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BRASNYÓ ISTVÁN 

MIT NYERTEM MIT VESZÍTETTEM 

Jöttem felfelé a zötyög ő  liften este 
s azon törtem a fejem hogyan lehetne minderr ől 
regényt írni 
hogy ne legyen üres huzatos mint a liftakna 
ez sokkalta nagyobb elszántságot követel 
rohanást felfelé  a lépcsőn 
amit valaha oly könnyedén 
amikor még nem pattant el 
nem sodródott annak a peremére hogy 
csilingelve összetörjön 
de mégsem tört össze 
nem lett belőle belőlem látványosság 
valami más lett bel őlem 
amit már régóta igyekszem megfogalmazni 
erős szót keresek rá 
ami elbírná az egésznek -a súlyát 
rá lehessen lépni akár egy halott kezére 
legfeljebb a gy űrűje roppan el 
különös kézfogás búcsú a sötét lépcs őházban 
jó éjszakát egy fels őbb szinten 
bár egészen elevenen élnek emlékezetemben 
azok az idők 
amikor nem létezett még semmiféle felsőbb szint 
csupa alapszint volt errefelé a világ 
gajdolva mentem végig ezeken a girbe-gurba utcákon 
feltehetően erősen italos állapotban 
de végül is minden hihetetlenül egyenes lett 
ezt nem akartam akkor elhinni 
nem égtem kimondottan a vágytól 
rendkívül szerettem a görbe utakat 
ma is ezek az eszmék tartják bennem a lelket 
pedig a mindenség kihúzza magát és mintha 
díszszemlére sorakozna 
ezt kellett volna nekem megmagyarázni 
hogy még idejében elkanyarodhassak 
ne találjam meg a liftajtót 
legfeljebb a puszta földön éjszakázom 
elveszett fogolymadárként a lehugyozott 
falsarokban 
kár hogy ez nem esett meg velem soha 
most sz űkösebb tapasztalatokkal mérlegelem 
a számtalan lehetőséget 
istállókban igen istállókban aludtam 
ezért kedvelem jobban az éjszaka állva alvó 
lovakat 
a tehenek motoszkálnak a sötétben fészkel ődnek 
csörtögnek csorgatnak és lepényeket 
potyogtatnak nem tudnak meglenni 
kérődzés nélkül 
túlcsordulnak bennük az emlékek 
szentimentális sereglet 
viszik magukkal a holnapi tejet 
ettől már jobb elcsatangolni 
az örökös tévelygés híve vagyok 
egy madárfütty elcsavarhatja a fejem 
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szeretnék holnap élni átugorva a mai napot 
szeretnék hosszabbat lépni mint a téli árnyékom 
hogyan lökhetném össze véglegesen az id őrendet 
hogyan találhatnám magam külön utakon 
térhetnék a járhatótól eltérő  ösvényre 
szeretnék rendkívül kegyetlen lenni magamhoz 
megközelíthet ővé válni mint egy objektum 
hogy iránytű  mutasson rám vagy felém 
s én rejtőzködni kényszerüljek 
humócskát játszani zavaros időkben 
megélni dermeszt ő  hideget 
nem csupán ilyen borzoló légmozgásokat 
melyekr ől nem is tudom hogy szóljak-e 
vagy ne szóljak 
érdemes-e szóvá tenni semmiséget 
vagy várni kell amíg mindinkább kiteljesedik 
főni kell a levében amíg meg nem puhít 
be nem burkol egészen 
emészthet ővé nem varázsol a maga szájíze szerint 
ki ír a tojás héjára 
kinek nem felel meg a ködös erd ő  látványa 
ki nem hajlandó gőzhajóra szállni 
ki élesít borkorcsolyát 
kinek nem marad írmagja sem 
ki adja vissza csőstül amit számolatlan kapott 
ki fogja ki tulajdon vitorlájából a szelet 
hogy végül küszöbökön háljon gondolatban 
elvetve a sulykot 
túllőve a célon 
kibukva az ajtón 
amely mögött tisztességesen ellátták a baját 
hanem mindezt maga kereste 
elakadva két emelet között erre gondolok 
mit nyertem mit veszítettem 
az utóbbi fél évezred alatt 
nem tudom hogyan lehetett volna 
okosabban időt eltölteni 
mi ver a világon történelmibb hullámokat 
milyen igéket kellett volna ehhez 
kívülről jobban megtanulnom 
hogy végül ugyanide jussak 
mindent figyelmen kívül hagyva 
mondjam háborítatlanul a magamét 
túl azon amit kétségbeesésnek vagy reménykedésnek 
Lehetne mondani most 
sokkalta nagyobb a tét 
mintha kibomlott vagy besározódott volna 
felverte volna a gaz 
akár az elhagyatott udvarokat 
a lógó karú kútcsigával 
amely már kimerte az égboltot a vízb ől 
nincs tükröződés 
nyomtalan marad a fantázia 
feljebb kellett volna tenni a mércét 
árnyékhoz vízhez 
most legalább kicsordulna 
ingoványos és nehezen járható talajon 
haladnánk tovább 
bizonyára ugyanaf elé a vesztőhely felé 
de legalább önmagunkat más irányból közelítve meg 
jelezve hogy másképp is történhetett volna minden 
akár egy olvasmányban 
jobb regényírók vastagabb könyvbe 
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modern szöveg közé még bejátszhatnák ezt a 
fejezetet 
amit csupán példaként mondok 
művészet és mesterség kapcsán 
amikor a kettő  még ugyanaz volt 
mindennek azonos a patinája ami megmarad 
ugyanaz a penész lepi 
most legszívesebben felolvasnék valamit ha 
lenne nálam könyv 
hanem hti újfent döcögve haladok tovább 
legyűri?a az esti sziiticületet 
egyre csak hatfelé` 
haZajTé 
mintha csak asáros földre tettem volna a lábam 
elméletbeni vetéseken vágok át 
bizonyára kipirulva és egészen áttetsz őre 
művelődve a leveg őn 
csípős szavúra mint az ostordurranás 
az irónia hatalma az érzelmek felett 
bár sohasem fogom a tnuobrvaságot tökélyre vinni 
mint Edgár Lee Masters vagy Vajda János 
hogy pdr soros testámentommal a zsebemben 
induljak napi sétámra  
és szakadatlanul szürkeség övezzen 
mint aki ötvenévesen is árvaházi növendék 
engem a szabadjára engedett elemi nyomorúság 
mindig is sokkalta jobban érdekelt 
bár tartok attól hogy támadóállást vesz fel 
és szavamat áthatja belső  hitelessége 
kénytelen leszek kiszállni elképzeléseimb ől 
feladni léggyökereimet 
míg egy napon fel nem kiáltok meglepetésemben 
nem igaz hogy ebb ől vagyok 
képtelenség hogy porból vétettem 
inkább görög márványból 
csak rám ülepedett valami kísérteties többlet 
most ettől iparkodok szabadulni kibújni belőle 
hogy idomaim mind a helyükre kerüljenek 
mintha jöttem volna már lefelé azokból a hegyekb ől 
mintha mindent elcseréltem volna útközben 
s most egyszerre megállok egészen más 
alakot öltve 
mi veri fel szavaim csendjét 
hogy hajolhatnék közelébb hozzád 
hogy mondhatnám ne késlekedj 
ne térj ki és ne is oldj kereket 
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BOGDÁNFI SÁNDOR 

BOSSZÚ 
FILMNOVELLA 

— S7Áznyolovan — mondta a taxisofőr. A férfi kiszállt, s eltávolodott, 
mintha esze ágában sem volna, hogy fizessen. Annyira lenyűgözte a lát-
vány, hogy valóban megfeledkezett mindenr ől, a taxisról is. Csak nézte a 
kaput, a névtáblát az áldozat nevével, a rózsabokrokat a kerítés mögött, 
a sárga redőnyöket az ablakon. Itt lakott hát az áldozat, amíg élt. Ide 
készült, ide sietett az úttesten ált. Ide várta haza valaki. A felesége? A 
gyerekei? A szülei talán? 

— Száznyolcvan — ismételte a taxisofőr hangosan, s már-már ki 
akart szállni, hogy jobb belátásra bírja az utast. 

A türelmetlen, éles hangtól felocsúdva a férfi két százast vetett 
oda, némán intve, hogy mehet, a többit megtarthatja magának. Csak 
egy vágya volt most, az, hogy egyedül maradjon, s tovább nézhesse a 
házat. 

A taxis megnyomva a gázt biccentett. 
Szép kis ház, családi ház, egymagában virágokkal övezve. A füvet 

lám gondosan megnyírta az áldozat, mielőtt holtan terült volna el az 
úttesten. Rendet és tisztaságot hagyott maga után, nem is sejtve, hogy 
ezt utoljára teszi. Utoljára és végérvényesen. 

A taxi már elment, de a sofőr a tükörben látta, hogy az utas még 
min áll, áll a kapu előtt. Alvajáró pasas, talán kábítószert vett be, 
gondolta a sofőr, bekanyarodva a főútvonalhoz vezető  utcába. Beteg 
ember, állapította meg magában, s ezzel lezárva az ügyet, már el is fe-
lejtette a fuvart. 

Mintha megégette volna magát, úgy rántotta vissza a férfi az uj-
ját a csengőgombról . Mit keres itt tulaj orrképpen? Anya bizonyára hely-
telenítené, ha megtudná, hogy eljött az áldozat családjához. Elvégre a 
rendőrségen hivatalosan, írásban is közölték vele, hogy ártatlan, az illefk ő  
gyalogos követett el szabálysértést, tilos helyen kelt át az úttesten. De 
ha fékeztem volna, ha megállitam volna? — ötlött fel benne újra és újra 
a marcangoló kérdés. A bűntudat gyötri azóta is, nem tud tőle szaba-
dulni. Sajnálja az ismeretlen áldozatot és gyűlöli azt az átkozott Mer-
cedest, mert úgy érzi, hogy a pompás kocsi lenézi az embereket, szán-
dékosan irtja őket. És a legszörnyűbb az, hogy ő  hajtja végre a könyör-
telen kocsi szándékát. Tavaly egy kerékpárost lökött le az útról. Szeren-
csére sikerült eliszkolnia. Nemrégen meg egy kombiba szaladt bele, s 
alig tudta nagyobb összeggel megnyugtatni a vérző  homlokú, szitkozódó 
gépkocsivezetőt. Folyton-folyvást növeli a maga és a Mercedese b űn-
lajstromát. Meddig még? 

Napok óta kószált az utcákon, forgolódott az ágyában, töprengett 
az íróasztalánál, s mindig ugyanarra a következtetésre jutott: gazember 
vagyok, aljas vagyok, semmirevaló vagyok, börtönben a helyem. 

Ha az eszére hallgatna, most vissza kellene fordulnia, haza kellene 
szaladnia anyához, aki mindig tudja, mit kell tenni, hogyan kell visel-
kedni. Mi ez, alpi erősebb az értelemnél, ami visszatartja, kényszeríti az 
áldozat családjához? Jót szeretne tenni, bűnhődni, segíteni, ha kell, pénzt 
adni, megnyugtatni, leborulva bocsánaltot kérni. 

Hosszan csengetett, s a berregés hallatán benyomta a kiskaput. 
Egyenes léptekkel sietett a bejárati ajtóhoz. Az ajtó kinyílt, és a résben 
megjelent egy magas, szőke, zöld szemű  nő, állig begombolt pongyolában. 

— Az autóbaleset ügyében ... — magyarázta az alacsony férfi, fel-
nézve a magas nőre. 
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A nő  némán bólintva félreállt, és szélesre tárta az ajtót. 
A férfi benyomult a lakásba, és kínálásra sem várva helyet foglalt 

a heverő  szélén. 
Maga az özvegye? 

A nő  ismét némán bólintott. 
Gyerek? 

A nő  megrázta a fejét. 
Senkije sincs? 

A nő  szemét lehunyva nemet intett. 
Egyedül maradt teljesen? 

A nő  nem válaszolt. Leült a heverő  másik végére, s kigombolva a 
három legfelső  gombot a pongyoláján, összeráncolt homlokkal, összeszo-
rított ajakkal hallgatott. Fájlal as némasága még szebbé tette. 

Ostoba kérdéseket teszek fel, szégyellte magát a férfi. Persze, hogy 
egyedül maradt, mégpedig őmiatta maradt egyedül. Most itt az alkalom, 
hogy jóvá tegye a bűnét, felajánlva a segítségét, hiszen ez a magányos 
szépség végveszélyben van itt a város végén ebben a magányos házban. 

Mit tehetnék az érdekében, asszonyom? — tette fel a kérdést a 
férfi, s a hangja akaratlanul is hivatalos, szenvtelen és közönyös volt, 
noha elhatározta- hogy mély együttérzéssel, -segítőkészséggel, szíve egész 
melegével, meghitten közeledik az áldozat hozzátartozóihoz. Ezt köteles-
ségének tartotta, mert ha nem is szándékosan, de mégiscsak ő  gázolta 
halálra azt a magas, sovány, fekete hajú férfit. 

A biztosítótól jött, persze. Tegnap hívtam őket, kértem, küldje-
nek ki valakit — mondta a nő, s közben töltött két pohárkával az aszta-
lon levő  konyakos üvegből. 

A férfi megkönnyebbülve vette tudomásul, hogy az özvegy őt bizto-
sítási ügynöknek tartja. Ez előnyös és megnyugtató, ebbe most bele-
kapaszkodhat, s majd később egyszer bevallja neki az igazat, a szörnyű  
igazságot, azt hogy ő  és a Mercedese .. . 

Fő, hagy végre megszólalt a nő. Most már sok mindenit tud róla: 
egyedül él, nincs gyereke, nincs senkije, s pénzre van szüksége, külön-
ben nem hívná a biztosítót. És szép a hangja is, lágy és szomorú. 

Mennyit kapok? — kérdezte a nő, s felhajtva a konyakot rá-
gvújtott, néhány szippantás után azonban a hamutatába gyömöszölte a 
cigarettát. 

A férfi örült a kérdésnek, de sejtelme sem volt, mekkora összeget 
mondjon. Elővette a pénztárcáját, és egy nyaláb nagy címlet ű  bankjegyet 
tett az asztalra. 

Tessék. Ez csak némi előleg. Végelszámolásra majd csak később 
kerül sor. Egészségére, asszonyom! 

A nő  is lehajtott még egy pohárkával. Arca kipirult. Két kézzel 
nyúlt a pénz után. 

A férfi szeretett volna valami nagyon felemel őt mondani, de nem 
jutott eszébe semmi. önmagát szerette volna menteni, ezt azonban nem 
tudta szavakba önteni, megfogalmazni úgy, hogy hihető  és meggyőző  
legyen. Szégyellte, hogy önmagáit jobban sajnálja, mint a megboldogul-
tat, és úgy érezte, hogy ezt azonnal meg kell cáfolnia. 

Higgye el, nagyon sajnálom — hebegte a közhelyes szöveget —, 
nagyon szeretnék segíteni, higgye el ... 

Miért nem sír ez a nő, miért nem tépi a haját bánatában, miért 
nem rázza az öklét tehetetlen dühében? 

Most, hogy megismertem magát, asszonyom, kész vagyok min-
dent megtenni magáért. Mindent. 

A nő  közelebb húzódott a férfihoz, s újra töltött. 
Mindent megtenne értem? 
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Mindent. 
A válasz szemlátomást megnyugtatta a nőt. Hátradőlve a heverőn, 

lehunyt szemmel gondolkozott. A pongyolája felcsúszott a térdén fölül. 
Higgyen-e ennek a kövérkés kopasz embernek? 

A férfi összekulcsolt kézzel könyörgött: 
Egyetlen célom az, hogy felvidítsam, elfeledtessem magával azt 

a borzalmat. Maga olyan szép és olyan szomorú. 
Mindent megtenne értem csakugyan? — kérdezte a n ő  újra, és 

felemelkedve hozzásimult. Szeme összeszűkült, arca elváltozott, tekintete 
fenyegetővé vált. 

Mindent, mindent — erősítette a férfi átforrósodva a n ő  közel-
ségétől. Miért fürkészi folyton azokkal a szúrós zöld szemeivel? Tán csak 
nem gyanít valamit? 

Nagyon szerettem Ivánt, a férjemet. Gyerekkorom óta szerettem. 
Tizenhárom éves voltam, amikor háltul a kertben egyetlenül ` csókolózva 
megesküdtünk, egymásé leszünk halálig. Minden porcikámat végigcsó-
kolta. Élettani könyvek alapján napokon át tanulmányozta a puncimat, 
tüzetesen, aprólékosan, diákos kíváncsisággal és tudásvággyal, én meg 
az ő  szervét nézegettem, simogattam, puszilgattam. Együtt éltük át az 
első  nemi izgalnvakat , együtt élveztük a szerelmi gyönyör előjátékait, 
mígnem szépen, lassan eljutottunk a lényeghez. Idővel művészi tökélyre 
vittük a szeretkezést, újabb és újabb elemekkel dúsítva, tetézve a kéjt. 
Házasságunk egy tökéletesen kiépített, cizellált, de változatos lelki és 
testi kapcsolat alapján jött létre tíz évvel az els ő  szeretkezésünk után. 
Állítom, sohasem untuk egymást, mindig reszkető  vággyal közeledtünk 
a nászágyhoz. Holtában is csak őt szeretem. ő  volt az egyetlen férfi az 
életemben. Nem kívántam magamnak senki mást soha. Ma pedig meg-
változott bennem valami. Férfira vágytam. Érti? Én, aki eddig rá se 
néztem senkire, szóba sem álltam senkivel, el se tudtam képzelni, hogy 
Ivarion kívül bárki akár a kezemet is megsimogassa, most ellenállha-
tatlan vágyat éreztem egy férfi után. Érti? 

Értem — súgta maga elé meredve a férfi, s nem mert a nő  sze-
mébe nézni. Valójában nem értett semmit, csak sejtette, hogy most pat-
tan ki a- titok. 

Olyan férfira vágyom, aki hajlandó megtenni értem mindent. 
Érti? 

Tárgyilagos, érdes hangon beszélt, közben elkapta és görcsösen szo-
rongatta a férfi kezét. 

Maga az akaratomnak engedelmeskedve jelent meg nálam. Ma-
gát a halott férjem irányította hozzám. Egyedül á tudhatja, milyen nagy 
szükségem van magára. 

A férfi megremegett a nő  érintésétől. Hihetetlen, álmélkodott ma-
gában elképedve. Eddig nemigen volt sikere a n őknél, inkább csak pén-
zért vásárolta az olcsó szerelmeit, és most egyszeriben ez a pompás te-
remtés lám szorongatja a kezét, hozzásimul, az ajka egyre közeledik, 
s milyen forró a bőre, ohó, már ledobta magáról a pongyolát, nincs 
alatta semmi :  csak egy kis bugyi, és az inge alá nyúl, a nadrágjába nyúl, 
s fogja, fogja, szorítja, birizgálja a kőkemény hímtagját, ó micsoda 
gyönyör, közben már a heverőn fekszenek mindketten, alattuk mozog, 
örvényliik a földgolyó, most, most ért a szeméremajkához, de a n ő  teste 
megmerevedett a kéj küszöbén, ellökte magától a férfit, s parancsolóan 
követelte: 

— ígérd meg, hogy megölöd Iván gyilkosát. 
A férfiban, mélyen, valahol az esze csücskében újra felvillant a 

szándék, hogy felugorjon, elszáguldjon innen valahova, ahol nincs ölelés 
és gyilkolás, gyönyör és bosszú. A kéjvágy azonban rátapasztotta a n ő  
testére, és semmi kincsért sem vált volna le róla. Tündérkert kapujához 
ért, mögötte a gyönyör virágai nyíltak, de nem tudott bejutni, mert a n ő  
a markában tartotta ágaskodó szervét, és tovább vallatta: 
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Ha megölöd, minden nap a tiéd leszek. Megölöd? 
Megölöm, te édes, csak engedj .. . 
Várj. Titokban végezz vele, rád úgysem gyanakodhatnak, de ígérd 

meg, mielőtt megölöd, világosan tudtára adod, hogy énmiattam ölöd 
meg. Itéletvégrehajitó vagy, az én ítéletelvet hajtod végre rajta. Igérd meg! 

Igérem, ígérem, ígérem — hadarta a férfi lihegve. 
Gyere hát — mondta a nő, s a :át összeszorítva és combjait 

szétvetve fogadta be magába a megmerevedett satnya testrészit. Szemer-
nyi vonzalmat sem érzett a férfi iránt, de nem is undorodott tőle. Min-
den mozdulatát a hasznosság, a célszerűség irányította most. A ránehe-
zedő, lihegő  idegen férfit és a benne mozgó idegen testrészt eszköznek 
tekintette, saját fegyverének, amellyel majdan boszút áll férje gyilko-
sán. A fegyvert birtokba kell venni, ?ondozni, előkészíteni és jól ellátni, 
hogy kellő  pillanatban hibátlanul működjön és pontosan találjon, ezzel 
titsztalbatn volt kezdettől fogva, amikor e pokoli játékot kitervezte. Tes-
tét különben is haszontalannak tartatta immár, s csak egy cél szolgála-
tába állította. 

A férfi tíz másodperc alatt kiürült, s a nőre nehezedve, fejét a mellei 
közé fúrva, ernyedten szuszogott. Kijózanodva, egyszersm ind újabb ká-
bulatba esve érezte személye fölöslegességét. Tudatába hasított hirtelen, 
hogy most mondania kellene valamit, de nem érdemes mondania semmit, 
hiszen önmaga ;m gyilkolására tett ígér-etet az imént-Az is tudatába ha-
sított, hogy ezt az érctét mindenképpen köteles beváltani. 

Éles csengetés ugrasztotta fel őket a heverőről. 
A nő, magára kapva a pongyoláit, sietett ajtót nyitni. A férfi seb-

tében rendbe hozta öltözékét, és miközben a nadrágját gombolta be, kint-
ről világosan és érthet0en hallotta a látogató hangját: 

— A biztosítótól jöttem, kezét csókolom! 
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KOPECZKY LÁSZLÓ 

ETŰDÖK ÍRÓGÉPRE 

PATAK, FOLYÓ, TENGER, ÓCEÁN . . 

A belső  kényszert megbeszéltük ahajt, — ejtsünk szót a küls őről is. 
Ez a dómen a szerkesztők világa. 
Őket pedig a periodikus sebesség hajtja. 
Attól hajcsárabbak, mennél sűrűbben jelenik meg a kiadvány. 
A napilapok főbossa csak parafadugó a vizen (szférák zenéje), a sod-

rás a fenéken van. Akinek a hangja a végpusztulás hangszínében a tele-
fonkagylóban remeg, az a rovatvezet ő. 

Állandó jelleggel seggbe rúgás és csók lebeg a levegőben. (Ez utób-
bira előfizetést nem fogadnak el). 

Itt habzik a felkorbácsolt kedély, ámde félkannibál módon a törzs 
tagjai nem eszik meg egymást, csak rágják. 

Jelen pillanatban a legtökéletlenebb javadalmazás: a kolbászrendszer 
tartja féken a színes tollú vadakat. 

Felér egy kontraszelekcióval! 
(Kolbásznak becézik bennfentesül a hasábot, amely akkor pontérté-

kes, ha hosszú, leér a kopftól a zárólécig, és legalább egy pár van bel ő-
le. Az értékeléssel ugyan némi kvalitás-nívót is markároznak, de még so-
hasem volt úgy, hogy rövid kolbász hosszú pontot kapott volna. (Na!) 

A havi mutatvány annyi egységben van megkalkulálva, hogy minden 
napra jusson egykét kolbász. 

Tulajdonképpen egy, de arra olyan rövid alapjövedelmet szabtak, 
hogy aki úszni akar az árakkal (ár-áradattal), jócskán ráver (összever) 
még, különben fizetéskor a titkárnő  belelehel a borítékba, hogy tömöt-
tebbnek lássék. 

Ebből kifolyólag elszámolások előtt mindenki riadtan kapkod, mert 
a ragasztókönyvből (teljesítménytár) világosan kitetszik: „több nap, mint 
kolbász". 

Ilyenkor dúskál a szerkesztő  jobbnál jobb önmegvalósításokban, leg-
alább két számra való anyag fut össze, minden talpalatnyi helyért közel-
harc dúl. 

A pontozás maga is rugós szerkezet ű : ha sok a pont, kevesebbet ér. 
Mármost, hogy a veszélyes ingadozást elkerüljék, az elszámoló bizott-
mány, operatíve (lásd még: operett) elkezdi kurtítani a kolbászokat. 

Kinek a kolbászából vágnak le? 
(Na kinek?) 
Elsősorban a vidéki rokonoknak (filiálé) és annak, aki nem sikít. 
Igy aztán, ha az ember nem akar többért kevesebbet kapni, pont 

annyit ír, ami elég nem sok (több a kevésnél, kevesebb a soknál). 
A hírre, esszére, krokira, vezérre mér rég nem úgy tekint írója, hogy 

az kinek mit mond, hanem hogy belefér-e a tarifa fél-Prokrusztész-ágyá-
ba. (Nem nyújtanak, csak levágnak.) 

Az, hogy az olvasóközönség is pontoz, teljesen mellékes. (Mellesleg 
a keserű  tapasztalat azt mutatja, hogy a tirázs a rádióműsor-melléklettel 
emelhető  csak, no meg az apróhirdetésbe torkolló gyászkrónikával... S 
még egy szellemi csoda mozgósító erej ű; a nyereménypályázat.) 

Hát ezért ritkák a boldog percek, amikor felsóhajt: „Na ezt jól 
megírtam!" Mert mit kaphat érte? Egy vagy fél illatosított egységet (illa- 
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tosítás a. m.: felkerekítés), öt hatodból lesz hathatod, de ... khm), miközben 
kollegád az ügyesen umbuldáit zagyiért simán megkapta ugyanazt. 

Egységben az erő. 
Akinek nincs ereje, illetve kevés az egysége, azt (illogikusan) lassan 

kiutálják a sorból, mert helyette is dolgozni ke ll, miközben elfelejtik, 
ha dolgozna, az ő  írásaikat nyomná ki. 

Különféle macerák érik. A legfájóbb a mínuszpont. 
összejöveteleknek ő  a sárga macskája. 

o 

A hetilapnál minden ugyanaz, csak ők nem kapkodják el az életüket. 
Ha valami kimarad a lapból, azt ,;lapzárta utáni érkeztttibelc" nyilvá-

nitják. 
Aki csak egy kicsit is ad a saját temetésére, és szeretné, hogy ben-

sőségesen meggyászolják, annak legkésőbb péntekig meg kell hallpia. 
Egy kis izzás csak akkor támad, ha Mikulás vagy április elseje mi-

att két szám torlódik össze, s a nyomdászok nem méltóztatnak hamarább 
hozzálátni a munkájukhoz, mint ahogy az a nagyságos Kalendáriumban 
meg vagyon - 

Fél év alatt aztán helyrebillen nyugalmuk. 
A szerkesztő  letolásait nemsokára már félálomban hallgatják. 

o 

Még méltóságteljesebben a folyóiratoknál hömpölyög az idő . 
Itt a főszerkesztőt nem állva kell hallgatni, kávét hozat, sárgult ko-

nyak kerül elő  a vitrinből. 
Senki sem könyörög olyan őszintén a kéziratért, és senki sem veszti 

olyan gyorsan és véglegesen el. 
Sokszor volt már nyelvem hegyén a kérdés kéziratrendeléskor: 
— Behozzam, vagy hányjam el mindjárt otthon? 

o 

Könyv. 
Fiattal tehetséget fedeznek fel. 
Recenzió-procenzió kantracenzió. 
Szedésvedés-teremtés. 
Nyomás -vonás-húzás. 
Fűzés-kötés-ódzkodás. 
Könyvbemutató. 
Ősz öregember botra támaszkodva botorkád fel a pódiumra, s boldog 

mosollyal meghajol. 
Meg sem próbálják kiegyenesíteni, ha úgy marad. 



KÉZFOGÁSOK  

DRAGOSLAV MIHAILOVI Ć  

CSIZMÁSOK 
RÉSZLET A SZERZŐ  NIN-DIJAS REGÉNYÉBŐL 

Emberek, ha láttátok volna, ami ezután következett! 
Felkecmereg valahogy az én szamaram. Segítek neki, lábammal el-

elrugaszkodom a lépcsőktől. Böködöm a hasát a sarkammal, felordítok: 
Hajrá, szerb regiment, üsd-vágd a törököt!  

Masíroznak utánunk a cigányok, recseg a Mars a Drinán. A sza-
már, mondom, felvergődik, megbicsakolja magát az ajtó el őtt, toporog, 
spekulál, bemenjen-e vagy forduljon vissza. Bentr ől meg, ni csak, futnak 
már elibiink a pincérek, fut Trifke gazda, valami törülköz őkkel úgy ha-
donásznak, csapkodnak, mintha muslincákat hessegetnének. 

Istenuccse, a deresemet akarják visszariasztani. Nagyot bökök az ol-
dalába, felvánszorog az utolsó grádicson; az ajtó természetesen tárva-
nyitva. 

De lenn macskaköveken jártunk, a grádicsok és a bejárat meg be-
tonból van. Belépünk, persze a pallóra, amely ráadásul olajozott. Idefele 
is kieresztettem a hangom, most meg torkom szakadtából ordítozok, úgy 
dübörög a hangom a iteremben, mintha azzal a szándékkal jöttem volna, 
hogy ripityára aprítsam az ablakok üvegét. 

Hun bujkáltak, nímandok! — mennydörgöm. — Gyertek el ő ! Hun 
lapultok, tetvek, hogy nyomnám le az anyátokat! Gyertek csak, hadd 
mutassam meg, ki volt nektek Miljkovi ć  Apó! 

És én, hál' istennek, jótorkú vagyok, a szamár meg füles. Beledör-
gbitt a hangom a fülibe, dübög a csuszamlós palló a patái alatt, lobog-
nak a törülközők az orra előtt. Ráadásul csúszkálni kezdett azon az ola-
jozott pallón. Megtorpan, hegyezi a fülét, ugrándozik. És ahogy az a 
hitvány barom rúgkapált a hátsó lábaival, ahogy ott szökdécselt, ty ű, ha 
láttátok volna! 

Akkor majdnem nyolcvan kilót nyomtam. És amikor elkezd buk-
dosni, keringőzünk, s mint a pihe, röpdösődünk a bútor közé. Hetvenke-
dik, hékás, mint egy hütyü. Igy aztán a hátsó lábai beakadnak egy asz-
talba. Megbotlott, lódult egyet jobbra, röpültek a poharak és tányérok 
diribdarabjai, lódulás balra, újabb rombolás. 

Az emberek még nem ocsúdtak fel a csudálkozásból: jé, mi ez? Nem 
hisznek a szemüknek. 

Csitítom a derest. 
Hóha, Miskó, ne bomolj! — veregetem a nyakát. — Hóha, Miskó, 

ne félj! 
Közben felért a zenekarom is. Áll az ajtónál, meg se várja, hogy le-

csihadjon a harci ménem, teli (tüd őből fújja a nótát. Nekiveselkedtek a 
muzsikásaim, mint egy elsőrendű  rezesbanda, arcukról szinte spriccel a 
verejték. Bummog a mars a Macedóniában, s amilyen buzgón dörgött, 
dübögött a dob, csengődözött, bengődözött a cintányér, tán éppen olyan 
serényen cseregtek a vellák és kanalak a tányérokban. 
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A kávéház, hál' istennek, mint nálunk rendesen, csaknem teli. És a 
kávéházi sereglet sorra felemelkedett az asztal mellől, szájtátva mered 
rám. Sokan heherésznek, mások, biz' isten, berzenkednek. 

Nekiiramodtak a pincérek, kergetik a trottyosokat az ajtó felé. 
Legalább a bandámat kiűznék, ha már engem nem lehet. 

Kifelé! — üvöltenek Đoka úrra. — Mars innét! 
És csápolnak azokkal a törülközőkkel. 
Odanyargalok én is. 
Đoka úr! — kiabálok. — Ne hagyd magad, Đoka úr! 

A pincérek megrémültek a hóbortos szamártól és még hóbortosabb 
gazdájától, és szétfutottak. Ki merre látott, meghátráltak. És karjukon 
a törülközőkkel veszteg maradtak. 'ügy látszik, békén hagynak bennün-
ket, bámulnak, röhicskélnek a tenyerükbe. 

Trifke gazda sivalkodik bele az égzengésbe: 
Dobjátok ki! Rendőrség! Dobjátok ki a banditát! Bitang! Rend-

őrség! 
Muris figura volt, potrohos, tömpefajta, mindig fekete öltönyben 

járt. Tar fejét lenyal ►t., izzadt fekete halféle övezte, pödört bajusza, mint 
a kandúré. 

Mi lelt, Trifke gazda? — kiáltom. — Mit vétettem? 
Fejét csapkodja tenyerével, a keze kicsi és gödrös, mint a gyermeké. 

Jaj, emberek! — stipirtja. — Mért hagytátok, hogy tönkretegyen! 
Mért tette ezt velem, az őrültje! Rendőrség! Emberek, hívjátok a rendőr-
séget! Hívjátok a rendőrséget! 

Ámde senki se mozdul, képzeljétek, rá se hederít senki. Állnak és 
bámulnak. Van, aki morgolódik, de legtöbben heherésznek. 

Amikor ezt Trifke gazda észreveszi, a cécó közepette párnás kezével 
a fejéhez kap, lerogy egy székre az ablaknál, sírva fakad. Nem értem, 
mi történt vele. A kalamajkában, mivel folyton hánykolódik a szamaram, 
alig hallom, mit pityereg, nem is látom jól. 

Mi lelt, Trifke gazda? — kiáltom. — Ne félj, Trifke gazda, semmi 
rosszat nem teszek! Csak a kisterembe akarok menni! 

És valóban, higgyétek, valóban csak ezt akartam. Sajnálom az em-
bert, teringettét, mi lelte, hiszen nem bántottam. 

Valahogyfelkapok a szamárra, irány a kisterem. Odapislantok az 
ajtajára. Azok az enyémnek már ott vannak. Ott az a Čorić  is, akivel 
összeakaszkodtam, látom Perki ć  őrnagyot — pedig familiáris ember volt 
és különben is ritkán tért be ivóba —, ott van valami Niešić  nevű  kém-
szolgálati ezredes, Milovanović  százados és még néhány tiszt és altiszt 
az ezredemből és másegységekből. Kicsődültek az ajtóra és úgy össze-
verődve merednek rám két-három lépcső  magasságából. 

Zene, állj! — kiáltom. A muzsikások nem hallják. - Csend, ha 
mondom! Trombita, vigyázz! Parancsnok érkezik! 

Đoka úr első  muzsikása meg alighanem trombitás volt a katonaság-
nál is. Alázatos képpel az ajtó felé fordítja instrumentumát, s amikor 
kiereszti a hangját! Vigyázzt harsog, eláll a lélegzet. 

Akkora csönd lett egyszere, hogy a légyzúgást is hallani. Csak a 
szamár ugrabugrál. 

Felnézek rájuk. Paffá lettek, szájtátva bámulnak. Se b ű, se bá. 
Mit tátogsz! — dörgök. — Ne tátogj! Vigyázzba állni, ha. a pa- 

rancsnok érkezik! Tijanić  Hörcsög alezredes hátán nyargalódzva megjött 
Miljković  Apó ezredes! Húzd ki magad a parancsnokod előtt, vízeszű . 

Felnyihognak egyesek. Lefut hozzám két-három bajtárs. 
žriko, mi lelt, hé, Žiko! — kiáltják. — Szállj le arról a szamárról, 

meghibbantál? Szállj le, Žiko, ráfázol, mint még senki! 
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De ki figyel most oda? 
Kuss, barom! — iivöltöm. Néhányszor sarkantyút adok a szamár-

nak. Miskó ujfent rúgkapál. — így beszélnek a parancsnokkal? Vigyázz, 
barom, megjött Miljkovnć  Apó parancsnok, Tijanić  szamár hátán! Vi-
gyázzba mindannyian! Vigyázz? 

Persze nem veszik komolyan, nem is reméltem ilyesmit, de a 
bajtársaim úgy megrémültek a harci mént ől, hogy félreugrottak. Utat 
engedtek. 

Zene! — ordítok. — A marsot! 
Doka úr bandája ismét felzörömböl, recseg-ropog a drinai mars, sü-

vít a trombita. Még egyszer elindulnak a szerb katonák hősi halált halni. 
Zavaros ` a Drina a szőlő  és a szilva levétől. 

Kipöckölöm magam a szamáron, Márkó királyfi sem ülne délcegeb-
ben a lován. 

Szerb testvérek! Harcosok, katonák! El őre! A kisterembe! 
Đoka úr bandája lépést tartva topog utánam, elindul a harci mén. 

Fontos beszédet akarok tartani a kisteremben. 
Egyszeriben előttem termett Milovanović  másodkapitány. Céklavö-

rös a dühtől. 
Az meg, emberek, óriási ganéj. Hú mekkora ganéj! Mint parancs-

nok még Apó segédtisztje is volt egy kis ideig Čupriján - nem tudom, 
mi ütött Apóba, hogy maga mellé vette —, de hamarosan pucolnia kellett, 
szakaszvezetővé fokozták le, aztán mindenütt lepocskolt, hogy miattam 
történt. Mi a csudáért nem menesztették az ezredb ől? Háté az a ganéj 
igen nagyra tartotta magát, bűzlött minden irányba, senkivel sem tege-
ződött. 

Rámereszti bűzét onnan fentről az a ganéj. Sértődötten csípőre teszi 
a kezét, mint egy csatarázó mámi. 

őrmester! - üvölti. — Stanimirovi ć  őrmester, miféle viselkedés 
ez? Azonnal szálljon le arról a szamárról! Hát így viselkedik egy altiszt? 
Szálljon le azonnal! 

Hogy el ne felejtsem, nemcsak Perki ć  őrnagy volt ott, hanem két-
három első  osztályú kapitány, és, biz' isten, két-három ezredes és alezre-
des is, szóval többen:is idősebbek nálánál. És pontosan neki kellett 
rám ripakodnia. Látjátok, milyen szemét. 

Még egyet-pást föcskendezett rám onnan fentről. 
Elhallgatok, mint aki berezelt. Megrántom a kötőféket, a kantárt 

helyettesítette, leszegi fejét a szamár, térdemmel jól megszorítom a sze-
gény párát. Ugyanakkor megsarkantyúzom, elindul. Egyenesen annak a 
ganéjnak az irányába. 

Ám az a ganéj nem hagyja abba a mocskolódást. Mintha otthon, a 
vécéjén trónolna. 

Hogy beszél maga a parancsnokáról? — durrogat és büdösít rám. 
— Hogy nevezi maga a parancsnokát? 

Odacsörtettünk a közelébe. Felrántom a köt őfékest, sarkammal hasba 
bököm a fülest. Nagyot ugrik az én kis szürkém, felágaskodik, fejével 
neki Milovanovič  mellének. Röpül a rohadék a székek közé. 

Akkor lett csak igazi haddelhadd. 
Hátsó térdére ereszkedett a szamaram, hanyatt vágódtunk. Felpart-

tanok — még mindig szorongatom a kötőféket —, huzigálom a szama-
rat. Jó lenne megint felkapni a hátára. De megijedt a szerencsétlen, nem 
engedi. Felállt nagy csúszkálva, kerengett körülöttem. Reng a terem, 
dőlnek az asztalok és székek. És a földindulásban a törmelék közül üvöl-
tözik Milovanović. Újra  rázendít Trifke gazda is: 

Jaj, a bútorom! Mentsétek, emberek! Tönkretett ez a bitang, ne 
hagyjátok, emberek! 
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Én is ordítok valamit. Éktelen kiáltozással el őugrott a pokolból a 
török. b, emberek! Megragadja a kötőféket, el akarja venni hűséges mé-
nemet. 

Elcsöndesedett a csinnadratta, a ricsajba kintről sípszó hasított. S 
már kiált is valaki: 

A patrul! Mentsd az irhád, Žiko, itt a járőr! 
A trottyosok parancs nélkül azonnal riadót fiíjtak: tattaratta-tatata-

ta, -tararratta tatatorta, tattaratta-tatatata! Kész diliház! 
Az utcáról, biz' isten, egyszerre két járőr is berontott, a helyőrség 

és a tiszti otthon ügyeletesével az élen. 
Még nem veszem észre őket. Dulakszom a körökkel a szamá rért, 

végül mindketten torkunk szakadtából kiabálunk. Miskó megbokroso-
dott, ugrabugrált, senki sem mert a közelünkbe jönni. 

Szorongatom .a kötőféket, körbe-köribe lóstatok a szamárral és a 
törökkel, s amilyen hangosan kifér a torkomon, kajabálok: 

Szarházik! Hol az a híres Tiianić? Hol az a híres Hörcsög alezre-
des? Elúrulroátok Apót, most majd Tijani č  árul el titeket! Széjjelugrasztja 
a bandátokat! 

És így is történt, csak tudjátok. Egy év se telt belé, s csak néhányan 
maradtak a régi_parancsaioki, brancsból. Tijanić  _mindenkit elmart. És 
amikor kitört a háború, az egész ezredet kiszolgáltatta a németnek anél-
kül, hogy egyszer is elsütötték volna a puskát. Igaz, nem maga döntött 
így de mondjátok, érhet-e nagyobb szégyen egy ilyen híres egységet? Vé-
gül is, kinek az ötlete volt, ki írta alá? 

Ordítozom., tajtékzoan. És az az Öreg már elkaparintotta tőlem a 
szamarat. Usgyi, megszökött vele. 

Hirtelen egyedül maradtam. Pillanat alatt minden elcsendesült. 
A járőr rámarontott. Tüstént a nyakamnak ugrottak néhányan. Szem-

pillantás alatt földhöz vágtak, lehengereltek. 
— Mi van? — kapkodtam leveg ő  után. 
Puskatussal vertek. Egyszerre többen is nyüstölnek, minden oldal-

ról. Nem tudom, merre forduljak., melyikt ől védjem magam. 
Megkötöztek mint egy közönséges csomagot, kilöktek az ajtón. 
És szegény Márkó királyfit, a szerencsétlen, részeg szerb parancs-

nokot gúzsba költve, összeverve hajtották a várba, a hely őrség börtönébe. 

VASAGYI Mária fordítása 
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ÖRÖKSÉG  

NÉMETH FERENC 

EGY ELFELEJTETT VERS NYOMÁN 
EMLÉKEZÉS DEBRECENI BÁRÁNY ÁGOSTONRA HALÁLÁNAK 135. 
ÉVFORDULÓJÁN 

Talán felesleges külön körülírni, milyen élvezet tölti el a szenvedélyes 
könyvbúvárt, amikor alkalomadtán egy ritka könyvre, érdekes kiadásra 
bukkan. Arról nem is szólva, ha a szerencsés véletlen folytán a könyv 
megőrizte az író kéziratos bejegyzéseit is. Nos, ilyen meglep ő  és kellemes 
élményben volt része e sorok írójának is, amikor rábukkant Pápai-Páriz 
Ferenc szótárának egy vaskos, 1782-ben kiadott példányára. A szótár, 
amely 1708-tól 1800-ig számtalan kiadást megért, önmagában véve nem kép-
visel különösebb könyvriftkaságot. S a könyvben talált bejegyzések sem a 
szerzőtől Pápai-Páriztól , hanem egy régen elfelejtett írótól , Debreceni 
Bárány Ágostontól szármaginak. Ezt a nevet a régebbi lexikonok is csupán 
elvétve említik, holott Bánát első  történetírója volt. ; S ha most egy perc-
re lerántjuk Bárány Ágostonról a feledés leplét, azt csakis annak tudatá-
ban tesszük, hogy Bárány több mint másfél századdal ezelőtt kifejtett 
szervezői, kutatói és irodalma tevékenysége az akkori Nagybecskereken 
és egész vidékünkön annyira jelentős és szerteágazó volt, hogy ez hálás 
témája lehetne az irodalomtörténeti kutatásoknak. 

Bárány Ágostont ma avar leginkább arról tartják számon hogy Temes 
vármegye emléke című  műve volt az első  Zrenjaninban nyomtatott könyv. 
A Pleitz-nyomda első  terméke, a nevezetes 1848-as évben. Pedig az ő  mun-
kássága ennél sokkal szélesebb kör ű  vólt. 1825-től amikor Miskolcról 
Nagybecskerekre telepedett — egész 1849-ig, haláláig, lelkesen pártfogolta 
a színjátszást, az irodalmat, költészetet, főlevéltárosi állása pedig alkal-
mat adoitt neki arra, hogy behatóbban tanulmányozza vidékünk történel-
mét. Ennek eredményeként 1826-ban a Fels őmagyarországi Minervában 
megjelenteti első  helyrajzi munkáját: Begaszentgyörgy (a mai Žitište) 
történetét. Több éves levéltári kutatásainak eredményeként 1845-ben Bu-
dán kinyomtatja Torontál vármegye hajdanát, mivel akkortájt Zrenjanin-
ban még nem létezett nyomda. 

Csupán a sors iróniájának mondható, hogy Bárány minden igyeke-
zete ellenére is ismertebb volt mint történetíró. Pedig költ ői lélek volt, 
aki Kazinczyt mondhatta mentorának, és aki költeményeit az Aurórában 
a Hébében és a Felsőmagyarországi Minervában jelentette meg. Szabad 
óráiban a római klasszikusokat tanulmányozta. Leginkább Vergilius, Ta-
citus szellemében akart behatolni az irodalomba. Írit lírát, ódát, eposzt, 
románcot és epigrammát is. Első  szépirodalmi prózáját, a Hálátlan szív 
áldozatja című  novellát 1829-ben az Urániában jelentette meg. Szentklá-
ray Jenő  szerint „ennél jobb elbeszélés vajmi kevés jelent meg irodal-
munkban a múlt század második és harmadik ttizedében". 

Bárány már diákkorában elkezdett verselgetni. 1820-ban Egy baráti 
nefelejts címmel elküldi Kazinczyhoz összegy űjtött verseit. Kazinczyval 
több levelet vált, de a gyűjtemény — sajnos — nem került sajtó alá. Ka-
zinczy 1826. február 14-én Sátoraljaújhelyről kelt levelében Bárányt in-
kább a történelmi kutatásokra ösztönzi. A következő  szavakkal: „Édes 
barátom! Gyönyörűséggel, s nagy gyönyörűséggel olvastam Minervánk-
ban biográfiádat és örvendettem, hogy géniuszod, vagy a történet, fe1ta- 
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láltaltá veled az ösvényt, melyen — úgy hiszem — pár nélkül fogsz ra-
gyogni." Jól jött Báránynak ez a dicséret, hogy továbbra is kitartson a 
történelmi kutatások aprólékos, hosszadalmas munkájában, s hogy már 
élethivatásként vállalja ezt a feladatot. Vitathatatlan azonban, hogy Bá-
rány megjelent versei — hibáik ellenére is — a kor jobb versei közé 
tartoztak. Legjobb megjelent versei közé sorolható a Bölcső  és sír, a Cser-
mely, A magány titkai s A múlt emléke. Versei melankolikusak s a kor 
ízlésének megfelelően mesterkélten érzelgősek. Verseinek szép formaérzé-
két és szonettjeinek gondosságát dicsérhetjük. 

CSERMELY 
— Részlet — 

íjlelkezve görgedeznek 
csermely! habjaid, 
habcsók között ömledeznek 
gyönge partjaid. 

Ébreszted az alvó magányt 
bús csörgedéssel 
ápolod a szomjú virányt 
lágy szerelmeddel. 

Az 1830-as évek elején, még miel őtt szülővárosából, Miskolcról Nagy-
becskerekre érkezik, Szentkláray Jen ő  szerint rejtelmes szerelmi epizód-
ja volt egy miskolci hajadonnal. A varázslatos hölgy bájos külseje, ked-
ves modora és élénk szellemisége szinte lebilincsellte Bárányt. Ez a plato-
nikus viszony csaknem halom évig tartott. Végtére viharos kalandok 
után, sok csalódással és keseffiségTgel érvéget. Ez a reménytelen szere-
lem a továbbiakban számtalanszor megihleti Bárányt, aki költeményeiben 
a nem viszonzott szerelerrÉr ől kesereg. Ebből az időből, pontosabban 1825-
ből származik A szimpátiához, valamint A hiába epedő  című  költeménye, 
amelyet a Hébe közölt. Úgyszintén ehhez a verseihez tartozik a Ritkán 
nyer jutalmat az érdem című  verse, amelyet Bárány Ágoston saját kez ű-
leg jegyzett be Pápai-Pariz már említett szótárának utolsó lapjaira 1825. 
november 26-án. Lássuk tehát e csalódott, búskomor Bárány-verset, amely 
több mint másfél század után most újra olvasható: 

RITKÁN NYER JUTALMAT AZ ÉRDEM 

Mily kínzó unalom sajongat engemet 
a már meghaladott cél közepette is 
Tantalnak csalódásit 

élem bús epedés között. 
Óh, hát engemet is mély feledésnek ád 
pályámnak nemesen meghaladott becse. 
Izzadott homlokomat nem 
tűzvén jutalombabér? 
Virrasztó órák, pályakerületek, 
terhes gondok, özön-szorgalom, a kivitt 
érdemek koszorúi! 
Hervadt színbe vegyültenek. 
Oh élet! Mi remény volt vezet őd neked 
e sértő  tövisek száz szövevényi közt? 
Mert ím Pügmalionként 
egy bálványt ölelél csupán. 
De szünny meg panaszod lágy kebel önteni. 
Sokszor csalta meg a csalfa Remény szava, 
a Jótett követőit. 
Porban nyögnek az érdemek. 

A vers, bármennyire nehézkes is a mai hallgató számára, visszavezet 
bennünket Bárány Ágoston költ ői világába, a múlt század harmincas éveibe. 
S éppen ezért az újbóli felfedezés örömével gyönyörködhetünk archaikus 
s ma már kissé döcögősnek tűnő  soraiban, amely mögött látni véljük az 
érzékeny lelki alkatú, csalódott költ őt. 

Amilyen gondosan tanulmányozta a klasszikus költészetet, oly lelkiis-
meretesen és a hozzáférhet ő  források gondos átkutatásával írta történelmi 
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dolgozatait, bár világos, hogy Bárány kora messze állott a kútfőismeret 
és a történeti kritika magas színvonalától. Bárány nyomtaltásban meg-
jelent művei közül irodalmi és tudományos értékre nézve a legkiválóbbak 
a Torontál vármegye hajdana és a Temes vármegye emléke. Úttörő  munka 
volt mind a kettő . 

Az előbbi voltaképpen Toronitálnak csak a hajdani történetét beszéli 
el, azt is csak dióhéjban. „Ha tehát nyájas olvasó — írja az el őszóban —  
a hajdankor éjjelében sokat vártál t őlünk, csalatkozásodért bocsáss meg 
nekünk. Vidéki levéltárak vagy nem nyíltak meg, vagy siker nélkül ta-
rudtak fel előttünk. Nagyobb könyvtárak nem léteztek az itteni iparsze-
lemű  vidéken. A hajdan írói vajmi keveset hagytak számunkra, s őszinte 
akaratukat a hivatalnak olyan súlya nyomta, amely a közdolgoknak volt 
lezálogolva." 

A Torontál vármegye hajdana két főrészre oszlik: az első  a megyé-
nek mind az egyetemes, mind a részletes történetét foglalja magában; a 
másodikban a történelmi bizonyítékok, az oklevelek vannak felsorolva. A 
történeti rész 23 fejezetből áll, kezdve Torontál őskorától egészen 1779-ig. 
A második részben 37 oklevelet találunk. Közöttük a legrégibb László al-
nádor 1347-i bizonyságlevele a torontáli és kevei rendek odn:asi gyűlésé-
ből. A Torontói vármegye hajdana és a Temes vármegye emléke kölcsö-
nösen kiegészítik egymást. Az egyikben is, a másikban is sok egymásra uta-
lást, számos ismétlést találunk, ami az ugyanegy földrajzi terület történeti 
eseményeinek ismertetésénél szinte elkerülhetetlen. Ellentét sehol sincs a 
két mű  között. Bárány az események megítélésében független és őszinte. Bát-
ran elmondhatjuk róla, hogy lelkiismeretes történetíró . Bár ismeri mű-
veinek gyengeségeit , bízik alkotásainak hasznavehetőségében. Szerényen 
mondja előszavában, hogy 22 évig dolgozott e két munkáján és mégis 
őszintén kijelenti, hogy ily hosszú évek fáradsága után nem nyújthat tö-
kéleteset. „Adjuk azonban mit a jelen körülményeink közt adhatunk. Honi 
történetírásunk messze áll még a tökélytől, s jöhet idő, hogy ezen igény-
telen anyagokból is gyűjthet majd egy-két morzsát a honi történetbúvár" 
— vélekedett Bárány saját műveiről. Azt, hogy Bárány nem volt egy-
szerű  vidéki dilettáns, hanem tudományosan művelt, klasszikusan isko-
lázott történetíró, a legjobban alátámasztják a m űveiben felhasznált kút-
fők is. Sűrűn idézi Anonymust, Kézait, Werbőczit, Prayt, Turóczit, Bélt, 
Bonfinit, Cornidest, Pálmát, Inhafert, Fesslert és Griselinilt. Az ókori tör-
ténet szövegében pedig hivatkozik Pliniusra, Ptolemaioszra, Tacitusra és 
Eutropiusra. 

Alapos történelmi kutatásai mellett, Báránynak jutott arra is ideje, 
hogy nyelvtörténeti munkával is foglalkozzon. Igy például 1844-ben elké-
szíti a magyar—török rokon szavak jegyzékét a Czuczor—Fogarasi-féle A 
magyar nyelv szótára részére. Ugyanebben az évben jelenik meg Szege-
den Bárány fordításában Zsahakke A Wol f enbütteli hercegn ő  című  szín-
műve. 

Bárány volt emellett az egyedüli, aki terjesztette a magyar irodalmi 
termékeket az akkori Torontálban. Ennek az úttör ő  munkának nehézsé-
geiről tanúskodik Toldy Ferenccel folytatott baráti levelezése is. Bárány 
például arról panaszkodik, hogy a Nemzeti Könyvtársorozat, akárcsak 
Kisfaludy munkái is, hiányosan érkeznek. Az akkori Nagybecskerekre 
ugyanis hiányosan és rendszertelenül érkeztek a csomagküldemények. A 
levelezésből megtudjuk azt is, hogy Bárány Kisfaludy és Kazinczy műveit 
árusítja, miközben 1843-bon arról panaszkodik, hogy Nagybecskereken „a 
könyvek magáneladása nehezült" tekintettel arra, hogy egy hivatásos 
„könyvárus nyitott itt kereskedést". 

Téves volna azt hinni, hogy az eddigiek során teljesen feltérképeztük 
Bárány szerteágazó maankásságat. Ezt már csak azért sem tehetjük, mert 
a sors úgy hozta, hogy a forradalmi 1849. év ja nuárjában Báránynak me- 
nekülnie kellett az akkori Nagybecskerekrő

l januárjában 
 Csupán annyi ideje 

maradt az akkori zűrzavaros időben, hogy kéziratban levő  műveit ládába 
rejtve elássa, mint ahogyan arról Toddynak írt levelében vall. A makói út 
es a zord hideg tél annyira megviselte Bárány különben is megromlott 
egészségét, hogy az év április 11-én tüdőgyulladásban meghalt. Mivel egye- 

182 



dül neki volt tudomása kéziratainak rejtekhelyéről, halála után nem cse-
kély számú, kéziratban maradt műveit már senki sem tudta felkutatni. 
Sajnálatos módon így olyan jelentős történelmi tanulmányok vesztek el 
örökre, amelyeken Wrány évtizedekig dolgozott. Tudomásunk van arról, 
hogy kéziratos munkái között volt például Torontói vármegye táblás leírá-
sa, Adatok Torontói vármegye terjedelmesebb helytörténetéhez, Adatok a 
magyarországi nádorok históriájához és Torontói vármegye geográfiai 
leírásához. Sorolhatnánk tovább az elveszett kéziratok lajstromát, de már 
az elmondottakból is kitűnik, hogy milyen érték veszett el. Annál is in-
kább, ha tudjuk, hogy Báránynak a múlt század harmincas éveiben, vidé-
künk múltjának felkutatásában olyan levéltári anyag állt rendelkezésére, 
amely az utóbbi másfél évszázad alatt részben elkallódott. 

Ha már az eddigiekben az elfelej tett vers ürügyén elmondtunk egyet-
másit Bárány Ágostonról, hadd mondjuk el azt is, hogy mint vármegyei 
főlevéltáros és történelemkutató szép számú történelmi, jogi és egyéb 
műveket gyűjtött össze magánkönyvtárában. Könyvei mellett térképgyűj-
teménye is volt több kéziratos könyvvel együtt. Becslésünk szerint Bárány 
könyvtára mintegy 1000 kötetet számlált, s bizony nem sokat tévedünk, 
ha azt állítjuk, hogy ez volt Bánát egyik első  magánkönyvtára, amelynek 
darabjait szétszóittan még ma is itt-ott fellelhetjük a zrenjanini magán-
könyvtárakban. 

Bárány Ágoston 1849. április 11-én bekövetkezett tragikus halála után 
könyvtára özvegyére, Borbálára maradt.. 1852. január 22-én Borbála levelet 
intézett Toldy Ferenchez, melyben a következőket írja: „Ha talán érdekes-
nek vélné, tisztelt titkár úr, a boldogult férjem hátrahaaggyyott könyvtárát, 
amely nem csekély számú tudományos (tartalmú könyvekb ől áll, vagy a 
Magyar Tudós Társaságnak, vagy más valakinek, ki a tudományosság 
szempontjából azt bírni óhajtaná, elszerezni: úgy egész kézséggel meg-
küldeném a könyvek lajstromát a mértékletes árjegyzékkel együtt. Ki is 
tisztelettel vagyok: Bárány Borbála." 

Ebből a könyvvásárból azonban nem lent semmi. Bár ugyancsak Bor-
bálának a leveléből tudjuk, hogy Bárány könyvei között voltak olyan 
ritkaságok is, mint „Friziusnak 1574-ben egész levélre nyomtatott diák-né-
met dikcionáriuma" is, amelyet e sorok írója nemrégiben egy zrenjanini 
magángyűjteményben látott. 

Minthogy a vételre felajánlott könyvtárat az Akadémia nem vette 
meg, így Borbála az értékes magánkönyvtárat 1854. július 8-án a Wo-
chenblattban közzétett apróhirdetés útján próbálta eladni. Sajnos ez al:ka- 
lommal kevés könyv kelt el, s Borbála megunva már a sok ajánlgatást, 

'a megmaradt könyveket, egyéb ingóságokkal együtt, férje unokaöccsének, 
Bárány Dezsőnek küldte Miskolcra. A szomorú emlékezetű  miskolci árvíz 
alkalmával a könyvtár elpusztult. Bárány Dezső  1882. augusztus 19-én kelt 
levelében a követtkezőket írja Szentkláray Jenőnek: 

,Nagybátyámnak birtokomban volt ,munkái,  könyvei és ingóságai 
közül az árvízkövetkeztében egyetlenegy sem maradt meg". 

Igy veszett el szinte nyomtalanul az els ő  bánáti tudományos magán-
gyűjtemény, amelynek Zrenjaninban eladott darabjai még itt-ott felbuk-
kannak néha a magánkönyvtárakban vagy a gy űjtőknél. 

A kezdetben említett Pápai-Páriz Ferenc-szótár a szerencsés véletlen 
folytán megmenekült a pusztulástól, s a vers mellett meg őrizte Bárány 
Ágoston emlékét is, amely ha el is halványult az elmúlt másfél század 
alatt, azért nem veszett el teljesen. 

Végezetül ide illenek Lauka Gusztávnak 1885-ben, Bárány Ágoston 
emlékünnepére írt verssorai: 

Még egy emberölt ő  sem szállt el felette, 
Már a feledésnek karja nyúlt felé, 
És világa mellett az elismerésnek, 
Akik őt keresték — sírját sem lelék. 
De bárhol nyugodjék! m űvei értéke 
Lesz az ismeretlen sírhalom emléke! 



DESI ÁBEL 

SOLOHOV KÉRDŐJELEI 
AZ 1RÓ HALÁLA ALKALMÁBÓL 

A nagy írók halála nem zárja le az életmű  további kibontakozásának és ki-
teljesedésének útjait. A múalkotással való termékeny dialógus csak akkor 
lehetséges, amikor az életmű  és az olvasó közt már nem áll akadályként 
vagy részrehajló segítőként az író személye és a körülötte kialakult fény-
kör vagy árnyékvilág. 

Az író személye, amely emberi közelséget adott a m űnek, most már 
távoli díszletté válik: A tőlünk időben eltávolódó mű  önmagára van hagy-
va és most már egyedül vívja további harcait. Az, ami az írónak egykor 
a segítője és szövetségese volt, egyre távolodik és néha már akadállyá is 
válik. Ugyanakkor az, ami az író életében akadály, el őítélet, hi-
vatalosan irányított vagy kommentált mérce volt, elveszti hatékony ere-
jét és mindjobban a háttérbe szorul. Csak így magyarázható az az örök 
jelenség, hogy az író halála adja meg a tartósabb és öntörvény űbb művészi 
értékelés feltételeit. Most válik el, hogy az egykor magasztalt és nagyra 
értékelt írók és életművek művészi ereje és értéke milyen értékeken vagy 
félreértéseken alapszik. Nagy író csak az lehet, aki nagy írónak számít né-
hány évtizeddel a halála után is. 

A műalkotás sorsa és hivatása, hogy ellenálljon az id ő  romboló és át-
értékelő  hatalmának. Ki kell bírni az idő  hatalmas homokviharát. 

Az író halála után a művek egyedül maradnak. De ha elég er ősek a 
maguk művészi mivoltukban, akkor nemcsak kibírják ezt az időt, hanem 
még jobban megerősödnek és megtisztulnak. 

Solohovnak megadatott az a kivételes  sors, hogy ezt a folyamatot 
részben már életében átélhette. Az egykori támadások, viták és kés őbb a 
növekvő  elismerések sorát is megélhette. 

Ez az általános elismerés már a mű  megjelenésének a folyamatában 
elkezdődött. A Csendes Don fordítása és népszerűsége még a mű  befeje-
zése előtt elkezdődött. A regény német és francia fordításai már a két 
világháború közötti időben elkezdték a nemzetközi elismerés folyamatait 
Ezt a. nemzetközi elismerést és értékelést fejezte ki az 1965-ös Nobel-díj is. 

De Mihail Solohov (1905-1984) életműve ezenkívül is tele van többé-
kevésbé látható kérdőjelekkel és többféle magyarázatot kínáló interpretá-
ciós kísérletekkel. 

Az első  kérdőjel és további elemzést igénylő  tény Solohov igen ko-
rán és robbanásszerűen kiteljesedő  irói tehetsége. Solohov még csak 25 
éves, amikor már két novellás kötet és a Csendes Don első  és második 
kötete van mögötte. Két év múlva pedig kiadja a Feltört ugar első  köteté* 
is. Amikor végre megjelenik a regény befejez ő, negyedik kötete is, akkor 
még mindig csak 35 éves. Ezek a művek egymagukban is elegendőek a 
világhír és a tartós irodalmi értékek megalapozására. (Itt meg kell je-
gyeznünk azt is, hogy korunkban csak két írónak sikerült ilyen fiatalon 
remekművekkel elkezdeni pályáját. Thomas Mann 25 éves korában adja 
ki a Buddenbrook-ház című  nagy családregényét. A második világháború 
után pedig Norman Mailer szintén 25 éves korában adja ki a Meztelenek 
és holtak című  nagy háborús regényét.) 

Solohov életútja 1940-ig, tehát a Csendes Don befejezéséig példátlan 
írói teljesítményt jelent. Ez volt életének nagyobb és gazdagabb korszaka. 
És ha ehhez hozzáadjuk az egész kés őbbi időszakot (vagyis a hátralevő  
nagyobbik korszakot), 1940 és 1984 k zött, akkor mindjárt az t űnik szembe, 
hogy ekkor nem adott ki teljesen új és teljesen befejezett m űvet. A Fel-
tört ugar második kötete 1960-ban hagyja el a nyomdát. A hazáért har-
coltak című  regénye szinte fejezetként íródik, de Solohov haláláig eb-
ből csak mintegy 200 oldalnyi rész jelenik meg. (A m ű  magyar kiadása 
203 oldal.) 
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Solohov írói teljesítményét csak akkor tudjuk igazán megérteni, ha 
számot vetünk azzal a ténnyel is, hogy a RAPP (a proletárírók szövetsé-
ge) a maga ultrabaloldali radikalizmusával Solohov műveiben is irknbb 
az akkori sablonok szerint a politikai hibákat és a hivatalos vonaltól el-
térő  írói megoldásokat támadta. Solohovban akkor gyanús útitársat és kulák 
írót láttak, aki védelmezi a fehérgárdistákat és nem érti a falu szocialista 
átalakulásának a folyamatát. Ezek a támadások csak 1932, vagyis a RAPP 
feloszlatása után szűntek meg. Ekkor jelenik meg a Feltört ugar első  kötete 
is, amely sokban hozzájárult ahhoz, hogy Solohov írói helyzete tisztázódjék. 
Egyben ez is tette lehetővé, hogy a további kötetek is megjelenjenek. Ma 
már tudjuk, hogy Solohov ezekben az években sokat panaszkodott az őt 
támogató és felfedező  Szerafimovicsnak, hogy milyen nehezen megy a 
további kötetek kiadása. Az akkori trockista perek idején Solohovot le 
akarják tartóztatni, ezért ezekben az id őkben bujdosásra kényszerül. 

A háború éveiben haditudósítóként vesz részt a harcokban. Ekkor 
írja: A hazáért harcoltak című  regényét. A regény első  fejezetei 1943-ban 
és 1944-ben jelennek meg a Pravda hasábjain, Ezeket a fejezeteket foly-
tatja és bővíti minduntalan, de hogy e folyamatban meddig jutott el, azt 
majd csak a hagyaték rendezése és kiadása után tudjuk meg. 

. Jól tudjuk azonban, hogy Solohov nagyon komolyan vette e regényének 
a megírását és megjelentetését. Amikor Szergej Bondarcsuk filmre vitte a 
regényt, 1974-ben, Solohov tevékenyen részt vett a forgatókönyv ki-
dolgozásában. Ezt a_ háborús  tematil ' felem méltán-híressé vált 
kisregényében, az Emberi sorsban is. (E regényt szintén Bondarcsuk filme-
sítette meg 1959-ben.) 

Solohov két nagy művéből már előbb `'film készült. A Csendes Don 
filmváltozata 1957-58-ban készült el Szergej Geraszimov rendezésében. 
A Feltört ugar című  filmet Aleksandar Ivanov rendezte 1959-60-ban. 

Solohov háború utáni munkásságának - • : kellemes meglepetése 
volt, hogy csaknem harmincéves szemet után, 1' Č  + ban kiadta a Feltört ugar 
című  regényének második kötetét. Amint tudjuk, azokban az években Hrus-
csov volt a párttitkár, és ő  személyesen is szorgalmazta e művek megírását 
és megjelenését. Személyes közbenjárásának köszönhető, hogy Szolzsenyi-
cin úttörő  műve, az Ivan Gyenyiszovics egy napja is megjelent. 

Solohov háború utáni éveinek nagy titka tehát az, hogy a hazai és 
nemzetközi elismerések és a nagy hírnév mellett is miért irt oly keveset 
és azt is milyen nagy huzavonák után adta ki. Életének ebben a szakaszá-
ban kiadta a Feltört ugar második kötetét, közreadta A hazáért harcoltak 
néhán fejezetét és az Emberi sors című  kisregényt. Ez tehát 44 évi írói 
munkásságának látható része és mindez csupán kb. 500 oldal. Ha ehhez 
összehasonlításként hozzáadjuk a több mint 2000 oldalnyi m űvet, amelyet 
1925 és 1940 közt, vagyis 15 év alatt írt, akkor azt látjuk, hogy sokkal ne-
hezebb körülmények közt, sokkal rövidebb id ő  alatt több mint kétezer 
oldalt írt és adott ki, ezzel szemben a háború utáni sokkal hosszabb idő-
szak alatt összehasonlíthatatlanul kevesebbet írt, illetve adott ki. 

Hogy a tények mögött milyen életrajzi és kortörténeti események és 
társadalmi tények vannak, azt még nem ismerjük. A legnagyobb rejtély a 
kézirati hagyaték. Vagyis az a kérdés, hogy mindabból, amit megírt, mit 
publikált. 

Ezekben az években Solohov minden állami kulturális elismerést és 
tisztséget megkap. E mellett kiérdemelte a világhírt is. Az akadémia már 
1939-ben tagjává választja. A háború után képviselő  lesz és Hruscsov alatt 
és után is tagja lesz a párt központi bizottságának, végül pedig, 1965-ben 
elnyeri a Nobel-díjat. 

Külföldi utazásai alatt néhány nyilatkozatában elmondta azt is, hogy 
egykor kulák írónak tartották és hogy le is akarták tartóztatni. De ugyan-
akkor hazai nyilatkozatai hangnemben és tendenciában merőben külön-
böznek ezektől a kijelentésektől. Így például megtámadja Paszternakot, 
amikor az Nobel-díjat kap 1957-ben és kés őbb Szolzsenyicint is élesen 
bírálja. 

Solohov életének és tevékenységének a legtöbb kérdést felvet ő  
szaka éppen ezekre a háború utáni évekre esik. A hazáért harcoltak : című  
regényében szó esik a sztálinista korszak pereiről is. A regény egyik sze- 
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replője épp az internálótáborból került a frontra és mint tábornok har-
colta végig a háborút. (Hasonló sorsot dolgoz fel Konsztantin Szimonov 
szovjet író is háborús trilogiájában.) Amint tudjuk, a híres háborús mar-
sallok közt is volt néhány, aki az internálótáborból került egyenesen a 
vezérkarba. Igy például a leghíresebb szovjet marsallok egyike, Konsztan-
tin Rokoszovszkij is. 

A további kutatások érdekes kérdése lehet a megjelent művek és a 
kézirat összehasonlító vizsgálata. (A Csendes Don kézirata miben különbözik 
a znegjellent változattól és végül a második átdolgozott kiadástól.) 

Solohov harca a művészi kifejezés szabadságáért folyik, de ezzel 
párhuzamosan folyik az a politikai átirányító harc is, amelynek a célja, 
hogy Solohov életművét minél jobban beillessze a hivatalos ideológiai áram-
latokba és felhasználja azokat mint a hivatalosan értelmezett szocialista 
realizmus argumentumait és tényeit. Solohovnál már életében elkezd ődik 
az a folyamat, amelyet szentté avatási pernek nevezünk. Ez a folyamat 
mindig azzal a céllal indul meg, hogy az általánosan elismert és népszer ű  
írókat hivatalos szentekké nyilvánítja és beillessze őket a szentek képtá-
rába, a történelmi példák múzeumába. 

Solohovon kívül egyedül Gorkij lett már életében példakép és nem-
zeti klasszikus. Ez a szentté avatási folyamat azt jelenti, hogy az egykori 
áldozatok és ártatlanul kivégzett írók (Babel, Pilnyak, Mandelstam) most 
íme hivatalos és nagyra becsült klasszikusok lesznek épp a szocialista re-
alizmus ideológiai megvilágításában. 

Solohov nagy regénye végül újból felveti a modern regény és a nagy-
vonalú epika számos alapkérdését. Mennyiben lehet és hogyan lehetséges 
ma nagy formátumú a nagy térben és időben kifejeződő  műalkotás? Meny-
nyiben lehet ez korszerű  és az irodalom fejlődésének folyamatában tény-
leges lehetőségeket és igényeket megvalósító alkotás? 

A műalkotások formáját és értelmét azonban sohasem lehet el őre 
meghatározni és normaként felállítani. Minden nagy alkotás öntörvény ű  
és a fennálló normáktól és ítéletektől függetlenül jön létre. Minden m ű-
alkotás így csakis önmagával áll szemben. Önmaga kell hogy megadja 
a saját értékét és értelmét. Az el őbbi eredmények nem határozzák meg 
és ő  sem ad útmutatást és mércét a következ ő  alkotásoknak. A nagy epika 
nagyságát nem a terjedelme adja meg, hanem az ebben az epikában meg-
valósuló totalitás az emberi életről, a közösségi életről, az emberi kapcso-
latok, a munkafolyamat és az élet harcainak a történelmi távlatában. 

A hagyomány és a modernség kérdése is e folyamatban egészen más 
értelmet nyer. A nagy művészi alkotások — a maguk művészi erejével, 
emberi és művészi világával — mindig áttörik a formai kérdések kor-
látait. Az ilyen műveket olvasva mi is megfeQedkezünk arról, hogy most 
milyen művészi koncepció, stílus vagy politikai program keretében kelet-
kezett és hogyan viszonyul hozzájuk. A nagy m űvek esetében tehát fölös-
leges formalitásnak, szőrszálhasogatásnak tűnik a stílus, a szerkezet for-
mai elemzése és osztályozása. 

Minden nagy mű  tehát semmibe veszi és felrúgja az előbbi korszakok 
hagyományait, szabályait és igényeit. 'Új normát és mércét teremt, de csak 
önmaga számára. 

Solohov életműve három nagy mű  pilléreire épül, és mint egy ha-
talmas híd ível át a folyón. Igy lesz az els ő  háború, a forradalom és a 
polgárháború korának nagy eposza az első  pillér. Folytatása időben a 
tíz évvel későbbi eseményeket szólaltatja meg. A harmadik mű  szintén 
tíz évvel későbbi időszakot, a második világháború korát örökíti meg. 

Solohov élete és tevékenysége tehát csak részben ismeretes. A továb-
bi évek és évtizedek feladata és lehet ősége, hogy feltárja az ismeretlen 
kéziratok és kortörténeti tények világát. És ha majd teljes egészében meg-
jelenik és hozzáférhet ővé válik az író kézirati hagyatéka és levelezése, 
akkor mondhatunk csak tartósabb ítéletet egy életmű  értelméről és to-
vábbi irodalmi hivatásáról és sorsáról. 

Kíváncsian várjuk az elkövetkező  évtizedek kutatásainak és ér-
tékeléseinek az eredményeit. Vajon mit fogunk még megtudni Solohov 
életének és munkásságának ismeretlen részeir ől? 
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PATÓ IMRE 

EMLÉKEZŐ  ÍRÁS A HÉTRŐL-HÉTRE 
JUBILEUMA ALKALMÁBÓL 

A Híd indulásának évében — csupán egy hónappal előzve meg — 1934 
áprilisában látott napvilágot a Hétről- Hétre című  irodaalmi hetilap vagy 
ahogyan az impresszum hirdeti: „vasárnapi magazin" els ő  száma Sza-
badkán [Kiss Vilmos] Magister szerkesztésében. 

A harmincas évek elején, de korábban is, igen gyakori jelenség vidé-
künkön a lapalapítás. Ezzel szemben igen csekély azoknak a lapoknak a 
száma, amelyek akár egy egész vagy netán több évfdlyannot is megértek 
volna. 

Ilyen vonatkozásban igen gyakran az ifjúságnak jut a kezdeményező  
szerep: a sajtó hasábjain is hallatni kívánja haté 'át, az át érintő  kérdé-
sekkel — iskolaügy, pályaválasztás, munkanélküliség stb. — kíván szerve-
zetten is foglalkozni. Az ifjúság törekvései elsősorban nem irodalmi, 
hanem az ifjúságot érintő  — vagy nem csupán az ifjúságot érintő, hanem 
tágabb . r A I • kérdése fo~-- mozgalmi 
lapokban nyilvánulok meg. 

A Híd megjelenését az őrtűz többszöri próbálkozása előzte meg, de 
megjelent közben még a Vajdaság és (annak közvetlen folytatása) a 
Tovabb is. Ez utóbbi Laták István szerkesztésében, ugyanakkor munka-
társai között tudjuk Pap Pált is. 1933-ban, a Tovább betiltása után indult 
az ugyancsak rövid életű  Kritika, majd valamivel később, 1935 decemberé-
ben Schwalb Miklós próbálkozott Kultúra cím ű  irodalmi és művészeti 
folyóiratával. Azonban ez a folyóirat is csupán két számot érhetett meg. 

A vajdasági irodalmi lapoknak ismét más vonulata van: a Kalangya 
egyenes utódja az 1928-ban Csuka Zoltán szerkesztésében indult Képes 
Vasárnap „illusztrált társadalmi hetilap" Vajdasági írás című  irodalmi 
mellékletének, amit már Szenteleky szerkesztett. A felsorolásba kíván-
kozik még a Reggeli Újság irodalmi melléklete 1930-1932-ben, A Mi Iro-
dalmunk, továbbá a Szabadkán 1937-ben indullt Jugoszláviai Magyar írás is. 

Nagyszerű  célkitűzéssel indult a Hétről-Hétre — és nagyon csekély 
anyagi tókévei, ami a korabeli lapokra általában jellemző, ugyanakkor 
rövid életüket is nagyrészt ez magyarázza — „egy füzér jugoszláviai író-
nak" olvašótábđrt biztosítani, közelebb hozni őket a közönségükhöz. A 
bevezető  sorok szerint: „ ... nem üzleti vállalkozás, ... hanem kultúrakció" 
volt ez a kezdeményezés. 

„Szerény formában; sokak szemében biztosan kissé szerény tartalom-
mal is indultunk" — mondja a bevezető  cikk írója, majd így folytatja: 
„de érzünk magunkban elegendő  lendületet. Hit is ég bennünk! ... hit, hogy 
néhány gondolatunk, amelyet a viszonyok mostoha volta miatt másutt 
talán ki sem fejezhetnénk — visszhangra talál". 

A Kalangya ekkor már a harmadik évfolyamában járt. És mint aho-
gyan a Kalangya körül nem alakult ki világszemlélet tekintetében egysé-
ges írói tábor, ezt a Hétről-Hétre köré csoportosult írókról sem mond-
hatjuk el. Már csak azért sem, mert a Hétr ől-Hétre alkotói tábora a 
Szirmai által megszigorított mércék alkalmazása idején alapvet ően a 
Kalangya táborából verbuválódott. 

Mindenképpen meg kell azonban jegyeznünk, hogy a Hétr ől-Hétre kö-
rében a vezető  szerepet olyan közismerten baloldali — vagy legalábbis 
haladó nézeteikről, állásfoglalásukról ismert — írók, költők es publicisták 
vitték, mint amilyenek: Atlasz János, Borsodi Ferenc és Lajos, Boschan 
Sándor, Debreczeni József, Garay Béla, Gál László, Gergely Boriska, 
Herceg János, Kázmér Ernő, Kolozsi Tibor, Krausz László, Laták István, 
Sulhóf József, Schwalb Miklós, Sugár András, Szegedi Emil, [DánieO 
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György] Szentgyörgyi László, Tóth Bagi István és mások. Éppen ezért a 
lap helyének és arculatának meghatározásakor elmondhatjuk, hogy az 
említettek a lap haladó vonásainak a kialakítói. „ ... értékeket mentett 
át, újonnan érkezettek feltűnését regisztrálta, és becsületes polgári módon 
értelmezett haladó gondolatot terjesztett" - állapítja meg a lapról Maj-
tényi Mihály a Szikra és hamu című  kötetében. A lapnak ez a jellemzője 
még szembetűnőbben jelentkezik az I. évfolyam utolsó hónapjaiban, illetve 
a lap II. évfolyamában, amikor már Schwalb Miklós a felel ős szerkesztője 
és kiadója. 

Hasábjain helyet adott ez az orgánum olyan vallomásoknak is, mint 
amilyen Laták István A kritikáról c. írásában olvasható: „Dialektikus ma-
terialista vagyok. De ; ahelyett, hogy a helytelen közfelfogás szerint, más 
nézetűek alkotta ` értékek megértésétől dogmatikusan elzárva lennék, vi-
lágnézetemnek megfelelőleg, magamba olvasztóan, gazdagodón, minden 
használhatót átalakítóan értek meg és becsülök meg értékeket." A koráb-
biakban már hangsúlyoztuk, hogy a lap indulása és Szirmai Károly 
irodalompolitikája között világosak az összefüggések. Szirmai szigorúan 
ítél, és ezt 1934 című  beszámolójában ki is mondja: „A múlt évben tovább 
folytattuk harcunkat irodalmunk színvonaláért. Ez természetesen a kiros-
táltak új tömörülésére vezetett. Távol áll t őlünk, hogy tevékenységünket 
[helyesen: tevékenységüket!) bfráljuk, mivel irodalmi törekvéseinket nem 
érintik." 

Szirmai tehát tudomásul veszi az új lapjelenlétét, a „kirostáltak" 
tömörülését. A történtekkel szembe saját szilár szerkesztői koncepcióját 
állítja. Határvonalat huz a két lap közé. Ridegen, keményen, visszavonha-
tatlanul. Ugyanakkor mellékes jelenségnek is tekinti az egész ügyet, be-
számolójában ezért nem is foglalkozik vele hosszasan, csupán cikke 
utolsó soraiban regisztrálja az eseményeket. Szirmai szerkeszt ői elveinek 
ez a tétele nem a beszámoló írásának id őpontjában fogalmazódott meg 
— ez már az élő  gyakorlat leszögezése volt. 

A „kirostáltak" nem hagyták szó nélkül Szirmai cikkét, heves vita 
és sértődés volt a válasz. 

Az új tömörülés tehát megtörtént. A „kirostáltak" lapot alapítottak, 
a Kalangya pedig a meghirdetett színvonal érdekében ebben az időben 
fokozottabb mértékben jelentet meg írásokat külföldi szerzőktől. Ez azon-
ban nem jelenti azt, hogy a Hétről-Hétre színvonal alatti — csupán má-
sodrangú — irodalmat publikál. 

Ha bizonyos tekintetben mérce is a Kalangya, a Hétről-Hétre még-
sem hasonlítható, mégsem mérhető  össze vele. Illetve ha hasonlítani, ösz-
szemérni akarunk, tudnunk kell azt, hogy a Kalangya — mint már koráb-
ban mondottuk — ebben az időben igen jelentős Vajdaságon kívüli 
irodalmi termést publikált, másrészt a Hétr ől-Hétrének (igen terjedelmes) 
hetilap lévén, délszláv szerzők (Jovan Dučić, Gustav Krklec, Branislav Nu-
šić, Veljko Petrović, [Mate Balota] Mijo Mirković  és mások) műveinek 
fordításai mellett csaknem kizárólagosan vajdasági magyar íróktól a Ka-
langya anyagának mintegy négyszeresét (!) kellett havonta begy űj-
tenie. Ebből adódik, hogy esetleg gyengébb írások ` is megjelentek a lapban, 
meg abból is, hogy Magister tudatosan szólaltatott meg kezdő  tollforgató-
katíróvá nevelés céljából. (Szenteleky-példa?) A Hétráf-Hétre postájában 
megismétlődik a felhívás: „A Hétről-Hétre helyet pad azoknak a tollforga-
tóknak, akik eddig nem jutottak írásaikkal a nyilvánosságra. " (A szer-
kesztő  ugyanakkor arra is kéri őket, ha elküldik a kézirataikat, „írják 
meg egyúttal azt is, hogy melyik íróval kívánják elolvastatni munkájukat".) 
Amikor erről a kérdésről szólunk, tudnunk kell azt is, hogy a Hétről-Hétre 
nem is akart riválisa lenni a Kalangyának. S őt, előfizetőket is gyűjt, 
illetve előfizetéseket továbbít annak „az egyre er ősbödő  szívveréssel fej-
lődő, izmosodó" folyóiratnak, amely ; már kapott megfelelő  erkölcsi és 
anyagi erőt a közönség intelligens rétegeit ől", és amely „már nem gyökér-
telen utópia itt nálunk". Nem is a hírverés, a propaganda érdekében 
teszi ezt a Hétről-Hétre szerkesztősége, hanem „abból a kötelességér-
zetből, amivel a Hétről-Hétre írói tartoznak egyetlen folyóiratukkal 
szemben". 
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Hasonlóan baráti szálak fűztek a Hídhoz is a lapot, minden újabb 
Híd-szám megjelenéséről tájékoztatta a Hétről-Hétre olvasóit. Ennek az 
önzetlen megnyilatkozásnak a viszonzásaként a Hídban is jelentek meg 
ismertetések a testvérlapról. 

Vasárnapi magazin volt a Hétről-Hétre, hetilap, és hét hónapon át 
meg is jelent pontosan, minden héten. Novembertől kezdve azonban már 
kéthetenként kettős számokban jelenik meg. Az addig 36 nagy formátumú 
oldal helyett 44 oldalon ezentúl „a kimondottan szépirodalmi közlemények 
és jugoszláv irodalmi művek fordításán kívül" a szerkesztőség bővebben 
foglalkozik „világeseményeikkel" is. 

A Hétről-Hétre szerkesztői igyekeztek a lapnak minél nagyobb olva-
sótábort biztosítani, ennek a célnak rendelték alá a szerkesztési koncep-
ciókat is.Időnként vidéki városokban irodalmi esteket rendeztek, ame-
lyeken a lap ` munkatársai és meghívott el őadóművészek is felléptek: A 
lap rovatainak a kialakítását is ezek a célok sugallták. Az igen terjedel-
mes (előbb 30, később 36 oldalnyi terjedemű) irodalmi rovatban a hazai  

ar szerzők művein kívül jelentős helyet kapott a délszláv kortárs 
irodalom bemutatása is. Helyet kapott az állandó könyvkritika, az id ő-
szerű  politikai események bemutatása, Moziélet (filmkritika), Asszonyok-
nak (divat, kozmetika, konyhaművészet) , keresztrejtvény, valamint bőséges 
képanyag a hét hazai és külföldi eseményeinek bemutatására. Teret szen-
teltek az amatőr színjátszásnak is: kritikailag értékelték .a bemutatókat, 
tanácsokkal -látták–el a színjátszó- csoportokat: zabadrea 
virágzó zenei életéről, a Figyelőben pedig ismertetéseket olvashatunk a 
fontosabb jugoszláv lapokról. 

Végül, de nem utolsósorban, említésre méltó a lap képzőművészeti 
rovata, amelyben Balázs G. Árpád, Csuthy Csincsák Elemér, Hangya And-
rás, Husvéth Lajos, Kovács Sztrikó Zoltán, Neogrády Rudolf és Oláh 
Sándor alkotásait mutatták be az olvasóknak. 

A II. évfolyamot rövid szerkesztőségi cikk vezeti be, szerényen, szinte 
bocsánatkérően, hogy a lap a jóslatok ellenére, amelyek tíz számnál 
többet nem ígértek, még mindég fennáll. De a cikkíró nem hallgatja el, 
hogy baj van az előfizetőkkel: jelentős hányada nem fizet pontosan. Pedig 
ez a fennmaradást, a létet jelentené. Ezért a cikk utolsó bekezdését kövér 
betűkkel szedették: „Arra kell kérnünk olvasóinkat, hogy hátralékaik ki- 
egyenlítésével s az előfizetésük megújításával tegyék lehet ővé, hogy mie-
lőbb ismét hetenként jelenhessünk meg, s beválthassuk minden ígére-
tünket ... Ez egyelőre a lap célja, hogy jót, szépet, hasznosat nyújtson ..." 

A Hétről-Hétre szerkesztősége nem sokáig munkálkodhatott már a 
meghirdetett célok érdekében. A lap nem agonizált hosszan: nem kérte a 
járandóságokat patetikus szöveg kíséretében, nem is hirdette meg a véget, 
egyszerűen, a II. évfolyam 11-12. számával, 1935. március 24-én megsz űnt. 
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ÉGTÁJ  

PATÓ IMRE 

RÉGI ÍRÁSOKAT OLVASUNK... 

4. AZ ÚJVIDÉKI MUNKÁSOTTHON ÉPITÉSÉNEK MEGHIÚSITÁSA 
1926-BAN 

A két háború közötti forradalmi munkásmozgalom, illetve ezen belül a 
szakszervezeti mozgalom egyik legéget őbb kérdése a munkásotthonok kér-
dése volt. Az ugyanis, hogy a szervezett munkásságnak — az esetek túl-
nyomó többségében — nem volt olyan otthona, ahol összejöveteleit meg-
tarthatta volna, illetve művelődési és társas életét kifejleszthette volna. 

Az esetek többségében szakmák szerint csoportokra forgácsolva kocs-
mákban húzódhattak csak meg. Ez a fennálló rendszernek így — és csak 
így! — felelt meg: egyrészt a polgári réteg el őtt a munkásosztályt ezzel 
is igyekezett lejáratni, mondván, hogy komolytalan kocsmázó tömeg csu-
pán, másrészt úgy vélték, szétszórtan, felaprózottan kisebb veszélyt je-
lentenek a rendszerre nézve, hiszen így jóval nagyobb er őfeszítésbe került 
az akciók egységes, eredményes szervezése. 

Persze történtek próbálkozások arra nézve, hogy a szakszervezetek 
változtassanak a helyzetükön, de a rendszer éber őrei mindig megtalálták 

nyilvánvaló törvényszegések árán is — annak a módját, hogy a helyzet 
semmit se változzon. 

Ilyen példa az újvidéki munkásotthon építésére tett el őkészület is 
1926-ban. 

1925-1926 telén, akcióbizottság alakult Újvidéken munkásotthon föl-
építésére. Téglajegyeket árusítottak és önkéntes adományokat gy űjtöttek 
mindaddig, amíg a rendőrség szokatlanul nagy pénzbírsággal — a bizott-
ság öt tagját 2000-2000 dinárral, csaknem egy egész évi fizetés összegével 

nem sújtotta. 

Az I. fokú ítéletet megfellebezték a Városi Tanácsnál, s őt Polgár 
András az ügyet teljes egészében magára vállalta, de semmit sem hasz-
nált. A II. fokú ítéletet a Belügyminisztériumnál fellebbezték meg ugyan-
csak eredménytelenül. Ezután már csupán a pénzbírság kifizetése vagy a 
börtönbüntetés letöltése maradt hátra. Kísérlet történt, hogy az államta-
nácsnál kieszközöljék az ügy újratárgyalását, de ez ugyancsak eredmény-
telen maradt. 

Hiába történt hivatkozás arra, hogy a hatóság által jóváhagyott mű-
ködési szabályzatban benne van az önkéntes adományok gy űjtésének a 
lehetősége, a fellebbezésekben hiába fedik fel kézzelfoghatóan az ítélke 
zések során elkövetett egyéb törvényszegéseket, semmit sem változtat a 
helyzeten csak azért, mert a szervezett munkásság egységbe tömörülve 
még veszélyesebb ellenfele lett volna a rendszernek. 

Jegyzőkönyv 

Polgár András Kamenicai utca 24. szám alatti lakásában végrehajtott ház 
kutatásról. 

Az Újvidéki Rendőrfőkapitányság Biz. 127/926 számú végzése alap-
ján alulírottak a 'mai napon 12 és 13 óra között házkutatást hajtottak vég- 
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re Polgár András Kamenicai utca 24. sz. alatti házának valamennyi helyi-
ségében azzal a gyanúval, hogy nevezettnél gyanús tárgyak és államellenes 
iratok vannak, amikor is a következőket találtuk:  

Egy körbélyegzőt az alábbi felirattal: „A Független Szakszervezetek 
Otthona Építő  Bizottsága Újvidék"; 

11888 bélyegecskét, mégpedig: 

7999 dibat 2,1/2 dinár és 
3789 darabot 5 dinár darabonkénti névértékben ,bélyegz őként" fel-

irattal 1 tégla; 
111 darab részjegyet egyenként 300 dinár névértékben; 
114 darab részjegyet egyenként 200 dinár névértékben; 
809 darab részjegyet egyenként 100 dinár névértékben; 

5 darab blokkot különféle jegyzetekkel; 
3 darab írófüzetet különféle feljegyzésekkel; 
1 darab betűrendes mutatót (indexet); 
1 darab fadobozt; 

1096 dinárt készpénzben és 
1 felhívást „A volt Osztrák—Magyar Monarchia német és magyar 

munkásaihoz a munkásotthon felépítése ügyében". 

A házkutatásnál jelen volt a tulajdonos is, és valamennyi fönt felso-
rolt talált dologról átvételi elismervényt kapott. 

A jegyzőkönyv a helyszínen készült és iratott alá. 
Újvidék, 1926. márc. 27. 

Jelen vannak: 
Milovan (a családnév 
olvashatatlan) 
28. sz. rendőr 

Másolat: 
Szám: 425/926; kihágás. 

Polgár András 

A házkutatás végrehajtói: 
Antun Mohorović  

rendőrségi tisztviselő  
Aleksandar Stojić  

városi nyomozó 

Jegyzőkönyv 

készült az Újvidéki Rendőnkapitányságon, mint az I. fokú rendőri 
büntetőbíróság előtt megtartott tárgyaláson 1926. március 18-án. 

Jelen vannak: 
a rendőrségi büntető  bíróság részéről: 
Alek4s. Mohorović 	 Felek, tanúk, szakértők: 
mint jegyző : 	 •/' 

/' 

A rendőrségi büntetőbíró, miután felolvasta a vádiratot, megnyitja a 
tárgyalást és megállapítja, hogy a beidézettek megjelentek. 

Miután a tanúk (és a szakért ők) a rendőrségi büntetőbíró felhívására 
elhagyták a tárgyalótermet, a rend őrségi büntetőbíró az ügy állásáról szól, 
és felhívja a felek figyelmét a jogaikra. 

Majd felszólítja Polgár András vádlottat, aki az általános kérdésekre 
válaszol: 

1. A vádlott neve: Polgár András. Születési helye: Újvidék. Foglalko-
zása: asztalossegéd. Nyilatkozata katonakötelezettségér ől: Letöltötte az 
osztrák—magyar hadseregben. Családi állapota: N őtlen. Lakhelye: Újvidék, 
Kamenicai utca 24. Vagyoni állapota: Vagyontalan. Volt-e büntetve, 



miért? Előbbi büntetését nem ismeri el, noha büntetve volt az Őfelsége 
Sándor király elleni merényletért 7 hónapi vizsgálati fogsággal. 

A -  rendőrségi bűntetőbírónak arra a kérdésére, hogy megértette-e a 
vádat, a vádlott kijelenti: A vádat értem, azonban nem érzem magamat 
bűnösnek. Ez év január 31-én megválasztottak a Munkásotthon épít ő  bi-
zottságának II. Ipenztánasává. Az Újvidéki Munkásotthon épít ő  bizottsága 
12 tagból ll, jóllehet 2 tagja még nem kezdte meg a tevékenységet, mivel 
a férfifodrászok albizottsága ezzel nem értett egyet. 

A bizottság elnökből, alelnökből, titkárból, 2 pénztárosból, 2 pénzügyi 
ellenőrből és 6 megbízatás nélküli bizottsági tagból tev ődik össze. Az elnök: 
Mladen Đorđević; a titkár: Javan Oros; a pénztárosok: Müller Gáspár és 
Polgár András; pénzügyi ellenőrök: Drach Jakab és Sigmund Ferenc; bi-
zottsági tagok: Papp Bálint kőműves, Telep 20.; Grozdić  Dragutin asztalos; 
Sípos János fényező  és Gojko Obrenavić  cipészsegéd. 

A bizottság nem kért egyetlen illetékes hatósági szervt ől sem sem-
miféle építési engedélyt az említett otthon építéséhez, sem az adományok 
gyűjtéséhez, mert úgy rGudta, hogy az szükségtelen, meg dr. Handler ügy 
védtől is úgy értesültünk. Megjegyzem azonban, érdekl ődtünk a Pénzügyi 
Igazgatóságnál, hogy kell-e valamiféle illetéket fizetni a bélyegecskék és 
a részjegyek után, ahol azt a választ kaptuk, hogy ilyen dolgok után nem 
kell illetéket fizetni, mivel ezeket önkéntes adományoknak tekintik. 

Továbbá ugyancsak érdekl ődtem Schiff Abrahámnál is, mivel a zsi-
dók is építenek maguknak valamilyen otthont, és ő  ott bizonyos tisztség-
viselő, ezért kértem tőle felvilágosítást, kell-e a rendőrhatóságtól engedély, 
azaz -a zsidók kiváltották-e az említett engedélyt. Schiff erre azt válaszolta, 
hogy az szükségtelen, ők maguk sem kérték, ezért mi is ezen az álláspon-
ton maradtunk és engedély nélkül intéztük az ügyet. 

A cikket és a felhívást, amelyet én állítottam össze és az amerikai 
szakszervezeteknek szántam, nem küldtem el, mivel a bizottsággal még 
nem ismertettem, ugyanis nyilatkoznia kellett volna arról, egyetért-e vele 

Felolvasás után aláírva. 
Kmft. 

Mohorović  s. k. 	Đakov s. k. városi kapitány 	Polgár András s. k. 

Müller Gáspár, Újvidék, Vasút utca 85. szám, 51 éves, r. kat. val-
lású, nős, hat gyermek apja, vagyontalan, foglalkozása szabósegéd, előbbi 
büntetéseit nem ismeri, noha 4 napig vizsgálati fogságban volt bizonyos 
hírek terjesztése miatt. 

A vádat értem, de nem érzem magam bűnösnek. 
Engem január 31-én a Szakszervezeti Tanács kibővített ülésén meg-

választottak az Újvidéki Munkásotthon építésére alakult bizottság I. pénz-
tárosává. 

A Munkásotthon építésére alakult bizottság a jegyz őkönyv szerint 
12 tagú. 

Mivel a Munkásotthon építésére szolgáló bélyegecskék és kötvények 
beszerzésének ügye teljes egészében Polgár Andrasra, az említett bizott-
ság II. pénztárosára volt bízva, ezért csupán mint tag tevékenykedtem. 
28 bélyegecskét kaptam értékesítés céljából: 9 db 5 és 15 db 2 és fél diná-
rosat, amelyekből 5db 5 és 6 db 2 és fél dinárosat értékesítettem. 

Mint ismeretes, a rendőrhatóságtól nincs engedélyünk, úgy intéztük, 
mint ahogyan intézték az elvtársak a háború előtt még 1907-ben, ami a tő-
lem elkobzott magyar kötvényb ől is kitűnik. 

Mohorović  s. k. 	 Müller Gáspár s. k. 

Oros Jovan, újvidéki lakos, Radičević  utca 30. szám, 1896-ban szü-
letett, katolikus vallású, n ős, egy gyermek apja, kőművesmunkás, a kato-
naidőt az osztrák—magyar hadseregben letöltötte, el őző  büntetéseit nem 
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ismeri el, noha 7 hónapra el volt ítélve az őfelsége Sándor király elleni 
merényletben való bűnrészesség miatt. 

A vádat megértettem, de nem érzem magam b űnösnek. 
Az építőmunkások albizottságának az elnöke, sajtómegbízott és ter-

jesztő, valamint az Újvidéki Munkásotthon építő  bizottságának a titkára 
vagyok. 

A bizottság 12 tagból áll, minden szakcsaport albizottságából 2 tag. 
az 1926. jan. 31-én kelt jegyzőkönyv szerint. 

A Munkásotthon építő  bizottságának ülésein én csupán a jegyzőköny-
vet vezettem, a bélyegecskék és részvények beszerzése körül legtöbbet a 
II. titkár, Polgár András tevékenykedett. Ismeretes  a számrumra, hogy a 
bélyegecskék és a részvények elkészültek, de én nem kaptam belőlük ér-
t ékesítésre, mivel túlságosan leköt a munkáslapok terjesztése. 

A munkás-hetilapok közül az alábbiakat kapom: a belgrádi  Or ard-
tiavani radnzkból 30 darabot , a szabadkai Szervezett Munkásokból 9 0, da-
rabot; a zágrábi Borbából 30 és az Organizovani radnikból 50 darabot. 

Az is ismeretes a számomra, hogy a bizottságnak a hatóságtól nin-
csen engedélye az otthon építésére, sem önkéntes adományok gy űjtésére, 
illetve a bélyegecskék árusítására, mivel úgy tartottuk, hogy ezt a tör-
vényeink nem tiltják. 

Mohorović  e: k. 	 Đakov s. k. - 	Jovan Oros s, k. - 
városi rendőrkapitány 

4. Sípos János, 30 éves, újvidéki illet őségű, fényezősegéd, nős, görög-
keleti vallású, katonai szolgálatát letöltötte, Đurđe Brankrnnć  utca 14. szám 
alatt lakik, majd a tárgy felől kérdezve a következőket jelenti ki: 

A vádat megértettem, de nem érzem magam bűnösnek. 
Engem az Újvidéki Munkásotthon építő  bizottságának alelnökévé vá-

lasztottak. 
Polgár András pénztárostól 28 db bélyegecskét kaptam, mégpedig 9 

db 5 és 19 db 2 és fél dinárosat. 
Az említett otthon építéséhez engedélyt a bizottság nem kért a ható-

ságtól, mivel mi, bizottsági tagok azt szükségtelennek tartottuk. 

Mohorovič  s. k. 	 Kmft. 	 Sípos János s. k. 
Đakov s. k. 

városi rendőrkapitány 

5, Dragutin Grozdić, gospođinci illetőségű, nős, egy gyermek apja, 
asztalossegéd, előbbi büntetést nem ismer el, újvidéki lakos, a Despot Jovan 
utcai 17. számú saját házában lakik, majd a tárgy felől kérdezve a követ-
kezőket jelenti ki: 

Engem az Újvidéki Munkásotthon épít ő  bizottságába az ácsmunkások 
választottak be. 

Az említett bizottság pénztárosától, Polgár Andrástól 28 db bélye-
gecskét kaptam értékesítésre: 9 db 5 és 19 db 2 és fél dénárosat. 

Előttem ismeretlen, hogy a bizottságnak tilos pénzt gy űjteni az ott-
hon építésének a céljára. 

Mohorović  s. k. 	 Đakov s. k. 	 Grozdič  s. k. 
városi rendőrkapitány 

6. Mladen Đorđević, 27 éves, görögkeleti vallású, nős, egy gyermek 
apja, vasöntő, előbbi büntetéseket nem ismer el, újvidéki lakos, a Šulc 
maloan mögött az Újteleim lakik. 

Engem az Újvidéki Munkásotthon építő  bizottságának elnökévé vá-
lasztottak. 
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28 db bélyegecskét kaptam eladásra: 9 db 5 és 19 db 2 és fél dinárosat, 
amelyeket itt átadok. 

A bizottságnak nincs engedélye ehhez a vállalkozáshoz semmilyen 
hatóságtól, de nem is kért. 

Mohorović  s. k. 	 Đakov s. k. 	 Mladen Đorđević  s. k. 

Ifj.  Sigmund Ferenc, 29 éves, r. kat., nős, egy gyermek apja, előbbi 
büntetést nem ismer el, újvidéki lakos, Szt. János tér 4. sz. 

Az Újvidéki Munkásotthon épít ő  bizottságának tagjává és pénzügyi 
ellenőrévé a szabómunkások választottak. 

Nem kaptam eladásra bélyegecskéket és kötvényt, azonban kaptam 
egy blokkot önkéntes adományok gy űjtésére az otthon építésének a ja-
vára; a mai napig 220 dinárt gyűjtöttem, amely összeget két részletben a 
pénztárosnak, Polgár Andrásnak adtam át, amint azt a kitépett számo-
zott lapocskák is bizonyítják. 

Mohorović  s. k. 	 Đakov s. k. 	 Sigmund ;Ferenc s. k. 

Gojko Vlaović  (álneve Obrenović), 22 éves, újvidéki születés ű, Pajo 
Milivojšinnál lakik a Fehér szántók (Bele njive) utca 28. sz. alatt. 

A bognárok albizottságának a tagja vagyok, az Újvidéki Munkásott-
hon építő  bizottságának alapításakor a hozzájárulásom nélkül engem is 
tagjává választottak, majd a bizottság megalakulása után 10 napra benyúj-
tottam a lemondásomat, mivel messzire, a Vasút utcába kellett járni ér-
tekezletekre. 

Seralmit sem kaptam értékesítésre, önkéntes adományokat sem gy űj-
töttem, a bizottság egyetlen ülésén sem vettem részt. 

A valódi nevem Gojko Vlaović  és nem Obrenović, mint ahogyan téve-
sen a névjegyzékbe bejegyeztek. 

Mohorović  s. k. 	 Đakov s. k. 	 Vlaović  s. k. 
(Kerče fia, Ćenejről) 

Drach Jakab, 31 éves, r. kat., nős, cipész, újvidéki lakos, Gaj utca 
8. szám alatt lakik. 

Az Újvidéki Munkásotthon építő  bizottságának tagja vagyok pénzügyi 
ellenőzi megbízatással. 

28 db bélyegecskét kaptam eladásra, amelyből 2 db 5 és 11 db 2 és 
fél dináros bélyegecskét adtam el. 

Mohorović  s. k. Đakov s. k. 	 Drach Jakab s. k. 
városi rendőrkapitány 

Papp Bálint kőművessegéd, nős, 47 éves, r. kat. vallású, egy ház 
és (?) birtokosa Újvidéken, előbbi büntetést nem ismer el; (?) telep 22/b sz. 
alatt lakik. 

Az építőmunkások albizottságának a tagja vagyok, így kerültem az 
Újvidéki Munkásotthon építő  bizottságába annak megalapításakor. 

Sem bélyegecskét, sem kötvényt nem kaptam árusításra. 

Mohorović  s. k. Kmft. 
Đakov s. k. 

Papp Bálint s. 
• 

A tárgyalás befejeztével alulírott rend őrkapitány meghozta és kihir-
dette a következő  
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ITÉLETET: 

Az elkövetett kihágás miatt, amely ellenkezik a Belügyminisztérium 
1897, VI. 17-én kelt 35100 számú rendeletének 1. §-ával, ugyanannak a ren-
deletnek a 8. §-át alkalmazva 

elítélem 

Mladen Đorđevićot (6. sz.), Jovan Orost (3. sz.), Sípos Jánost (4. sz.), 
Müller Gáspárt (2. sz.) és Polgár Andrást (1. sz) 2000-2000 dinár pénz 
bírságra vagy 20-20 napi elzárásra; 

Drach Jakabot (9. sz.) és Sigmund Ferencet (7. sz.) 1000-1000 dinár 
pénzbírságra vagy 10-10 napi elzárásra; 

Dragutin Grozdićot (5. sz.), Gojko Vlaovićot (8. sz.) és Papp Bálintot 
(10. sz.) 500-500 dinár pénzbírságra vagy 5-5 nap elzárásra. 

Ezenkívül valamennyien kötelesek ezért az ítéletért okmánybélyeg-
ben 20-20 dinárt fizetni. 

Az Igazságiigy-minisztérium Büntető  Intézeti Osztályának 64168/1922 
sz., valamint az Állami Költségvetés . Vezérigazgatóságának 173108/1922 
sz. leirata alapján a pénzbírságot az Állami Jelzálogbank Újvidéki Fiókin 
nézeténhéI kell -befizetni. 

Egyben a Büntetőtörvény 61. §-a alapján kimondom a házkutatásról 
szóló jegyzőkönyvben feltüntetett talált dolgok elkobzását, amelyeket meg 
kell semmisíteni, az 1096 dinár készpénzt ugyanarra a célra kell felhasz-
nálni, minta pénzbírságot. 

Indoklás: 

Beismerés, súlyosbító körülmény. 
Feltűnő  kerülése annak, hogy a rendőrségen érdeklődjenek szükséges-e 

engedély. Az elnök, a titkár és a pénztárosok ismert kommunisták, ezért 
igazolt a feltevés, hogy a pénzt a fennálló társadalmi rend megdöntésére 
törekvő  szervezet erősítésére használnák fel. 

Ezen ítélet ellen fellebezés terjeszthet ő  be a Városi Tanácshoz e Ka-
pitányság útján az ítélet kézhezvételért ől számított 15 napon belül. 

Újvidék Város Főkapitánysága, 1926.=márc. 29-én. 

Mihaldžić  s. k. 
főkapitány 

Đakov s. k. 
rendőrkapitány mint 

büntetőbíró 

A kiadvány hiteléül, 
Újvidék, 1926. június 17. 	 (olvashatatlan aláírás) 

kiadó 



HERCEG JÁNOS 

KITEKINTS 
NAPLÓJEGYZETEK 43. 

Kicsit talán merész az állítás, de azért próbáljuk elhinni, hogy a sztrugai 
költői találkozóknak ma már világirodalmi visszhangja van. A több mint 
két évtizede megrendezésre kerül ő  lírai manifesztáciok ebben a macedón 
kisvárosban az Ohridi-tóba torkolló fekete Drim partján, 250 f őnyi részt-
vevővel, 39 országból, mint az idén, okvetlen nyomot kell hogy hagyjanak 
az irodalmi köztudatban. Már a nyelvkülönbség áthidalásának kísérleté-
vel is, az éjféli szimpozionolökal, amelyeken egymás után vonulnak fel az 
esztéták és filozófusok, izgalmas előadásokat celebrálva a költészet cél-
járól és értelméről. És a híddal, amelynek közepén` minden évben megko-
szorúzzák az arra éppen legérdemesebbnek tartott költ őt. 

A hídnak ez a jelképes szerepe a szellem embereinek elválasztha-
tatlanságát sugalmazza, s a napokon át tartó összejövetel minden megnyi-
latkozása is az együvé tartozást hangsúlyozza. 

Költői találkozók korábban is voltak és ezután is lesznek, ha nem is 
ilyen festői környezetben, mint ez a sztrugai. Ami azonban ennek most 
mégis külön jelentőséget ad, az a nemzetközi légkör, a mindenhonnan 
összesereglett emberek megértést keres ő  szándéka ebben az ellentétek-
kel teli időben, a vesztébe rohanni készülő  világban. Élő  cáfolataként az 
inter arma silent musae klasszikus szállóigéjének, ami különben se volt 
igaz soha. Ady, Verhaeren, Walt Whitman éppen háborús id őkben hallat-
ták legerősebben a hangjukat. És soha igazi költő  nem dicsérte a háborút. 
Mintha mindannyiukra nézve érvényes lett volna a magyar költő  intelme: 
„miközülünk játsszék csinján mindenki a tárogatón." A költ ők soha nem 
a hódítóknak szolgáltak kísérőzenével, de az elnyomottakért, a jogfosz-
tottakért szálltak síkra harcos forradalmi hévvel, mint Pet őfi, Byron és 
García Lorca, majd az újabb forradalmak élén járó költ ők és írók. 

Byront kivéve mind a maguk hazájában természetesen. Európa költ ői-
nek legjelentősebb találkozóját 1935-ben tartották meg Párizsban, a kul-
túra védelmében, amelyet az erősödő  fasizmus megsemmisítéssel fenye-
getett. És micsoda nevek! André Gide-t ől kezdve Robert Musilon át Al-
dous Huxleyig mindenki ott volt, akit sikeren és világhíren kívül az em-
beri szolidaritás és lelkiismeret emelt a legjobbak közé. Minden felszólaló 
a legerélyesebben kelt ki a faji megkülönböztetés, a háborúra készül ődés, 
a terror és a revans-szellem ellen. 

De hát volt valami foganatja ennek a szép kiállásnak ezer meg ezer 
ember előtt? Mussolini minden előkészületet megtett Abesszínia leroha-
nására., Németországban egyre több lett a haláltábor, Spanyolországban 
Franco már készen állt, hogy majd leverje a népfront-kormányt, a Szov-
jetunióban pedig megkezdődtek a csisztkák. 

A fegyverek mindenkor erősebbek voltak a költői szónál, s ha most 
az említett találkozó koszorús költ őjének, a hindu Szacsidanandu Hari-
nandu Vatszjajan szavaihoz térünk vissza a költészet hídépít ő  szerepéről, 
annak inkább esztétikai szépségét kell dicsérnünk, ami persze már nem a 
valóságba, hanem az álom világába vezet. 

De mi lenne, ha megfosztanánk az embert az álom reményét ől és 
vigaszától, s mindenekfölött eluralkodna a rideg és nyers valóság? Mi 
lenne, ha csakugyan elnémulnának a költ ők s a líra szép szavai helyébe 
katonai vezényszavak kerülnének? Higgyünk hát az álomban, békében és 
barátságban, a költészet hídépítő  szerepében, amíg hinni lehet és szabad. 

Jugoszláv festők sikere Párizsban. Hallottunk róla eddig is, most 
azonban egy pályatársuk azzal vádolta őket, hogy megalkuvók lettek, nem 
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azt festik, amit szeretnének, hanem amit várnak t őluk. Az alternatíva 
alkotó igény és külső  elvárás között mindig megvolt, egyid ős a művészet-
tel.Talán csak az őskori barlangfestőnek nem kellett tekintettel lennie 
közönségre és kritikusra, egyszerűen azért, mert műve megelőzte őket. 
De amint volt, aki megnézze, amit csinált, többé nem lehetett szabad és 
független. Már beleszóltak a dolgába, bíráló megjegyzéssel vagy elragadta-
tással, ami néha veszélyesebb a legkeményebb kritikánál, szóval már nem 
lehetett süket a külső  hangokra. Ha tehát az említett festők sikere Párizs-
ban annak 'köszönhető, hogy eleget tettek az elvárásoknak, az nagyon is 
érthető. 

Leonardo is azt tette, Tintoretto meg Michelangelo is. Azzal az eget-
verő  különbséggel persze, hogy megrendelőik, a pápák csak azt mondták, 
mit fessenek, s nem azt, hogy hogyan. Most viszont, mintha egy fordított 
világban élnénk, épp az utóbbiból lett követelmény. De hát minden mű-
vészet olyan, amilyen a kor vagy a világ, amelyben létrejött. Mi olyan kor-
ban élünk, amikor minden kísérletnek sokkal nagyobb a kilengése, mint 
valaha elképzelhető  volt. 

Újra, nagyra és merészre, olyanra, amilyen még nem volt, már rég  
Párizs adja meg a menlevelet a művészetben. És több mint száz éve el-
marasztalja a közönségsikert élvező, népszerűvé lett művészetet. Nem az-
zal a frázissal alkalmazva a modernség előnyszabályát, hogy megelőzte 
korát. Csupán az anakronizmust, az elmaradottságot elítélve. S ez volt 

-régen is -az a nagy-útvesztő, amelynek 1y hatalmas tehetségek estek ál-
dozatul, mint amilyen többek között Munkácsy volt. Co is Párizsban, leg-
nagyobb közönségsikerének színhelyén került zsákutcába, s lett egy túl-
haladott, minden ízében kihasznált, agyondíszített s lényegében mégis 
félelmetesen üres és semmitmondó festészetnek tragikus áldozata. Világ-
hírű  vászna, a 25 éves korában festett Siralomház mögött már felvonulóban 
voltak az impresszionisták, azután semmi sem Tett olyan elmarasztaló, 
mint az élettelen akadémizmus. 

Párizs azonban ilyen ijesztő  példák ellenére is megtartotta kivéte-
lesen nagy vonzóerejét, a világ művészeinek hozzá vezető  zarándokútja 
mind a mai napig tart, s csak egy fiatal magyar lakatossegédnek, Kas-
sák Lajosnak volt bátorsága kijelenteni a század els ő  negyedében: „Lát-
tam Párizst és nem láttam semmit." 

A háromugoszláv festőnek a sikere egyben kudarc is lehet. Mert 
csak az a kérdés, honnan, milyen szemszögből nézik és ítélik meg a művé-
szetűket. Az avantgarde mindenkor magányos szabadcsapat volt, el őtte 
ezer akadállyal, s lelkes híveinek nem éppen túl népes tömegével. És 
ebben Párizs nem is mindig volt a párizsiaké. Nagy kih atási pályája a 
világ bármely részéről jött tehetségnek rendelkezésére állt. Ki is használ-
ták alaposan a felkínált lehetőséget az idegenek, mint például Picasso, 
Chagall, Modigliani s legutóbb a magyar Vasarely. Nem üres kézzel 
mentek, de ahhoz, hogy — mint Ady mondta— „az erdő  megcsinálja 
magát", Párizs kellett. Ott maradni és kiküzdeni helyüket és kivirágoz-
tatni, amit magukkal hoztak. 

Elképzelhetetlen, hogy Ady Párizs nélkül az lett volna, aki lett. Per-
sze, ő  hiába maradt volna ott. A költészet anyaga, a nyelv olyan kötött-
ség, amelynek gyökerei hazai földbe kapaszkodnak. De az onnan jött 
festőkön okvetlen érezhető  a Párizsból hozott kötetlen szabadság és 
nagyvilágisi korszerűség. Rippl-Rónain éppúgy, myndt Nadežda Petrović  
vásznasa, vagy Šuananovióéin. 

Hogy mi lesz a most Párizsban élő  szóban forgó jugoszláv festők-
kel, majd az idő  mutatja meg. Egyelőre a naivaknak, a kovačicai asszo-
nyoknak is van olyan hangos sikerük, mint nekik. S épp ez bizonyítja., 
hogy a siker az a kétszínű  alávaló fenomén, amelynek igazában és tartós-
ságában nem mindig lehet bízni. 

w 

Meghalt Trockij merénylője. S ez egy jó alkalom arra, hogy Sztálin 
nagy ellenfelének emlékét felidézzék. Már hirdetik is a könyvet, amely a 
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merénylet ürügyén a trockizmus történetét is magában foglalja. A kiadó 
bestsellernek kijáró propagandát fejt Ici, de nem biztos, hogy reménye 
beválik. A világ másgondokkal van elfoglalva, nemigen érdekli a két nagy 
orosz forradalmár viszálya. Közben meg is szokhatta, hogy az ellenforra-
dalom szinte kísérőjelensége minden forradalomnak. A tegnapi fegyver-
társak a hatalom átvétele után gyakran szembefordulnak egymással és 
ilyenkor elkerülhetetlen a leszámolás. 

Hogy kinek volt igaza, sosem derül ki. Mert a történelmet azok 
formálják, akik hatalmon vannak, cselekvőképesek, ennélfogva nemzetközi 
jogi szempontból Fis tudomásul kell venni Őket. Akik alulmaradtak, bör-
tönben végzik vagy akasztófán, de a legjobb esetben emigrációban. 

Csakhogy ebben az esetben a személyi ellentéteken túl sokszázezres 
tömegek estek áldozatul Sztálin könyörtelen leszámolásának a trockiz-
mussal, miközben Trockij Mexikóban kapott menedékjogot, ott írta a fá-
radhatatlan forradalmár hevületével filippikáit egy homokzsákokkal kö-
rülbástyázott házban egészen 1940. augusztus 17-ig, amikor bizonyos Ra-
mon Mercader egy súlyos vastárggyal szétverte a fejét. 

A trockizmus azonban tovább élt, mivel mindenkit trockistának te-
kintettek, aki a rendszeren vagy mozgalmon belül akár csak egy árnya-
lattal is másképpen nézett a világra. De még erre se volt szükség. A 
csisztkák idején a gyanú is elég volt. Az angyalian szelíd Iszaak Babelnek 
azért kellett meghalnia, mert novellákat írt arról a vörös lovashadsereg-
ről, amely pedig Trockij hadügyi népbiztos korában alakult. A költ ő  
Mandelstamnak azért, mert parnasszista verseket írt, a magyar Barta 
Sándor kivégzéséhez állítólag elég volt, hogy a szerkesztésében megindult 
Új Hang című  folyóiratban nem irt lelkendező  cikket Sztálinról. Mi más 
lehetett volna, ha neon trockista) 

Az íróik és művészek különben minden, még nem teljesen konszoli-
dált rendszerben külön figyelmet és ellen őrzést érdemelnek. Ez ugyanis 
az a veszélyes szerzet, amely nem teszi pontosan azt, amit, a hatalom elvár 
tőle. Hogy a Szovjetunióban közülük került ki a legtöbb úgynevezett 
trockista, nem csoda. Még talán Sztálin üldözési mániáját is ők váltot-
ták ki. 

Amikor sikerült Trockijtól megszabadulnia, mintha a csisztkák is 
valamelyest megritkultak volna. 

Trockij erőszakos halála annak idején: 1940-ben nem volt akkora 
szenzáció, mint amilyet megérdemelt volna. London bombázásáról sokkal 
többet írtak a lapok a világ minden részén. A merényl őt 20 évi börtön- 
büntetésre ítélték, s hogy Sztálin in contumaciam Lenin-renddel' tüntette 
ki, s a Szovjetunió Hőse címmel ajándékozta meg, csak nemrég derült ki. 

Nem tudom, az erről szóló könyv Trockij-barát szellemben íródott-e, 
vagy megpróbál tárgyilagos lenni. De nem is érdekel. Az sem, hogy mi 
lett volna, ha Trockijnak sikerül kiszorítani Sztálint, s átvenni a hatalmat. 

A történelem, legvéresebb terrorja ellenére Sztálint igazolta. Ő  nyer-
te meg a második világháborút, ő  gyarapította jelentős területekkel a 
szovjet birodalmat. Ő  ült RooseweQt és Churchill között a béke ünnepén, 
s aztán még egy darabig ő  volt a legnépszerűbb államférfi. 

A történelem tényeket regisztrál, feltevéseket nem. Már csak azért 
sem, mert mindig a győzőnek van igaza. Legalább addig, amíg hatalmon 
van. És hogy utána mi minden derül ki róla, azt is feljegyzi a történeQem. 
Sztálinról is feljegyezte. 

• 
Nem tudom magamban eléggé elítélni a niši folyóirat ötletét Marx 

Károly ifjúkori verseinek közlése miatt. Mintha csak azt kívánná olvasóinak 
tudtára adni, hogy: Qám, a nagy gondolkodónak is volt olyan éretlen 
időszaka, mint akárki másnak, mert hát ki nem írt verset a valamire 
való tizenévesek közül! 

Csakhogy Németországban a XIX. század els ő  felében a költészet 
óriási társadalmi tekintélyt vívott ki magának. Ez volt a Sturm und 
Drang igazi kibontakozásának kora, amikor teljesen megszabadulva a 

198 



francia irodalom hatása alól, Goethe és Schiller adott világirodalmi jelen-
tőséget a német költészetnek, valamennyire még háttérben is hagyva a 
klasszicizmusba merült francia lírát. Az irodalmi szalonjáról híres Mme 
Stáel siet is felhívni a figyelmet De 1' Allemagne című  értekezésében a 
németekre, mire Napóleon kiutasítja Franciaországból mint hazafiatlan 
és destruktív egyént. Pedig Mme Sta el mintha csak udvariasan viszonozta 
volna II. Frigyes porosz király alig ' három évtizeddel el őbb francia nyel-
ven kifejtett nézeteit, melyekben a német irodalmat mélyen a francia 
ízlésforma alá helyezte. Akkor, amikor már Lessing és Herder fellépett, 
s a Wertherrel Goethe is jelentkezett, élénken bizonyítva, hogy nem a 
királynak és műkedvelő  írónak voltiggaza, hanem az okos párizsi asszony-
nak, aki véleményéért vállalta a hontalanságot. 

A költészet látszott abban az időben mindenütt a gondolat és az 
írott szó legtökéletesebb kifejezési formájának. A vers volt a belép őjegy 
az irodalmi életbe. Persze, a szép és jó vers, amivel a tizennyolc éves Marx 
Károly nem dicsekedhetett. Az ő  versei még abban a romantikus korban 
is vérszegény utánérzések voltak, még csak nem is nagy és jelent ős 
költők hatása alatt. Apja nem ok nélkül aggódott, amikor egy levelében 
azt írta neki, nem szeretné, ha kivételes tehetségével csak egy közönséges 
versfaragó lenne belőle. Abba is hagyta nemsokára a lant regényes pen-
getését, hogy később „ifjúkori bűnöknek" nevezze költői kísérleteit. 

Ezek az „ifjúkori bűnök" azonban már csak azért sem maradhattak 
titokban, mert Marx-, mint a-  harcul  szocializmus eszméjéek hirdet ője 
csakhamar világhírű  lett, hogy aztán a munkásosztály minden forradalmi 
megmozdulásában az ő  tanításait kövesse. Életműve, A t őke egymagában 
is sűrű  árnyékban hagyta a kamaszkori verseket. 

Életrajzírója, Mehring szintén kitér ezekre a versekre, melyeknek 
legtöbbször ihletője későbbi felesége Jenny von Westphalen volt. Feléje 
szálltak a világfájdalmas sóhajok, amelyek  abban az időben 

 
 kötelezően 

hozzátartoztak a szerelemhez, megint csak a wertheri korízléshez híven. 
Ma bemutatni Marxot, a költőt, lehet érdekes furcsaság, de semmi 

több. Verseiről a német irodalomtörténet is tapintatosan hallgat, így fe-
jezve ki azt a nézetét, hogy az életben és az irodalomban vannak dolgok, 
amelyekről nem illik beszélni. 

S ha nagyon szigorúak akarunk lenni, akkor azt is mondhatnánk, 
hogy a költő  Marx bemutatása ma ízléstelen leleplezés. Olyasvalami, 
mint amikor a kispolgári kíváncsiságot kielégítő  nyugati képeslapok, ki-
rálynők, filmcsillagok és más világhírű  nagyságok halószobájába enged-
nek betekintést. Azzal a megnyugtatónak vélt gesztussal, hogy azok is 
emberek, akárcsak a nyájas olvasó, aki ezt mindenesetre felemel ő  ér-
zéssel veszi tudomásul. 

Nem kell dogmatikusnak lenni, hogy Marx Károlyt ezeknek az át-
meneti nagyságoknak is fölébe helyezze az ember, mert halhatatlanságát 
rég elismerte - a történelem, s ezen nem változtat az a tény sem, hogy ifjú-
korában gyenge verseket írt. 

• 
Érdekel még valakit a Pen Club munkája és szerepe? Azt hiszem, 

senkit. Ha minálunk az elmúlt hetekben itt-ott szó esett az íróknak err ől 
a nemzetközi szövetségéről, csak azért volt, mert létezésének hatvan éve 
alatt éppen nálunk, Dubrovnikban tartotta legjelent ősebb kongresszu-
sát És tulajdonképpen itt is jutott cs ődbe 1933-ban, amikor a német 
írók egy része már földönfutóvá lett, Hitler abban az évben vette át a 
hatalmat, a fasizmus áradata egész Európát elöntéssel fenyegette. 

Senki se várta természetesen, hogy az íróknak ez a tekintélyesnek 
látszott szervezete majd más irányt ad a politikai konstellációnak. Ágyúk-
kal és tankokkal szembeszállni gyenge fegyver a toll. Akik erkölcsi hatást 
vártak a PEN-től, szintén csalódtak, mivel éppen az er cki đcs. volt az a fe-
nomén, amelyet fegyveresen igyekeztek száműzni az emberi társadalom-
ból. Hogy kizárták a német írók küldöttségét, még inkább megmutatta, 
milyen tehetetlen az íróknak ez a gyülekezete. Mert- felt' bomlott mind- .,, 



járt a kongresszus, minthogy a jelen volt nemzeti küldöttségek egy ré-
sze szolidaritást vállalt a jobboldallal, lévén maga is jobboldali. A szerb 
és a horvát küldöttek sem járultak hozzá a kongresszus határozatának 
jóváhagyásához, amely elítélte Hitler rendszerét a könyvégetések, a zsidó-
származású és a baloldali íróik üldözése miatt. Krleža és a haladó szellem ű  
szerbhorvát írók köre meg sem jelent a kongresszuson, nyilván el őre 
tudták, mi fog történni. 

Pedig az elnöklő  H. G. Wells szívhez szóló szavakkal ítélte el a PEN 
berlini szervezetét, amely kizárta soraiból a zsidókat és mindazokat, „akik 
— Jézushoz hasonlóan — kommunista nézeteket vallottak". Ugyanaz a Wells. 
aki nagy regényében, a William Clissold világában forradalomról ábrán-
dozik, amely után majd emberségesebb rendszerek intézik a népek sor-
sát. Ugyanaz a Wells, aki a Szovjetunióban járva azt mondta Sztálinnak: 
„Mister Sztálin, én balloldalibb vagyok, mint ön!" — amin a marcona geor-
giai elnézően mosolygott. 

Dubrovnikban mondta el ötven év el őtt híres beszédét Ernst Toller: 
„Azon milliók nevében szólok, akiknek ma Németországban hallgatniuk 
kell." — s aki aztán néhány év múlva New Yorkban öngyilkos lett. 

Szóval Dubrovnikban mutatkozott meg el őször, milyen mélyre süly-
lyedt a szabad szellem, s hogy a legszebb költői szó is pusztába kiált. 
Pedig oly sokat vártak némelyek minálunk a Pen Clubtól! Még itt lenn 
az alagsorban, a jugoszláviai magyar írók köreiben is lázasan készül ődtek 
rá. Szenteleky már a halál árnyékában névsorokat állított össze, mert 
igazán akkor indult meg sietősen a tagfelvétel, amely egyféle szellemi lo-
vaggá ütést ígért. Szenvedélyes hangon támadta azokat, akiket erre ő  
méltatlanoknak ítélt, s lelkesen állt ki saját pártfogoltjai mellett, ha mind-
járt csak néhány vers vagy egy-két novella jelezte, hogy ők is itt vannak. 
A Kalangya ünnepi számot adott ki, négy nyelven, s kell ő  elokvenciával 
köszöntve a világ íróinak ezt a gyülekezetét, amelyben majd saját mun-
katársai is ott lesznek. De csak Csuka ment el a folyóirat részér ől, in-
kább újságírói minőségében tudósításokat küldve, hogy rögtön utána Pest-
re költözzék. Szenteleky meg utolsó napjait élte, már nem érdekelték az 
itteni irodalom kicsinyes hitvitái, utolsó menedéke Proust volt, de mind a 
14 kötet elolvasásában megakadályozta a halál. 

A Pen Club szerbiai elnöke, Svetislav Stefanovi ć , akit majd a háború 
után mint kollaboránst kivégeznek, még csodálkozásának adott kifejezést, 
hogy milyen nagy ügyet csináltak a kongresszuson a német könyvége-
tésből, amit győzelmi mámorában szerinte néhány részeg diák követett 
el, s ezzel aztán a Pen Clubról Jugoszláviában sokáig nem esett szó. Most 
is csak az ötvenedik évforduló hozta fel emlékét e nem nagyon harcos világ-
szervezetnek. 
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ALKOTÓM CÍHEL Y 

DR. TÓTH LAJOS 

A NEVELÉS RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA 

A mindennapi életben, sőt a pedagógiai gyakorlatban (és elméletben) is 
a nevelésről különböző  értelemben beszélhetünk és írunk. E fogalom 
szűkebb vagy tágabb értelmezésében gyakran jutnak kifejezésre egyoldalú 
nézetek. Pedig a kiindulópont, a cél eléggé világos. 

Nevelés alatt az ember személyiségének többoldalú alakítását, fejlesz-
tését értjük. Mivel fejleszt ő  jellegű, a nevelés (általában) jó, pozitív irá-
nyú: mindenekelőtt az ember pozitív tulajdonság ainak kialakítására, s 
ugyanakkor a rossz tulajdonságok, h elytelen beáll tottságokmegsziinteté 
sére, irányul. Tehát jó értelemben és irányban segíti el ő  az ember kibonta-
kozását, fejlődését, előkészítve őt a társadalmi életbe való beleilleszkedés-
re, és megfelelő  alapokat nyújtva egyéni boldogulásához. 

A nevelés mindig céltudatos és szervezett tevékenység, különösen, 
ha azt arra képesített szakemberek végzik: olyanok, akik tudják, hogy 
mit akarnak (a másik embernél — tanítványnál) elérni, és hogyan akarják 
azt megvalósítani. A tudatos, fejlesztő  hatású ráhatások mellett azonban 
minden embert — az élet zajában, munkahelyén, szórakozás közben — sok 
ún. spontán hatás éri (ezek gyakran rossz vagy legalábbis kétes érték űek), 
amelyek nevelői hatását nem szabad lebecsülni. Ezenkívül azt is figye-
lembe kell venni, hogy az ember önmagát is neveli (fejleszti avagy visz-
szafejleszti, vagy helytelen irányba fejleszti), tehát az önnevelésnek is ko-
moly szerepe lehet az egyén alakulásában, kibontakozásában. 

A nevelés mindig egy adott társadalomban, meghatározott társadalmi 
viszonyok között folyik, ezért magában hordozza a társadalom értékrend-
jét, uralkodó világnézetét, szemléletmódját. Voltaképpen ennek az érték-
es nézetrendszernek a tolmácsolója. Ezáltal jelent őségének súlya is növek-
szik. Nálunk, mivel a felnövekvő  nemzedéket (és természetesen a felnöt-
teket is) egyben az önigazgatásba való aktív bekapcsolódásra is előkészít-
jük, neveljük, ezek a folyamatok még jelent ősebbekké s egyben bonyolultab-
bakká válnak. 

Amikor a nevelés alapvető  céljairól beszélünk, vissza-visszatérünk 
társadalmunk emberideáljára. Főbb vonalakban ezt nem nehéz zneghatá 
rozni: a művelt ember képzett szakember és jó önigazgató — a társadalmi 
élet aktív résztvevője. Amikor azonban ezt részekre bontjuk, konkreti-
záljuk és így eljutunk a személyiségjegyekhez, attit űdökhöz, a tudatformá-
láshoz, komoly akadályokba ütközünk, és bizonyos kételyek támadnak ben-
nünk, érezzük az elmélet és gyakorlat, az eszményi és a megvalósuló közöt-
ti ellentmondásokat, szakadékokat. Ebbe, a kérdésbe most nem bonyoló-
dunk bele — bár később több vonatkozásban is érinteni fogjuk —, mert 
könnyen a nevelési célok (célrendszer) körül kialakult elméleti „hínárba" 
süllyedhetünk. 

A nevelésről nem lehet az oktatástól teljesen különválasztva beszélni. 
Ezt `embereszményünk fent vázolt alapkomponensei is alátámasztják: ,az 
általános műveltség megszerzéséhez .tudásra, tájékozottságra van szükség 
és a szakmai képzés lényege is a szükséges szakmai ismeretek, készségek, 
jártasságok megszerzése. Nálunk a probléma, els ősorban iskolai, illetve 
oktatásügyi vonatkozásában, abban nyilvánul meg, hogy éppen ezt - az 
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egységet, az oktatás és nevelés egységét, bontottuk fel — a nevelés kárá-
ra. A kérdés azonban ennél sokkal összetettebb, és ha egyszerűsítésére 
törekednünk — erre sok példát lehet találni az elméletben és a gyakorlat-
ban egyaránt —, könnyen az egyoldalúság hibájába esnénk. 

Számunkra az alapvető  kérdés: tudunk-e nevelni, illetve milyen a 
nevelőmunkánk hatékonysága? 

A nevelőmunkában észlelhető  bizonyos fokú lemaradásráf, nem kie-
légítő  hatékonyságáról nálunk már néhány évtizede beszélnek és „cikkez-
nek". Az e téren végzett kis számú (túlnyomórészt csak egyes részkérdé-
seket és jelenségeket felölel ő, fragmentális) kutatások eredményei ezeket 
az állításokat meggyőzően támasztják alá. Helyenként és időnként bizo-
nyos aggasztó tünetekre és jelenségekre is rámutatnak, amelyek f őleg az if-
júság magatartásában és véleménynyilvánításában utnak kifejezésre. Fi-
gyelmünket nem kerülheti el pl. az ifjak (tulnyomórészt fiúk) egy részének 
kultúrálatlan magaviselete a közéletben. Nincs szükség nagyobb körülte-
kintésre annak megállapítására, hogy a feln őttek viselkedésmódjában is 
van bőven „kivetnivaló." Az alapvet ő  szokásrendszer kialakulásának hiá-
nyosságairól van itt szó, amelyet már az óvodában és az általános iskola 
első  osztályaiban igyekeznek lefektetni. Ezek a nevelés szempontjából 
egyesek szemében jelentékteleneknek tetsz ő fogyatékosságok egyáltalán 
nem lebecsülendők. Ugyanakkor számunkra, természetesen, igen fontosak 
(vagy legalább ilyen fontosak) az erkölcsi és eszmei-politikai tudatban (ál-
talában a tudatban) végbemenő  változások: annak megnyilvánulási for-
anái a mindennapi életben. Továbbá a nemzetek és nemzetiség között kia-
lakult kapcsolatok — a nemzetköziség szellemének kialakultsági foka. Itt 
is találkozunk a nevelés terén tapasztalt lemaradást illusztráló jelensé-
gekkel. Ha tudatában vagyunk is annak, hogy ezen a téren egy társadalom-
ban sem lehetséges ideális szintet elérni — s őt egy kielégítő  szint elérése 
is nagyon nehezen valósítható meg — nagyobb fokú lemaradásba és a 
társadalmi haladást gátló alacsony hatékonyságú nevel őmunkába (neve-
lőhatásba) semmiképpen sem lehet belenyugodni. Ezt nem foghatjuk fel 
természetes állapotnak, amelyen „aligha lehet változtatni." Az ilyen felfogás 
és belenyugvás szinte egyenlő  volna a nevelési tehetetlenség állapotába 
és a haladás megtorpanásába való pesszimisztikus belenyugvással, a kilá-
tástalanságba „temetkező" megalkuvással. 

Társadalmunkban, a jövő  helyes, távlati megalapozásának szemszö-
géből is, különösen nagy jelent ősége van a helyzet tisztázásának: a gyen-
gébb, gyakran ferde irányú nevelőhutás okainak, tényezőinek feltárása, az 
akadályok, zavaró körülmények felfedése teszi (csak) lehetővé a nevelő-
munka intenzitásának fokozását, helyes irányítását. 

A nem kielégítő  neveltségi szintért, és külön az egyes kirívó, elgon-
dolkoztató jelenségekért sokan az iskolát teszik kizárólagosan vagy jó-
részt felelőssé. Általában amikor nevelésről beszélünk, gyakran téveszt-
jük szem elől, hogy a nevelésnek három alaptényez ője van: az ISKOLA — 
az iskoláskor előtti intézményektől egészen az egyetemig —, a CSALÁD, va-
lamint a társadalom meghatározott intézményei (els ősorban a hírközlés 
korszerű  eszközei) és a társadalmi élet különböz ő  megnyilvánulásai, ame-
lyeket gyűjtő  néven TÁRSADALOMNAK nevezünk. 

Ezeknek az alaptényezőknek, valamint a sok „altényezőnek" az em-
ber fejlődésére gyakorolt hatása különböző  szálakkal kapcsolódik egymás-
hoz, szövődik egymással, és közöttük kölcsönhatás alakul ki: egymást erő-
sítik kiegészítik, avagy ellensúlyozzák , bénítják . A közöttük tapasztalható 
összhangtalanság nevelésünk egyik kulcskérdését képezi: gátló hatása sok-
szor igen érezhetően jut kifejezésre. 

Teljes értelemben vett, tehát céltudatos, tervezett és szervezett nevel ő -
munka úgyszólván csak az iskolában folyik. De vajon teljesíti-e az iskola 
ezt az igen felelősségteljes nevelői feladatkörét, amely tanulóinak nevelé-
se mellett abban is megnyilvánul, hogy a szülőknek is segítséget nyújt és 
elvárható, hogy a harmadik tényezőre , a társadalomra is bizonyos foki 
irányító, serkentő  hatással legyen? Mindenekelőtt erre a kérdésre keressük 
a választ. 
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AZ ISKOLAI NEVELÉS HELYZETE ÉS PROBLÉMÁI  

Az iskola sajátságos módon, pedagógiai értelemben, reprodukálja a  
társadalmi valóságot, gyakorlatot, de egyidej űleg — amennyiben funkciót  
eredményesen valósítja meg - hozzájárulhat a társadalmi élet és gyakor-
lat fejlesztéséhez. A vele szemben támasztott követelmények és kialakí-
tott nevelési elvárások az iskolát mindig nehéz feladatok elé állították.  
Már évtizedek óta küszködik az oktató- és nevelőmunka egységének problé-
májával. Az oktatásirányítás szervei már több próbálkozást tettek ennek  
az egységnek a helyreállítására, a nevelőmunka fokozására. 1952-ig vissza-
menőleg különböző  ;,különórákat" vagy tantárgyakat vezettek be ebb ől a cél- 
ból. Ezek a hullámszerűen megindított akciók és Intézkedések egyetlenegy 

 sem  vontak maguk után komolyabb  változásokat — nem voltak  
elég hatékonyak, bár némileg hozzájárulták ahhoz, hogy a nevelés kérdé-
sei iskoláinkban,  ha átmenetileg is, de  előtérbe kerüljenek. A sikertelen-
ség okait elsősorban  a pedagógusok felkészületlenségében (a nekik  nyújtott  
szakmai segí  tség hiányában),  valamint a  szükséges `kézik~rek hiányában  
keresték. Egyesek a tantervekben gyakran előforduló maximalizmusban,  
enciklopédizmusban — a tananyag tulrnéretezésélSar látták a hatékonyabb  
nevelőmunka- legfőbb ,gátját. Mindez elfogadható- érv 'Volt, de a gyokerek  
rendszerint még Mélyebbre nyúltak: a felfogásmódba ;  az iskolákban kiala-
kult légkörbe, a nevelőmunka szervezésébe, irányításába stb.  
	Az elhalványuló  tettrekészség őnként újabb 1   

bán a Köztársasági Oktatásfejlesztő  Intézet kiadásában megjelentek a  
nevélődmamnkára vonatkozó Általános tervezetianódszettani utasítások, de  
ezek serif járultak jelentősebben hozzá a nevelőmunka intenzitásához isko-
láinkban, Ezért a JKSZ-nek a X. kongresszuson hozott — az oktatás és . 
nevelés szocialista önigazgatási átalakulásáról szóló — határozataiban  
(1974) hangsúlyozottan állapították meg, hogy az iskolákban ,folyó neve-
lőmunka, különösen annak marxista megalapozottsága, nem kielégít ő .  
Ennek kiküszöbölése céljából Vajdaságban (és a köztársaságokban) ki-
dolgozták (immár másodszor) a nevel őmunka alapjait meghatározó do-
kumentumot — hivatalos nevelési tervet — az általános iskolák számára (a  

középiskolák, illetve oktatási központok számára afféle kerettervet dolgoz-
tak ki). Ugyanakkor a szakirányú oktatás mindkét fázisában, valamint a  

főiskolákon és egyetemi karokon új tantárgyként vezették be „a marxiz-
mus és az önigazgatási szocializmus alapjai" elnevezésű  tantárgyat. Ez-
zel a tantárggyal kapcsolatban jórészt hasonló dilemmák merülnek fel.  
mint az, előző  — egy tantárgyra összpontosított nevelőmunka — kezdemé-
nyyezések és akciók kapcsán annak idején felmerültek. A gyenge, a tanu-
lfi~k fejlettségi fokához' nem eléggé idomuló, nehézkes stílusú tankönyvek  
és a kellő  életközelség' hiánya feltehetően jelentősen hozzájárultak ahhoz,  
hogy e tantárgyhoz kapcsolódó elvárások a legjobb esetben is csak részben  
valosafLtak meg. Ezt a feltevést a Létünk cím ű  folyóirat által 1981-ben  
szervezett kerekasztal-beszélgetésen elhangzott tanulón és tanári vélemé-
nyek is alátámasztották.  

Jelenleg nem rendelkezünk átfogó tudományos felmérésekkel, ame-
lyek az iskoláinkban folyó nevel őmunka tárgyilagos értékelésére vállalkoz-
tak volna. Nagyobb arányú előrehaladásról egyelőre semmi sem tanúsko-
dik. A nevelőmunka továbbra is legszervezettebb és leghatékonyabb az  
óvodákban és az osztálytanításban (az általános iskola alsó tagozataiban),  
majd felfelé haladva, a: középiskolákban és a fels őoktatásban mindinkább  
lankad — „kiszorulóban" van. Ebb ől arra lehet következtetni, hogy a ne-
velőmunka iskoláinkban nem vált kellőképpen folyamatossá — h • z: " a  
közoktatás rendszerében még mindig nem alakult ki egy átfogó és té-
konyabb nevelési rendszer. Az egyes fokozatokon és bizonyos területeken  
(pl. a nevelőmunka tervezésében az általános iskolákban) elért némi ha-
ladást azért pozitív törekvésnek és biztató jelenségnek lehet minősíteni. 

Milyen tényezők és körülmények feltételezik az ilyen helyzet kialakulá-
sát? Mi gátolja legfőképpen a hatékonyabb nevelőmunka tkibontakQzását  
iskoláinkban? Néhány fontos akadályt már említettem. Még külön kiemelem  
egy kidolgozottabb, határozottabb cél- és követelményrefdszerbúu t,  
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valamint az irányítás, a pedagógiai vezetés nem kielégít ő  szintjét sok is-
kolában és (különösen) oktatási központban. Ennek káros következményei 
több irányban is megnyilvánulnak: 

sokszor nem jut megfelelő  mértékben kifejezésre a tanítás neve-
lőjellege, 

az oktató-nevelő  munka különböző  fajtái és szervezeti formái kö-
zött nem jön létre a szükséges kapcsolatrendszer — nehezen valósul meg 
a nevelő  hatások összhangja az iskolán belül (is), 

egyes tényezők, testületek, szervezetek -- pl. a diákszervezetek, 
a tanulói közösségek — csak formálisan felelnek meg nevelői feladatkö-
rüknek, 

nem fordítanak kellő  figyelmet a termelőmunka és a társadalmi-
lag (más) hasznos tevékenységek megszervezésére stb. 

Rég ismert igazság, hogy hatékonyan nevelni csak az arra felkészí-
tett és a hivatásához, valamint tanítványaihoz helyesen viszonyuló jó pe-
dagógus képes. Rengeteg múlik  az ő  hozzáállásán, erőfeszítésein — példa-
adásán. Ezekkel a feltételekkel és kvalitásokkal kétségtelenül sok pedagó-
gus rendelkezik, bár csak a kisebbik részéről lehet elmondani, hogy erre 

igen gen összetett nevelámunksra kell őképpen felkészítették . (ez a pedagó-
gusképzés fogyatékosságaura vezethet ő  vissza). Hogy mindez (és más fel 
nem sorolt személyiségjegyek, attit űdök) milyen mértékben nyilvánulnak 
meg a gyakorlatban, az már nemcsak a pedagógus lelkiismereteségén mú-
lik: arra az említett követelményrendszeren kívül komoly hatással van az 
erkölcsi elismerés és az anyagi serkentés. Egyikkel sem állunk a legjob-
ban és úgyszólván semmit sem teszünk a helyzet javítása céljából. Való-
színű  sokan neon is fogják fel, milyen káros következménnyel jár - a tár-
sadalmi és az egyéni fejlődés szempontjából egyaránt — a nevelőmunka 
elhanyagolása iskoliáinkban. 

Ezen a téren, természetesen sok pozitív er őfeszítéssel is találkozha-
tunk a gyakorlatban. Viszont elgondolkoztató tény, hogy a hivatásukat lel-
kesedéssel, teljes odaadással végző  pedagógusok — az igazi entuziaszták — 
száma fokozatosan csökken. 

A belső  tényezők közül, amelyek a hatékonyabb nevelőmunka kibon- 
takozását gátoljak, vagy legalábbis nem segítik elő, megemlíteni még az 
önigazgatási viszonyok fejlettségi szintjét, illetve fejlettlenségét. Ezen 
a téren bizonyos különbségek tapasztalhatók iskolákként, de sehol sem 
lehetünk teljesen elégedettek az elért szinttel. Az e téren bekövetkezett 
nagyobb arányú lemaradás, különösen az emberi kapcsolatokban észlelhe-
tő  káros jelenségek, gátolják a nevelőmunka összehangolását, egy megfe-
lelő  légkör és az ebből eredő, gyümölcsöző  nevelési szituációk kibontako-
zását. Rossz hatással vannak a pedagógus—diák viszony alakulására is, 
ami végeredményben a tanulók személyiségének fejlődésére is károsan 
hat. 

A külső  tényezők közül még kettőt említek: 
az oktatásirányítás fogyatékosságait, amelyek, többek között, lát-

szateredmények elfogadásában is megnyilvánulnak, és 
a pedagógiai elmélet, elsősorban a nevelés elmélet lemaradását, 

jórészt illúziókra, nem pedig a valóságra való ,,támaszkodását". 
Az iskoláinkban folyó nevelést emellett kisebb vagy nagyobb mérték-

ben gátolják a másik két nevelési alaptényez őtől eredő  hatások is. 

A CSALÁD ÉS A TÁRSADALOM ATEVELŐHATÁSAI 

A mi társadalmunk és általában a fejlődő  világban a családban az 
elmúlt évtizedekben komoly változások mentek végbe. A régi patriarchális 
viszonyok maradványainak felszámolásával, a családokban az apa „egyed-
uralma" helyett, két vagy több központú családi közösségek jöttek létre, 
amelyekben a légkör gyakran demokratikusabb lett, de helyenként ez a 
demokratizmus egy másik végletbe ment át. Esetleg oda vezethet, hogy a 
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gyermekek senkitől sem függnek, illetve „tartanak" s nem tisztelik eléggé  
a szülői tekintélyt, aminek nevelési szempontból káros következményei le-
hetnek (vannak). A jobblétért, a magasabb  életszínvonalért  folyó küz-
delem sok családban  a nevelést szintén többé-kevésbé hátérbe szorította.  
Az érzelmi kapcsolatok nag3robb arányú lazulásához legnagyobb mérték-
ben mégis az egyes családokban bekövetkezett felbomlási folyamatok á-
rultak hozzá. Ezáltal (főleg a csonka családokban)  szaporodott a  nevelés  
tekintetében elhanyagolt gyermekek száma. Y az iskolára ebből kifolyó-
lag még nagyobb ~  sség és még több mu (gondoskodás) hárul.  

Ősi próblémát jelent maga az a tény, hogy a szül őket nem képesítik,  
nem készítik fel nevelői szerepkörük betöltésére. Ezért a családi nevelés-
ben, amelyben a szülők egyéni felfogásai, ,nevelési elvei" érvényesülnek,  

sok az ösztönösség és ingadozás. Az e téren gyakran előforduló, a gyerm»  
kek jutalmazásával : és büntetésével szoros kapcsolatban levő  az enged  
kenység és korlátozás „útvesztőiben" létrejövő  nevelési hibák és melléfo-
gások közül elsősorban a kényeztetést emelem ki.. _  

A családi nevelésben, természetesen, a fogyatékosságok mellett . sók  
pozitív vonás is van, amit érdemes volna tanulanáayozffu, — iközkinccsé"  
tenni. Azokban a családokban, amelyek szorosabb e~  ittműkodési kapcso-
latot tartanak fenn az iskolával, feltehetően a nevelés is valamivel haté-
konyabb és nem gátolja az iskola ilyen irányú er őfeszítéseit. Ebből a szem-
pontból fontos szerepet játszik a szül ők  ideológiai beállítottsága üs.  

A harmadik tényező, a társadalomi hatásai közül az , ;utca" hatását  
már említettem. Ennél. következményeit tekintve, sokkal „súlyosabb" a  
tudományos-technológiai forradalom hatása az ember formálódására. Nem-
csak rossz hatásról van itt szó, hiszen ez a forradalom szélesebb lehetősé-
geket tár fel a személyiség kibontakozására. Ugyanakkor sok veszélyt rejt  

magában az ember torzításának szempontjából. Az utóbbi években szinte  

elözönlenek bennünket az .ún. fogyasztói társadalom javai és deformáló  
hatásai. Bár az életszínvonal csökkenése sokaknál enyhítette a veszélyt,  

mégis nehéz felmérni a fogyasztói mentalitás kialakulásának káros követ-
kezményeit az emberek formálásában, egyes rossz tulajdonságok (önzés,  

kétszínűség, kapzsiság) kialakításában. Ezzel egyidej űleg a társadalmi  
életünkben kifejezésre jutó más negatív jelenségek (a korrupció, b űnözés,  
protekció csoporttulajdon stb.) helyenkénti elburjánzása, a kirívó ellent-
mondások egy másik oldalról hatnak gátlótag és rombolólag, megnehezít-
ve az .  iskolai nevelőmunkát. Mivel mi arra törekszünk, hogy olyan embert  
alakítsunk ki, aki nemcsak az alkalmazkodás képességével rendelkezik.  
hanem aki változtatni is tud, ezeknek a torzulásuknak a „fényében" jogo-
san merül fel a kérdés: nem járnak-e az életben jobban azök, akik gyak-
ran megalkuvólap, az eszközökben sem igen válogatva, képesek bármely  

környezetbe beleilleszkedni? Ha pillanatnyilag sok környezetben jobban  
járnak is, a mi emberideálunk sosem lehet a mindenáron alkalmazkodni  

tudó, magát jól ,;feltaláló", az egyéni érdeket mindig el őtérbe helyező,  
megalkuvó embertípus.  

Az iskola azonban ezt nem tudja megváltoztatni, az ilyen jelenségek-
nek mélyebb gyökerei vannak — intenzitásuknál fogva a társadalmi válság  

jellegét hordozzák magukon.  
A nevelési tényezőknek ebbe a kategoriájába — a társadalomba — 

tartozik a nevelési szempontból igen jelentős kiadói tevékenység, amely a  
ponyvairodalomtól kezdve a különböz ő  más problematikus értékű  kiadva-
nyakon keresztül, szintén sok kétes, illetve negatív nevelési mozzanatot  

hordoz magában. Ennek ellensúlyozására a jó hatású, valóban értékes iro-
dalmi és egyébb művek ismertetésével, értékelésével és a kritikai szellem  

fejlesztése által az iskola elég sok és hatásos eszközzel, lehet őséggel ren-
delkezik (a hatás persze mindig az alkalmazástól függ).  

Sok esetben káros hatással van az ifjakra és felnőttekre a film is,  
amit nem lehet semmiféle kommercionális érdekekkel megokohai.  

Kiemelt helyen említem a televízió nevelőhatását, inert az pozítiyAs  

negatív értelemben egyaránt növekv ő  tendenciát mutat. A tel~  
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tőségei az emberek tájékoztatásában, szórakoztatásában, oktatásában és 
nevelésében szinte kimeríthetetlenek, így emberformáló, személyiséget ala-
kító hatása mamár a legtöbb családi otthonban (és azon kívül) igen nagy. 
Kétségtelen, hogy a televízió jelentős mértékben. járul hozzá az ember 
többoldalú fejlesztéséhez és segít neki az önképzésben. Az oktató műso-
rok, elsősorban a televízióiskola hatékonyan járulhatnak hozzá az okta- 
tás korszerűsítéséhez. Ugyanakkor egyes adásaival, különösen kétes érté-
kű, az ifjakra rombolólap vagy legalábbis megtéveszt őleg ható filmjeivel 
— amelyek a mieinktől eltérő  vagy teljesen ellentétes értékrendszer hordo-
zói, sugallói - jórészt „ellensúlyozza" ezt ,a pozitív hatást. 

Azonkívül nálunk a televíziónak az is felróható, hogy eszközeit, le-
hetőségeit tekintve, csak kismértékben vesz részt oktatási refonmunk cél-
jainak megvalósításában: a pedagógusok továbbképzésében, a szül ők és a 
közvélemény szélesebb körű  és objektívebb tájékoztatásában (a reform 
folyamatairól, útveszt őiről — kulcskérdéseiről), és nem vállalja kellő  mér-
tékben magára a pedagógiai 'légkör terjesztését, kisugárzását, nevel ői fe-
ladatkörének teljesebb megvalósítását. Egy négy-öt évvel ezel őtt az Újvi• 
déki Televfziónál tett ilyen irányú kezdeményezés nem talált kell ő  meg. 
értésre term ő  talajra. Fejlődésünk további alakulása, nevelésügyünk 
fejlesztése alkalmasint már a közeljövőben ebből a szempontból is hatá 
rozottabb és nagyobb igényeket, elvárásokat támaszt majd a televízió 
irányában is. 

Ezeknek az igényeknek és feladatoknak, valamint a fejl ődés-fejlesz-
tés irányvonalának a meghatározása, kijelölése társadalmunkban' els őren-
dű  feladattá vált a nevelés minden tényezőjére és területére vonatkozó-
lag. 

A NEVELÉST GÁTLÓ AKADÁLYOK ELTÁVOLITÁSÁNAK - ÉS A 
JOBB FELTÉTELEK BIZTOSITASÁNAK ÚTJAI ÉS LEHET ŐSLGEI 

AZ ISKOLÁBAN ÉS A TÁRSADALMI ÉLETBEN 

Oktatásfejlesztésünk egyik alapvet ő  stratégiai irányzata az olyan kor-
szerű  iskola — nevelőiskola — kialakítása, amelynek munkája nagyobb 
mértékben összpontosul majd nevel ői feladatkörének megvalósítására és 
ezáltal létrejön az oktatás és nevelés egysége. 

Ezzel párhuzamosan törekedni kell a nevel ő  társadalom kialakítására, 
a nevelés egységes rendszerének megvalósítására, amely a nevelés összes 
tényezőjét és formáját magában foglalja. 

E célok eléréséig hosszú út vezet, és ebben az iskolának, a pedagó-
gusoknak igen komoly szerepet kell vállalniuk. Nemcsak saját nevel ő-
munkájukat kell tökéletesíteniök, hanem a másik két tényez őre is nagyobb 
hatást gyakorolniok és nekik hatékonyabb segítséget nyújtaniok. 

Mindenekelőtt azonban a saját berkeikben van szükség a fejlesztés 
alapjainak és irányvonalának helyes lefektetésére, kijelölésére. Legcélsze-
rűbb az adott helyzetből, az elért szintből, annak mélyreható elemzésé-
ből kiindulni. Az alapvető  kérdés számunkra: miképpen lehetséges a ki-
tűzött általános, különleges és egyedi célokat és feladatokat hatékonyab-
ban megvalósítani, vagyis az e téren tapasztalható hiányosságokat pótol-
ni? Ehhez lehet aztán a nevelés tartalmát, módszereit, eszközeit és tevékeny-
ségrendszerét idomítani. 

A figyelem és a tevékenységek központjába a nevelés irányultságát, 
gócpontjait kell állítani. Ezek közül, id őszerűségüknél és jelent őségüknél 
fogva, a következőket emelem ki: 

a természet és a társadalom iránti helyes viszonyulási rendszer 
kialakítását; 

a szokásrendszer jó megalapozását, a kultúrált és humánus visel-
kedési mód kialakítását; 

a tanulók bevezetését a demokratikus és önigazgatási élet- és te-
vékenységi formába, a kisebb és nagyobb közösségekbe való bekapcsoló- 
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dásuk elősegítését (a szocializáció folyamatát) — a diákönigazgatás fej-
lesztését; 

A 'konkrét nevelési feladatok közül különösen fontosnak tartom: 
a munka iránti helyes viszony kialakítását, a munkaszokások fej-

lesztését; 
a : gyermekek és ifjak nevelését (szoktatását) környezetük őrzésére, 

szépítésére, valamint a népek és országok közötti megértésre, együttm űkö-
désre; 

a hazafiasság állandó fejlesztését, gazdagítását; 
a nemzetköziség szellemének fejlesztését, érvényesítését más nem-

zetek és népek iránt. Különösen annak bels ő  (országunkon belüli) meg-
nyilvánulását: az egység és testvériség mint az internacionalizmus legma-
gasabb megnyilvánulási formájának fejlesztését, ami magában foglálja 
Jugoszlávia nemzeteinek és nemzetiségeinek (a nemzeti értékeknek) obb 
megismerését, mert csak ezáltal lehet eljutni á kölcsönös megbecsül éshez 
és az együvé tartozás érzelmi-szellemi kapcsolatrendszeréhez; 
hoz és az összehangoltabb nevelőmunkához: 

a tanulók bevezetését az ésszer ű  és kultúrált életmódba, a szabad 
idő  helyes kihasználásába, valamint az egészséges életunódba, 

a tanulók képesítését a szép felfedezésére, átélésére megvalósításá 
ra, a művészetek megbecsülésére stb. 

Ezeknek a feladatoknak a felsorolásával, természetesen, nem becsü-
löm 1e a többi, szintén fontos nevelési feladatot és területet. Minden, peda-
gógus tisztában van pl. a marxizmusra és az önigazgatás ideológiájára 
épülő  világnézet, az erkölcsi tudat, általában a tudatformálás fontosságával, 
amelynek egyes elemeit e felsorolásban is felöleltem. A nevel őmunkában 
mindig a személyiségformálást a maga egészében és bonyolultságában kell 
szem előtt tartani. Ehhez nem elegendő  a meggyőzés, hanem sok rendsze-
res gyakorlásra, aktivitásra is 'szükség van. Mindent előrelátni, tervezni, 
jól megszervezni, irányítani és a folyamatokat követni, az elért eredmé-
nyeket időnként értékelni — tehát egy egészet alakotó ciklikus folyamat-
ban lehetséges csak haladást elérni. 

Ezzel párhuzamosan az iskola sokkal többet tehet a szülők pedagó-
giai felvilágosítása és képzése céljából, valamint a szülőknek (elsősorban 
volt tanítványainak) bevonása érdekében az iskola egyes aktivitásaiba (a 
szakköri munkába, termelőmunkába stb.), ami végeredményben oda ve-
zethet — ez önigazgatásunkkal teljesen összhangban van —, hogy a szü-
lők az iskolai élet szerves részévé, aktívabb tényezőjévé válnak. Ez hoz-
zájárul majd mindkét nevelési alaptényez ő  nagyobb fokú hatékonyságá-
hoz és az összehangolt nevelőmunkához. 

A többi, jórészt felsorolt társadalmi tényez ő  nevelési funkciójának 
szélesebb körű  és helyes irányú kibontakozásához az iskola és a pedagógu-
sok csak kisebb mértékben járu]hatnak hozzá. Különösen szakmai egyesü-
leteik (a Pedagógusok Társasága stb.) tehetne többet ebben az irányban: 
bírálataival, javaslataival, kezdeményezéseivel megfelel ő  korrekciós és moz-
gósító hatást váltana ki. 

Az eddiginél is nagyobb szerepet, különösen koordinációs szerepkört 
vállalhatna magára ezen a téren a Szocialista és az Ifjúsági Szövetség, il-
letve annak az oktatással és neveléssel foglalkozó szervei (szekciói). Célsze-
rű  volna időnként a nevelés egyes időszerű  kérdéseiről, megnyilvánulási 
formáiról, a hírközlő  szervek és a kiadói tevékenység nevel őhatásáról át-
fogó, tudományos " (vagy legalább szakmailag — pedagógiailag) megala-
pozott elemzéseket készíteni, és azt (vagy az abból leszűrt következteté-
seket és szükségesnek tartott intézkedéseket) közvitára bocsátani. Ezzel 
hozzá lehetne járulni ahhoz is, hogy a nevelés ügye mindinkább, illetve mind 
nagyobb mértékben közüggyé, kbzponti kérdéssé váljék, am i maga után 
vonná, a nevelés minden tényezője és „altényezőjé" többet és ala-
posabbat  önmagával, a saját szerepkörével és ezáltal mások-
ra is serkentőleg, bátorítólag hasson. A rádió, mozi, srínház, televízió 
műsorpolitikájában és a kiadói tevékenységben bekövetkezend ő  pozitív 
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irányú változások, a nagyobb nevelőhatósra való törekvés, az e téren ta-
pasztalható haladásnak mindig jelentős fokmérője lenne (vagy helyenként 
már az is lehet). 

Az ilyen átfogó, nagy hatósugarú akciók és folyamatok kialakulásá-
ból természetesen nem maradhat ki a tudomány sem — a tudományos 
intézetek és a tudósok nem lehetnek az események passzív szemlél ői. 
Már említettem, hogy szükségünk van a megbízható felunérésekre, mély-
reható elemzésére, tanulmányokra, valamint olyan módszerek és eszkö-
zök kimunkálására, illetve a rendelkezésre állók tökéletesítésére, amelyek 
megkönnyítik a nevelőmunka követését és az elért eredmények tárgyila-
gosabb megállapítását, valamint értékelését. Ugyanakkor szinte égetó fela-
dattá vált az elmélet fejlesztése, gazdagítása, egy, a mi viszonyainknak 
megfelelő  neveléselmélet tudományos megalapozasa és a nevelés módszer-
tanának kimunkálása. Ez magában foglalná a meglévő  elméleti vívmányok, 
Korszerű  megközelítés- és feldolgozásmódok (lásd: Dr Branko Raki č: Pra 
cesi i dinamizmi vaspitnog delovanja — A nevelőmunka folyamatai és 
dinamizmusai, Szarajevo, 1976) felhasználását is. Ez komoly hosszú távú 
kutatómunkát, a rendelkezésre álló tudományos er ők országos méretű  moz-
gósítását és együttműködését igényli. 

Az elmélet fejlesztését, amelyben a gyakorlat megbízható támaszra 
találna, érezhető  mértékben elősegíthetné a tudományos bírálat és a tu-
domány bírálatának szabadabb, eredményesebb kibontakozása. 

Ezekben a folyamatokban és erőfeszítésekben, amelyek egy egységes 
nevelési rendszer kialakítására iányulnak — ebben a társult munkának 
is a szakmai képzés, illetve nevelés terén mind jelentősebb szerep jut-
na — a legkomolyabb és legfelel ősségteljesebb szerepet természetesen a 
közoktatás irányító szerveinek és a velük szoros együttműködési kap-
csolatban lévő  szakszolgálatoknak — pedagógiai intézeteknek kell vál-
lalniok. Komoly szerep jut, továbbá, a pedagógusképzéssel és tovább-
képzéssel foglalkozó főiskoláknak, egyetemi karoknak, valamint a társa-
dalmi-politikai szervezeteknek. 

Mindenekelőtt ezeknek a szerveknek és szervezeteknek kellene job-
ban felkészülniök ezeknek az összetett feladatoknak a hatékonyabb meg-
valósítására. Ehhez nemcsak szakmai tudásra, széles kör ű  téjákozódásra, 
szilárdabb tudományos alapra, fejlesztési koncepcióra, hanem a felel ős-
ség fokozására, a felelősség rendszerének kialakítására is szükség van. 
Nagy.  tétről és nemes célokról van itt szó. Mindez szorosan összefügg 
az uj szocialista önigazgatási viszonyok kialakításával ás egy átfogó tár-
sadalmi reform megvalósításával, ami egész társadalmunkra parancsoló 
szükségletként és kihívásként nehezedik. 
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KLEMM JÓZSEF 

KIEGYENSÚLYOZOTT KÖZÉPSZERŰSÉG 
POST FEST-UM AZ IDEI BELGRÁDI FILMFESZTNALRŐL 

Azok, akik éveken át figyelemmel kísérték a belgrádi nemzetközi filmfesz-
tivált, valószínűleg még emlékeznek arra, hogy a rendezvény kezdetben a 
Bátor új, világ alcímet viselte és szervezői csak később nevezték ki a 
világ legjobb filmjei szemléjének. Erre a névváltoztatásra valószín űleg 
nem azért került sor, mert a címben szereplő  új világ veszítette el bátor-
ságát, hanem mert a szemle szervezői riadtak vissza attól, amit egy ilyen 
megnevezéshez való következetes ragaszkodás maga után vont volna. 
Vállalniuk kellett volna ugyanis a kockázatot, hogq a bátor új világ film-
jeit vetítve nem mindig számíthatnak kirobbanó közönségsikerre. Akko-
riban — ki tudja, kinek a malmára hajtva a vizet — olyan vélemények 
is elhangzottak, hogy az eredeti elképzelés melletti kitartás egyfajta elszi-
getelődéshez, művészi elitizmushoz vezethet. 

Néhány évvel ezelőtt megváltozott (tehát a FEST alcíme és arculata. 
Az új név, a kisséémegalamán-törekvést tükröző  megnevezés i  mely szerint 
a FEST a fesztiválok fesztiválja, a legjobb filmek szemléje, természete-
sen több pénzt nagyobb befektetéseket is követelt. A szervezők — akik 
között mind több filmforgalmazó képviselő je ült — a nagy bevételt ígérő  
spektákulumok megszerzése érdekében, eleinte kivételeket téve, majd 
egyre gyakrabban az olyan — nevezzük így — zsarolásokra is ráálltak, 
amelyek egy-egy film fesztiváli bemutatását a megvásárlástól tették füg-
gővé. A hasonló követelések azután mind gyakoribbakká váltak, forgalma-
zóink kasszája viszont egyre üresebbé és végül ide jutottunk, ahol va-
gyunk: az idei szemléhez az utóbbi évek egyik leggyengébb fesztiváljához. 

Tavaly — jól emlékszem — még azon sírárkoztunk, hogy a FEST-en 
bemutatott filmeknek alig egyharmada elégítette ki az elvárásokat. Az 
idén ez az arány még rosszabb volt. A műsorra tűzött mintegy 60 film 
közül csak minden negyediknek volt valóban itt a helye. De — hogy ne 
legyek igazságtalan — azt is el kell ismernem, hogy az idei FEST kiegyen-
súlyozottabb volt a tavalyinál . Sajnos , a kiegyensúlyozottság ezú ttal az 
általános középszertfséget jjelentette. Ügy tetszik, hogy az idén kevesebb 
fércműnek sikerült besziivárosnia a szemlére a forgalmazók titkos utam, 
az is feltűnő  viszont, hogy ahg alig volt olyan film, amely nem csak szo-
lid mestermunka, hanem értékes műalkotás. 

A szemle szervezői, illetve a szelektorok, már a rendezvény kezdete 
előtt kijelentették, hogy a világ tavalyi filmtermése igen átlagos színvo-
nalú, de állítólag mégis sikerült beszerezni a legjobb filmeket. Szerintük 
mindössz öt-hat kiemelkedő  alkotásról (például Truffaut: Végre vasárnap, 
Rommer: Paulina a strandon, valamint Fellini: És megy a hajó című  mű-
véről) 

 
 kellett lemondanunk, az összkép azonban ennek el lenére teljes 

lehet. Igy, utólag, néhány díjazott film, illetve a nemzetközi fesztiválok 
győztes alkotásai láttán némileg Italán ha jlandó is vagyok elfogadni a gyen-
gébb filmévadra vonatkozó észrevételt, a fesztiváli program osszeállftásá-
val és a válogatással kapcsolatban azonban már volna egy két megjegy-
zésemu. 

Illuszitrációként egy sajtóértekezleten hallott adatból indulok ki. 
Mint ismeretes, az idei Festen a magyar filmgyártást egy m ű, András 
Feren: Dögkeselyű  című  alkotása képviselte. A film rendezőjével és északi 
szomszédjaink ,filmgyártóinak képviselőjével folytatott beszélgetés alatt a 
fesztivál egyik szelektora kijelentette, h q a magyar filmek tavalyelőtti 

 tavalyi nagy sikere után, az idén ez a filmgyártás azért szerepelt mind-
össze egy művel, mert ennyit ajánlottak. A vendégek viszont azt állítot-
ták, hogy meghívás esetén jóval több alkotást is szívesen elhoztak volna. 
Ime egy példa a szelektori tájékozatlanságra, illetve arra, hogyan került 
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a szemle műsorára két-három jó film helyett egy igencsak középszer ű  
alkotás. A válogatással megbízott személyeknek ugyanis talán hallaniuk 
kellett volna az Oscar-díjra is előterjesztett Szerencsés Dánielr ől, a tavalyi 
budapesti szemle győzteséről, vagy Kézdi-Kovács Zsolt: Visszaes ők című  
művéről, amely a Cannes-i fesztivalon képviselte sikeresen a magyar film-
gyártást. Az említett példa bizonyítja, hogy sok esetben a válogató bizott-
ság döntése nem megfontolt, hanem nagyon véletlenszer ű  volt. Ilyen talá-
lom-választásra gyanítok a lengyel, a csehszlovák és az olasz filmek eseté-
ben is, amelyektől — bevallom — a látottaknál jóval többet vártam, s 
ezért vagyok hajlandó hinni, hogy sok más ismert vagy kevésbé ismert 
filmgyártónak sem a legreprezentatívabb filmjét hozták el a belgrádi 
szemlére. 

Vagy még egy példa: A szervezők azt ígérték hogy évről évre több 
filmet tűznek műsorra a fejlődő  és el nem kötelezett országokból. Sőt 
olyan ígéretek is elhangzottak, hogy az idei év fordulópontét jelent majd 
ebből a szempontból. Mindebből vajmi kevés vált valóra. A műsor egy-
harmadát ismét az amerikai filmek foglalták el, a valódi kis filmgyár-
tókat pedig mindössze egy botswanai és egy Fülöp-szigeti film képviselte. 
Pedig az ázsiai , afrikai és dél-amerikai országok nemcsak hogy örömmel 
vettek volna részt a belgrádi fesztiválon, hanem valószín űleg nem egy 
filmjük minősége is meghaladta volna az amerikai tömegprodukciókét. 
Más lapra tartozik, hogy ezek a — bizonyára jóval olcsóbban beszerez-
hető  művek kisebb látogatottságra számíthattak volna. A FEST azon-
ban — állítólag — a legjobb nem pedig a legjövedelmezőbb filmek fesz-
tiválja. 

F,mlítésre méltó az is, hogy a jelek szerint a hazai filzngyártók nem-
igen akarnak együttműködni a belgrádi filmfesztivál szervez őivel. Az idén 
ugyanis a szervezők minden jugoszláv filmvállalatot felszólítottak, hogy 
nevezzék be a műsorba a tavalyi pólai fesztivál óta elkészített alkotásai-
kat. Sajnos, a kezdeményezés nem talált megfelel ő  visszhangra. Filmstú-
dióink mindössze két művet, Jovan Jovanović : Tájképek ködben, és Žika 
Mitrović : Timoki lázadás cím ű  alkotását javasolták a szemlére és a sze-
lektorok — választék híján — mindkettőt műsorra is tűzték . Igy történ-
hetett meg , hogy a FEST-en szereplő  jugoszláv filmek is a középszerű  
alkotások népes táborát gyarapították. 

Hagyjuk azonban az általánosításokat, és lássuk, melyek is voltak 
azok a filmek, amelyek miatt a tudósítónak érdemes volt majd két hétig 
napi 14 órát ülnie a valóságot tükröző  vagy elferdítő  vászontükör előtt. 

A VETERÁNOK JEGYÉBEN 

Minden — a saját ízlésében bízó és álláspontj át védelmezni tudó — 
filmkedvelővel bizonyára nem egyszer megesett, 

álláspontját 
 egy-egy nagynevű  

rendező  új alkotása után kiábrándultan távozott a tizedik múzsa szentélyé-
ből. Az ilyen tapasztalat után az ember jó ideig, ha nem is kétkedve, de 
bizonyos fenntartással közelít a veteránok általában jó előre beharango-
zott újabb műveihez. Nos, az idei szemlén ez a belénk ivódott viszolygás 
a nagy nevektől több esetben is teljesen tévesnek bizonyult. Az élvonalba 
uQvanis szinte egyetlen fiatal alkotónak sem sikerült berobbannia, a leg-
jobb filmeket tavaly — a FEST-en látottak alapján — a filmgyártás nagy 
öregjei készítették. 

S hogy most némileg kiengeszteljem a szelektorokat, be kell ismer-
nem, hogy ezúttal is csalhatatlan érzékkel választották ki a fesztivált 
megnyitó alkotást (ezúttal is — mondom, merít a tavalyi els ő  film, Bacsó 
Péter: Tegnapelőttje akkor is a legjobbak között foglalt helyet). Az idei 
nyitó film Ingmar Bergman: Fanny és Alexander cím ű  műve ugyanis 
számomra a fesztivál legnagyobb élménye volt . (Amikor e sorokat Đrom, 
ez a mű  egyelőre „csók ' az Oscar-díjra javasolt legjobb külföldi filmek 
ötös csoportjába jutott be, de cseppet sem lennék meglep ődve, ha — 
mire az írás megjelenik — az Arany Glóbusz díj mellett a filmvilág leg-
nagyobb elismerését is magáénak mondhatná.) 
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A Fanny. és Alexander enyhén szólva meglepte azokat, akik a svéd  
rendező  előző  filcijei alapján ugynevezett bergmani filmet vártak. Eddigi  
43 filmjét ugyanis általában a tartalmas, noha gyakran kimerítően hosz-
szú, nagy koncentrációt igénylő  párbeszédek, két három szereplő  alkal-
mazása, a leegyszerűsített képi forma, a fény—árny ellentétek, illetve a  
jobbára pesszimista hangvétel jelemezték. Ebben az 1982-ben forgatott  
legutóbbi, sőt saját .bevallása szerint, utolsó filmjében más utat választott. 
(S itt azonnal  megjegyzem, hogy időközben Bergman már meg is változ-
tatta elhatározását, és újabb film forgatásába kezdett. A filmrajongók  
szerencséjére, úgy látszik, ismert rendező  kollegájának, Bunuelnak a nyom-
dokaiba lép, aki legalább ötször jelentette be visszavonulását, majd má-
sította meg döntését.) A Fanny és Alexander színpompás enteriđrjei Anto-
nionit juttatják eszünkbe, a rendező  körülbelül 20 szereplőt `vonultait fel,  
kiemelhetőbb főbb szerepek nélkül. Azaz: a film főszereplője mégis Alexan-
der, akinek figuráját Ber_,•• an önéletrajzi elemekre, gyermekkori emlé-
keire építi. Furcsa látásm • • ot eredrriényez . ez a visszá pillantás: a feln őtt  
réved a ,gyermekkorba, hogy onnan gyermekszemmel mérje fel a feln őt-
'tek világát. Nem csoda tehát,, hogy a mesében át- meg átszövi egymást  
a valóság és a képzelet, a realitás és a csoda.  

A bergmani kontrasztot itt két család: a hedonista szemlélet ű  szí-
nészfamília és a puritán felfogású püspöknek meg hozzátartozóinak az  
ellentéte adja. A gyermek mindkét világot megismeri és állást is foglal:  
a kissé szertelen, de mellettemberibb_ ' áágg  mellett  dönt. Azalagvető_ ellentét 
azonban csak 'az  első  pillantásra szűkíthető  le a puritarizmus és hedo  
nizmus közötti ellentmondásra. A gyermek jelképes választása jóval ösz-
szetettebb: a korlátok közé kényszerített ráció és az igazságot a látszaton,  
meg a formán túl kereső  szabadon csapongó képzelet közötti vál ~as7itást 
is jelenti.  Sőt,  még  tágabb értelemben a családok által jelképezett társa-
dalmi formák, a besúgóktól hemzsegő, .az erőszakban hivő  totalitáris re-
zsim és az egyénben bízó, a szabad fejlődését lehetővé tevő  demokrácia  
közötti döntés is szimbolizálja. A film végkicsengése kimondottan opti-
mista. Az emberi lelket rabságban tartó világ — igaz, misztikus körülmé-
nyek folytán — elég, s csak emléke kísért a gyermek tudatában.  

Bergman művével az idei FEST-en csak egy film vehette fel a ver-
senyt. Andrej Tarkovszki: Nosztalgia című  alkotásáról van szó.  

A szovjet rendező  neve sem ismeretlen a filmkedvel ők számára.  
Már 1962-ben forgatott első  filmjéért, az Ivan gyermekkoráért Velencé-
ben Arany Oroszlánnal jutalmazták. Nemzetközi hírnévre második film-
jével, az Andrej Rubljovval tett szert. A Nosztalgiáért, hatodik művéért  
tavaly Cannés-ban megkapta a legjobb rendezésért járó díjat és a film-
kritikusok külön elismerését.  

{ 
 

A szovjet—olasz kooprodukióban készült alkotás az úgynevezett m ű-
vészfilmek klasszikus példája. Pontosabban: a mű  láttán döbben rá a  
néző  a filmművészet lehetőségeire, a vizuális költemény, a képi zene, a  
mozgó festmény csodájára. Tarkovszki — mondhatni már hagyományosan  
— arra vállalkozott hagy a kamerával, a képpel, a látvánnyal  egy élet-
érzést, illetve  hangulatot adjon vissza. A fény kiváló kezelése, a tompított  
színek, a végtelenül lassú kameramozgás, a hosszú káderek festik, mesé-
lik, sugározzák a bemutatandó lelki állapotot, a honvágyat, amelyet  
Dosztalevszkijra hivatkozva Tarkovszki orosz nemzeti betegségnek neve-
zett. Talán csak azt sajnálhatjuk, hogy a fllmet igen kevesen nézték végig,  
azaz hogy a vetítés alatt — valászíniíleg a cselekményességet hiányolva — 
sokan elhagyták a termet. Hiába, a közönségnevelés terén sok még a  
tennivaló. Kérdés azonban, hogy ilyen műsorral, mint az idei, a FEST  
betölthetne ezt az egyik alapvet ő, ízlésnevelő :  funkcióját.  

A nagy hírnevüket igazoló veteránok harmadik tagja, azegyik leg-
ismertebb japán rendező  Shohei Imamura volt, aki legutóbbi, sorrend-
ben tizenhatodik filmjéért, a Narajama balladájáért tavaly Cannes-ban  
nagydíjban részesült. Ez a film volt — véleményem szerint — az idei  
belgrádi filmfesztiválon látott harmadik legjobb alkotás.  

A régi japán legendára épülő  film legnagyobb erénye a megdöb-
bentő  őszinteség. A szinte még törzsi berendezésszintén ,  élő  faluk  
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ség életében a születés és a halál, a szerétet és a gy űlölet, a nemzés és 
a gyilkosság, az önfeláldozás és a könyörtelenség nem elmentétek hanem 
a mindennapok szerves összetev ői. A lenyűgöző  képi párhuzamot, a ter-
mészeti törvények általánosságát sugallóképsorok eleinte azt a látszatot 
keQtik, mintha egy meghaladott közösség életformájának felelevenítéséről 
lenne szó, fokozatosan azonban nyilvánvalóvá válik a mai delzmmrni7i  -
lódó társadalomra vonatkozó allúzió is. A 70 évnél id ősebbek halálra íté-
lésének történetével Imamura egy a egválaszolátlanul hagyott kérdést 
tesz fel: mit várhatunk a jövőtől egy olyan világban, amelyben az emberi 
értéket a megtermelt és feLhaJmozott avak nagyságával mérik, ahol az 
egyén csak addig érték , amíg hasznos a 'közösség számára. 

FEST listám következő, negyedik helyezettjének megnevezése el őtt 
megemlítem, hogy a tavalyi évet a Carmen évének is nevezhetnénk. 
Merimée, illetve Bizet ismert történetének ugyanis nem kevesebb, mint 
öt filmváltozata készült el. Ezekből kettőt láthattunk az idei belgrádi 
szemlén. Személy szerint jó el őre Jean-Luc Godard művére, a Neve Car-
men címűre voltam kíváncsi, s talán épp ezért a fesztivál egyik legna-
gyobb meglepetését az ennél sokkal jobb spanyol változat, Carlos Saura: 
Carmenje okozta számomra. A tragikus szerelem történetét Saura a leg-
ősibb művészet, a tánc segítségével meséli el illetve át. A koreográfusnak 
és táncosnőjének szerelméről szóló történetben eleinte csak keverednek, 
majd mindinkább át-meg átszövődnek a készülő  balettelőadás fiktív tör-
ténései, és a szereplők élete, sorsa. Végül a frappáns lezáráskor már tel-
jesen eggyé válik a művészet és az élet, a máimelt és a valódi szerelem, 
a megjátszott és a megtömésit gyilkosság. Látványos, kiválóan megrende-
zett, a spanyol tánc és zene jóvoltából nagyon könnyen befogadható alko-
tás a spanyol mester munkája. 

Ezzel gyakorlatilag le is zárult azoknak a filmeknek a sora, amelyek-
nek — szermtem — valóban a világ legjobb filmjei között kell helyet szo-
rítani. A négy veterán felejthetetlen alkotása mellett a szemlén természe-
tesen volt még néhány film, amelynek min ősége magasan átlagon felüli-
nek nevezhető. 

Ebbe a második, de még mindig  kiemelt csoportba sorolhatnám az 
utóbbi évek legkellemesebb meglepetését j elentő  török filmgyártásnak az 
egyetlen képviselőjét, Erden Kiral: Egy 

jelentő 
 Hakariban című  alkotását. 

A részben dokumentarista hozzáállással készült film nagy erénye a ter-
mészetesség, az egyszerűség és a kiváló operatőri munka. Kiral szemmel 
láthatóan a CYÜney-féle iskola jó tanítványa, aki meg tudja látni és őszin-
tén tudja feltárni a török társadalom problémáit. Alkotását tavaly Ber-
linben Ezüst Medvével, valamint a zsűri és a filmkritikusok külön díjával 
jutalmazták. Nem hallgathatom el azonban, hogy a film nézése közben 
időnként úgy tetszett, hogy a török valóság egzotikuma gyakran túlhang-
súlyozott, már-már hatásvadászóan öncélú. 

Jó ajánlólevéllel érkezett a FEST-re egy brit els őfilmes, Edward 
Benett: Betast 1920. című  alkotása is. Berlinben tavaly Arany Medvével 
tüntették ki. A film az ír protestánsok és katolikusok közötti évszázados 
viszálykodás értelmetlenségére mutat rá. A bátyja halála miatt bánkódó 
főhősnő  nem 'hajlandó szembenézni a valósággal, hanem a tehet ős család 
védőszárnyai alatt meghúzódva álomvilágban él. Amikor végül egy vélet-
len folytán rádöbben a realitásra, a sokkra teljes passzivitással, néma-
sággal és életundorral reagál. A rendez ő  nem tagadta, hogy — a képileg 
kiválóan megszerkeztett — alkotásával az ír kérdés iránti igen kifejezett 
brit viszonyulásra, a valóság elkendőzésére akarta, felhívni a figyelmet. 
Műve, valószínűleg épp ezért, elég hűvös fogadtatásra talált a szigetor-
szágban. 

A másik NagyBritanniából érkező  filmet, Bull Forsyth: A helység 
hőse című  alkotását ellenben az angol kritikusok az utóbbi évek egyik 
legjobb filmjének kiáltották ki, illetve a szigetországi filmgyártás újabb 
felvirágzása hírnökének tekintik. A visszafogott, helyenként fanyar angol 
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humorral átszőtt mű, mondhatnánk környezetvédelmi elveket propagál. 
Egy amerika olajtársaság és a skót környezet természeti szépségeinek 
magános védelmezője közötti harcról szól a mese. A küzdelemb ől termé-
szetesen a kitartó hős kerül ki győztesen, a vesztes felet képvisel ő  tiszt-
viselő  pedig a nagyvárosba való visszatérte után döbben rá, hogy a civili-
záció nemcsak az ember, és a természet közötti kapcsolatot szakította 
szét, hanem az ember és ember közötti szálakat, áz eldugott falvakban 

létező  társaséletet is megsemmisítette. Röviden: rokonszenves és 
s 	• ag kifogástalan mű  Forsyth alkotása. 

Egy csehszlovák rendező  műve zárja a kiemeltek sorát. Juraj Ja-
kubisko: Ezeréves méh című  több mint három órás alkotása két jól el-
külötibtehető  részre osztható. S míg az első  másfél órányi után, meg vol-
tam győződve arról, hogy Jakubisko a , nagy" mellé küzdi fel ma-
gát, a második rész, 'ócskán rontott az összképen. Három nemzedék éle-
tét kíséri végig a XIX. század utolsó évtizedeitől az első  világháborúig 
tartó időszakot felölelő  mese. A történelmi események hátteréül egy szlo-
vák falu lakosainak élete szolgál. A rendező  az első  részt kiváló érzékkel 
a naiv művészetek hagyományának szellemében építette fel, amelyben a 
mesék és a csodák a mindennapok szerves részét képezik, A második 
részben, sajnos, széthullik ez az egység, a rendez ő  gyakran patetikus, sőt 
pánszláv túlzásokba esik. Bátrabb vágással, rövidítéssel sokkal jobb film 
lehetett volna az idei FEST-en szerepl ő  egyetlen figyelemre méltó cseh-

- szlovák alkotás. 

A FILM: SZÓRAKOZTATÓ IPAR 

Noha ezt a „szent igazságot" igen gyakran az értéktelen tömegproduk-
ciók gyártói védelmezik legá~abbul, azt valóban nem tagadhatjuk, hogy 
a film nem kizárólag művészet, hanem ipar is, sőt egy-egy becsületesen 
elkészített iparművészeti filmnek nagy jelentősége lehet a művészfilmek 
befogadására való nevelésben is. Az idei FEST-r ől szóló beszámolómban 
ezért külön fejezetet szántam azoknak az alkotásoknak, amelyek a szó-
rakoztatást tűzték ki fő  céljuknak. 

A belgrádi szemle szervez ői már az előzetes műsorterv megjelente-
tésekor azt jósolták, hogy az idei fesztivál egyik legnagyobb meglepetése 
egy botswanai film lesz, amely az utóbbi években öt rangos elismerésben, 
egyebek között négy fesztiváli nagydíjban részesült. Jamie Uis: Fejre 
estek az istenek című  alkotásáról van szó. Uis nem ismeretlen a filmber-
kekben. 1973-ban forgatott filanjével, az. Azok a csodálatos lények című  
művével nagy közönségsikert aratott. Már akkor bebizonyította, hogy a 
humor az erős oldala. Nos, a FEST-en bemutatott .filmjében is ezt a 
tehetségét kamatoztatta. Hagyományos értelemben vett burleszket készí-
tett, kissé szokatlan színhellyel és némileg iđőszertísített mesével. Egy 
busman törzs lakóhelyének közelében leeső  coca-colás üveg okozta bonyo-
dalmakról szól a történet. Komikus helyzetekben, nevetésben nincs hiány, 
kétségtelen, hogy az utóbbi évek egyik legsikeresebb filmvígjátékáról van 
szó. A mű  egyetlen hibája, hogy ez a film nem botswanai. Pontosabban, a 
színhely és néhány szereplő  kivételével minden más európai szemléletet 
tükröz: hogyan látja a „művelt" ember az „elmaradott" Afrk.át. Ez a 
hozzáállás kissé fanyarrá teszi a Fejre estek az istenek mókáin való ne-
vetésünket. 

Egy évvel megkésve érkezett a belgrádi filmfesztiválra Sydney Pol-
lack: Tootsie-ja de ez a késés ezúttal előnyére vált. Az 1982-ben forgatott 
filmet már tavaly meghívták a FEST-re, de akkor az amerikai forgalmazó 
nem engedélyezte bemutatását, mivel mindössze egy hónappal később en-
nek nek az alkotásnak kellett megnyitnia a berlini fesztivált. Az idén termé-
szetesen már nem állítottak akadályt bemutatása elé. S mivel az idei 
szemle minősége jóval elmaradt a tavalyi mögött, Pollack műve ezúttal 
könnyebben beverekedte magát a figyelmet érdemlők közé. 

Az amerikai kritikusok ezt a nőnek álcázott férfi viszontagságairól 
és reménytelen szerelméről szóló filmet Pollack eddigi legjobb filmjének 
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tartják, sőt azt állítják, hogy műve a komédia tekintélyét állítja helyre. 
Jó forgatókönyv, pergő, szellemes párbeszéd és két kiváló színészi alakí-
tás teszi emlékezetessé a Tootsie-t. Dustin Hoffman az 1981:ben kapott 
Oscar-díj után először állt újra kamerák elé, s nyugodtan állíthatjuk, 
hogy ismét megérdemelte volna a filmvilág legnagyobb elismerését. Jes-
sica Lange méltó partnerének bizonyult és alakításáért tavaly meg is kap-
ta a legjobb mellékszerepért járó Oscar-díjat. Egyszóval rokonszenves, 
szórakoztató alkotás a Tootsie és kommersz jellege ellenére megérdemel-
ten került az idei FEST műsorára. 

Ugyanez érvényes Richard Maquand: Jedi visszatérése című  alkotá-
sára, a Csillagok háborújának harmadik folytatására is. A filmre méltán 
a világűri tündérmese megnevezés illene. Jellegzetes, hogy a Jedi vissza-
térésben az előző  két résztől eltérően sokkal több a komnka, és főleg 
ennek köszönhető, hogy a rendező  elkerülte az ismétlések és az unalmas-
ság buktatóit és élvezhető  filmet készített a már ismert témára. 

A szórakoztató filmek között méltó helyet érdemel Adrian Lyne: 
i Flashdance című  technikailag kiváló zenés filmje is, amely könnyed hang-

vételével, pergő  ritmusával valódi frissítőként hatott. S valljuk be: a 
fárasztó középszerűségben ez sem lebecsülendő  erény. 

Végül a figyelmet érdemlő  kommersz filmek listáját három azonos 
témájú, noha igen különböző  minőségű 'film említésével zárom. Az atom-
háború a jelekből ítélve lassan a filmművészet divattémájává válik. A 
FEST-en — mint mondtam — három film is ezt az időszerű  problémát 
taglalta. Közülük a legnagyobb hírveréssel Nicolas Meyer: Másnap című  
filmje érkezett, a legjobb viszont John Badham: Háborús játékok című  
alkotása volt. A szinte sorozattá összeálló művek harmadikja Lynne 
Littman: Testamentum című  alkotása volt. S noha Badham művének 
kivételével az említettek művészi színvonala nem ütötte meg a FEST el-
képzelt, elvárt, ideális szintjét, politikai időszerűségük miatt — mert egy- 

• egy alkotás esetében néha ez is dönt ő  lehet — nem kifogásolhatjuk itt-
létüket. 

Ezek után végezzünk rövid összegezést. Ha utánaszámolunk, a felso-
roltak alapján, mindössze 15 film kapott volna „beutazási engedélyt" az 
idei FEST-re. Kissé enyhébb mércék alapján, esetleg még ötöt közéjük 
sorolhatnék. De mit kereset itt a másik negyven? Vagy talán másként 
kellene megfogalmazni a kérdést: mit (mennyit) kerestek azok, akik 
ezeket műsorra tűzték? 

Ezek persze szónoki kérdések, amelyekre nem érdemes választ ke-
resni, meg aztán kár is a már gyakorlatilag mögöttünk lev ő  hibák felett 
siránkozm. Ha azonban azt szeretnénk, hogy a belgrádi fesztiválnak jöv ő-
je is legyen, azt hiszem, sok mindennen változtatnunk kellene. 

Mindenekelőtt: szerezzük vissza a FEST nemzetközi tekintélyét. 
Mondjunk le a megalomán törekvésekről, s a látványosság helyett inkább 
a minőségre törekedjünk. Mondjunk le mindazokról a filmekről, ame-
lyeknek fesztiváli bemutatását az el őzetes megvásárláshoz kötik, és he-
lyettük a kis filmgyártők, a bátor új világ alkotásait tűzzük Ismét műsor-
ra. Ha minderre nem leszünk haj landók, az idén látottak alapján — azt 
hiszem — hamarosan a FEST-ről 

hajlandók, 
 lemondanunk. 
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CSORDÁS MIHÁLY 

A JELLEMABRAZOLr4S BUKTATÓI 
DUŠAN KOVAČEVIĆ  A BALKÁNI KÉM CÍMŰ  VÍGJÁTÉKÁNAK 
SZABADKAI BEMUTATÓJÁRÓL 

Minden kornak megvannak a felkapott irodalmi művei, amelyek mintegy 
tükröt szeretnének tartani embere elé: ilyen vagy, ismerj magadra! Szer-
zőjük szándéka szerint lényegi igazságokat mondanának ki; a megfelleb-
bezhetetlenség igényével szólnak mindennapi és kivételes sorsokról. Ha 
azt állítanánk, hogy ilyen is van, jobban hihetnénk és hinnénk nekik, mint 
amikor kinyilatkoztatják: ez a törvény. Sokszor annyira céljuk . felé tör-
nek, hogy szerzőik megfeledkeznek azokról az esztétikai feladatokról, ame-
lyeket egy dráma megalkotásakor el kell látniok. 

Dušan Kovačević  vígjátéka, A Balkáni kém, elsősorban időszerű  té-
mája révén került a hazai színházak műsorára, de szinte mindenütt más-
képp értelmezték és játszották. Mivel a darab mondandója nem eléggé 
körülhatárolt, ( .leginkább rendezői előadás született a szövegből, így Sza-
badkán is; amely mégis inkább a színészi alakításokban teljesedett ki; 
üzenetében megragadt az általánosságok szintjén. Ezekbe az általánossá 
gokba beleszövődött néhány félreérthető  jelenet vagy mondat is, a határ 
is igen elmosódott a lényeges és lényegtelen momentumok között, s őt 
olykor éppen a jelenség szintjén lev ő  dolgok kerülnek a dráma fókuszá-
ba, ami elvonja a közönség figyelmét a fontosabb mozzanatokról. 

Korántsem remekmű  hát A balkáni kém, eszmeisége sem eléggé rí 
mel mindenütt esztétikumával. A szabadkaiak azonban igencsak sokat 
szelídítettek a szövegen, és így — néhány jelképes értelm ű  képet leszá-
mítva — kerek és jól elkészített jelenetek születtek bel őle. 

Dušan Kovačević  vígjátéka afféle kis gúnymese azokról az embe-
rekről, akik helyüket a múló id ővel sem találták meg társadalmunkban, 
de éppen ezért teljes erőbevetéssel szeretnék bizonyítani lojalitásukat. 
Hősei, a Čvorović  testvérek, valóságos boszorkányüldözésbe kezdenek, ami-
kor az egyikük albérlőjében, a világutazó fiatalemberben, kémet sejte-
nek ... Szinte elborul az agyuk; gyanús a számukra áldozatuk minden 
életmegnyilvánulása: ha vendégl őben ebédel a barátaival, ha sétál, ha 
kocsikázik. Ilija Čvorović  a nyomába szegődik és heteken át folytat utá-
na magánnyomózást puszta önszorgalomból, felkeresi még a szüleit is. 
azoktól is tudakozódik felőle. Rögeszméje teljesen hatalmába keríti, olyany-
nyira, hogy dolgozni sem jár be, hanem csak nyomoz-nyomoz rendület-
lenül, nagy adósságokba keveredik, mert a nyomozáshoz különféle spe-
ciális felszereléseket és kellékeket vásárol. Áldozata mégis folyton le-
leplezi, ugyanis leesik a fa ágáról, ahonnan leskel ődik, vagy egyéb mó-
don jár pórul. Közben állandóan beszél magáról, így kiderül róla, hogy 
sztálinista volt, és hogy a sztálini eszmékkel kés őbb sem tudott teljesen 
szakítani. Erőszakosságával szembe a lánya fordulhatna, az új nemze-
dék nevében, de a jelleme nem jogosítja fel a fájó igazság kimondására, 
mert neki a hibái (apró flörtökre hajlamos, igencsak vonzza a nagyvi-
lág hamis csillogása, hatalmába keríti a pénz varázsa). Fellépése teljesen 
hatástalan hát. A darab drámai jelenetében, amelyben a legmagasabb pon-
tig emelkedik a képzeletbeli görbén a feszültség, a tulajdon anyja kiker-
geti a házból. 

Saffer Pál jó fordításában frappánsan hatnak a színpadon elhan__ 
mondatok, s a szabadkai együttes sokat kihoz a gondolatokat alig 
renciáló, inkább csak a mesét bonyolító drámából, amelynek az apró 
utalásaiban sokszor vész el a mondandó. 

A szerző  helyzeteket ábrázol csupán, nem kutatja a történések indí-
tékait, és nagyon gyakran elégszik meg a puszta közhelyekkel. Ám a hely-
zetkomikumnak avatott mestere, s mivel a rendez ő  Primož Bebler is 

e- 
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éppen erre építette el őadását, egész sor sikeres jelenetet láthatunk a 
színpadon. Sokat nem gondolkozunk Ilija és Đura čvorovič  nézeteiről, 
gyorsan eljutunk a megállapításig, hogy mindketten eszeveszett fanati-
kusok, akik elefántot látnak a bolhában, s őt annyira elveszítik a józan 
ítélőképességüket, hogy a végén már fegyveres tettlegességre vetemednek. 
Harci felszerelésben rontanak rá az albérleti szobájába hazatér ő  fiatal-
emberre, megverik és megkötözik. Meg is ölnék talán, ha másképpen 
nem alakulnának az események. De a véletlen is ellenük esküszik. 

A dráma fogyatékossága, hogy előre kész típusokkal dolgozik víg-
játékában Dušan Kovačević, nem pedig a cselekménybonyolítás során 
rajzolja meg hőseinek az arcélét. Éppen e hiányosságot véli korrigálni a 
rendezés a további aktualizálással, a kissé öncélú megállapításokkal, ame-
lyek nem mindig illeszkednek szervesen a darabba, még ha alkalmasint 
frappánsan hangzanak is. Érződik hátterükben a hatásra való törekvés. 

Helyzetkomikumra épülő  előadást alkotott a fiatal szerző  szövegé-
ből a rendező . Jórészt az első, de a második hibájából is titok marad 
számunkra a negatív hősök abszurd tetteinek miértje. A jellemeket mind-
kettő  elnaggyázta. 

Az író abszurd realista tragikomédiának nevezi művét, mintegy je-
lezve a szándékát, hogy Ilija Čvorović  Don Quijote-i arcát megmutassa. 
Primož Bebler ezt az arcot már csak az előadás második felében fordítja 
teljesen felénk. Ha ennek jobb megrajzolására törekedett volna, sokat se-
gít a tudása legjavát nyújtó Albert Jánosnak, aki kitűnő  vígjátékfiguraként 
mutatkozott be ismételten ebben a darabban. 

A helyzetkomikum mestereként játszotta a feleség szerepét Karna 
Margit. Több emberi tartalmat fedezhetünk fel az általa megformált h ős-
ben, mint a többiben — a színésznő  nem elégedett meg a sablonos jel-
lemvonások puszta közvetítésével, hanem finomította, csiszolta azokat. 

Remek komikus színészként lépett a szabadkai színpadra Ferenczi 
Jenő . Đura Čvorović  szerepében a heves, semmin el nem gondolkozó, ha-
nem a szokások, a családi kötődés rabjaként mindenre képes embertípust 
formálta meg sikerrel. 

Árok Ferenc mintha szűkmarkúbban adta volna tehetségét ehhez a 
darabhoz, mint a sok korábbihoz. 

A Čvorović  lányt igen elnaggyázott vonásokkal rajzolta meg m űvében 
a szerző, ugyanígy a rendező  is, Tallós Zsuzsa elveszett így e jellem labi-
rintusában. Fogorvosnője az öntudatos asszonytól a zavaros érzelemvilágú 
csitriig mozog a képzeletbeli skálán. 

Hupkó István díszletei a darab mondanivalóját szolgálják: egy kiüre-
sedett világot varázsolnak elénk. Jasminka Je šić  jelmezei a jellemekre 
utalnak, néha túlságosan direkt módon is. 

A balkáni kém szabadkai előadása annyi időre köti lé a közönséget, 
amíg az a színház falai között tartózkodik; belőle csak a jó színészi telje-
sítményekre emlékezik sokkal tovább. 

Dušan Kovačevič : A BALKANI KÉM (vígjáték). Fordította: Saffer Pál. Rendezte: Primož 
Bebler. Szereplők: Albert János (Ilija čvorovič), Karna Margit (Danica čvorovič), Tallós Zsuzsa 
(Sonja čvorovič), Ferenczi Jenő  m. v. (Đura čvorovič), Árok Ferenc (albérlő). Díszlettervező : 
Hupkó István. Jelmeztervező: Jasminka Ješič. Bemutató 1983. november 1-én, kedden, a 
Szabadkai Népszínházban. 
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SZÖLL ŐSY VÁGÓ LÁSZLÓ  

A LEGŐSIBB EMBERI BESZÉD  
A PRO MUSICA KAMARAKÓRUS JUBILEUMÁRA  

1968-ban, a szabadkai zeneiskola centenáriumára allć*lmi  kórust alakítot-
tak az intézet akkori és valamikori tanárai és növendékei — ekkor már  
jórészt pedagógusok, hivatásos muzsikustik.._ Az ünnep elmúltával — az  
egyYtitt töltött ónak, napok felejthetetlen élményeivel gazdagabban — mind-
annyian visszatértek megszokott mindennapjaikhoz, azaz majdnem mind-
annyian. Mert tizennyolcuk számára az alkalmi társulásként létrehozott  
kórus új távlatokat nyitott, célt és értelmet jelentett: felébresztette ben-
nük a talán csak szunnyadó talán tudatos, de megfelelő  lehetőségek h 
ján visszafojtott éneklési kedvet megszólaltatni évszázadok dalban for-
mált örömét, bánatát, énekszóval, ezen a mindenki számára hozzáférhet ő,  
legszebb hangszeren,; a legősibb emberi beszéd által szólni az emberekhez, 

mások  önmaguknak is, ~ásokna+k  is élményt, sok kedves órát szerezve.  
Még az év vége előtt megkezdődtek (folytatódtak) a próbák, a ;kórus  

csakhamar bemutatkozott a tartományi amat őrmuzsika koncertpódiumán.  
Fejiodéss JtoretlenLl fvPl ;bb:-az-ors s  kórusfesztiválokról- a-nem-
zetközi tekintélyű  külföldi fesztiválok koncerttermeiig, közben meghitt  
hangulatú koncertek, ünnepségek itthon, a munkaszervezetek vagy kis-
városok alkalmi hangversenytermeiben, ahol a kórus éppúgy igyekezett  
(teljes önmagát nyújtani, mint Belgrád, Újvidék vagy más nagyvárosaink,  
zenei központjaink igényes (koncertközönsége el őtt.  

Az elmúlt másfél évtized krónikásának ugyancsak kell ügyelnie, hogy  
el ne kápráztassák a tényszer ű  adatok, miközben a kórus képzeletbeli ese-
ménynaptárában lapozgat: nevek, számok, országok, helységnevek, szer-
zők, művek ... Több száz fellépés hazánk minden táján, melyeken mint-
egy másfél százan énekeltek. Magyarországi, wallesi, cseszlovákiai, len-
gyelországi, romániai, olaszországi, mexikói városnevekt ől (tarkállana az a  
térkép, amelyre a kórus külföldi vendégszerepléseinek útvonalát rajzol-
nánk be. Ezreknek és ezreknek volt alkalmuk megismerni a szabadkai  
együttest, melynek vitrinjeit, igaz, nem díszítik rangos nemzetközi nagy-
díjak. A szerénységéről ismert szavaival élve a kórusegyelőre tá-
vol áll attól,  hogy zenei nagyyh alomlegyen: a Pro Musica egy  kis  ország 
szerény zene i követeként hirdeti a dalban megfogalmazott emberi gondo-
latot, a népek barátságának eszméjét.  

Mondom. számok és nevek;  hazai és külföldi hangversenytermek  
emléke dereng fel az évek ködébdl, és — négy élmények visszhangjaként  

egy-egy dallam, mellyel a lelkes amatőrök ajándékoztak meg bennün-
ket. Ment a kimutatások és összegezések sok számmal is keveset mondó  
adatai helyett egy amatőr művészegyüttes értékérőlsokkal többet mond  
az az önként vállalt küldetés, amelyet teljesít, az a hadtás, amellyel környe-
zetére sugárzik.  

Ilyen 'Hegközelítésből vizsgálva kórusunk másfél évtizedes tevékeny-
ségét, két kiindulópont kínálkozik. Az egyik az együttes repertoárja és e  
repertoár realizálásának művészi színvonala, amit — a legtömegesebben  
fogalmazva — az igényesség jellemez; talán úgy is mondhatnánk, hogy a  
tisztelet a szerzők, a művek és nem utolsósorban a közönség iránt, mely  
az induláskor szívébe zárta és azóta is magáénak vallja a kórust.  

Eltekintve az indulástól, amit a bevezet őben említett alkalmi kórus  
jelentett, mely ilyen jellegű  együttes esetében nem mindennapi feladatra  
vállalkozott (sokan vannak, akik emlékeznek rá: Mozart Koronázási misé-
jét énekelte), a Pro Musica tevékenységének els ő  szakaszát a reneszánsz  
művek jellemezték; akkor, amikor nálunk jóformán még senki sem éne-
kelte ezt a muzsikát, amikor még nyomtatott kottaanyag sem igen volt.  
És hogy azóta mind többen vállalkoznak reneszánsz művek megszólalt*  
tására, abban minden bizonnyal szerepe van kórusunknak és Égem {-' 
riella karnagynak Fis.  

31?  



Kiapadhatatlan kincsesbányát jelentett a kórusnak a XVI. század  
motetta- és madrigálirodalma: az együttes rendkívüli fogékonyságot muta-
tott a kórusmuzsikának e miniatűr gyöngyszemei iránt. Az első  évtized  
vége felé jutott el a kórus a barakk zenéig: a nagy Bach- és Vivaldi-m ű-
vek, melyekben  kórus és szólisták  váltják  egymást a zenekarral , nem  csu-
pán 

 
 az együttes: a közönség számára is olyan élményt jelentettek, ame-

lyekre évek múltán is jó visszaemlékezni — annak is, aki csak hallgató-
ként élvezhette, még inkább annak, aki maga aktív részese volt az 
eseménynek. Belgrádot 

	is 
 említettem az imént; 1974-eben a Pro Musica Bach  

Máté-asstóját és h-moll miséjének részleteit énekelte, a fővárosi Pro Mu-
sica '.~amarazenekar kíséretével, Dura Jakši ć  vezényletével. A kritikusokat  
idézve írom le, hogy az amatőrök egyenrangú partnerei voltak az ország  
egyik legjobb hivatásos együttesének. A két Pro Musica — kamarazenekar  
és kórus — fegyverbarátsága azóta is tart, és ez az együttm űködés — 
mint arról még lesz szó — kivételes zenei események részeseivé tett ben-
nünket. Azü ttes rendkívül széles skálájú repertoárjának leteljesedé-
sét a XX. század — elsősorban a hazai és magyar — zeneszerz ők kórus-
műveinek megszólaltatása jelentette. Nem túlzás tehát azt állítani, hogy  
palettájára felrakta a kórusirodalom minden korszakák színelt: a régi  
mesterek műveitől a kortárs zeneszerzők alkotásaiig.  

Az együttes másfél évtizedes tevékenysége felmérésének másik kiin-
dulópontját a fentebb ismertetett repert oár adja, ez pedig a zenei isme-
retterjesztés. Nem arra gondolunk elsősorban — jóllehet ez sem mellékes  
szempont —, hogy a koncertközönségnek autentikus megszólaltatásban, 
irigylésre méhtó művészi szinten, ihletett előadásban nyílt alkalma közvet-
lenul megismerkedni olyan kórusművekkel, melyeket egyébként nem lett  
volna lehetősége élő  előadásban hallani. Sokkal jelentősebb azonban, hogy  
a Pro Musica másfél évtizedes fennállása alatt jó néhány jelent ős kórus-
mű  hazai ősbemutatójának volt főszereplője. Ezek sorából — illusztráció-
ként — csak kettőt emelek ki. Bach g-moll miséjének belgrádi bemutatását  
a fővárosi zenekritikusok az évad zenei eseményeként méltatták. A m ű  be-
mutatásában a kórusnak méltó partnerei voltak a kiváló szólisták — úgy.  
szólván kivétel nélkül egykori szabadkai zeneiskolások — és a Szabadkai  
Kamarazenekar, mely azokban az években több izzó hangulatú élményben  
részesítette a kamaramuzsika barátait. A másik illusztrációnak szánt ősbe-
mutató emléke még frissen él azokban, akik ott voltak a kórus 15 éves jubi-
leuma alkalmából ,  rendezett ünnepi hangversenyen, mélyen Đura Jakšić  ve-
zényletével, fővárosi szólisták és a belgrádi Pro Musica Kamarazenekar köz-
reműködésével, kórusunk Ainando Ivančić  műveit szólaltatta meg, ezzel  
a XVIII. századi hazai zeneirodalom kevéssé ismert lapjait nyitotta fel.  

A neves belgrádi kamarazenekar azonban csak egyike azoknak a ki-
váló hazai és külföldi vokális és instrumentális együtteseknek, melyekkel  
a szabadkai koncertközönség a Pro Musicának jóvoltából találkozhatott;
ezek kamarakórusunk vendégszerepléseit viszonozva látogattak el hoz-
zánk, újabb színekkel gazdagítva városunk zenei életét, melynek vezér-
szólamát az utóbbi 15 évben — ezt nem az ünnepi alkalom, hanem a  
meggyőződés mondatja velem — a Pro Musica, Kamarakórus játssza.  
És csak az, aki e másfél évtized részesének mondhatja magát, tudja fel-
fogni Kodály szavainak teljes értelmét: Az ének szebbé teszi az életet;  

az éneklők másokét is ...  
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OLVASÓNAPLÓ  

VÁLTOZATOS NÉPI EPIKA  

PENAVIN OLGA: Jugoszláviai magyar népmesék.  I—II. 
Akadémiai Kiadó, Budapest—Forum, Éjvidék, 1984.  

A magyar folklórtudomány legrangosabb kiadványsorozata az Új Magyar  
Népköltési Gyűjtemény, amelynek  első  darabja 1940-ben jelent meg Ortu-
tay Gyula szerkesztésében. Elődjét, a múlt század végén  indult Magyar 
Népköltési  Gyűjteményt,  Arany  János,  Gyulai Pál, Vargha Gyula es Sebes-
tyen Gyula szerkesztette. Mindezt azért bocsátottuk el őre, hogy ezzel is  
érzékeltessük, milyen jelentős tudományos publikációk részét képezi a  
jugoszláviai magyarság meséit• bemutató könyv, amelynek első  kötete már  
1971-ben m elent.  Azt is el kell mondan_~y  hogy_Ebb a .a– sarozaiban  
eddi csak Fedics Mihály meséi értek meg két kiadást.  

A Magyar Népköltési Gyűjtemény 1924-ig megjelent kötetei vegyesen  
tartalmaztak prózai és verses műfajokat, az új sorozat viszont szinte  
kizárólag csak prózai epikus műveket publikál. Ez a sorozat a folklór-
tudományban ú.) módszert hozott létre, új iskolát teremtett, az Európa-
szerte budapesti iskolának nevezett metodikát honosította meg. Ortutay  
Gyula, miután összegyűjtötte Fedics Mihály meséit, arra volt kíváncsi,  
hogy a népköltészeten, amely köztudottan közösségi m űvészet, mennyit  
változtat az előadó, tehát egy-egy mesét, mondát hogyan alakít az adatközl ő  
egyénisége. Az ÚMNGY további kötetei többé-kevésbé kiváló mesemondák  
repertoárját közlik: Pandur Péterét, Palkónéét, Ami Lajosét, Tombácz  
Jánosét. Természetesen ez a módszer nem hagyja figyelmen kívül a közös-
ség szerepét sem a népköltészet fennmaradásában, ezért nagyobb tájegy-
ségek epikus műfajai: Kovács Ágnes kalotaszegi gy űjtése és taktaszadai  
mondák is helyet kaptak benne, de egy somogyi parasztcsalád meséit is  
kiadták.  

Hogy illeszkedik ebbe a sorozatba Penavin 011ga könyve? A kérdést  
annál is inkább feltehetjük, mert a magyar néprajztudományban első-
ként számon tartott jó mesemondó az Egyházaskéren (Verbicán) él ő  Bor-
bély Mihály volt. Ortutay Gyula, amikor kidolgozta módszerét, Kálmány  
Lajost tartotta elődjének, aki éppen Borbély meséit tette közzé külön
könyvben, a Hagyományainkban. Tehát ilyen tudománytörténeti el őzménye  
van mesekutatásunknak. Sajnos csak el őzmény volt, mert a negyvenes  
évekig szinte semmit sem gyűjtöttek. Ezután megint elmúlt egy évtized,  
amikor Penavin Olga nyelvjárásgyűjtő  útjain, a népnyelvet vizsgálva, ta- 
nítványaival összegyűjtötte a publikált meséket. A két könyv felöleli  
hazánk magyarlakta vidékeit: olvashatunk itt muraközi, szlavóniai, bara- 
nyai és természetesen vajdasági meséket. A 401 szöveget tartalmazó kötet  
tehát nem olyan szándékkal készült, mint a sorozat többi darabja. Értékét  
az adja, hogy többé-kevésbé megismerhetjük belőle a Jugoszláviában élő  
magyarság prózai elbeszélő  műfajait, s meghatározhatjuk azok jellegét.  

Az anyag összegyűjtése csaknem két évtizedes munka eredménye. A  
második könyv tíz évvel későbbi gyűjtést tartalmaz, s ez a mesékből is  
kitűnik. Az elsőben lényegesen több tündérmese van, ezzel szentben a  
másodikba 42 Mátyás-mondát, illetve -mesét vettek fel, tehát az gy űjtésúgyűjtés
25 százaléka ebbe a csopo rtba tartozik. A mondák azért is tanulságosak,  
mert más vidéken még nem találtak ilyen típusokat.  

Érdekesek a Kraljević  Markóról szóló történetek, de mindenképpen  
további ellenőrző  gyűjtéseket kell végezni e mondakörrel kapcs014~  
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Piroson például csak egy adatközl ő, Szabolcski JuQiánna ismerte a török-
verő  szerb hőst, 14 mondát mondott el, de valószínű, hogy könyvből ismeri 
őket. Adorjánon 17-et jegyeztek le. Ezeknek nem megformált a szüzséje, 
Az az érzésünk, hogy a gyűjtőt túlságosan érdekelte a mondakör inter-
etnikus kapcsolatainak a lehetősége, s az adatközlők csak annyit tudtak 
Kradjević  Markóról, hogy a törökök ellen harcolt, a történeteket pedig a 
gyűjtő  kedvéért jóhiszeműen kitalálták. Adorjánon magyarok laknak, a 
bánáti Padéval tartanak szorosabb kapcsolatot, a környező  falvak is 
magyar ajkúak, tehát olyan helységekben is kellene kutatni, ahol vegyes 
a lakosság: Moholon, Martonoson, Törökbecsén. Ha itt is ismerik ezeket, 
akkor az adorjáni szövegek is értékesebbek lesznek. 

Kevés olyan mesemondó van a jugoszláviai magyarok között, amilyen 
Borbély Mihály volt. Fedics Mihályhoz és Ami Lajoshoz mérhet ő  tehetsé-
geket nem fedeztek fel gyűjtőink; esetleg megkockáztatjuk azt a feltevést 
is, hogy nem voltak elég türelmesek. Az első  kötetben olvashatjuk a vár-
daróci Takács Ferenc két meséjét. Az 1886-ban született írástudatlan 
mesefa egyik története, A Vénusz-madár, 88 gépelt oldalt tesz ki, másik 
meséje ugyan nem ilyen terjedelmes, de az is a jól megformált szövegek 
közé tartozik. Nem hisszük, hogy ezt a két történetet ismerte, azt pedig vég-
képp nem értem, miért nem gy űjtöttek többet tőle. (Meghalt talán?) 
Remélem, él még a kispiaci Pálinkás Balázs. Jó lenne, ha teljes repertoárját 
összegyűjtené Papp György, ha pedig ezt már megtette, akkor publiká lná 
is. Erős Teréz, Tyúkos Horvát Antal és Csehák Vera kétségtelenül a leg-
jobb jugoszláviai mesemondók közé tartozik. Érdemes többször is elmenni 
a jó adatközlőkhöz. Ezt Penavin Olga gyűjteménye is bizonyítja. A második 
kötetben, a későbbi gyűjtésben újabb meséket olvashatunk mindhármuk-
tól. Velük kapcsolatban ` sajnálattal állapíthatjuk meg, hogy a jugoszláviai 
magyarok körében nincs már hagyománya a mesemondásnak. A kötetben 
közzétett szövegek nagy részét az adatközlők pusztán reprodukálták, tehát 
a történeteket a kutató kedvéért idézték fel, vagyis nem gyakorlott mese 
mondók. Úgy látszik, a jugoszláviai magyar népköltészetben kiveszik az a 
hagyomány, hogy egy-egy közösségben a tehetségesebbek specializálják 
magukat a hagyomány ápoQására, így a befogadáskor nem alakulhat ki a 
mester—tanítvány viszony, s mivel a falu közössége nem igényli már a 
meseszót, népballadát, a tehetségesebbek se csiszolhatják tudományukat, és 
a gyűjtés pillanatában ritkán akadhatunk olyanokra, akik a több száz 
éves szüzséket az adott pillanatban művészien megformálva visszaad-
hatnák. 

Szembeötlő, hogy az újonnan gyűjtött szövegek adatközl őinek jó 
része fiatal, 16-35 éves. Ha pusztán ezt a táblázatot figyelnénk, akkor 
joggal feltehetnénk a kérdést: miért kongatják a folkloristák a vészha-
rangot? Hiszen itt van egy új gyűjtemény, amely 22 fiatal ember meséjét 
tartalmazza. Az igazsághoz tartozik, hogy ezek nem nevezhet ők igazi 
mesemondóknak, mert csupán egy-két történetet ismernek, trufát vagy 
Mátyás-mondát, egy, legfeljebb két motívumból építik fel a cselekményt, 
s előadásmódjukban sem a hagyományos paraszti világot tükrözik. VoQ-
taképpen középiskolás diákok, egyetemi hallgatók, tisztvisel ők, értelmi-
ségiek, még ha paraszti származásúak is, de már nem hagyományos falusi 
környezetben élnek. Kérdés, hogy valaha elmondják-e még egyszer ezeket 
a történeteket. Esetlegesen ismerték meg őket, felidézésük is esetle-
ges volt. 

Az első  kötetben — helyesen — az adatközlők születési évét tüntették 
fel, a másodikban — nem tudni, miért — éveik számát. Ez félreértést 
okoz. Az első  könyv táblázatában, ahol a mesemondókat sorolják fel, 
az áll, hogy Erős Teréz 1912-ben született, tehát 1971-ben 59 éves volt. 
A második kötet szerint viszont 50 éves. Csehák Verona ugyanitt 60 éves, 
az első  kötetben pedig 1887-et tüntették fel születési évéül. Sz őrszálhaso-
gatásnak tűnhet ez, de nem az, mert a második kötet előszavában az 
olvasható, hogy a könyv újabb gy űjtéseket tartalmaz, tehát vagy az intézet 
archívumának újonnan lejegyzett anyaga is belekerült, helyesen, vagy 
más adatközlőkről van szó. 
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A Jugoszláviai magyar népmesék több meglepetéssel is szolgál. A 
szlavóniaiak nyelve, zenéje sok archaikus elemet megőrzött. Mivel szige-
tet képeznek, feltételezzük, hogy jó mesemondók is élnek köztük. Ezzel 
szemben Kórógyon nem volt hagyománya a mesemondásnak, mert ha 
lett volna, akkor itt Penavin Olga biztosan megtalálta volna a tehetsége-
seket, akik ismerik a népművészetnek ` ezt az ágát, hiszen népnyelvi és 
néprajzi murnkásságát éppen ebben a faluban fejtette ki legteljesebben. 
A muravidéki magyarok meséit ó volna tovább kutatni. Nehéz elhinni, 
hogy Bácska falvaiban, például Bácskertesen és Gomboson, ne akadt volna 
legalább egy-két adatközlő, tehát ez a két község a mesekutatás szempont-
jából még feldolgozatlan. A gombosiak között is kell hogy legyenek jó 
mesemondók, hiszen halászok voltak, néphitük pedig olyan gazdag, hogy 
babonáikból egy kötetnyi hiedelmet és szokást tett közzé Jung Károly. 

Mivel Penavin Olga nem juthatott el diákjaival minden jugoszláviai 
magyarlakta faluba, érthető, hogy jó néhány helyen, mint például Kis-
oroszon, örményházán, Tóbán, Kupuszinán, nem gy űjtöttek, pedig bizo-
nyára érdemes lett volna. Ennek ellenére a két vaskos kötetből kitűnik, 
hogy a baranyaiak, a dél-bánáti székelyek és az észak-bánáti dohányter-
melők a legjobb mesemondók. A többi tájegységben csak elvétve akad egy-
egy tehetségesebb mesefa. Hogy miért van ez így, azt az életmóddal 
magyarázhatjuk. A baranyaiak halászó életmódot folytattak, a halászoknak -
pedig volt lehetőségük a mesemondásra. A székelyek viszonylag zárt közös- 

ben éltek, ezért dobban meg őrizték hagyományaikat, a szegedi kirajzású 
íhányosokat pedig a dohány  megmunkálása késztette arra, hogy együtt 

dolgozzanak, a közös munkaalkalmak meg — amint az ismeretes — el ő-
segítik a népköltészet fennmaradását. Ezért ezekben a tájegységekben 
több történetet jegyeztek le, s itt élnek a legszínesebb egyéniségek. A 
mesemondónak is gyakorolnia kell, hallgatókra van szüksége, s hiába tehet-
séges valaki, ha nincs kitől megtanulnia a történetet, de ha meg is tanulta, 
ám (nem ;aondja el azt, akkor tudása latens hagyománnyá válik. Ezt 
saját tapasztalatomból tudom. Amikor Borbély Mihály meséinek tovább-
égését kutattam gyermekei körében, lányai és fia ugyan emlékeztek a mesék 
nagy részére, de azokat nem tudták olyan érdekfeszít ően elmondani, mint 
édesapjuk, tehát nem a tehetség hiányzott bel őlük, hanem a gyakorlás. 

A Jugoszláviai magyar népmesék tükrözi az itt élők hagyományőrzé-
sét, változatos népi epikáját. Azt is bebizonyította, hogy érdemes még 
tovább gyűjteni, mert egy szerencsés gyűjtő  talán még ráakad egy igazi 
mesefára is. Hogy a diákok bevonhatók a néprajzi gy űjtésbe, azt ez a 
kiadvány is tanúsítja, csak jó irányító tanárok kellenek, akik maguk is 
foglalkoznak néprajzzal. Szükség van erre, mert sz űkös anyagi körülmé-
nyeink nem teszik lehetővé, hogy főállásban végezzék ezt a munkát töb-
ben. Penavin Olga munkássága jó példa arra, hogy a napi elfoglaltság 
mellett is komoly kutatómunkát Mehet folytatni, hiszen nyelvészként sok-
kal többet tett a jugoszláviai magyar népköltészet feltárásáért, mint nép-
rajzosaink együttvéve. 

BESZÉDES VALÉRIA 

TISZTULÓ TÜKÖRKÉPEK 

VESELINOVIĆ  ŠULC MAGDOLNA: A szerbhorvát népköltészet a XIX. 
századi magyar irodalom tükrében. 
A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, Újvidék, 
1982. 

Két szomszéd nép kulturális kölcsönhatásait, a legbens őbb jellemvonásokat 
tükröző  népköltészeti termékek iránti érdekl ődést több nyelv vonatkozá-
sában is természetesnek tartjuk korunk haladó eszmeáramlatainak hatá-
sára. Ennek a humánus érdeklődésnek természete, kialakulása, jellegének 
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és mélységének változásai általában csak töredékesen élnek a köztudat-
ban. Milyen hát egy népköltészet, amelyre méltán lehetnek megteremt ői 
büszkék, egy másik nemzet irodalmának, irodalmi érdekl ődésének tükré-
ben? A válasz általában nagyon bonyolult szokott lenni, már csak azért 
is, mert ez a tükörkép a tükrözés fizikai természetét ől eltérően sok új, 
egyéni vonással színeződik, gazdagodik, a tükröző  közeg jegyeivel telí-
tődik. 

Erre a nehéz, de sok tanulsággal járó feladatra vállalkozott Veseli-
nović  Šulc Magdolna a címszerűen már megnevezett művében, amely A 
Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete Értekezé-
sek, monográfiák sorozatában látott napvilágot, mint a lapalji jegyzetek-
ből, szakirodalmi utalásokból kiderül, nem is először, nem is előzmények 
nélkül, hiszen a szerző  már 1944-ben foglalkozott a kérdéssel A délszláv 
népköltészet felfedezése a német és magyar irodalomban, majd 1968-ban 
megjelent a Srpskohrvatska narodna poezija u madarskoj knji ževnosti XIX 
i XX veka (A szerb-horvát népköltészet a XIX. és a XX. századi magyar 
irodalomban) című  műve, tehát azt is mondhatnánk, hogy az eredeti igen 
általános kérdésfelvetést ől egyre szűkülő  gyújtópontú vizsgálatokkal jutott 
el idáig, és használta fel a délszláv—magyar kapcsolattörténet újabb ered-
ményeit. 

A délszláv népköltészet egyes termékeinek magyar irodalmi hatása, 
recepciója nagy vonalakban már letisztázódott, imertek id őbeli vonatko-
zásai, korszakai, a beáramlást elősegítő  egyéniségei. A jelen mű  szerkezete, 
tagolása is ezt a klasszikusnak mondható rendszerezést viszi tovább, amely 
nem éppen homogén szempontú, mert a kronológiai vonulatban hol a köz-
vetítés, hol a hatás, hol pedig az értékelés mozzanatait domborítja ki: a 
közvetítését a Kazinczyról, Toldyról, Vitkovics Mihályról, Székács József-
ről, Urházy Györgyről, Ács Károlyról, Kondor Lajosról, Széll Farkasról, 
Szász Károlyról, Radics Györgyr ől, Margalits Edéről stb. szóló fejezetek-
ben, a hatásét a Kölcsey, Bajza és Vörösmarty költészetéről szóló, a ser-
bus maniert bemutató részben, az értékelését az Arany Jánossal, a Kralje-
vić  Markóról szóló népköltészeti termékekkel és a Hunyadi-énekekkel fog-
lalkozó fejezetben. 

A változó szempontúság az adott kor kapcsolattörténetét vizsgálva 
természetes következmény, mert az érintkezés váltakozó intenzitása, foly-
tonossági hiányai nem kedveznek a lineáris feldolgozásnak, s őt a vizsgálat 
egyik alaptényezőjének, a népköltészet fogalmának variálódó értelmezésé-
hez vezetnek, amelybe a kapcsolatszegényebb időszakokban a néprajz, nép-
szokások, a közmondások is beletartoznak, például Urházy szerepének be-
mutatásánál, máskor viszont a verses, zenés formára sz űkül, és talán 
ezért (?) nem esik szó Margalits Ede kés őbbi szólás- és közmondásfordítá-
sairól. 

A közvetítés, hatás-befogadás és az értékelés alapvet ő  kategóriái a 
kapcsolattörténetnek, így Magdalena Šulc szóban forgó m űvének is, ér-
vényesülésük viszont nem egyformán nyilvánvaló és nem is azonos szin-
ten kimunkáltak a komparatisztika módszereivel. 

A szerb-horvát népdalok, balladák, hősi énekek hatásának, befoga-
dásának, a költők, fordítók, irodalomszervezők érintkezéseinek irodalom-
történeti, kapcsolattörténeti feltárása erénye ennek az összefoglalásnak, 
amely nagy apparátussal, dokumentáltságával a kapcsolatok rengeteg 
részadatát, összefüggését tárja elénk, amelyeknek egy része azóta már más 
hasonló jellegű  dolgozatba is beépült, még ha vitába is szállnak némely 
következtetésével, hipotézisével, mint azt Marija Cindori is tette egyik, 
Jókai Mórról szóló, a Hungarológiái Intézet Közleményeiben nemsokára 
magyarul is megjelenő  tanulmányában, amelyben kétségbe vonja szerz őnk 
megállapítását, hogy Urházy közvetlenül fordította volna a népdalokat. 
Sok helyen olvashatunk arról is, ami természetes velejárója egy népkölté-
szet irányába forduló elmélyült érdekl ődésnek, és megnyilvánult Székács 
Józsefnél, Asbóth Jánosnál, Kondor Lajosnál és sok másnál: az érdekl ődő  
a népköltészeten keresztül magát a népet, a megteremt őt is megszereti, 
amelyhez aztán elválaszthatatlan rokonszenv f űzi, ami aztán kölcsönössé 
is válik legtöbbször. 
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Problémaként kell e mű  vonatkozásában megemlítenünk, hogy az 
irodalmi kapcsolatok , alapformáiról, tartópilléreir ől nem olvashatunk se-
hol sem differenciáltan, hogy mikor és milyen körülmények között van 
szó fordításról a szó szorosabb értelmében és mikor rejtett fordításról, 
amikor útleírásokban, a délszláv népélet Bemutatása közben találkozik 
szembe a szerző  az adott kultúra sokszor igen sajátos elemeivel, mint 
Unházy György vagy Asbóth János esetében. 

Ha már a fordításnál, műfordításnál tartunk, azt kell mondanunk, 
hogy szerepe, megközelítése nem problémátlan a kapcsolattörténetben, 
és szerzőnk fejtegetéseibgn sem, aki az el őszó tanúsága szerint a fordítá-
sok elemzését, a szakirodalmi előzményektől eltérően, elsőrendű  felada-
tának tekinti. A nyelvi átültetés részkérdéseir ől, értékeléséről valóban sok 
szó is esik, a Hasanaginica első, Kazinczy-féle fordításától kezdve egészen 
Margalits Ede interpretációjáig. Megtaláljuk az eredeti szövegek fontosabb 
szemelvényeit, a magyar ekvivalenseket, sőt sokszor három-négy magyar 
változat összevetését is. Az olyan jelleg ű  megállapítások azonban, mint: 
„A Dodolaének-fordításait természetesség, könnyedség jellemzi"; „meg őr-
zi bennük a szerbhorvát (de mért nem szerb-horvát, hiszen nem kezelhet ő  
olyan egységesen ebben a korban, amit az írásmód feltételez) népköltészet 
egyszerűségét" — a fordításelemzésnek csak a küls ő  buckát érintik, mert 
nem foglalkoznak a jelenséggel mint önelv ű  tevékenységgel, amely és ez 
különösen vonatkozik a fordítói hűséggel kapcsolatos követelinéa iyrend-
szerérernem magyarázható _reg csak a népköltészet vagy  a kiilcaönhaxás,_ 
az ízlés törvényeivel, ehhez a fordítástörténet ina még sok korszakra ki 
sem alakított értékrendszere is szükséges lenne, hogy mi volt az adott 
korban a követendő  hűségeszmény, milyen szűrőket jelentett a közvetett 
vagy láncfordítás, melyik fordító milyen „iskolához" tartozott. Radó György 
A magyar m űfordítás története c. művéből például kiderül, hogy Kazinczy 
és Vitkovics Mihály esetében nem az ösztönösség vagy a nyelvismeret 
hiánya határozta meg a fordítás minőségét, hanem a Batsányi körével és 
felfogásával szembenálló, a szöveghűség helyett a fordítói szabadságot él-
tető  irányzat, amely az átültetést a szerz őséggel, adaptálással, újraírással 
egyenlítette ki. Indokaik nem voltak idegenek a kortól: az eredetiség 
megőrzése a valóságháttér, a nyelvi, irodalmi hagyományok eltér őségének, 
különbségeinek kiéleződését is jelentette, amit a befogadást gátló ténye-
zőként fogtak fel. Vitkovics például még a kolót is keréktáncnak nevezi, a 
Fruska Borát pedig Fruska nev ű  hegynek, hogy minden idegen elemet ki-
szűrjön, holott Gvadányi József a peleskei nótárius utazásában, a szerb 
temetés leírásában — amelynek kapcsolattörténeti értékelése még várat 
magára tucatszámra említi az eredeti szerb szavakat és szókapcsola-
tokat. 

Ezektől a szakterületi megközelítés rovására írandó dilemmáktól füg-
getlenül gazdag, sok vonatkozásban először összegezett tartalmú művet 
vehet a kezébe a magyar olvasó, amely a tárgykörrel való foglalkozás tör-
ténetét is bemutatja egyúttal. 

PAPP GYÖRGY 

KÉT ERDÉLYI UTAZÓ A VAJDASÁGRÓL 

MÉLIUSZ JÓZSEF: Tranzit kávéház. 
Kriterion, Bukarest, 1982. 
KÁNTOR LAJOS: Milyen az út? 
Dacia, Kolozsvár-Napoca, 1983. 

Méliusz József bukaresti magyar író 1979 tavaszán hosszabb utazásra 
induQt, útjának állomásai Újvidék, Belgrád, Zágráb, Velence, Firenze, 
Róma, végül Cap Martin, a francia Azúr-part egyik híres fürdőhelye 
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voltak. Tapasztalatairól százhuszonkét útilevélben számolt be, ezeket a 
bukaresti A Hét című  hetilap közölte 1979-1981-ben. Ezeknek a levelek- 
nek a gyűjteménye a Tranzit kávéház című  kötet, amely az Illúziók kávé-
háza, a Kávéház nélkül és a még kéziratban várakozó Napnyugati kávéház 
című  könyvek után jelent meg egy személyes-vallomásos esszé- és jegyzet-
sorozat negyedik darabjaként. A kötet alcíme: Utazás és álom, s a könyv-
ben valóban ott vannak az utazás élményei, felismerései, de ott vannak 
a múlt kísértetei is: rémes álmok, amelyek az ötvenes években átélt 
megrendítő  tapasztalatokat, a letartóztatás, a vallatás, a börtönévek gyöt-
relmes emlékanyagát idézik fél. 

Az útibeszámoQókat és a múltba merülő  emlékezetet mindazonáltal 
közös ethosz hatja át: az igazságkeresés erkölcse, szenvedélye, amely nem 
ismer eleve megállapított ideálokat, szüntelenül rombolja a gondolkodást 
béklyóba kötő  szabályokat. Méliusz a múltról és a jelenről, magyarságról 
és Európáról, háborúról és kultúráról, költészetről és a nemzetiségi élet 
tapasztalatairól beszél, s mindig azokat az általánosabban ható törvény-
szerűségeket keresi, amelyek a jelenségek felszíni rétege alatt fejtik ki 
hatásukat. Az utazó írókkal, könyvekkel, gondolatokkal ismerkedik, bará-
tokkal találkozik, jól tudja, hogy a nemzetiségi sorban él ő  írónak milyen 
nagy szüksége van a nagyvilágba vezet ő  utakra, az európai tapasztalatokra, 
az egyetemes áttekintésre. A nemzetiségi irodalom, az ő  meggyőződése 
szerint, nemcsak egy szűkebb emberi etnikai és kulturális — közösség-
nek felelős, hanem az emberi egyetemességnek is, és éppen a romániai 
magyar irodalom legjobb szellemei — Kuncz Aladártól Gaál Gáborig — 
igen fontosnak tartották, hogy a nemzetiségi kultúra képvisel ői mindig 
tisztán lássák az emberi egyetemesség távlátait. 

Ezeket a távlatokat keresi a Vajdaságban is, a jugoszláviai magyar 
irodalomban, általában Jugoszlávia kultúrájában, amelyet régt ől fogva 
ismer és szeret. Részben a szomszédos nemzetiségi kultúra érdekli, ennek a 
kultúrának a működési feltételei, intézményei és eredményei, részben viszont 
az, hogy a vajdasági magyar irodalom, egyáltalán a jugoszláviai nemzetek 
és nemzetiségek irodalma miként válaszd a közép•európai történelem val-
lató kérdéseire, s miként látj a a térség népeinek, kultúráinak együttélését, 
összefogását. Ezzel az érdeklődéssel tájékozódik Újvidéken, Belgrádban és 
Zágrábban, keresi a találkozást Lőrinc Péterrel, Herceg Jánossal, Pap 
Józseffel, Bosnyák Istvánnaa, Bányai Jánossal, Végel Lászlóval, Tolnai 
Ottóval, Maurits Ferenccel és Ladik Katalinnal, illetve a zágrábi baráttal: 
Đorđe Zelmanovićtyal, s idézi fel Miroslav Krleža emlékét, akinél 1968 
tavaszán tett feledhetetlen látogatást. A Bosnyák Istvánnal való baráti 
eszmecserére emlékezve valósággal költ ői szavakkal beszél arról az él-
ményről, amelyet egy romániai és egy jugoszláviai magyar író baráti ta-
lálkozása okoz: „Több ez két író egymásra találásánáll nemzedéki tájon, 
határokon túl: a mi anyanyelvünk szavainak, fogalomteremtésének, egyik 
ön- és világérzékelésének-értelmezésének egymásra hangzása, együtt gon-
dolkodás: közös kis és nagy világ, Duna menti Európa, melynek anya-
nyelvünk nem határ- és vámsorompója, hanem szivárványhídja." 

Méliusz József valódi értékeket keres és talál a vajdasági magyar 
szellemi életben, ilyen érték mindenekel őtt az autonóm módon fejlődő , 
a saját lehetőségeit és feladatait jól ismer ő  nemzetiségi és irodalmi közé-
let, a Vajdaságban megismert pezsg ő  magyar szellemiség, a közéletben az 
egyenlő  jogokat élvező  nemzetiségi nyelvek szabad használata. A bukaresti 
magyar író egy erőteljes, szüntelenül gazdagodó nemzetiségi kultúrával 
ismerkedik meg Újvidéken, s a hagyományos kisebbségi gondokkal küzdve 
mindez felszabadítólag hat rá, olyan példát, olyan mintát kínál, amely 
demokratizmusát tekintve modellérték ű  lehet. Újvidéki látogatása nyo-
mán boldog örömmel jegyzi meg: „A szellem mindenütt egyenl ő, már 
ahol önmagával azonos, ahol a tulajdon nyelvét beszéli, az emberit s a 
kritikait ..." Azt szeretné, abban reménykedik, hogy a Duna mentén meg-
oszló kultúrák nem elválasztani, hanem összekötni fogják az itt él ő  embe-
reket, legyenek azok magyarok, szerbek, románok, s éljenek a romániai 
vagy a jugoszláviai magyar nemzetiség történelmi keretei között. Ez a 
reménység szólal meg az újvidéki látogatásról beszámoló lírai-vallomásos 
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útilevéQben is: „Hogyan ne leltünk volna hát egymásra a hídon, a bevér-
zett és gyászlobogós szivárványon, mely átvezet ezen az évszázadon, és 
az anyanyelv szigeteit összekötve, az őket környező  más nyelvek irodalmai 
felé s felőlük hozzánk teremt tiszta utakat otthon lenni a világban. Köze-
lebbien a Duna mentén, hol szinte végeérhetetlenül vándoroahatunk egyik 
kis Athénünkből a másikba, melyek a környező  nyelvek kultúrájába 
ékelten pillérei az értelmet és humánumot, toleranciát és megértést for-
galmazó hidjainknak, melyek egyben a kérdések hídjai is, kérdéseké és 
kétségeké és szorongásoké vészes időkben." 

A romániai magyar fró közös Duna-völgyi remények jegyében, a 
nemzetiségi tapasztalatok b ővítésének szándékával látogat a szomszédos 
Jugoszláviába: ez az igény hatja át a kolozsvári Kántor Lajos útirajzait 
is. Kántorról nemcsak azt kell tudnunk, hogy a Korunk irodalmi szerkesz-
tőjeként, irodalomtörténeti tanulmányok és napi kritikák írójaként a 
romániai magyar irodalom szorgos sáfárai közé tartozik, hanem azt is, 
h• elhivatott utazóként ugyancsak a nemzetiségi kultúra szolgálatában 
gyűjt kül- és belhoni tapasztalatokat. Az útirajz-irodalomnak igen nagy 
szerepe van a nemzetiségi kultúra tájékozódásában és önismeretében, 
ezt a szerepet ismerte fel Kántor Lajos is, akinek Milyen az út? című  
kötete — Utazás a gyökerek körül, valamint Szárny és gyökér című  könyvei 
után — immár harmadik alkalommal ad képet az utazás közben szerzett 
szellemi zsákmányról. Az utazásnak ezúttal Újvidék, Dubrovnik, Párizs, 
Utrecht, London,_Fribourg, Budapest és Szentendre az állomásai, és zsák-
mányai között színházi élmények, művészeti kiállítások, régi városok és 
'maradandó barátságok találhatók. 

Kántor jó szemű  utazó, figyelmes múzeumlátogató és fürge olvasó, 
naplószerű  jegyzetei között igen találó feljegyzések akadnak például Bar-
csay Jenő  múvészetéről, Mészöly Miklós, Csurka István és Gion Nándor 
írásairól, Jancsó Miklós filmjeiről; szemlélete is rokonszenvesen nyitott, 
egyforma érdeklődéssel és vonzalommal tanulmányozza az avantgarde mű-
vészetet és a népi hagyományokat, Fribourg gótikus házait és a szárhegyi 
művésztelep életét. Útjai a nagyvilágba vezetnek, megfigyeléseit mindazon-
által a nemzetiségi szolgálat eszméje vezérli és gyakorlata hatja át: arra 
törekszik, hogy utazás közben szerzett tapasztalataival, ,felismeréseivel az 
otthon hagyott, délekben mégis vele maradó nagyobb emberi közösség 
kultúráját tegye gazdagabbá, s a nemzetiségi öntudat teljesebb kibontako-
zását támassza meg. 

Ez a gondolat jelenik meg a kolozsvári magyar író jugoszláviai 
tájékozódásában is: Kántor 1981 nyarán járta be Jugoszláviát, útja Sza-
badkán, Újvidéken, Belgrádban, Dubrovnikon, Spliten, Ljubljanán és Zág-
rábon át vezetett, járta a városokat és pihent a tengernél, körülnézett a 
múzeumokban, a kiállításokon, az új könyvek között. Találkozott írókkal 
és kritikusokkal, könyvében Ács Károlyra, Gion Nándorra, Tolnai Ottóra, 
Domonkos Istvánra, Végel Lászlóra, Utasi Csabára hivatkozik. Tanulságos 
megjegyzéseket tesz a vajdasági magyar irodalomról, kritikailag értékeli 
a vajdasági magyar avantgarde teljesítményeit, azokat a törekvéseket, 
amelyek a nemzetiségi művelődés és az emberi egyetemesség között keres-
tek utakat. Megbecsüléssel beszél arról is, hogy a vajdasági magyar 
regényirodalom milyen társadalomvizsgáló realizmussal ábrázolja a nem-
zetiségi életet, ennek a nemzetiségi életnek a megoldásra váró kérdéseit. 
„Mint mindenütt e tájakon — olvasom Kántor beszámolóját —, egyre 
nyilvánvalóbbá vált, hogy nem elég az emberiséget (akarni) megmenteni, 
megváltani — a magunk megváltása, a nevel ő  és összetartó közösség való-
ságos életének, elfátyolozhatatlan konfliktusainak kiteregetése, megfej-
tése, a perspektívák őszinte számbavétele nélkül hiteltelen a legszebb el-
mélet is; a nyelvek, nemzetek feletti egységesül ő  jövő,problémátlan bol-
dogság legalábbis hiú ábránd — ha nem éppen mákony. S mi mutathatná 
meg jobban a tényeket, az összefüggéseket, a rájuk épül ő  atmoszférát, 
mint a regény: az összefüggések, az atmoszféra műfaja?" Ezt 'a regény-
építő  vállalkozást találja meg Gion Nándor munkásságában, vajdasági 
beszámolója során egész kis esszében ad képet a Szenttamásról Újvi-
dékre származott író törekvéseiről, eredményeiről. Elismeréssel szól a 
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Testvérem, Joáb, a Virágos katona és a Rózsaméz című  regényekről, 
ezeket a műveket az egyetemes magyar irodalom teljesítményei között 
is igen magas helyre teszi. Mint elemző  munkájának végső  eredménye-
ként megállapítja: „Gion Nándor valami olyat tud, ami a hagyományos 
realista prózát a modern líraisággal szerves egységbe fonja — s a szer-
zőt a mai regény csúcsaira vezeti. Epikus teljesség és lírai regényszerkezet 
kapcsolódik össze a (két) regényben, de ami ennél is több: a szentta-
mási (bácskai, vajdasági, délkelet-európai) univerzumon belül, sok kis 
mikrokozmoszból születik meg Gion regényvilága. A résznek és az egész-
nek egyaránt hitele van." 

Érdekes _ dolog, hogy Kántor Lajost eredetileg nem a vajdasági ma-
gyar irodalom iránt táplált régi érdeklődése  vezette ezen az útján Jugo-
szláviába, hanem az ottani román nemzetiségi irodalom: az, hogy felesé-
ge, Kántor Erzsébet fordította le, s ő  maga látta el tájékoztató utószóval 
Radu Flora vajdasági , román író Csapda című  regényét, amely a Forum 
kiadó gondozásában jelent meg magyarul. Mint Kántor elmondja, Radu 
Flora „mikroliteratúrának" nevezi a vajdasági román irodalmat, s való-
ban tanulságos, hogy egy ilyen kicsiny irodalom milyen természetes gesz-
tussal él az egyenjogúság kínálta lehetőségekkel. A kolozsvári magyar 
kritikus újabb kis esszében jellemzi ennek a „mikroliteratúrának" a 
természetét, Radu Flora írói munkásságát és a Csapda című  regény 
szociológiai, illetve irodalmi értékeit: „Flora a közép-kelet-európai pa-
raszti realizmustól indulva a XX. század közepi (és végi?) amerikai 
regény behaviourista iránya felé halad, de mégis a maga útján (ösvé-
nyén)." A tanulság nyilvánvaló: a Duna-táj egymás mellett élő  nemzeti 
és nemzetiségi irodalmait erős szálak fűzik össze, a bánáti román „mik-
roliteratúra" bemutatása is azt szolgálja, hogy ezekr ől a szálakról, az 
egymás mellett élő  irodalmak közös tapasztalatairól és közös törekvé-
seiről képet formáljon magának az utazó s az útibeszámoló nyomán az 
olvasó. Kántor Lajos, akárcsak Méliusz József, a közös tanulságok meg-
fogalmazása kedvéért kereste fel a Vajdaság városait, szellemi m űhelyeit, 
s számolt be érdekes tapasztalatairól. 

POMOGÁTS BÉLA 

ÖSSZEFÜGGŐ  PARTOK MESSZE CSÚSZNAK 

KONTRA FERENC: Jelenések. 
Magyar Képes Újság, Eszék, 1984. 

A ves olyan emberi beszéd, ami a 
dallal, az ősi dallal rokon, rokon av-
val a kimondhatatlannal, ami már-már 
titkos, SAmáni mesterség. A vers az 
ember legtöményebb megnyilvánulása, 
leganyagtalanabb repülése, legforróbb 
vallomása a létről. A legszentebb já-
ték. A kifejezhetetlen kórbetáncolása, 
megidézése, ritka szertartás, míves fo-
hász. 

(Latinovics Zoltán: Verset mondok) 

Kontra Ferenc számára ez a karcsú 
verseskönyv jelenti az első  igazi el-
rugaszkodást a talajtól, s az els ő  
valódi szembenézést is egyben a vi-
lág sokrétű, rettentően bonyolult 
dolgaival. Korábban már ugyan je-
lentek meg versei lapokban, folyó-
iratokban, de mégiscsak a kötetben 

való megmutatkozás az igazi próba-
tétel — a „ritka szertartás", a „leg-
szentebb játék." 

Ebbe a játékba, ha belehalni nem 
is, de beleunni lehet, s ez már egyen-
lő  lenne a vereséggel. Merjük re-
mélni, hogy Kontra Ferenc nem 
hagyja félbe a játékot, a költészet 
sokágú sípjának próbálgatását: nem 
szenved vereséget. 

„összefüggő  partok messze csúsz-
nak / utat tévesztenek az érintések", 
üti meg mindjárt kötete élére tett 
versében költészetének alaphangját 
a fiatal poéta, s ez az alaphang vá-
lik aztán még egyértelműbbé a Dep-
resszió című  versben: „nem szórok 
szavakat / annyi már a szemét / 
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az öröm felett lakom egy emelettel / 
lift nélküli lépcsőház húzza rám 
rozsdásodó fémkeretét / a kihúzott 
telefonok házában / nem beszélek 
szomszédaimmal / csattan a zár az 
arcokon". Pesszimista hang ez, két-
ségkívül, szkeptikus ember hangja 
— de ezt csupán megállapításnak 
szántuk, nem megrovásnak. Mert a 
pesszimizmus vagy az optimizmus 
nem esztétikai kategória, s legyen 
bármennyire is fiatal a szerz ő, köl-
tészetben nem kötelez ő  a lobogó if-
jonti lelkesedés, a mindenre rácso-
dálkozó harsány hurrá. 

Az idézett verssorokból kitűnik 
mindjárt az is, hogy Kontra Ferenc 
urbánus költő, főként a városi lét-
forma különböző  megnyilvánulásai, 
a mai ember életérzése — szorongás, 
elidegenedés, elfásulás — izgatják, 
ezeket igyekszik korszerű  megfogal-
mazásban olvasói elé  tárni. 

_ 
Több-

nyire sikerrel. A folytatás, az Évek, 
a Depresszió, a Napilap, a Három 
kiáltás, A kis sámán, a Krónika és 
az Ismétlem a szépet című  versek 
már többet jelentenek puszta ígéret-
nél. Ars poeticája talán legegyér-
telműbben A kis sámánban jut ki-
fejezésre: „semmicsónakon sodród-
ni a tagadás hullámain nem segít a 
mágia ... éld is túl", vagy az Ismét-
lem a szépet című  versben: „mégis 
a szépet ismételjük meg / mint a 
pillangók / körbe-körbe a gombos-
tű  csúcsán / a helytállás magasán" 

Különböző  hatások, ráhallások 
természetesen még tetten érhet ők 
Kontra Ferenc költészetében; ezek 
a hatások több irányból érkeztek, 
minőségileg is mások és mások: itt-
ott pilinszkys sorok és gondolatok, 
„feljön a hold kitakar a szél / an-
gyalok járnak az út közepén / le-
oldják az oltárról az áldozatot", 
amott a romániai magyar költészet-
re való ráhallás, „óvjad csak széles 
erdő  a tisztásokat", másutt viszont 
könnyebb fajsúlyú életérzés-megfo-
galmazás, „ki hallaná ha kiáltunk / 
közöttünk egy világ robog". A vers-
sorok tördelési módja, a gondolatok  

helyenkénti kerékbe törése is több-
ször öncélúnak, eredetiskedőnek tű-
nik. Ezek a nehezékek remélhető-
leg maguktól lehullanak majd, s a 
magasba emelkedik a költészet lég-
hajója. Mint ahogy a legjobb ver-
sek gondolatisággal telített szép ké-
peinek felhajtó ereje által máris 
megkezdte az emelkedést. Nyugodt 
lélekkel állíthatjuk, hogy Kontra Fe-
renc Jelenések című  könyve eléri 
a Gemma-kötetek színvonalát, érett-
ség, tudatosság és gondolati gazdag-
ság tekintetében pedig jó néhányat 
maga mögé utasít. 

A kötet legjobb költeményeinek 
méltó ikerpárjai Maurits Ferenc 
nagyszerű  illusztrációi, pontos teli-
találatai. 

Azt szeretnénk még, ha Kontra Fe-
renc Jelenések című  műve jobban 
drávaszögi könyv volna. Nem mintha 
a Szenteleky Kornél által meghirde-
tett „helyi színek" elméletét kizá-
rólagos érvényűnek tartanánk, nem 
is csak azért, mert a Drávaszögből 
olyan ritkán jelentkeznek költők, de 
mert a néhány „Baranya-vers" (Kró-
nika, Baranya, Hajnalodik) azt jel-
zi, hogy hiteles, költői tudósítást 
kaphattunk volna erről a vidékről, 
a szerző  szűkebb pátriájáról. Egye-
lőre csupán „megrepedt a gyöngy-
házfényű  szőlőszem-világ", hatravan 
még, hogy a „sámáni mesterség", a 
„míves fohász" által elébünk bor ul-
janak belőle a fák, a vizek, a vízbe 
vesző  nyomok, a szőlődombok, az 
emlékképek, az ottani emberek — 
hogy szívósabban kapaszkodjanak a 
hajszálgyökerek. Kontra Ferencet 
képesnek tartjuk ennek a bonyolult 
feladatnak a teljesítésére is, hiszen 
rendkívül érzékeny, mindenre figye-
lő  költő . 

Mert igaz ugyan, hogy „nem a 
dobszó menti meg a várost", de akár 
a dobszó ütemére megszület ő  és 
szétáradó zene is — a költészet — 
megnemesítheti, elviselhet őbbé tehe-
ti a városlakók életét, megtarthatja 
őket. Tehát még van remény. 

DUDÁS KÁROLY 



MEGLELT ÚT 

CSÖRGITS JÓZSEF: öngyilkos halak. 
Magyar Képes Újság, Eszék, 1983. 

Örömmel lehet tanúja egy-egy iro-
dalom pártolója-olvasója a fiatal köl-
tők-írók jelentkezésének. Szemét 
mindig nem is az egyértelmű  ered-
ményeken tartja, hanem a próbál-
kozó ifjú , ember mozdulatain: mi-
lyen. erővel küzdi meg a maga nagy 
csatáját? 

Csörgits József keményen meg-
küzdötte. A baranyai táj rezdüléseit 
érezzük ki első  kötetének, az öngyil-
kos halaknak a verseiből, amelyek 
jelentős része megjelent már a Dol-
gozók és a Magyar Képes Újság 
hasábjain. Hangját kereső  és a leg-
főbb sorokban, strófákban meg is 
lelő  költő  vall e költeményekben a 
hagyományaiban élő  (kivételes in-
tenzitással a gyökereiből és nem 
csak a lombjaiból erőt merítő) szü- 
lőföldről, azzal a meggyőződéssel je-
lenítve meg a baranyai világot, hogy 
benne valóban akad dolga az írás-
tudónak. 

E korai felismerésben nyer létjo-
gosultságot Csörgits József zsendü-
lő  költészete. Az első  kötet magán 
hordozza egy kristályosodó ars po-
etica jegyeit, de miként a rokon 
tájékozódású Tóth Ferenc az őszt ől 
tavaszig romantikus színekben fény-
lő  verseitől eljutott a Híd-díjjal ju-
talmazott Csontomiplan — csonto-
diglan kiérlelt folklorisztikus költe-
ményeiig, előtte is a meglelt út vezet 
a teljesebb értékek felé. 

További vándorlásában a maga 
útján lehet sok-sok tanácsot adó tár-
sa ez a könyvecske. 

Tanácsadó szerepet töltenek be 
benne az olyan gyengébb versek is, 
mint a Három ajtó című  ciklus ki-
csiny miniatűrje, a Megjöttem vagy 
a Haragban az Istennel. E kis han-
gulatköltemények motívumai a to- 

vábbi feldolgozás során hasznosít-
hatók, csupán a szobrász vésőjét kí-
vánják még. Egyes gesztusaik azon-
ban utánérzésre születtek meg, mint 
egyes gesztusok szinte kivétel nél-
kül minden fiatal költőnél. A Meg-
jöttem „lebunkózott szépek" hang-
zású sora a derékba tört illúziókról, 
álmokról, vágyakról nem azon az 
egyetlen módon szól, amelyen róluk 
bennünket egyéni hangon a költő  
Csörgits József tájékoztathatna. A 
Haragban az Istennel Ady Endrére 
emlékeztető  póza mögött az érzések 
túlcsordulását vesszük észre. 

Hosszabb a kötet jó verseinek 
lajstroma: a Három ajtó, Maradok 
és Látomás című  darabjai, majd az 
önarckép lánnyal, az öngyilkos ha-
lak, az TJjranyílt a tarló, a Szemed 
és az 1983 ciklus költeményei. A Ma-
radokban a filozófus precizitásával 
fogalmazza meg világnézetét Csör-
gits, s művészi hitvallásának alap-
jait rakja le. A Látomás egyetlen 
képében az egész baranyai világ ele-
venedik meg mint visszájára fordult 
múlt, átélt egyetlen esemény. Az Ön-
arckép lánnyal szerelmes versnek 
tetszik, de lényegét tekintve más is: 
az emberi tartás megéneklése. Az 
öngyilkos halak könyörgés a jelen-
hez a jövőért, jól felépített allegória. 
lgy lett az egész kötet mottója, cím-
adója. 

Csörgits József versesfüzete meg-
kezdte hát életét a táj emberének 
otthonában. Általa gazdagabb lett a 
baranyai vidék kultúrája, de a tel-
jes jugoszláviai magyar irodalom is, 
amelynek, lám, Vajdaságból messzi-
re nyúló ágai is kifejlődtek az évek, 
évtizedek során. Ezek az ágak ma 
még kevesebb gyümölcsöt teremnek, 
de mint a fiatal fák, gazdag szü-
reteket ígérnek. 

CSORDÁS MIHÁLY 
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MEGJELENT AZ ÉLETJEL KÖNYVEK 29. KÖTETE 
Dr. MILENKO PALIĆ—KISS ISTVÁN 
FORRONGÓ FÖLDVILÁG 

(Csantavér munkásmozgalma 1895-1945) 

Ezzel a címmel jelent meg az Életjel Könyvek 29. 
köteteként dr. Milenko Palić  és Kiss István közös mun-
kája, a csantavéri munkásmozgalom 1895-t ől 1945-ig ter-
jedő  szakaszának története. Jóllehet az észak-bácskai fa-
lu munkásszervezeteinek levéltári anyaga nem maradt 
fenn az utókor számára, kivéve azokat a dokumentumo-
kat, amelyek a bíróság és a rendőrség iratai között vol-
tak, vagy pedig megjelentek a lapokban, a szerzők ele-
gendő  adattal rendelkeztek ahhoz, hogy tüzetesen feldol-
gozzák fél évszázad eseményeit. 

Anyagukat három részre bontották fel. Az els őben 
1918-ig kísérik nyomon a csantavéri dolgozók szervezett 
harcát, a másodikban 1941-ig taglalják a mez őgazdasági 
munkásság szakszervezeti és politikai tevékenységét, a 
harmadikban pedig a megszállók elleni küzdelmet ismer-
tetik. E küzdelem során a hatóságok hetven személyt ül-
döztek. Közülük tizenheten életüket áldozták az új, szo-
cialista Jugoszláviáért. Mintegy félszázan nem tértek visz-
sza a kényszermunkákról, hetvenen pedig a haláltáborok-
ban pusztultak el. 

A jugoszláv szocialista forradalom győzelmével — ol-
vashatjuk az Összefoglalóban — sikerrel fejez ődött be a 
csantavéri proletariátus ötvenéves harca a kapitalista ki-
zsákmányolás ellen. A munkásosztály hozzájárulása a fel-
szabadításért folytatott harc e szakaszában — 1918-ig a 
magyar munkásmozgalom, azt követ ően pedig a jugo-
szláv munkásmozgalom keretében — annál jelent ősebb; ha 
tudjuk, hogy a csantavéri földmunkások más munkások-
kal mindig a leghaladóbb és legharciasabb proletáriátus 
soraiban küzdöttek. Így volt ez a századfordulón, így a 
két világháború közti periódusban, amikor a JKP hatása 
és vezetése alatt a jugoszláv munkásmozgalom legtöme-
gesebb forradalmi részéhez tartoztak. Közülük jó néhá-
nyan részt vettek az 'ország fasiszta megszállás alóli fel-
szabadulásában. 

Külön fejezet összegezi a szocialista fejl ődés két év-
tizedének eredményeit, amelyek arról tanúskodnak, hogy 
a falu nagy társadalmi, gazdasági és kulturális változáson 
ment át és egyre erőteljesebben fejlődik. 

A nagy formátumú, 150 oldalas könyv — amely Uzav-
rela zemlja címmel szerbhorvát nyelven is megjelent — 
külön értékét jelenti a több mint félszáz dokumentum 
jellegű  okmány és fénykép. A 400 dinárért kapható kötet 
végén megtalálhatjuk a Jugoszláv Szocialista (kommunis-
ta) Munkáspárt csantavéri pártbizottságának, a JKP és 
a Petőfi brigád egykori tagjainak a névsorát. 

A vászonkötésű  tetszetős monográfia a Minerva 
Nyomda gondos munkáját dicséri. 



MEGJELENT  

bé‚liet évattwy  4. 
(1978-1983)  

Az eddigi háromnál is vaskosabb az Életjel, negyedik év-
könyve, amelyben az utóbbi öt évben kifejtett tevékenységével 
kapcsolatos dokumentumokat gyűjtötte össze: csaknem ötszáz 
oldalon ad számot az 1978 végét ől 1983 december közepéig vég-
zett munkájának visszhangjáról. Tette ezt negyedszázados év-
fordulója alkalmából az összegezés nem titkolt szándékával. Azzal 
a céllal, hogy a jelentős jubileum kapcsán felmérje a megtett 
utat: hány nagy el őadást tartott, hányszor léptek a közönség 
elé a keretében működő  Csáth Géza Művészetbaráti Kör tagjai, 
hány darabot láthattunk a Kosztolányi Dezs ő  Irodalmi Színpa-
don, hány művet jelentetett meg az Életjel Miniat űrök és az 
Életjel Könyvek sorozatban, hányan nézték meg rendezvényeit 
és hányan szerepeltek pódiumán. Mindez megtalálható ebben a 
vaskos kötetben, s őt még ennél is több: mintegy háromszáz kép 
a közreműködőkről, a kiemelkedő  estek plakátjairól, azokról az 
írókról és művészekről, akik élőújságunk népes táborának tagjai 
voltak, mielőtt elhunytak. 

Művelődéstörténeti adatok tárháza ez az almanach. Azzá 
teszik bevezető  írásai is. Herceg János mint szellemi mozgalmat 
köszönti az Életjelet negyedszázados ünnepén, mondván, hogy 
irodalomtörténet és munkásmozgalmi múlt, helytörténet és ha-
gyományőrzés váltakozó anyaga adott tartalmat a számtalan el ő-
adásnak s a kiadványok sokaságának Szabadkán. Dr. Szöll ősy 
Vágó László az élőújság művészeti-ismeretterjeszt ő , pedagógiai és 
művelődéspolitikai funkcióját elemzi terjedelmes tanulmányában. 
Horváth Emma a Csáth Kör és a Kosztolányi Színpad, Olga 
Afanaszjeva pedig a szerbhorvát nyelv ű  csoport munkáját össze-
gezi. Gubás Ágota és Papp Imre arról ír, hogy mennyiben járult 
hozzá a Szabadkai, illetve az Újvidéki Rádió az Életjel-rendezvé-
nyek népszerűsítéséhez. 

Igy alakul ki — az előadásokról szóló beszámolókkal és a 
kiadványokat értékelő  kritikákkal, valamint a rendezvények rész-
letes műsorával együtt  —  az élőújság krónikája, amely jóval 
több adatgyűjteménynél: évtizedek múlva is értékes adalékokat 
nyújt majd azoknak, akik a teljesség igényével meg akarják 
írni vidékünk egyik legéletrevalóbb kulturális tevékenységének 
hiteles történetét. 

A szép kiállítású könyv 800 dináros áron megrendelhet ő  a 
Veljko Vlahović  Munkásegyetemen (24000 Subotica, Trg cara 
Jovana Nenada 15), vagy pedig 1000 dinárért megvehet ő  a Fo-
rum újvidéki és szabadkai, valamint a szabadkai Napredak 
könyvesboltjában. 
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