett legin-
kább a tartalmat tömörít ő  versso-
rok ismétlése a gyakori, míg köl-
teményeinek vonzó képszer űsége a 
természeti és más tájmotívumok 
színes leírásában rejlik: 

„Zöldellő  kertek, 
Vöröslő  kertek. 

Fekete felh ők fenyegetnek. 

Nedves háztet ők, 
Fehér háztetők. 

Fekete felh ők fenyegetnek." 

Slobodan Berberski könyve mind 
eredeti tartalmi mondanivalója, 
mind költői szépségei folytán élve-
zetes, élményt nyújtó olvasmány. 

KENYERES KOVÁCS MARTA 
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ÖRÖK ÉRVÉNYŰ  GONDOLATOK 

SRANISLAV PETROVIĆ : Tragom prah. 
Glas, Beograd, 1 977. 

Az irodalmi alkotómunkájáért az 
évek során több ízben is kitün-
tetett belgrádi költő , Branislav Pet-
rović  legújabb, Tragom prah (Por-
lepte nyomok) című ,, sorrendben 
ötödik könyvében a természeti vi-
lág és az emberi lét, emberi sors 
örök érvényű  kérdéseibe, problé-
májba mélyed, azokat boncolgatja 
és mutatja be természettudósra jel-
lemző  pontossággal és filozófusra 
valló éléslátással, a modern költé-
szet legegyszerűbb eszközeivel és a 
tudományos hozáálláshoz ill ő  tár-
gyilagos, tompított alaphangon, 
amely csak néhány helyen, szigo-
rúan funkcionálisan, hirtelen pa-
tetikussá erősödik. 

A hőskölteményként megjelölt 
alkotás három cím nélküli részb ő l 
áll. Az első  rész versei a növényi 
és állati fajok örökösségéről, „hal-
hatatlanságáról", létük formáinak 
körforgásáról beszél. A második 
költeményeinek hőse az ember, bár-
melyik ember, az „ember fia", aki 
egyidejűleg „elszörnyedt" és „elra-
gadtatott", s aki megjelenik az élet 
minden jó és rossz vonatkozásában, 
aki örül és szenved, alkot és főleg 
álmodik:  

„És a Teremtő  elégedett a rajzzal, 
A fiad rajza alapján, Emberke, 
A semmi jó részét 
Élő  méhekké változtatja. 

Még sok a semmi. 
De a fiad rajzol és rajzol. 
De a fiad álmodik és 
Álmodik." 

A mű  súlypontja a harmadik 
részen van, amely a tragikus em-
ber sorsát mutatja be felvillanó lí-
rai mozaikkockákban: üldözés és 
ármány, árulás és vértanúság. Ez 
a fejezet a könyv legátszellemültebb 
és — kifejezésmódjában is — leg-
költőibb része, a leghatározottabb 
mondanivalóval: ez valójában a hős-
költemény. Az értetlen tömeg által 
üldözött, meghurcolt, megkínzott és 
meggyilkolt nagy egyéniség sorsát 
mondja el, jelképekben és általá-
nosságban, névre, időre és helyre 
való utalás nélkül, úgy, ahogyan az 
a történelemben mindig megtörtént, 
hosszú évszázadok során. 

A könyv alapgondolatát, amely 
a fausti gondolatot sejteti, a m ű  
elején és végén álló, ugyanaz a vers 
tartalmazza: A halál elkerülhetet-
len, de az emberi munka, alkotás 
örökkévaló. 

KENYERES KOVÁCS MÁRTA 
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LEVÉL A SZERKESZTŐSÉGHEZ 

Bízom abban, hogy az Üzenet szerkeszt ősége helyet ad írásomnak, hogy 
eloszlassam azt •a félreértést, amelyet Kenyeres Kovács Márta Iz pozoriš-
nog albuma. Subotice (Szabadka színházi albumából) című  könyvemről 
írt beszámolója okozhat. Ismertet ője ugyanis pontatlan képet ad a ju-
goszláviai magyarság két háború közötti színházi életér ől. 

A félreértés oka az, hogy Kenyeres Kovács Márta nem tesz különb-
séget a hivatásos színházak és a m űkedvelő  társulatok tevékenysége és 
munkája között. Könyvem főleg Szabadka hivatásos színházainak munká-
járól szól. Megállapítottam, hogy 1918. november 13-tól, a szerb katonaság 
bejövetele után Nádasy József Szabadkán a helyi parancsnoktól nem 
kapott engedélyt magyar el őadások tartására. A következőket írtam: 
„A Szabadkai Városi Színház színpadáról a nagyszerb burzsoázia, az 
SZHSZ királyság és a Jugoszláv Királyság uralma idején magyar Szó 
nem hangzott el." Itt a hivatásos magyar színházra gondolok. Ezt a 
kijelentésemet Kenyeres Kovács Márta szó szerint értette és Garay Béla 
Az ekhós szekért ől a forgószínpadig című  könyvének :a magyar műked-
velő  előadásokra vonatkozó részéb ől idéz. Garay Béla ebben a m űvében 
az említett időszakra fordított legkevesebb figyelmet, míg a f ő  hangsúlyt 
a szabadkai színház százéves (1818-1918) fejl ődésére, továbbá a színházi 
élet áttekintésére a szocialista Jugoszláviában és a Magyar Népszínház, 
valamint a Szabadkai Népszínház magyar nyelv ű  társulatának 1945-t ő l 
1954-ig való bemutatására fektette. A kulisszák világában című  könyvé-
ben fölsorol mintegy 80 előadást, melyet 1924-t ől 1941-ig rendezett, a 
Színészarcképek című  könyvében viszont számos m űkedvelő  portréját 
írta meg ebből az időszakból. 

A magyar színjátszás a két háború közötti id őszakban nagyon 
élénk volt nemcsak Szabadkán, hanem egész Vajdaságban. Városunkban 
ez már 1919-ben megkezd ődött, ahol eleinte Nádasy színtársulatából szere-
peltek színészek, például Torma Zsiga. Nyár folyamán rendezték meg a 
színészbálat, melyen a szabadkaiak elbúcsúztak Nádasytól és több szí-
nésztől, akik szeptember 15-t ől a szegedi színház tagjai lettek. Nádasy 
december végén ment el Szabadkáról a pécsi színházhoz igazgatónak — 
írja a Délvidék. Sehol nem találtam adatot arra vonatkozólag, hogy 1919. 
február 8-án a Városi Színházban magyar nyelv ű  kabaréelőadást tartottak 
volna, ahogy ezt Garay Béla írja (Az ekhós szekért ől a forgószínpadig. 
1,19.). A magyar műkedvelők 1919 tavaszától rendeztek el őadásokat, és 
amennyiben jótékonysági célból szervezték, a Városi Színház színpadán 
tartották meg őket. Igy a Műpártolók Köre 1919. május 25-én bemutatta 
a Balkon című  darabot a Városi Színházban a gyermekek, valószín űleg 
a hadiárvák megsegítésére. Ugyanez a m űkedvelő  társulat július 14-én 
irodalmi és zenei műsort adott a nyugdíjasok megsegítésére. A Katolikus 
Legényegylet 1919 nyarán kezdte meg munkáját és július 20-án, az 
Xglói diákok, augusztus 20-án pedig A falu rossza című  művet játszotta. 
Mindkét előadást és az Anna-bálat is otthonában, a Rákóczi utca 20. 
sz. alatt tartotta. 

Késő  ősszel kezdett el dolgozni Pietsch Ferencné m űkedvelő  társula-
ta a hadiárvák megsegítésére. A Magyar Újság és a Délvidék örömmel 
írja, hogy két év után ismét magyar szó hangzik fel a Városi Színház 
színpadán. November végén két ízben mutatta be a Próbaházasság című  
francia vígjátékot (Magyar Újság, 1919. november 26.) és karácsony els ő  
és második napján A falu rosszát (Magyar Újság, 1919. december 28.). 
Ez csak a kezdet volt, kés őbb több műkedvelő  társulat is alakult, melyek 
között a Népkör vezet ő  szerepet játszott. Feltételezhet ő, hogy az 1920-as 
békeszerződés aláírása után az el őadásokat többé nem a Városi Szín-
házban tartották. 

A magyar műkedvelő  színjátszás a két háború között olyan fejlett, 
hogy volt idő, amikor 16 műkedvelő  társulat is működött Szabadkán. 
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Már az 1921-22. évadban a sajtó  szorgalmazza szerb és bunyevác m ű-
kedvelő  társulat létrehozását, mert a magyar m űkedvelő  együttesek min-
den vasárnap tartanak el őadást, amelyen megjelennek a szerb és bunye-
vác színházkedvel ők. is (Iz pozorišnog albuma Subotice, 45.). Szabadkán 
1924-től két hivatásos rendez ő, Garay Béla és Szabó Márton dolgozik a 
magyar műkedvelőkkel. Vajdaság más helységeiben, Becskereken, Zom-
borban, Kikindán és Zentán, valamint a falvakban is m űködnek színját-
szó társulatok. 

Ezek után nem csoda, hogy Szabadkán a két háború között három. 
magyar nyelvű  színházi lap jelent meg: a Revü (1927), a Szöveges Szín-
házi Hét (1932) és a Jugoszláviai Magyar Színpad (1938). A Revüt Arányi 
Jenő  szerkesztette és Garay Béla adta ki. Els ő  száma 1926. február 20-án 
Újvidéken jelent meg mint a magyarság kulturális lapja, a második év-
folyamának utolsó száma március 13-19-én (11. szám), a 12. szám már 
Szabadkán és a vajdasági színházi életr ől szólt (Revü — Vajdasági Szín-
házi Elet). Ennek az érdekes, gazdag tartalmú lapnak Vajdaság több 
helységében is volt tudósítója, és így egységes képet nyújtott az akkori 
magyar műkedvelők tevékenységéről. A lap hetente, 36 oldalon, félke-
mény kötésben, sok fényképpel került az olvasók kezébe. Sajnos mind-
össze nyolc számot ért meg (12-t ől 19-ig). A Szöveges Színházi Hét című  
lapot Hirth Aladár szerkesztette, csak négyoldalas volt, és 1932. októ-
ber 29-től az év végéig, összesen 11 száma jelent meg. Ez a lap kizárólag. 
a szabadkai műkedvelőkkel foglalkozott. A Jugoszláviai Magyar Színpad 
nagyon rövid életű  volt: a második szám megjelenése után megszűnt. 
Kis formátumú, 16 oldalas, kéthetenként megjelen ő  újság volt. Csapó 
Sándor szerkesztette. Az els ő  szám 1938. július 28-án, a második 1938. 
augusztus 13-án hagyta el a nyomdát. Az els ő  szám főleg a szabadkai 
műkedvelők tevékenységéről számolt be, de szó volt benne a zentai, a 
csantavéri és más vajdasági műkedvelők munkájáról is. A második szám 
utal arra, hogy a lapnak szélesebb koncepciója van, mert ír a dadaizmus-
ról, a Szegedi Szabadtéri Játékokról, mely európai tekintélyre tett szert, 
Madách Az ember tragédiájával a következő  télen a Belgrádi Nemzeti 
Színházban lép fel, a nyár folyamán pedig valamelyik parkban ad m űsort. 
A hírek pesti és moszkvai újdonságokról számolnak be. A lap egy elbe-
szélést is közölt. 

1945 őszén, amikor megkezdte munkáját a Szabadkai Magyar Nép 
színház, a színészek többsége a vajdasági m űkedvelő  társulatokból jött. 
Erről nem írtam könyvemben, hanem csak a szabadkai hivatásos szín-
ház előadásairól. 

Garay Bélára hivatkozva Kenyeres Kovács Márta még néhány hibát 
követett el. A szabadkai új színház ünnepélyes megnyitása nem 1927. ja-
nuár 12-én, hanem január 10-én volt. A szerb hadsereg bevonulása után 
Szabadkán a színpad nem kongott az ürességt ől 1919. február 8-ig, ami-
kor a Műpártolók Köre kabaréestet rendezett: a bosznia—hercegovinai 
színház már 1918. december 22-én idénynyitó el őadást tartott, és egészen 
1919. február 1-ig vendégszerepelt a városban. A Neven err ől az első  
vendégszereplésről részletesen ír 1918. december 4-t ől 1919. január végéig, 
A Bácskai Hírlap (1918. december 22-i, 287. számában) csak említi Szerb 
színházi szezon címen, hogy Dinulović  igazgató a szarajevói színház tár-
sulatával hat hétig Szabadkán vendégszerepel. Hozzáteszi, hogy az ének-
karral és a zenekarral a zeneiskola igazgatója, Lányi Ern ő  foglalkozik, 
vagyis a színháznak ének- és zenekara is volt. 

Amennyiben Kenyeres Kovács Márta úgy vélte, hogy valami pontat-
lan könyvemben, mert Garay Bélánál más adatokat talált, át kellett volna 
lapoznia néhány szabadkai lapot abból az id őszakból, hogy pontos követ-
keztetésre jusson és ne csak Garay Béla adata alapján írjon. A kutató-
munka nagyon nehéz, de érdekes, mindennap új adatokra bukkanunk, 
és a helyzetkép állandóan változik. Aki pedig dolgozik, tévedhet is. 

IVANKA RACKOV 
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Szellemi életünk dokumentumai 

ÉLETJEL MINIATÜRĆOK 

LÉVAY ENDRE: ÚJ LÉLEKINDULÁS 	 elfogyott 
(Tanulmány) 

SÁFRÁNY IMRE: ZSOMBÉKOK 	 elfogyott 
(Vallomás Vinkler Imre művészetéről) 

DÉSI ÁBEL: KORTÁRSAIM 	 elfogyott 
(Versciklus) 

KOLOZSI TIBOR: ÓRTÜZ FÉNYÉBEN 	 4 dinár 
(Szabadkai folyóiratok és könyvek) 

BALÁZS G. ÁRPÁD: BOLYONGÓ PALETTA 	 3 dinár 
(önéletrajz) 

DÉR ZOLTÁN: AZ ÁRNY ZARÁNDOKA 	 4 dinár 
(Csáth Géza emléke) 

LÉVAY ENDRE: FÉLÁLOM UTÁN 	 elfogyott 
(Monodráma) 

BURKUS VALÉRIA: IBOLYA 	 elfogyott 
(Ferenczi Ibi rivaldafényben) 

GAJDOS TIBOR: A CSILLAGOS HOMLOKÚ 	 4 dinár 
(Hangya András életútja) 

GARAY BÉLA: A KULISSZÁK VILÁGÁBAN 	 elfogyott 
(Önéletrajz) 

BARANYI KÁROLY: IKAROSZ SZÁRNYÁN 	 elfogyott 
(Önéletrajz) 

DÉR ZOLTÁN: AZ ELSÓ M ŰHELY 	 5 dinár 
(Kosztolányi Dezs ő  önképzőköri évei) 

PETKOVICS KÁLMÁN: A. TIZENNYOLC NYÁRFA 	 6 dinár 
(Dokumentumriport) 

SOMOGYI PÁL: MÁGLYA 	 6 dinár 
(Egy életrajz vajdasági fejezetei) 

BARANYINÉ MARKOV ZLATA: VERGÖDÉS 	 5 dinár 
(Farkas Béla napjai) 

SCHWALB MIKLÓS: A SZÉN 	 6 dinár 
(A mártír költő  versei) 

FEKETE LAJOS: A BUJDOSÓ VISSZANÉZ 	 4 dinár 
(Önéletrajzi jegyzetek) 

CSUKA ZOLTÁN: „MERT VÉN SZABADKA, .OLDALAK ..." 	7 dinár 
(Emlékezés két életkorszakra) 

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

LÁNG ÁRPÁD: IDŐ  ÉS M ŰVÉSZET 	 6 dinár 
(Aktivista írások) 

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ : NEGYVENNÉGY LEVÉL 	 9 dinár 
(Költő  családon belül) 

DÉR ZOLTÁN: A TUDÓS TANÁR 	 15 dinár 
(Toncs Gusztáv élete és munkássága) 

KOLOZSI TIBOR: ERZSEBETLAKTÓL A MAGLATIG 	 22 dinár 
(Kizur István forradalmi életútja) 

PETKOVICS KÁLMÁN: ÁPRILISTÓL NOVEMBERIG 	 15 dinár 
(Dokumentumriport) 

URBÁN JÁNOS: HALÁLTÉPETT ÉLET 	 elfogyott 
(Bakos Kálmán, a forradalmár) 



LEVAY ENDRE: EGY NEMZEDÉK ELINDUL 	 10 dinár 
(A szabadkai fiatalok harcos évei — 1931-1940) 

IVÁNYI ISTVÁN: VISSZAEMLÉKEZÉSEIM ÉLETEM FOLYÁSÁRA .5 diner 
(önéletrajz) 

GAJDOS TIBOR:  A SZIKLAEMBER 	 IG dinár 
(Matko Vukovič  életútja) 

KÁZMÉR ERNŐ : LEVELEK SZIRMAI KÁROLYHOZ 	 8 diaár 

PATÓ IMRE:  AZ OSZTÁLYHARCOS 	 12 dinár 
(Simokovich Rókus élete és naplója) 

KENYERES KOVÁCS MÁRTA: RÉGI NÓTA, HÍRES NÓTA  ... 	15 dinár 
(Arnold György, Gaál Ferenc és Lányi Ern ő  munkássága) 

ÉLETJEL  KÖNYVEK 

CSEPE IMRE: HATÁRDOMB 
(Vallomások) 

KOLOZSI TIBOR: SZABADKAI SAJTÓ (1848-1919) 

PALINKAS JÓZSEF: SZABADKA NÉPOKTATÁSA (1678-1918) 

LATÁK ISTVÁN: VASKOSZORÚ 
(Lírai emlékezések) 

CSÁTH GÉZA: ÍRÁSOK AZ ÉLET Iö ÉS ROSSZ DOLGAIRÓL 
(Kritikák, cikkek, karcolatok) 

SZEKERES LÁSZLÓ: SZABADKAI HELYNEVEK 
(Helytörténeti kézikönyv) 

GAJDOS TIBOR: EMLÉKVÁR 
(Regény) 

VIRÁG ÁGNES: SKARLÁT VIRÁG 
(Versek) 

PETKOVICS KÁLMÁN: A KERDtJ1ELES EMBER 
(Dokumentumriport) 

LACZKO ANTAL: VASASRAPSZODIA 
(Versek) 

LöRINC PÉTER: BÁCSKAI POLGÁRI POLITIKAI ELMÉLET 
(1880-1920) 

Dr. GYöRE KORNÉL: SZABADKA TELEPüLBSKEPE 
(Városmorfológiai tanulmány) 

NAPPALOK HORGONYA 
(Válogatás a Rukovet munkatársainak írásaiból) 

elfogyott 

100 dinár 

elfogyott 

15 dinár 

30 dinár 

elfogyot t 

15 dirtái 

đ  dinő z 

elfogyott 

elfogyott t 

40 dinár 

elfogyot 

4L' dináz 

E kiadványok a [önti áron a szabadkai Veljko Vlahovi ć  Munkásegyetemeit 
(24000 Subotica, Trg cara Jovana Nenada 15) rendelhet ők meg személyesen 
vagy utánvéttel, bolti áron viszont a Forum szabadkai könyvkereskedésében 
(Boris Kidri č  u. 8.) kaphatók. 


