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JURE KAŠTELAN VERSEI
TÍFUSZOSOK
1.
Nyomokat számolok a csillogó havon. Halál mellett halál.
Halála lábnyomom.
Halál mellett halál. Halál mellett halál.
Halála lábnyomom.
Mennek
mind
a sírjuk
felé.
Mennek mind .a sírjuk felé,
minta forrás
tenger
felé.
Mennek mind a sírjuk felé.

ELVALAS
Fű lettél vagy elszéled ő felhő.
Mindegy.
A szirteken is sasok követnek,
s a vizeken, a csillagok között.
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A szemeknek nincs elválása,
közös tengerbe szerelmes források.
Nincs elválás.
Nincs halál.
Hallgatom a szelet
a te hangod.
Nézek a halálba
a te éneked.
KÉPEK ROHAMOZNAK
Becsukom a szemem —
a halált látom.
Kinyitom a szemem —
az élet néz rám vissza.
És én csak nyitom és csukom
minta nap és az éj
mint az éj és a nap
csukom-nyitom a szemem.

TALALKOZASOK
Halottak élnek bennünk. N őnek. Nőnek.
Ifjú és dalos kedv ű barátaim.
Halottak élnek bennünk.
És eljönnek sokszor hajnalunta,
És fényes nappal is
Egyenként jönnek. Elhaladnak.
Köszönés nélkül, kézfogás nélkül, életünkbe merülve
megyünk el egymás mellett.
Élők és holtak. Egymás mellett.
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AZ IDÓ ALTATбDALA
Ne feledd,
semmi sem hal meg a csillagok alatt.
Akit megölsz,
egy halállal erősebb tenálad.
Akit szeretsz,
megtanít a fecskék és rózsák tudására.
Ne feledd,
csak egyszer élsz a csillagok alatt.
Megtanít a fecskék és rózsák tudására,
akit szeretsz.
Ne feledd,
csak egyszer halsz meg a csillagok alatt.
Egy halállal erősebb tenálad,
akit megölsz.
Ne feledd,
semmi sem hal meg a csillagok alatt.
HALOTTA HÁZBAN
A halattak nem a sírokból jönnek el ő. A házban élnek.
A tükrökben. Víztükörben nézik magukat. Némán.
Olvasnak, lapoznak, ruháinkat hordják. Láthatatlan.
Mindig éhesek. Fáradtak. Kialvatlanok. Mindig
bedagadt szeműek. Pirosak. Eltévedtek. Kimerültek. Men őfélben
mindig. Sírva. Nesztelen. A kenyerünket dézsmálják.
Vetkőztetnek. Követnek. S hallgatnak, hallgatnak
megbújva valahol. Kívülünk. Sose bennünk.
Mindenütt. Ők, a nem-él ők —
élnek. És mi élők, mi vagyunk men đfélben.
Vendégségben a 'halál házánál.
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MAGÁNYOSSÁGOK
Egy vörös taraj minden szélirányban
Egy kéz a fáradt tenger ravatalán,
Egy bölcső a naptól a holdig
Egy fehér fal bizalomból és szeretetb ől
FCSLDI MÉCSES
Minden, mi eltűnik, világosság lesz
Madár táguló .körökben
Távoli láng a hegyen
Az, ami volt, nem t űnhet el, nem szűnhet:
megmarad a költözésekben, földjében a föld földjének
Miért, ó, miért égsz, te kósza fény, amikor minden
sötét, sötétség sötét sötétsége
Te földi mécses, föld földjének a földje,
miért világítasz, •miért
égeted el önmagad lopott fényét
Miért égeted magad
amikor fényleni s meghalni ugyanaz
amikor sötét van, sötétség sötét sötétsége
Miért nem hunysz ki, könyörtelen fiatalság, ha
úgysem látod meg soha a hajót
A FELEJTÉS VIzE
Látható fény van a 1athatatlan világban
Ottfelejtettem magam annál a víznél és most
csillagtól csillagig a földig addig a
vízig diribdarabra és elégetni és
vissza a földt ől a csillagiga csillagig
Láthatatlan képek vannak az érintések világában
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VIRRADAT
Az ágak tele csicsergéssel
a szem madarakkal

Mi ez kakas átvágott torka vagy a nap születik
FÉNY
Szemedben a szerelem fényl ő kristályokba törik szét
Csodálkozó szembogaradban csillagok köröznek
Láthatatlan fény az álom kristályaiban
Rб zsa szirmát bontja a nap

LATHATI ÉS LATHATATLAN
Föld ajtaját és tenger ajtaját
ugyanaz a homály nyitja
ugyanaz a holdvilág melyben a kő
emberi csont gyanánt fehérlik
ugyanaz a vízbe fúló lángcs бva
ugyanaz a láthatatlanból felbukó napkelte
Föld ajtaja és tenger ajtaja
ugyanazt a fényt zárja
ugyanazt a csillagos mindenség-terebélyt
melyhez fordított út kanyarog
az üregesre rágott koponya-barlangban
szelek s villámok örvényl ő szérűi közt.

A PÁSZTOROK CSILLAGA
Látják s nem látszik. Alomban
jelenik meg sötét szarv-rengetegben
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Szemével tapintják ki a nyáj fényl ő gyapját
a betemetett tüzek tisztásain
Mikor horkan a 16 s a kutyák körbefutnak
mint a meglepett pókok
Csillag! a legels ő a mindenütt jelenvaló
ő bukkan föl
Minden élő álomban s álmon túl él. És át-meg átömlik
második vagy harmadik lényébe
Ha álmodod ő álmodik téged.
Ha látod ő lát téged. A mindent-látó. Mindent-gyógyító. Fü.
KEGYETLEN SZEM
Mélységembe merülök,
minta madár az égi kékbe, mint a fény a homályba.
Rég elapadt sírások árjában fuldoklom.
Csak a szél les be olykor puszta világomba,
hol a kő lassan porrá porlad.
Te sötét kép, melyben minden elt űnik,
még néz ráma fény kegyetlen szeme.
Villámfény-villanás.

A VÉGTELENSÉG TÁJKÉPE
Csitt, furcsa madár, elsüllyedt már a part,
szép röptöd partja. Ahol öröm volt, a sötétség-sivatag
terpeszkedik. Gyönyör ű fény, nem tükröz ődsz,
nem villogsz, nem világítasz.
Nem röpülsz. Vége a játékoknak, csak egy
folytatбdik még, valami lépcsőkön,
melyeknek se elejük, se támasztékuk, se végük.
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Csitt, furcsa madár, útra kelt
a sötét árnyak hajója, nem-apad б források felé.
Nem jön már senki. Havas csönd. Befútt táj. Fehérség.
KEZDET
A vég mindig kezdet. Csak egy lépés
az ajtóig, mely kivezet az útra.
Kilépsz az ajtón, és az út
a kiúttalan, a végtelenre tárt űr.
És az özönvízből nagy termő folyó lesz,
áttetsző, kék •tükre a napnak.
A vihar alászáll a mennyb ől, el őtte tetvek és lidércek.
Csak egy ,lépés az ajtóig, mely kivezet az útra.
EGETLEN ÉG
Látó vakság, nappali borulat, valami
barlang mélyén, valami hegyszorosban, hajnal el őtti álom[villanásban.
Sötét fény árnya, váratlan szakadék.
I~ a keresed, a nap felé fordulj, ha nem keresed,
a láng maga felé fordít.
Aki meglátja, megég. Aki világra jött,
inkább sejti, mint látja.
Lám, még halandó vagyok, mert
örülni tudok a földnek és az égnek, mint anyamellnek a gyermek.
Szóban élek. Hogy ragadjam cl a szenvedéstót, hogy
[tárgytalanítsam?
Nem érett gyümölcs ő, a gyökér maga.
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Hamis látást örököltem, minden csápara hazudik, amit vesztek
és ami vár rám, nem egyetlen és nem minden. Csak rész vagyok,
csak egy
remegő olajfa, mely jajgatva ellenálla vésznek, bár nem tudja,
mi szaggatja, mi tördeli, értelmes fejsze, éhes vad,
rút idő, villám, vagy önnön dühe?
Ki állhat meg az ég fekete lyukain át
zuhanva örvénylő szélben?
Sötét vizek suhogása lángol a feledésemben, s a vakságomban:
végtelen ,kékség.
KÍSÉRTET
Mit állsz itt? ... Hulla ... Röfögsz, b őgsz, ugatsz, röhögsz, vicsorogsz, sziszegsz, kúszol. Miért? Hol vagy? Mért hallgatsz? Rikolts,
üvölts, te félesz ű, te csúf, te varangyos, te rút bagoly, te, sivíts,
csapkodj, csörömpölj, -tombolj, rombolj. Hol vagy? Miért nem tekintesz rám, csupaszom szörny, ki álszent nyugalommal lebegtél
ott, a szakadék fölött? Átugrottam. Megkapaszkodtam. Mit tudja
a menykő, élek-e vagy meghaltam? Kinek lógok az ág végén, magamnak-e, vagy a feneketlen mélységnek alattam? Kormos bakkecske, bőregér, boszorkasepr ő, fekete madár, b űzös barlangszáj,
mérges bürök, rút kórság, kísértek, ki az én képemet öltötted fel.
Gubancos vagyok, körmeim nőttek, bűzlök, rothadok, püffedek,
bomlik, tályogosan, förtelmesen. Görgess rám egy követ. Még
egyet. Lóvá tettelek. Rágd a p őre csontot, , míg világít a hold. Szürcsöld a mocskos lét. A hollók már kocogtatják a fejed búbját, és a
szárnyaik elnehezültek a híg szuroktól, amelyben taposniuk kell.
Nem fognak felrepülni. Lóvá ,tettelek, telhetetlen dög, csúsz бmászó, kecskefarkú. Egy szál csont, annyi se. Semmi. Heu Vei veteres!
0, jaj ... A kakas már hajnalt álmodik. Pata zeng a hegy mögött.
A pásztor kezébe veszi sípját, mely egész éjjel ott hevert a mellén,
színültig harmatos dalokkal.
ÁCS Károly fordításai

BOLDOGSAG
BURÁNY NÁNDOR
Nem fiatal már, s még mindig milyen szép, nézem sóvárg бn a
villanyfényben ragyogó sz őke haját, a még mindig lányosan sima
bőrét. Mellének, izmainak megmaradta tartása. Valami hirtelen
eszébe juthat. Megint mi ez?, tágra nyílik .a szeme, aztán becsukódik a csodálkozástól. Összeszorítja szemhéjait. Mintha az emlékeit akarná zárni. Tizenhét éves volt. És gimnazista. Dühös mozdulattal eloltja a villanyt. Aztán, mintegy ki engesztPlésként, hozzásimul.
~

Gombold ki a nadrágom.
Szemlesütve állt, reszketett, kezeit hasán összekulcsolva tartotta.
Gyerünk. Térdelj le, és gombold ki!
Letérdelt. El őbb jobb, aztán a bal lábával. A kezét még mindig
maga előtt tartva tördelte. A szemét lesütötte.
Hallottad? — ordított az el őbbi hang. Nem látta, csak hallotta, ahogy .a kéz a pisztolytáskához nyúl.
Felnyitotta a szemét, fölnézett, könyörg őn a fölötte ragyogó,
vigyorgб fiatal arcra.
Gyerünk már! — dobbantott türelmetlenül az el őtte álló
csizmás láb. Haragosan villogtak az éjfekete szemek. A jobb kéz a
pisztolyt szorongatta.
Csönd lett a szobában. A többi férfi némán figyelte a következményeket. Némelyek álltak, némelyek hanyagul hanyatt vágták
magukat a fotelben, s pohárral a kezükben várták, mit tesz most a
fekete szem ű, ,k бcos legény, ha az ,előtte térdepl ő lány nem telje iti
kívánságát.
A megcsörrenő pisztoly szakította félbe, fojtotta beléjük az el őbb
gátlástalanul csobogó nevetést.
~

1422

Н1Л

Na, .mi van? Miért hallgattatok el? — nézett rájuk részeg,
vizenyős szemmel a fiatal katona. Fekete hajfürtjei izzadt homlokához tapadtak, halárntékán kidagadtak az erek, fehér vászoningén
átvert mellének fekete sz őrzete.
Egy pillantásra sem méltatta a kegyelemért könyörg ő, érthetetlen
Hangon nyöszörg ő, előtte térdepl ő leányt.
Mi ez a síri csönd? — kiáltott megint a fiatal katona, szájához emelte a poharat. A többiek is követték mozdulatát. Csak
egy kortyot ittak. Utána rögtön hatalmas nevetésben tört ki az
egész terem. A lány, anélkül, hogy most rászóltak volna, fölemelte
kezét, s reszket ő ujjakkal kigombolta a férfi nadrágját. Sorban
mindegyik gombot.
Aztán mintha halálosan kimerült volna, lesütött szemmel, maga
elé ejtett kézzel a sarkára ereszkedett.
Gyerünk tovább, gyerünk, gyerünk — biztatta most diadalmasan a fiatal katona.
A lány fölnézett, az arca még fehérebb lett, egész teste reszketett, nem törölte le, hagyta, hadd csorogjanak le az arcán a könyriyek.
Gyerünk no, szépen, olyan ügyesen kezdted! — bátorította.
Most nem kiabált, inkább hízelg ő volta hangja. A pisztolyát is
elengedte.
A lány ismét felemelte a kezét, .a jobb keze fejét bedugta a nadrág nyílásába, egy ideig mintha keresgélt volna, szemét, lesütötte,
úgy vette ki a férfi nemi szervét, hogy nem látta.
Az ujjai között fogta, s kivéve elengedte a puha húsdarabot. A.
szemét nem nyitotta fiel, fejét lehajtva térdepelt.
Hú! — tört föl az el őbb elnémúlt férfiakból a csodálkozás.
Nézz föl.
Még jobban leszegte a fejét. (Osszeszoritotta a .szemhéját. Érezte,
hogy a katona kinyújtotta jobb kezét, fejére teszi a tenyerét. De
nem markolta hajába, hogy fölemelje. Megsimogatta, úgy kérte,
kérlelte: — Nézz föl, ne félj.
A többi katona megint elhallgatott.
Feszült figyelemmel várták, hogy mi lesz. A fiatalkatona —
neki is reszketett a keze a térdepl ő lány haján tartotta tenyerét.
Ez ekkor nézett föl. El őbb fölemelte a fejét. Csak aztán nyitotta ki
szemét. Egy pillanatig csak. Meglátta az éppen a szeme el őtt lógó

1423

BOLDOGSÁG

Maurits Ferenc szövegrajza

1424

H1D

vastag farkat, ijedten sikoltva lehajtotta fejét. Mer ően nézett maga
elé.
Valaki elejtette poharát. Hangos, csörömpöl ő nevetés töltötte
meg a termet.
No, talán még nem láttál ilyet?
Lenézett a lányra, az leborult, csak gondozatlan sz őke haja, sovány, keskeny háta látszott. Vonaglotta zokogást бl.
Ugyan már!
Türelmetlenebb lett, de még kérlelte, nem parancsolt neki.
Jaj, hát, hol egy pdhár? Igyál, itt az enyém, igyál ebb ől.
Vörös borral telt póharát kínálta ,a lánynak. Az mintha nem
hallotta volna, továbbra is el őreborulva zokogott. A fiatal katona
lehajolt, poharát a leány szájához er őltette. Az nem ivott bel őle,
összeszorította fogait.
Nem akarod? J6, ha nem, hát nem — mondta a fiatal katona. — Ha így nem akarod, hát akkor...
Végignézett a termen, tekintetével jelezte bajtársainak, hogy vége a könyörgésnek.
Nyisd ki a szemed és nézz föl! — parancsolt erélyes hangon.
A lány engedelmeskedett, mint aki megértette, mit akarnak t őle. A katonanadrág durva posztóján fehér-puhán l бgott el őtte a
férfi farka. Halálos csönd volt a teremben. Éjszaka borult a kinti
táborra, onnan sem hallatszottak be neszek.
Csináld tovább, vedd a kezedbe! — mondta.

Először láttam életemben úgy férfit, érted, s olyat az бta sem.
Úgy puhán is állati nagy volta szerszáma. Mit tehettem. Markomba fogtam, éreztem, hogyan duzzad hatalmasra, keményre, vörös
volt, mint a vér, nem tudtam elképzelni, bele fogok halni, gondoltam. Kint •még mindig tombolt a hбvihar, behallatszott, hogyan
süvít a szél. Belehalok,markoltam az irdatlan nagy szerszámot, s
akkor is meg kell tennem, meg fogom tenni. Mi mást tehetnék.
Körülnéztem. Rajta kívül hatan voltak még katonák.
Teli lett a szájam. COrülnöm kellett, hogy megkegyelmezett. Isten bizony belehaltam volna. S ömlött bel őle, mennyi kiömlött!
Utálatos, wndorítб, mi?, hallani is, .s képzeld, végigcsinálni. Végigcsináltam. S közben hátulról jöttek ,a katonák. Szerencsére. A t јbbit el tudod .képzelni, ha még erre is azt mondom, hogy szerencsére.
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El tudod képzelni?, vagy mondjam, mondom mégis, tudnod
kell, mindent tudnod kell, érted, hány éve már, semmit sem meséltem rб la, hány éve, s álmomban milyen tisztán látom!, mondod,
hogy felsikoltok néha, mintha tegnap történt volna, úristen, nem
igaz, hogy valakinek olyan állati-nagy szerszáma lehet, az ajkam
majd szétrepedt, fuldoklottam, s ittam mára borát, nem kellett,
hogy kínálja, s hálás lehetek neki, hogy élek, csak neki köszönhetem, hogy ingem választott ki, csak annak, most mondd, most már
tudod, milyen árat fizettem az életért, igy, hogy tudod, hogy mindent tudsz, igy sem utálsz meg?, nem voltam h ős, talán nem kellett
volna vállalnom azt a megaláztatást, sokan, sok n ő azt mondaná,
hogy inkább ment volna a halálba, mint hogy ezt az életet válassza. Mondom, nem vagyok h ős, nem tartok rá igényt, hogy annak tartsanak, de aki nem volt ott, elképzelni az nem tudja, megítélni sem, ki hogyan cselekedett.
Élni akartam, túlélni őket mindenáron. Ez sem egy h ősi hitvallás, tudom, sokan választják inkábba halált, ,minta megaláztatást, én mindennél er ő sebben élni akartam; hány éve már, mennyi
minden ,történt velem az б ta, s ha akkor este nem teszem meg azt,
amit követelt t őlem az az állati katona, hol lennék most, régen
elrohadtam volna, kinek lenne az jobb, miért lenne jobb, h ősiesebb
az a magatartás.
Nem mondom, szenvedek most is, szenvedek-e, álmomban hányszor visszatér az az éjszaka, ott látom magam el őtt azt a marhanagy szerszámát, s aztán jönnek sorba, érted, hátul, részegen röhögnek, és kinn a táborban a szöges dr бtak között süvít a szél, s
arra gondolok csak, hogy élni akarok, én .túl fogom élni őket, s az
a szörny ű most, hogy az álmaimban is élnek, el kellett, hogy mondjam neked, akármi lesz is, nem bírtam tovább, tudnod kell, hány
éve már, miért titkol бzzunk, ilyenek az álmaim, látod.
Mindegy, nem mindegy, hogy kik voltak?, én gyerek voltam , és
háború volt, és táborok voltak, és nekem meg neked teljesen mindegy, hogy kik voltak, az a fontos csak, hogy én voltam az, aki ezt
átéltem, aki ezt az árat fizettem, aki ezt is vállaltam, hogy élhessek, s most biztosan te is azt hiszed, hogy gyáva voltam, nem tudtam ellenállni, megijedtem a h aláltбl, pedig nem!, a nehezebbet
választottam, akkor talán még nem tudtam, ma már biztos vagyok
benne; én barátkoztam a halállal is, mondhatom, hogy élni nehezebb.
.

.
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Nem, a férjemnek sem meséltem ezt. Ő is tudja, milyen volt az
az idő, vallja, hogy jobb nem visszaemlékezni a szörny űségekre,
elég volt átélni őket, minek visszaidézni a legiszonyatosabb emlékeket. Neked most mégis elmondom, te vagy az els ő, biztos vagyok
benne, az utolsб is; szörnyű ez, azt mondod, s érzem is, hogy így
van, nálad jobban még senki nem szeretett engem, mégis — noha
nem kértél rá — éppen neked mondom el mindezt. Nem teszem
meggondolatlanul, sokat tépel ődtem rajta, érdemes-e kockára tennem, ami a legdrágább nekem, amire most leginkább szükségem
van; szégyenérzet ,nélkül meséltem el, csak veled tehettem ezt meg,
csak el őtted nem .szégyellek semmit; ne haragudj ezért, gyújtsd föl
a villanyt, nem félek már, hogy megundorodsz t őlem, vagy ha ezért
vége lenne mindennek, ami köztünk van, akkor nem is sajnálnám.
Fölösleges hogy mondjam, mennyire kellesz nekem, érezheted magad is, mégsem félek, s ezt is elhiheted, amit én kiálltam már akkor,
tizenhét évesen, ha azt kibírtam, akkor többé nincs mit ől félnem,
nem jöhet már olyan szörny űség, amitől én megijednék
..

.

A villanyt, mi az, miért nem gyújtod föl!, fölül, a sötétben tapogat a falon, keresi a kapcsol бt, hát hol van!, türelmetlenkedik.
Várj, fogom le a kezét. Mintha félnék. Miután feltárta el őttem !égnagyobb titkát, én sem hallgathatom el tovább a magamét, a saját emlékeimet, amelyek nem olyan régiek, mint az övé, de ha elmondanám, számára talán sokkal, sokkal undorít бbbak lennének.

VILÁG, ÉN MA FELÉBREDTEM!
(elbeszélés: felkelés, az iskoláskor, harakiri)
BALÁZS ATTILA
Fokozatosan, lépésről lépésre tért vissza tagjaiba az élet. A elkelés motívuma, a folytatás-az-újrakezdés-reményében számtalanszor megfogalmazott mozzanata, a bal lábszár totális zsibbadtsága,
mozgási célokra a tudat visszaszivárgásának a pillanatában még
teljes egészében alkalmatlan. A bal lábszár, mondhatnánk, karizmatikus erekciója, ezer t ű szúrása, a jól ismert zsibogás, aztán kész.
Felkelhetünk fülledt kuckónkból, még bizonytalan léptekkel a
redőnуhöz vánszorgunk; valahol az éji madarak most zuhannak
hangtalanul napsugaraktól védett szállásukra; ébred a város, emberek ezrei engedik a leveg őbe — mintegy vezényszóra — paplanuk alóla sötét éj bomlástermékeit. Rácsodálkozik a szürkés, megszű rt napfényre, valójában arra, hogy: nini, sikerült még egyszer
felébredni. Olyan valami ez, ami minden reggel ismételten zavarba
hozza. Az adott reggeli alternatíva: örülni ennek vagy sem. Az
egyik a hajnali borsos rántotta minden emberi formából kivetk őztető, vérpezsdít ő illata, a kávé, a másika sietés, a minden méltóságtól megfosztó esztelen cuppogás az őszi reggel még tükörsima
pocsolyáin át. Szégyenteljes, mint a futás, tehetetlenség. Képtelen
ellenállni, elejét venni az értelmetlen parancsnak, a mindent felőrlő szükségszerűségnek, kauzális összefüggéseknek, értelmetlen
tartozásoknak, beidegz ődött zarándoklásoknak. Az ész és a tett
ellentmondása, az önérzet megtiprása, megaláztatás húzni alvástól
nyomorék lábad a pocsolyákon át maximális sebességgel, mint üldözött, míg millió veszély sunyit. Tüd őd sípol, zihálva hallod a
kutyakörmök halk kopogását Іmёg ё tted, az aszfalton. órádra
tekintve szöksz lélekszakadva, húzod nyomorult farodat, míg a
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kutyák körme alól finom es ő permetezik rád. Az ebek megszimatoltak, a sövényenat ,tülkölve hatalmas fagyasztókocsi ront rád.
Észrevett. Malomkőnyi gumiabroncsaival rohan rád, hiába sikoltod:
-- Világ, én ma felébredtem! felébredtem!!!

A folytatás az újrakezdés teljes reménytelenségében. óvatosan
lépett ki .az ágyból, felhúzta egyik zokniját, aztán a másikat, megkereste karóráját. A reá várakozó nap képét próbálta valahogy
logikus egységgé varázsolva maga elé vetíteni, de nem ment, akkor
sem, amikor csíp ős, fert őtlenítő fogkrémmel igyekezett ki űzni orr
alatti nyílásából a félelmetes éj dohszagát. A törülköz ő tapintásárul Überpipner tanárn ő jutott eszébe, azok .a hosszú évek, amikor
Übenpipner tanárn ő ovális szemüvegére gondolva szorította ágyékát — fogmosas után — a mosdótál tökéletesen sima felületéhez,
aztán csak ült bambán az ablak melletti padsorban, s még maga
Überpipner tanárn ő rosszalló tekintetétől sem zavartatva tanulmányozta a kinti távvezeték vízszintesét. Az önmarcangolás e kegyetlen pillanataiban elviselhetetlen er ővel nehezedett vállára egész célját tévesztett, értelmetlen élete, valami borzasztó szorítást érzett
ilyenkora mellkasában. Két dolgot szeretett volna igazán: el őször
is festő .akart lenni, szakállas és franciasapkás, aki — a távvezeték
vízszintesével ellentétb сn — függőleges és rézsút futó csíkokat
festene hatalmas felületekre, mint Leonardo vagy Vasarely, de
nem lеhetett, tüsz őiből csak zsenge selymes mohát tudott el őcsalni, ami még egy kamasznak sem válhatott a becsületére, így a franciasapka megvétele, legalábbis az adott pillanatban, tárgytalanná
vált, elhalasztódott, kitolult egy új id őbe, térbe, kitüremlett egy
új dimenzióba, az éj leple alatt átúszta a folyót, ott vár rá a ködben gosnolygб jövő obskúrus lankáin, ahol ő nyikorgós bakancsú
chei külsővel mászik majd egy végtelen létrán, hogy meghúzza els ő
kifogástalan vonalát. Azt a vonalat, melyre az emberek még az
elkövetkez ő véres háború tízperces szüneteiben is ámulattal tudnak nézni: végtelen kristálytiszta csík a zsigerek felett. A másik,
freudi mélységekb ől feltörő, lebirkózhatatlan vágya is önnön testéhez kapcsolódik, utóbb rögeszmévé vált. A legkorábbi .súlyos
évek egyik mélyen az emlékezetébe vés ődő momentumában gyökerezik: az bvбnéni erőfeszítése, hogy védence hanyatt fekve, lábfejét megmarkolva ajkaival megérintse nagyujját. A csigolyák rop-
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Maurits Ferenc szövegrajza
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panásával azóta sem tapasztalt gyönyör járta át ott, az óvoda
kenőcsillatú parkettáján, az óvónéni szeretettel teli párnás, de er ős
szorítású kezének bátorító, noszogató vezérletével. бlomkerelcíí
lapos évek folyamán alakult ki és hatalmasodott el benne a legy űrhetetlen ősi vágy, hogy a nagyujján túlmenően épp azt ostromolja
meg, amit, mondjunk, némi pongyolasággal, közbüls ő lábfejnek,
közbülső, harmadik nagyujjnak lehetne nevezni -- hogy birtokba
vegye saját testi gyönyöreinek általa ily mód még soha le nem rohant bástyáját. Leigázhatatlan .bels ő kényszer lett úrrá rajta, valami autofelatív vagy -fellatív magatartás, ön-auparistaka vagy
micsoda.
— Bökd smár oldalba! — mondta ilyenkor a cseresznyearcú tanárnó. A villanydrótok egy pillanatra mintha keresztezték volna
egymást, s ő a mellette ül ő Vadmúzsa Sándor tántoríthatatlan érintéséből mindjárt tudta, hogy a halk szavú, de annál határozottabb
Vadmúzsában megbízhat.
Überpipner tanárn ő a szoba sarkában helyezkedett el törökülésben, haját a rítushoz ill ően hegyes kontyba kötötte, fátyolos tekintete biztatóan hullámzott feléje, de mintha nem is lett volna
ott. Csak a szemüvege csillant meg néha a felkel ő nap fényében.
Halk kopogás halatszott, a küldött hozta a langyos vizet és a fogkefét —ezüstmintás ,tálcán. Meghajolt, és sietve távozott. Figyelmesen, cseppet sem zavartatva magát öblítette ki a szájüregét, a
kiköpött napsugár élesen csendült a szintén ezüstmintás felfogóсdényben, mint a köp őcsészébe hajlított húszpacás. Aztán már csak
a franciasapkára kellett koncentrálnia. A T ОKÉLY KAPUJÁN
bejött Vadmúzsa, és csendben megállt mellette. Most már nem volt
min gondolkodni, Überpipner tanarn ő köhintett: a jelre hanyatt
dőlt, lábait kissé hátrahajló gyertyaállásba rendezte a magasban.
Farkasszemet nézett saját módosíthatatlan függelékével, még egy
pillanat, s Vadmúzsa pallosa precízen lesujtott a derekára: az utolsó, amire emlékszik, az, hogy szájtátva zuhant önnön ismeretlen
mélységeibe. A bölcsek köve megtaláltatott.
Überpipner tanárn őért pedig eljöttek a tengerészek, egy láda
sörrel bepakolták a csónakba, és duhajul oda-vissza csónakáztak
vele a kikötőben.
(Én igy lettem íróvá.)

VASS ЕVA VERSEI
NEVEZETLENÜL
Ha ezek a felf űtött házak h űlés közben
végigpattognak benned,
ha minden ilyen tombolás után
üres sarokba veted ágyad —
talán meg sem tudod majd nevezni
..

KÉSZENLÉTBEN
éjjelre a szél is szorít egyet
a kottaszögeken
s megfeszülnek fölöttünk
a villanydrót-húrok
lassan előszedjük
hangszereinket
ÉBREDÉS
hallgasd ezt a szuszogást
a kelt kalács lassú lélegzését
ereimben üres hordók kongnak
tüdőmből bádogdobozok repülnek feléd
nedves sбhaj jal magamba szívlak
mandulahangommal szólítlak
mély aszfaltálmomból felver a szél

.
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VÉGÜL
Ablakunk alatt nagy nehéz k őbölcsőt rengetnek,
hogy a kinnjárók is belerezzennek —
lábuk alatt megroppan a jég.
Valaki üres székre ültet maga mellé,
s mire azt mondod: Jó reggelt —
elgurul a lejtő, magadra maradsz.
ÚJABB NYÁRKISÜLÉSEK
időnként teljesen felszívódik
ez .a nyár
pointillista ábráival
kitérő vonalkáival
majd újra kiömlik
minél tovább lépek
mind nehezebbé válik
a felfűtött leveg ő
talán sikerülne újraépíteni
az útközben bevésett szobrokat tornyokat
ha nem kötődtek volna
ilyen mélyen
egyedül azonban félnék felszakítani
ezeket a mésztufákat
csak f eszíten бk az izmaimat
a szöveteket
közben állandóan fogva tart
valamiféle fegyelem
semmit sem merek
elszórni magamból
csak gyű jtöm az újabb kövületeket
bazaltmonstrumokat építek
vérképem feljavul

KALAPÁTI FERENC VERSEI
ALTATÁS
(utasítás légycsapóhoz és más simit бeszközökhöz)
ő l
megváltva minden fegyverét
a böllér
ököllel csapta agyon a halat
mint a bikát
kivert fogai
külön-külön sztaniolpapírba csomagolva
darabáru rántott hús
hullákat ne dobjunk a kútba
vödörben feljön lebeg
szomszédba kell vízéri menni
kezünkön meglátszik a heg

K0NYVBĆSL
könyvből
könyv színnel világítással
miért feszesek sz őkék a manökenek
puhák mint mi
gumipocakkal biztos
ami biztos a
kurváknak jobb helyeken
fehér a hajuk és nem
retkes a sarkuk

HTD

1434

meg az öregasszonyoknak
vörösekről barnákról
f eketékról nem is szólva
amilyen festék
cipőkrém akad
a sarki boltban
kirakott feliratok
kimért házasságában
megszokva szavainkat
ÉJJELI VADASZATON
nappali frizurában
a vadász mondja csak
.tudnám a kis- vagy a
nagyestélyi a divat
ez olyan lehet .mint a
kis és nagy dolog
a nyulaknak teste túl
lassan forog Igy
kapásból nem lehet l őni
rá szálkák futnak a
I
alá
kihúzva látszik csak
húzná ki valaki már
húzza ki valaki már és
vágjuk cl a nyakát
vére zöld fűre ,asztalra
folyva ki
lenyúzva kóptelenül
tűzbe rakva étkeink

ÚSZбMESTEREK FULLADASA
petrezselyembe
állva öltözve
nálunk fügefalevél
mi fő mi fő
fazékban zöldség

KALAPATI FERENC VERSEI

répa só viz-vezeték
petevezetékünk a
beoltott szó rendes
helyeken gránitból
kifaragva hajlítatlanul a
hajlongás veszélyeinek
elkerülése az önkéntes megadás
fejhez csapott forgópisztoly
a lehetőség coltja csak
úgy mint a gumicsizma
vele való taposás
közben a fagylaltos
csengőjére figyelni az
egy málnát a
kettő mérget jelent
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RADIVO J šA JTINAC VERSEI
ES Ő

UTÁN

Ha kiderül az ég a falu felett,
nagyanyó meséi peregnek el ő a szénaboglyából.
Az illatár hullámain láthatatlan tündér
lebben tova.
És bárhogy is fordítod a tükröt,
mindig tündöklő kéket mutat,
mintha valaki egy darabka eget
hordana a t еnyerén.
Most mindenki szép és j б,
akár a világteremtés.

A , kettébetört alma
nagyot harsan,
és a magja szemedbe pattan,
tüdődben meg kivirágzik az ág,
és hallod,
jól kivehetően hallod, hogy hangosan lélegzik minden.

1949-ben született, Zrenjaninban él. Itt közölt versei harmadik
kötetéb ő l, a Darovno putovanje (Ajándék utazás) cím űből valók. Halk szavú
verseiben a gond és öröm, a hétköznap és az ünnep, a béke és a bels ő nyugtalanság jelei váltják egymást. Szembet űnő szoros köt ődése a szül ő földhöz.
(Sz. I.)
Radivoj Šajtinac
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RADIVOJ ŠAJTINAC VERSEI

KоTŐDÉS
Számtalan tái létezik,
de csupán egy az igazi,
nem a fényéért s nem is a szabadsággal való azonosságáért,
hanem azért, mert közelében pihekönnyen ćbredsz.
Csend van.
Az erdő felett két kismadár
repül,
most jő a hajnal.
Ha másutt lennél, másképp hunyorognál,
és másmilyen volna a lépted is,
csak a nyugtalanság szeg ődne folyton a sarkadba,
akár a legszelídebb szó, akár a szokásból
odavetett köszönés,
ami elárulja, hová is tartozol.
Míg magamban hordom magamat,
a természet el őtt titok maradok.
Az erdő felett újabb két kismadár.
TISZA-PART
Víz
és homok,
halak és Attila kincse közt,
párhuzamosan kivájt partok között
kanyarog a Tisza.
Zöldes szín ű jégtáblákkal,
násznéppel,
híddal és messzeségbe vesz ő hajókkal fogad.
A víz partján a b őség istenn ője hajlong,
sötétséget szüretel a kertekb ől és diót,
aztán meg alámerül a mélybe,
s megfoltozza a kilyukadt felh őket.
Akár látod, akár nem
a Tisza-partot,
az a barázdákban és a kapukban is ott van,
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mert az emberekkel akar enni és aludni.
Ám ez a part néha-néha
el is tűnik,
mert a magasból egy-egy zsombékot alám оs az eső.
De ha beszakad is a part,
csak annyi föld zuhan a vízbe,
hogy az így támadt résen át
két betonoszlop t űnjön elő,
s a vízi óriást is
megpillantsam, amely ott tépi-cibálja a távvezeték húrjait.
NAPSZÁLLTAKOR
Azokon a sáncokon túl út kanyargott,
s az úton dobrokoltak a katonalovak.
Fekete sörényükön ott csillogott a holdvilág,
de nem lelkesedett érte senki,
mert a lelkesedés nem úgy n ő, mint a burjánzó bozót.
A látomást .és az emléket felidéz ő úton
most magába roskadva hallgat a szikár táj.
Békétlenit a múlt,
ahogy a múltat is békétleníti
ez a csendes séta.
Ha megállsz, meghallod vagy nem a pacák dobbanását,
ámde tenyeredből akkor is elpereg az id ő,
percenként ugyan, de elpereg.
A KOMP
Fából összetákolt nyugtalan sziget,
amely csak addig létezik, amíg mozog,
amíg a súlyos férfikar magához húzza
az egyik,
majd a másik folyópartot.
A zsíros drótkötél felett
az utasok ereje táncol,
s bár látszatra minden mozdulatlan,
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mégis, mint a folyó, oly széles minden.
Ki=ki a visszatérésre gondol itt,
vagy arra, hogy áll, és utazik,
de egyszer csak parthoz koccan a komp,
és föld omlik a melledre.
CSAK EGY FA
Tágas mezőn messzire tekint,
de karcsú fiatalságára, vajh' ki emlékszik?
Villámok sújtották egykor,
s most, ritkuló ágain,madarak tanyáznak.
Üszök és zörgő levél fölé hajolva
megérhetne még sok szép virágzást,
akár a :lánya viharban,
ha rátör a váratlan öröm.
De korhadnak már gyökerei,
sarjúhajtások és szederindák fonják körül.
Se leveli, se tüskéje,
se forradása.
Csak egy fa — a tágas mez őn.
SZCÍCS Imre fordításai

MAI MÁLTAI KÖLTЕSZEт
MARIG AZZOPARDI
KĆSRM ~ K
tovaringatóztak a fellegek a vízzel teli égboltr бl
csupasz fia terpeszti szerte hervadó ágait
magányos muskátli csüngeti bóbitáját mind lejjebb lejjebb
míg megsimogatok egy beteg szirmot
könnyeimmel hosszan belehasítok
egy olcsб szemfedélbe

HOGY MONDJAM HAT...
rád tekintve hogyan is szóljak hát
ha 'belefáradunk a kísérletezésbe
a ,kiválasztotta k közül
közöttünk fénysz бró csóvája imbolyog
más-más divatot •és szellemet idézve
.

nem szitkozódom
de mégis mondd
ha belefáradunk a kísérletezésbe
a bizalmatlanság ,tekintetét egymás szemében
megtaláljuk-e mint Jordán tisztít б vizét
őserd ők rejtett zugában
hol nem fenyeget a veszteglés tilalomtáblája

MAI MALTAI KС LTÉSZET
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MERENGÉS
gyöngyök anyja fények árnyaiban csillong б
csб nak tárt szárnnyal surran el
magához ölelve a vérrel fecskendezett mennyboltot
tenger gyomrából t ö r fel a gyurma üreges visszhang
az életműből a befejezetlen életm űből
a számozatlan opusból
a súly megkönnyebbül
és a fuvola beteg hangjegyeket sivít
a csónak kioson a hullámfodros tengerre
rákos gondolatokat lélegzik ki magából
jégpáncélt fecskendez a lélek b őre alá
mialatt mindenki imbolygva közeleg
hirtelen marcona léptekkel
ellenkezés nélkül
puszta bágyatag tekintettel
csupán csбnak csikordult csendben

VIGYOR FENECH
SZERETKEZZETEK, NE HÁBORÚZZATOK!
Nyárvégi vasárnap délután.
A Mellicha-öböl eldobott étkek trágyadombja,
Bi.afra hústalan csonthalmaz;
A Ghhadira-öbölben meghaltak ,a vágyakozástól:
Málta bronzlábú, kobraszem ű if júsága,
hordjátok a tilalom tábláit nyakatokra láncolva!
Vallás és Társadalom —
az „óp.ium" és „fenevad" —
de hol maradt az Ember?
És hol ti mind?
És hol vagyok én is?
Vietnam, Biafra, Közel-Kelet,
Luther King és a Kennedyek,
Stanleyville-től Pinkville-ig,
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Humanae Vitae & sztrájkok, démonok,
atyafiságpártolás meg a többi:
izzük el az átkozott kelepcét,
s kutassuk fel szabadságunkat
távoli barlangok mélyén, —
ki adományoz papírszárnyakat
és röppen a Bábuk Völgyébe,
hol az éj sohasem nemz hajnalt?
Inkább szeretkezzünk tövises bokrok ölén!
DÁNIEL MASSA
HATÁROZATLANSÁG
Megvártam, hogy hajad őszbe suhanjon,
levegőbe belerobbanjon a jégvirág,
belerikoltson a vijjogó sasmadár,
cseppnyi napsugár lobbanjon lángra a tenger vizén.
De ha belepillantok szemedbe
útra '.kelsz a tengereken.
Laza gyepl ő inog fehér lovakon
szoborrá faragva a zúzmarában,
mg egyedül maradok az ingoványban,
poshadva bámulva a csillagok közé.

ACHILLE MIZZI
ELDORÁDÓ
Ki kopogtat hangosan
álmaim ajtaján
hajnali egykor?
Galamb bodrozza tollát
álmába süllyedve
hajnal előtt?
Ki kopogtat hangosan
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álmaim ajtaján
hajnali egykor?
Amikor a napfelkeltét ől rejtegetve,
az aranyhalmazból válogatva
kincseket rakosgatok,
karátokat számlálgatok .
ki merészel ilyenkor
döngetni ajtómon?
KENNETH WAIN
ÉLJEN AMERIKA
az ezüstköpenyes katonák zászlót bontanak
éljen amerika
de közelükbe érve ,meglep ődsz
se arcuk se lelkük —
arc nélküli, lélektelen ezüstkatonák
szájuk sincs
mégis rikoltják
éljen amerika
ekkor megákad a tű — éljen amerika éljen amerika
éljen amerika éljen ,amerika éljen amerika éljen amerika
áljen amerika éljen amerika éljen amerika éljen amerika éljen .
(ugyan kapcsold már ki azt a lemezjátszót)
arc és személyiség nélküli élettelen élet
BEDE Béla fordításai

NÉHÁNY SZÓ A MODERN MÁLTAI
KÖLTÉSZETRŐL
A Földközi-tengeri szigetország, Málta, az egykori Kalüpszó-szigetének
irodalmáról nagyon keveset, s őt szinte semmit sem tudunk. A Hvar-szigetnél alig valamivel nagyobb mediterráni független ország, az el nem
kötelezett világ 'hároun európai tagországának egyike pedig igen gazdag
irodalommal, figyelmet érdeml ő :költészettel dicsekedhet. Néhány iro-
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dalmi ,folyóiratukban értékes alkotások, rangos versek jelennek meg. A
máltai költészetet, a kis nyelvek 'hátrányos helyzete és a fordítás nehézségei miatt, alig ismerik a világban. A máltai költ ők sohasem kerültek
a fordítók érdekl ő dési körébe, .mert — a fordítók — nem szívesen foglalkoztak a máltai nyelv — arab és olasz elemekkel vegyú1t önálló lingvisztikai egység — stílusbeli nehézség вinek megoldásával. Ezért, a világirodalomban szinte egyedülálló jelenségként, a unáltai lírikusak — rádöbbenve, hogy saját nyelvükön sohasem juthatnak el szigetországuk partjain túlra — minden alkotásukat lefordítják angolra. Mivel a szigetország másik hivatalos nyelve az .angol, s a hosszan tartó brit megszállás
során minden máltai tökéletesen, szinte anyanyelvi fokon elsajátította
az angolt, a máltai költ ők és írók mű veiket egyidej űleg két nyelven
írják. Az eredeti alkat ő s természetesen máltai nyelven jön létre, de ezzel
párhuzamossan megírják az angol változatot is, amely — saját bevallásuk szerint — olykor m űvészibb az eredetinél. De többen el őször angolul
írják meg verseiket, s csak utóbb fordítják гnáltaira. Igy sok alkotás el őször angolul jelenik meg, s csak kés őbb alkotója anyanyelvén, máltai
nyelven. Ez a szinte egyedülálló irodalmi gyakorlat némileg az afrikai
néger irodalmak hagyományára emlékeztet, miszerint a rengeteg törzsi
nyelv miatt a fekete b đrű írók is egykori gyarmatosítók nyelvén írnak.
Máltában ez a szervezett és tudatos alkotói gyakorlat lehet ővé tette,
hogy a .máltai írók mű vei eljussanak az ország határain túlra is, els ősorban az angol nyelvterületekre; alkotásaik szép számban jelentik meg
amerikai, angliai, indiai, ső t ausztráliai könyvkiadók gondozásában is.
(Ausztráliában több tízezer máltai, els ő sorban értelmiségi kivándorló él,
s a máltai írószövetségnek önálló ausztráliai ,képviselete van, az Ausztráliában él ő máltaiak írószövetsége.)
E nyelvi és irodalmi jellegzetességen túlmen ően szinte egyetlen olyan
mozzanat sem jellemzi a modern máltai költ ők alkotásait, amely eltérne
a mai világirodalmi irányzatokat meghatározó irodalmi jegyekt ől. A
formai és stilisztikai, tartalmi & ideológiai kísérletezés széles skálájával
találkozunk a análtai írók m ű veiben. A külföldi írók kisebb-nagyobb hatása i tetten érhet ő alkotásaikban, els ő sorban a mai amerikai irodalom
szelleme szivárgott be a szigetország irodalmába.
A MODERN MÁLTAI KULTÉSZET NÉHÁNY KÉPVISEL ŐJE
Jegyzetünk és a fordítások a modern máltai .költészetb ől csak ízelítőt
adhat, annál is inkább, hiszen ennek a költészetnek nemcsak a jelene
gazdag, hanem több évszázados .hagyománya i's van.
A válogatásunkban közölt versek a fiatalabb máltai költ őnemzedék
tagjainak alkotásai. Valamennyien Máltán élnek és alkotnak.
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Marin Azzopardit a mai máltai költészet vezéregyéniségének tekintik;
alkotásaiban az ellenállás egy változata, a társadalommal való szembenállás, a közösségt ől való szellemi elrugaszkodás valósul meg. Kortársaira
jelent ő s szellemi hatást gyakorol, verseit az angolon .kívül több európai
nyelvre is lefordították. Költ ői képei színekben hemzseg ő, sokrétű kaleidoszkópnak :tékinthetdk, hangulataiban azonban nemesen emberi gondolatokat közöl.
Victor Fenech versei rokonságot mutatnak Azzopardiéval; kráját iaitelilektulis erej ű fatalizmus jellemzi. Romantikus сlkötсlezettség cseng
ki verseiből, legtöbbször tudatosan elkötelezett humanista témák foglalkoztatják. Antimilitarista beállítottsága több versében is megmutatkozik.
Azzopardival együtt — viszonylagos fiatalságuk ellenére — napjaink
klasszikus análtai irodalmának képvisel ője.
Daniel Mossa leheletfinom képei, a romantika felé hajló .meditációi
igen népszerűek Máltán. Filozofikus ihletét részben a freudi lélektan eleш eib ől meríti.
Achile Mizzi első verseskötetével (L-Ghar ta' l-Enirnmi — A kételyek
barlangja) alapozta meg hirnevét, és ezzel egész kés őbbi költészetét is
meghatározta. Mitikusan szorongó gondolatok áramlanak kimondottan
modernisztikus soraiban. A versek jeLentéséig •a szimbolikus képek megfejtése, a kételyek barlangjából kivezet ő út felfedezése után juthatunk
el. Ar, egyik legtöbbet vitatott máltai ékölt ő.
Kenneth Wain lírájának fő jellemvonása az újkeresés. Formai, tartalmi
kísérletei során az izmusok egész sorát végig próbálta. Közléseszközeinek
tara némileg banális és epikai; ideológiája azonban mindig id őszerű .
BEDE Béla

IRODALOM:
А. Ј. Arberry: A Maltese Antology, C. U. P. Edition, London, 1960 New
Wawe Poetry in Malta, La Valetta é. n.
Malta — The New Poetry, by Francis Ebeyer, Klabb Kotba Maltin Speciel
Edition (editied by Mario Azzopardi), La Valetta, 1971
Commonwea!th Poems of Тодау, edited by Howard Sergeant, English Association, London—Sydney, 1971

MÓRICZ ZSIGMOND
BORI IMRE
TII. SPLEEN — ÖNESZMÉLÉS
A „spleen" Baudelaire örökségeként szállta századforduló, még inkább pedig a XX. század els ő évtizedeinek hóira, és nincs is talán, aki
ne kamatoztatta volna Magyarországon is valamilyen formában ennek
az örökségnek legalább a morzsáit. A .költ ők különösképpen, élükön Ady
Endrével. Mondanunk sem kell, prodwktív „szomarúságr бl" van szó: a
lírai hősöket otthontalanságwkban, hontalanságukban és világidegens бgükben lepi meg ez az .érzés, amelynek szinte semmi 'köze a hagyományos értelemben vett melankóliához, de annal több a rossz közérzetnek
ahhoz a formájához, amelyet az ember társadalmi léte, általában az ember világhelyzete éhívott el ő, majd táplált az érzések és gondolatok leginkább rejtélyes és rejtve maradó csatornáin. Természetes következménye
ez a világ intellektuális síkon történ ő és eredménytelennek tetsz ő felmérése .kísérleteinek, ami azonban egyben az öneszmélés pillanatát is jelenti — versben, prózában egyaránt, függetlenül attól, hogy „esztétizált",
átképzett imegjelenési formát öltött-e vagy sem, dekadensnek mondjuk-e,
vagy lázadásnak nevezzük. A dezillúziók koráról van szó, s ebben nemcsak .a Balzac emlegette nyugat-eur бpa.i „vesztett illúziók" szökkennek
virágba, hanem a meg nem szerzett illúziók tudatának a talaján is kivirágzik a dezillúzió.
Láttwk, Móricz Zsigmond m űvészi fejlődésében is döntő szerepet iátszott a valóságra ébredés, a hamis illúziókka1, az ál társadalmi elvárásakkal való szakítás ténye, ilyen módon azután a dezillúziókkal való
bará,tikozás szi~ kségessége is el őtérbe került. Amikor tehát Móricz Zsigmond az Ady Endreemlegette „félig-él ők" életét kezdte ábrázolni, találkoznia kellett .a „spleen" problémájával is, természetesen nem függetlenül
Móricz modernizmusának ,más jellemz đitől, köztük az „érzéki düh" már
vázolt nagy szerepe't ől sem. Az is nyilvánvaló, hogy Móricz aligha közvetlenül merített .a „spleen" ideológiai-esztétikai forrásaiból. Amir ől ő
beszélt 1908 után, gaz már benne volta magyar közhangulatban, s vol-
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tok elő zményei is a századfordul б irodalmában, miként azt Király István
bizonyította aneggy őzően Ady-könyvében a „araagyar Ugar" élményével
kapcsolatban. Ama rádöbbenés fájdalma, érdekes módon, Móricz Zsigmond modernista korszakában szubjektívebb anegfogalmazások alakját
kapja, mint amilyenek ugyanennek a kérdésnek lírai-verses interpretációi:
Móricz prózájában .a bels ő monológot dajkálják az ilyen részletek, és
bennük iör felszínre a világértelmezés intellektualizmusának a búvópatakja is. Móricz h őseinek nem állandó állapota tehát a „spleen", de sorsuk szempontjából fölöttébb fontosa „szomorúságba" merülésük püianata, ami életük „dráanai" tervében a sorsfordulót leginkább megel őző
órák, napok, hetek jellemz ője, az „emberi létre ébredés", hagy azután a
hősök a regények nagyobbik hányadában nyakukat szegjék amir ől a
tószerencsét imár idézett mondataiban beszél.
A Sárarany vrása közben fedezte fel a „spleent", a modernista próza
egyéb követelményeivel .egyetemben, és Turi Danit •ajándékozza meg a
mellre télepedő „nyonnasztó érzéssel", „gyötr ő szomorúsággal" családi
konifiktusa tet őzésének idején, hogy a „Haj, Uramisten... be sárrá
nyamoríiottál!" ,felkiáltás után ,megmártózzék a „spleen" mélyvizében.
„Ettől kezdveszakadatlanul, szinte önkívületien volt — olvassuk a regényben. — Minden kínozza, mint az eleven sebet. S úgy érezte, mintha
börtönben volna, ahonnan többé nincs menekülés, még a bitóra sem, bár
még az is megkönnyebbülés volna már neki. És huszonnégy órát töltött
ilyen állapotban." Jбl látható, hogy 1909-ben a „spleennek" még csak
neve van valójában, csak jelezni tudja, de araég nem értélmezni és elemezni, tartalapilag elanélyíteni, különösen, hogy a regény els ő könyvében
már-már önkívületi állapotként fogta fel, ,amii a családi perpatvar vá'.tott ki. Nem így a Sárarany második könyvében, ahol az író mintegy
hđ sével együtt fedezi fel rossz közérzetének mélyebben rejt őző vonatkozásait, és a „s7pleen" egy .lehetséges ;körét is befutja, kijelölve a móriczi
„szomorúság" tartalmait, amelyek Tényegében végigkísérik majd modernista korszaka regényeit egészen a Tündérkertig. Itt is a családi kis élet
látványa a kiindulópont, a részletez őbb előadásmód azonban jelzi, hogy
Móricz felismerte .az ,érzelmi indítás ellenére is a „spleen" intél lektuális
vagy azt megközelít ő értelmezésének szükségességét:
„YJgy rémlett neki, hogy a család a hínárnak ezernyi szálával igyekszik őt körülfogni, iehúzni az iszapba, a lágy, meleg latyakba, ahol
heverni kell és hízni, lassan, röfögve, mint a disznónak, ,míg eljön az
idő, a disznóölés napja. És benne valami érthetetlen törekvés dagadozott.
Nem engedte magát, ki, ki akart rohanni, szabadulni ebb ől a csudálatos
zsírszagú kényelemb ől. Ha szárnya van, bizonyosan régen elrepül világtalan világokig. És a legnagyobb baja mégis az volt, hogy nem bírt keményen tenni valamit. Nem 'bírt szakítani. Nem bírta . otthagyni ezt a
kiállhatatlan asszonyt, a gyerekeket, a házat, a földjeit, a vagyonát, a
~
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népek el đtt való tekintélyét s a biztos jöv đt, ami ebből . a mából ki fog
itt fejl ődni. Utált mindent, arás életet, magasabbat, •merészebbet, tevékenyebbet óhajtott, de nem bírt nekivágni a semminek, hogy újra kezdje a
harcot idegenben, ereje frisseségének magfogytával, ruganyos ábrándjainak sok .kipukkant hólyagját elveszítve. És élt, s csak sorvadt, érezvén
szomorú legyávulását s érezvén er őinék pazalб elpárolgását. Hogy telnek
ezek az utálatos napák, gondolta számtalanszor magában, és istenapi,
mit tudnék ,én csinálni! csak alkalmam volna rá!"
Nem néhéz .felismerni, hogy .a Turi Dani „spleenje" az igazság pillanatával azonos, s hogy mennyire az Ady Endre költészetében megsz бlalбhoz tapad, els ősorban azokkal a vonásaival, amelyek az érzelmi viszonyulás, t вΡhát a kis élet, a magánélet körét áttörik, és az élet értelmeze'.sének általános síkjait idézik meg. Éppen ezért a Turi Daniéhez nem ér
fel sem Takács Erzsié, aki a „nyomorult élet" és a „mi lett bel őlem"
feleunlegetésével adhangot „spleenjének", sem a gr бfnđé, aki belecsömörlött a társaságba, az emberekbe, a világba, és az életet „üresnek oktalannak és céltalannak" érezte ezért kívánja meg ő, akinek a „legparányibb
durvaság", a „legkisebb gyöngédtelenség" is fájt, a Turi Dani „durvaságát". Akár fokozato krбl is beszélhetünk mára Sárarany kapcsán, amelyek azután a tízes évek regényeiben rendre felbukkannak módosulva,
variációkként, hiszen hol vallomásként, hol pedig véleményként találkozunk velük. Az Isten háta mögött lapjain például az albírónak a meditációit színezi a szomorúság hangulata, amikor a Bovaryné :kisvárasának
színeit és illatait kéri számon a magyaron, s állapítja meg, hogy az
„élet, ami itt körülveszi, egyáltalán lehetetlenné teszi magát az életet",
közben ,már készül ő dik, hogy egy valбban közönséges házasságtörés tragikus hősének szerepét játssza el. Joggal érezte tehát, hogy „belesüppedt
az életnek egy mély és kellemetlen rétegébe, amelyr ő l eddig fogalma sem
volt, s ahol veszedelmek ,fenyegetik". Közben a Veres tanító feleségét
sajnálja azzal a sajnálattál, amelyet csak az ,érezhet az isten háta mögötti
kisvárosban él ők iránt, aki szemléletében távol tudja aragát tartani t đle:
„Félig behunyta a szemét, s elgondolta, .micsoda kincsek pazarlódnak el
méltatlanok kezén. Nem méltó hozzá, aki bírja, aki kapja, s a sors,
amelyben elkopik, ,elpárázik s még sincs menekvés ... Ostoba senkik jön nek, s ,primitív ujjakkal rávernek ennek az asszonynak a lelkében szunynyadб örök melódiára, mint ő a zongorára s hangok hallatszanak...
Aki eltalálja, hol kell megütni egy hangszert, az hangot csikar ki .
Mindegy, hogy és mit. Hiszen az összevissza hangok is hangok, egy-egy
zengése .magában is némi zene... Soha a szerelem szimfóniáját nem járszsza le ezeknek az asszonyoknak ,a lelkén m űvész. Egy-egy hang. Tél-túl.
Jó, ha akkord kerül össze. Csak z űrzavar zúg végig az életén, s ő maga, ha idegei lassan szétbomlanak, nem is sejti, hogy hasonlatos a vén
zongorához, amelyet szétvert a sok ügyetlen tanuló ..." A regény „szo.
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morúság",motívuma azonban az erotika felé mutat ennek b űvkörében él
az albíró, az asszony és Veres Laci, akárcsak az Árvalángok papnéja,
aki ,;magára eszmélése" kivételes pillanataiban is nemiségének erejére
gondol, és amikor az ember anagánosságát akarja érzékeltetni, azt, mondja, hogy olyan „egyedül van a világmindenségben, mint egy sejt", és azt
vallja, már borivás közben, hogy az „egész élet csak arra való, hogy
teljes erővel készen álljunk a szerelmi összecsapásra", ám — tudjuk —
akielégülés reménye nélkül, .almi elégedetlenségének forrása, , ;spleenjének"
előidézője.
Erateljesen a Sárarany utána Kerek Ferkó című 1972-ben írt, különben nem ,a Sárarany vonulatába Martozó regényében szólalnak meg a
„spleen" motívumai — Márivcz m űvészi а lakulástörténete szempontjából
fölöttébb jellamzd módon. A Kerek Ferkó bizonyítja ugyanis igen érzékletes módon, hogy az életvitelnek, az élet élésének az értelmezésében
ugyan jelent ős 'haladást tett, az esztétikai interpretációjának a Nyugat
mutatta irányát maradéktalanul sem elfogadni, sem elvetni nem tudta,
a Turi Dani oly jellemző öneszmélésének pillanatát pedig megismételnie
sem sikerült, minthogy a „spleent" egy Kerek Ferkó, egy Merry kisasszony érzi, te'hát a 'külföldet járt fiatalember és a Nyugat modorában
viselked ő lány. Kerek Ferk бnak a nagykunsági nyárban ül.i meg lelkét
a „spleen": „Valami csudálatos lomhaság lappangott a leveg őben, lel бgott az égr ől a földig, mint valami halászháló, s akit elfogott, megnehezítette a járását_ a lépését, a lélegzését; az órák múlva megjöv ő tikkasztó kánikulai ,meleg nyújtogatta már el őre a hangulatát. Ferk б a
reggeli bágyadtságtól úgy besodródott, mintha gombolyagba gy űrték volna 1a ~hatatlan szellemek.. ." A világ állapotának a hatása váltja ki a
fiatalember gondolatait is. „Hogy lehetne itt élet ..." — kezdi „spleenjének" •megfogalmazását, majd a következ őképpen folytatja:
„Most 'egyszerre megértette a saját tragédiáját.
Az đ esete ma ,már egész Magyarországon csak itt eshetik meg, a
Nagykunság mezein. Itt mindenki, mindenki elsorvad, aki valami új;a'_
akar el ő kerülni. Ebben a rettenetes sárfészekben akar autóval járni? A
tanyák világában? Ahol araég ma is sarat raknak a sárra s nevezik országútnak ... Emberölt őknek a munkája kell még, hogy megdolgozza a
talajt, aragát a természetet s az embereket. De .hát ő legyen ez a keserves úttörő ? ... Most, amikor .mindenfelé magas kultúra virágzik, mikor
másutt egyszer űen bele lehetne ülni a modern élet kész eredményeinek
élvezésébe, fitt ő feküdjön neki a szebb jöv ő elđkészitésének?
Nincs kedve rá, nem is érez magában elég er őt hozzá ... S alkalma
sincs hozzá ..."
Többek között a Turi Dani és a Kerek Ferkó „spleenjének" összevetése bizonyítihatán, hogy a Kerek Ferkó a Sárarany ellenregénye, noha
Kerek Ferk бbaп is a Turi Dani nagy természete él, partnern őik mind a
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kettőt például „díszménnek" látják. „Spleenjük" azonban különböz ő el őjelű, míg tartalmuk lényegileg azonos. Nem így a Merry kisasszonyé,
akinek arcképére Móricz ugyan ironikusan kezelt vonásokat is felrak.
„szomorúságát" azonban elanélyültebben tudja feltárni, minta Sára га nу
gráfinđjének esetében. Merryt az alföldi tó partján ,éri utol a „spleen":
„Az ó •bánatos, megéretlen életére gondolt, am еly mindig szomorúbb
lesz, ahogy betemetkezik ide az .élet félregereblyézettjei sorába, a Nagykunság rideg népei .közé. S hajlékony f űzfavessző lelke érzékenyen szimatolt messzirđl jövő érzések és emóciók után. Rendetlenül gondolt
nagy ábrándjára, az egyéniség vágya után ..." S felteszi a kérdést: „Mit
lehet kezdeni az élettel a koldus ajándékkal itta ricsajos, a dorbézos
legények szér űjén ..." Természetesen az alföldi város iban, „ahol annyira
nincs perspektívája még a végtelen hosszú utcáknak sem, hogy a bennük élőknek még kevésbé lehet ... hogy itt csak valami rémes, de lenyűgöző fásultságba lehet beleveszni". Enerváltan akar belefeküdni a
„lapos város" „szörnyűséges homok koporsójába". A Merry „spleenje"
sem a közönségesen hagyo пnányos: azért érzi 'a „szomorúságot", mert
megunta Budapestet „végleg belefáradt az életbe, mert unta a szép érzéseket, unta önmagát, a környezetét, de legjobban a legcsekélyebb életet is, ami némi energiát 'követelt". S Móricz Zsigmond a Merry kis
asszony „spleenjének" jellemzéséhez Ady-ikölteményekhez ,méltó mondatokat talál: „Az élet szenzációi csak megállanak a postaáldomásokon, s
továbbszáguldanak váltott lovakon." Mert mintha nem a tüd ővész, ez
а мбгiсz-mјјvekben rendre felbukkanó „spleen" lenne a morbus hungaricus: egyetlen regényének sem hagyja érintetlenül valamelyik h ősét, aki
éppen ezáltal kerül a figyelem középpontjába, minthogy a „spleen" érzete valójában életük többlete. Megtaláljuk tehát a Kerek Ferkóval ihlet
ben annyira rokon Nem élhetek muzsikaszó nélkül című regényében is.
Ebben Pólika epizódja ilyen:
„A nagy fák ágai csupaszon meredeztek, a ,köszmétebokrok közé avult
lelkek csapzottak ebe. A szépséges napsütésen minden olyan szomorú volt.
ami a régire emlékeztetett. Csak az új, a jöv ő reménységét ől csillog
fűszálak voltak szépek és igézetesen gyönyörködtet ők.
— Istenem, .de céltalan élet ... — mondotta magában P бlika.
Nagy, sötét szemei szomorúan csüggedtek el. Az arca szenvedéssel
érezte az életkedvetlenséget.
Élni, csak azért, hogy éljen az ember ..."
A „spleen" vörös fonalát könnyű szerrel követhetjük tehát aMóriczгegényekben, hiszen alighogy a Nem élhetek muzsikaszó nélkül Pólikája
befejezte elmélkedését az élet csúnyaságáról és céltalanságáról, majd a
.regény végén boldogan férje karjába temetkezik, a tószerencsét tanító
jónak a tudatában mozdul annak felismerése, hogy „élete nyers, ízet{er.
és alacsony színvonalú", és a /f őhős, Kassovszky, fogalmazza meg a ma•
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ga „spleenjének" a lényegét a nagyon is Adyra emlékeztet đ „eltüntetett

élét" kifejezéssel, amely egy képlet uneggy đző erejévél summázza a fiatat
mérnök élethelyzetének lesz űrhetđ tapasztalatát — emberként és mérnökként egyaránt. Különösképpen, hogy tudatában világok keverednek,
ellentmondások feszülnek. „Ha avatatlan szemek el őtt csupán egy kis
bányamérnök inkognitójában jár is — olvassuk az egyik formájában még
nem belső monológban — de ott van a lelkében a grófi korona, a mágnás hatalom önérzete, s nincs ebben az országban, ezekben a polgári
országokban, .aki neki akármiiképpe п is elérhetetlen magasságban éijen ..." Jellemző lehet, hogy a tószerencsét a Sárarany utána második
olyan Móricz-regény, ahol az élet valódi jellegének felismeréséb ől származб „szomorúság" végighullámzik a történeten, és ,az utolsó oldalakon
is jelen van. Rassovszky például ekkor döbben igazán „egész életének
rongy semmisége" tudatára. Nem véletlenül, természetesen. Rassovszky
Olyan prњfétai lelkület ű chđse Móricznak, mint amilyen Turi Dani volt
és Matolcsy Miklós lesz A fáklya című regényében.
A fáklya — a legtöbb eddig szemügyre vett regény ellenében — ,ismét
az összefüggések részletesebben feltárt és jobban megvilágított rendszerében mutatja a „spleen" kérdéseit is, nézzük ,kapcsolatát akár a .magyar
társadalmi élet adott pillanatával, akár a h ős magánéletének az erotikus
vágyakba sűrűsödött jéllegével. Kivételességét azonban az is jelzi, hogy
ez az egyetlen olyan m űve мбricz anodernista korszakának, amelyben a
hős „szomorúságának" a születését és kifejl ődését nyomon kísérhetjük,
tehát mozgásában, alakulásában szemlélhetjük, méghozzá a h ős öneszmélésének folyamataként. Ennek részletes elemzése helyett azonban meg
kell elégednünk (főbb gócainak, témánk szempontjából különösen jelent ős
mozzam atainak a jélzetével. Els ő helyen ,kétségtelenül Matolosy Miklós
tudauhasadását kell említenünk, amely prédikáció közben játszódik le:
„Mi történt! ... Egyszerre csak kettőssé válik a lelke s az egyik figyelni
kezdi a mást, hallja a szókat, amelyeket mond, amelyek bonganak és
zsengernek, és mit sem mondanak s nem jelentenek.. ." Senvmit sem jelenthetnek, mert tartalmuk értékét veszítette, ,kifakulta mindennaUiságban". Ennek nyomán nyílik meg a magyar falu látszata és a valósága között Is a szakadék, és el kell ,a h ősnek minden faluhoz, a magyar
paraszthoz f űződő illúzióját veszítenie, hogy végül is meglássa a maga
közelrđl sem definiált helyét, nagy szándékainak értelunetlen .értelmét,
eljusson a kiábrándultság „szomorúságához": „Kiábrándult a jövend đje
minden lelkesítđ szépségéb đl: unalmas, tespedő élet, fásult és elgyötört
szív kilátástalan .teng đdése ..." Még csírázik ez a gondolat a h ősben,
amikor felteszi magának a kérdést: „Mi hát az Isten?", amikor azonban
beérik, a „spleen" a „Hát nincs egy föladat, amely az egész életet betölthesse?" ikérdésében csapódik le. Kézenfekv ő lesz t hát diagnózisa is
„Itt valahol elmérgesedett az élet, sebes lett, és eves lett a seb... Itt
,

~
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már egy nagy gyógyitiб kúrára van szükség ..." S minthogy itt mélyen
átélt, a h ős egész mivoltát magával ragadó „szomorúságról" van szó,
amely egész intellektusát foglalkoztatja, a bels ő ,monológok mind tisztább formájában ennek a „szomorúságnak" a profán színezet ű teológiája
formálódik, és ér delel őjére a nagy, expresszionista t űz-epizód el őtti pillanatokban:
„Miért, hát mért éltek ... vagytok teremtve... Mért, mi m,in:dnyája.n,
mért nem halunk meg! ... Miért nem hül ki a föld, hogy kiahüljön rajta ez a nem... Minden állatok, férgek és él ők között a legalacsonyabb
és degfélelmet оsebb: ez a k сttő s arcú lény: az ember ... Az ember: az
egész emberi nem, ami csak van, egy félköbméter .kocká,ban elfér: óh,
szüreteljen le a halál, és préselje ki bel őle a lélek múltját .. .
бh, ha most egy kívánságom, ha most teljesülne: csak ez: Semmisüljetek meg! ... Gyúljon ki a Mindenség, s égjen és égjen és vesszen és t űnjön el .az ember ...!"
Az öneszmélés virágba szökkenését is figyelhetjük természetesen a
„spleen" fonalát követ ő vizsgálódásaink során, és hogy ennek az öneszmélési folyamatnak mindig pesszimisztikusak a véghangjai, az is ny ilvánvaló, nézzük mind hangulati formáját, amikor csak feldöbben a
„szomorúság", csak megmutatja magát, de a h ősök létezésének érrendszerén nem fut végig,mind pedig bölcseleti alakját, amelyben az életr ől szóló
benyomást az életr ől kialakított i.télet gazdagátja, és az öneszmélésnek
nagyobb távlatait biztosítja. Leegyszer űsítve azt is mondhatnánk, hogy
intellektualizál бdó „spleenről" van szó Máricz modernista korszakának
a regényeiben — felt űnő .módon a tószerencsét és A fáklya címűekben,
vвhát az olyan művekben, amelyekben az expressziának is növekv őben
a szerepe a kifejezés síkjain. Sajátos ellentmondásra ikell gondolnunk itt.
Valójában azonban els ősorban arról van szó, hogy ezek a fentebb említett művek már tézisregények, irányított alkotások is, s minthogy magánaЈk az ír б nwk a társadalomszeunlélete sem volt ellentmondás néiküli, megoldásai sem ilyenek, mintha az író sem adta volna fel teológiai
pozícióit, amikor a magyar társadalom alapvet đ kérdései felett töpreng
regényeinek h őseivel együtt. Felteszi ugyan .a kérdést a tószerencsét utolsó lapjain: „most mi jön még? mi dől romba, és mi épül ki jövővé?",
és az „új világrend eljövetelére gondol, mikor kifordul a rendjéb ől az
Idő", de csupán látomást tud felkínálni felelevként: „Íme megmozdult a
tengerek Leviathanja, fölforrt a legnagyobb vész, megriadt az emberi
Vér ..." S ezért lesz A fáklya utolsó mondata az oly sokat idézett:
„Elvégeztetett, de semmi sem tisztáztatott." A „spleen" méhében fogant
öneszmélésnek véghangjai itt csendülnek fel.
A Tündérkert ugyanis megőrizte a „spleen" örökségét, ám nem csupán történelmi mezben 'látjuk viszont fél évtizeddel A fáklya megírása
után, hanem a társadalmi szükség hajtóereje, a termékeny társadalmi te-

MORICZ ZSIGMOND

1453

levény nélkül is. Báthory Gábor lelkében virágzik ki természetesen. A
regény harmadik ;könyvének negyedik fejezetében például ihalvány virágként:
„Sár, sár, feneketlen sár; mozdulni lehetetlen, okos dologra gondolni,
tenni, merni, .másba fogni, mint heverni, hawerni.
Sehonnan hír, semmir ől remény, napok telnek-múlnak, szó nélkül,
,kardvívás nélkül elérve a cél, ellenség sehol, csak .nyomorúság, éhez ők
és sárba fúlt haldoklók, idegen nyelv nyomorultjai, ,akiken még végigvágni sem öröm, oly rendkívül szegények, betegek és isten elesett bárányai.
Hogy lehet itt továbbnyamulás г a gondolni is? Hová? Hogyan? ..."
Színeit, illatát ismerjük a „spleen" ilyen virágjanak: az 1910-es évek
regényeiben találkoztunk velük. Akár Turi Danival kapcsolatban is lelrhatta volna a Báthory Gábor következ ő „érzését":
„Mintha méreg esett volna a ;mézbe, az egész hord б megkeseredik:
olyan volt az élete.
Nem érezte jól magát többé az élet sz űk ,határaiban, amely ellen feltámadhatatott, lázadhatott, de amin semmiképpen fordítani, változtatni
nem tudott: olyan volt, mint aki nagy út el őtt ál.l, sietnie kell s muszáj
a rozzant, rázós szekéren utaznia, mert sem gyalog nem bírja, som jobb
alkalmatossága az utazásra nincs: arra vár, hogy 'ha majd a célnál lesz,
lecsapja a rossz szekeret: Ott majd a célnál lesz s minden jó lesz s ha
nem lesz is: de legalább ott leszünk ..."
Ha elfogadjuk azt az állítást, hogy a Tündérkert is —akárcsak a
Sárarany, a Jo'szerencse't, A fáklya — a nagy lélek verg ődését ábrázolja
szűkös körülmények között, s az ezek okozta tragédia villámfénye világítja be az életnek a látványát, és nincs is okunk ne ilyen szándékú m űként olvasni a Tündérkert szövegét, akkor azonban nemcsak a „spleen"
felszívódását konstatálhatjuk, hanem ideol бg.iai átváltozását is. Mert mi
más a regény egésze, mint annak a verg ő désnek a rajza, amelynek tömör
képét a mű negyedik könyvének els ő mondatában találjuk: „Mint a megfélemlett madár addig verdesi magát a ikalitba, míg összetiöri min ően
szárnyát: a fejedelem verg ő dött s hajszolódott élete sz űk karámjában."
Am vessük csak össze A fáklya smár idézett egyik nagy gondolatát a
magyar polgári fejl ődés kérdésével kapcsolatban .a Tündérkert Báthory
Gáborénak nagyon is jellemző (és részeg) ,monológja alábbi részletévei,
hogy .kitessék .a gondolati irány megváltozása:
„— Báthory Gábor nem állthat meg — mondta a fejedelem s égő
szemmel dermedt a végtelenbe ... Rohanni, rohanni el őre .. .
Úgy ült, mint egy felreppen ő sas. Haj a szemébe hullott, de félre csapva, hogy a látását meg ne vakítsa: .mink nem ruhának viseljük a fejedelemséget, amibe belehízunk és ami lekopik rólunk ... Nekünk a fejedelemség a mi vérünk ... Adta az isten ezt a kis országot, mink ezt
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felvettük és 'hajrá el őre ... Mi az a kis magyarság itt, egy .marok .. .
Csináljunk bel őle szászt? ... Megtanítsuk aníveskedni, kalapálni és szabni, varrni, hogy üljön a fenekén? ... Nem erre kel nekünk a magyar...
Nem uram, a magyar és a ló együtt születtek és együtt repülnek bele a
vlág pofájába .. .
Nyilvánvalóan nem társadalmi s +még nem is történelmi szükség táplálja az ilyen gandolatakat a regényben. Legfeljebb egy vakvágányra
futott vérmérséklet képrázatán.ak a +hatásával lehet számolni, amelynek
munkáját különben Móricz modernista korszaka majdnem minden regényben .megfigyelhettük. A Tündérkert Báthory Gáboréban az emberi
" 'g (Nem bírok a véremmel .. ".
a verbase
>> nagy éhség"
, „ nagy ,kívánság"
mondja Báthory Gábor) elszakadni 'látszik attól, aurait a többi, vele
rokon hős esetében társadal+mi meghatározottságként észlelü тvk. Nem i
magyarázhatjuk azonban ezt azzal .a ténnyel, hogy a Tündérkert már
olyan regény, amelyben a ,társadalmat" kiszorította a „történelem",
mert ennek a jelenségnek ideológiai gyökereit kellene feltépni, majd gondos eszmei elemzéssel írni le. Ebben pedig az öncél lehet ősége lappang
nézzük akár eszmei, akár m űvészi vonatkozásait, hiszen Móricz tézise
is •már ebben a szférában található meg. A „spleen" és az öneszmélés
kapcsolatai is meglazulnak tehát: Báthory Gábor öntudatra ébredésének
a rajza (ha ilyenr ől egyáltalán beszélhetünk) ezért látszik annyira problematikusnak. Sem történelmi, sem társadalmi szempontból nézve a h ős
melengette illúziáknaak nem volt alapjuk, ilyeténképpen az írói illúziók
is az ún. valóságbála virtuális történelem síkjára projektálódtak. Mindez arról vall, hogy amikor Móricz Zsigmond végleges búcsút vesz mo
dernista korszakától, egyúttal e korszak kezdeteire is utal és mutat,
mintegy bezárva az élet és a un űvészet egy 'lehetséges körét. A húszas,
illetve a harmincas években modernista karszakának alapvet ő eszmei és
esztétikai kérdéseit újra feltenni ugyanis +már nem volt lehetséges. A
Tündérkert is már csak a visszapillantó ,tükör szerepét játszhatta -- a
„spleen" termékenyít ő jelenléte szempantjaból is.
(Folytatjuk)

A PAZARLÓ TÁRSADALOM VÁLSÁGA
BÁLINT ISTVÁN
Napról napra energiatakarékosságról, energia- és nyersanyagválságról
olvashatunk. A lapok tele vannak hírekkel arról, hogy mindenütt hideg
lesz az idei tél, mivel 18-20 fokra !maxi-mált ők a 1 аkások fűtését. Még
többet olvashatunk a benzinifogyasztás korlátozásáról, a svájciak önkéntes heti egynapos autómentességét ől az autóhasználat korlátozásának
különféle formáiig, beleértve a szigorú ,büntetéseket is, mint például
Cséhszlovákiában, ahol a sebességkorlátozás túllépését 500 koronával, az
átlagos fizetés egyötödével büntetik. Ugyancsak sokat olvashatunk arrбl, hogyan keresnek új nyersanyagforrásokat vagy igyekeznek intézményesíteni a takarékosság .különféle farmáit. Franciaországban például az
autóipar utasítást kapott arra, hogy álljon át a gazdaságosabb típusok
gyártására, amelyek fogyasztása nem lehet több 7 8 liternél 100 km-en.
Az USA-óan távlati programot fogadtak el, hatalmas összegek mozgósításával, a anesterséges üzemanyagok gyártásának kikísérletezésére, a
Nap- és más energiafajták hasznosítására. A Szovjetunióban a Moszkvai
Tudományos Intézet egy olyan hajtóanyagot kísérletezett ki, amelyben
benzin mellett 10-15 százalék víz ,és „más anyagok" vannak stb.
Mindezek a .hírek arról tanúskodnak, hogy egy világ, amely a nagyarányú, szinte fékevesztett, korlátlan és néha öncélú fogyasztásra rendezkedett be, megzavarodva találja magát szemben a kérlelhetetlen igazsággal: a fogyasztás anyagai, f őleg a legkeresettebb nyersanyagok és az
energia, nagyon is szűkösek, vllúzió azt hinni, hogy mindig korlátlan
mennyiségben állnakmajd rendelkezésünkre, ehelyett lassan hozzá kell
majd szoknunk ahhoz, hogy ez is, az is hiányzik, ebb б1 is, abból is mind
kevesebb van. A társadalmi és politikai gondolkodásmód is mindinkább
ennek a ténynek a !hatása аlá kerül — az energia és nyersanyag biztosításának napi politikai és országos tervezési gondjaitól a társadalom továbbfejl ődéséről való elmélkedésekig egész gondolkodásmódunk átalakulóban van e tény hatása alatt. Halnap még inkább ennek hatása alá kerülnek. Ma itt és mi csak néhány vázlatos vonallal utalnánk arra, hogyan kezd slunélkedni err ől a kommunista- és imunkásmozgalom.
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1.

A kapitalizmusnak természetében van a pazarlás. Elmélyültebb közigazgatási elemzés helyett csak utalnánk a szemmel lát'hat б tényekre. A
profithajhászás általában, külön a klasszikus kapitalizmus kizsákmányolásának, a munkasosztály harcával történ ő módasulása, az úgynevezett
relatív értéktöbblet el őtérbe .kerülése ,az árucikkek mind nagyobb menynyiségén еk elő állítására kényszeríti a kapitalizmust. Ez hozza meg az
életszínvonal emelkedését, de azt is, hogy a valamikor egy egész emberéletre szóló termékek készítésér đl átáldnak a máról holnapra való termékek agyártására. Vagy fizikailag is, azzal, hogy eleve kevésbé tartósa.t
termelnek, vagy a társadalmilag kialakított szemléletmód miatt, mert
státusszimbólum, az ember társadalmi helyének mérlege, vagy egyszer űen
csak utánzás tárgya lesz, hogyminden évben más autót kell vinni —
ami nagy pazarlással járó igényt tá Јmaszt az autóipar elé: állandóan új
típust kell piacra dobni — mindig a legfrissebb divat szerint kell öltözködni. Ezzel együtt jár a fékevesztett fagyasztás, amelynek tényeire a
gazdagok és szegények, fejlettek s fejletlenek 'közötti szakadék tudatosodása kapcsán annyiszor hivatkoztak az el neon kötelezett országok:
Nigériában 65 'kiló, Törökországban 645, az USA-ben 12 840, Luxemburgban 22 130 kiló az egy f őre jutó energ.iаfagyasztás. Az emberiség egy
része pazarolja az élelmiszereket, tudatosan visszafogja a termeiést,
ugyanakkor a Föld lakosságának ,egyenegyede, több mint egymilliárd ember nem ehet eleget, .és 450 millió ember éhezik. Vele jár, hogy a gépkocsi minta fogyasztás legmeggy őzőbb példája olyan fontos részévé vált
hétköznapjainknak, hogy a ,benzinhiány szinte ,egész életvitelünk felborításával fenyeget. Vele jár, hogy villanyáram nélkül teljesen tehetetlenek vagyunk, ,és amíg addig eljutottunk, hogy az áramszünet elemi csapásként hat, a. világ egyetlen hálózata sem képes kisebb vagy nagyobb
megrázkódtatások nélkül elviselni a megterhelést. De vele jár az is, hogy
az emberiség mind jobban belevesz saját hulladékába, szemétjébe, mert
mind nagyobb mennyiségben kénytelen eldobálni is, hogy helyet csináljon az újabb fogyasztásnak.
Ez a pazarlás a kapitalizmus végét okozza? Ennek gondolata még
.mindig nemigen épült bele a ,marxizmusba. Mert a marxizmus a kapita? ;.zmus más jellegzetességének elemzésével kereste a valaszt arra a kérdésre,
hogy mi vesz el a kapitalizmus bukásáig, s így minden korszakban a
leginkább élő térben álló mozzanat került az érdekl ődés köz pantjába.
Marxnál az alaptételmegfogalmazása: a kapitalizmus bukását saját sírásója, a vele együtt..fejl đdő proletariátus okozza majd, vagyis a kapitalizmus bukása csakis a proletáriátus harcának, az elnyomott, kizsákmányolt tömegek küzdelmének m űve lehet. Mi ikёnyszeгhі harcra ezt a
munkásosztályt? Nyilvánvalóan az, hogy éxdekei ellentétesek a társada.
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lom másik osztályának, a tőkés osztályinak az .érdekeivel, tehát ezeket a
gyakorlati .és társadalmi érdekeket csak úgy érvényesítheti, ha felszabadítja önmagát és vele együtt a társadalom többi elnyoanatt rétegét is,
s őt felszámolja az egész asztálysársadalmat.
A konkrét 'hatóerő k kérdése azonban kissé háttérbe szorult, hiszen
Marx és Engels a kapitalizmus útját megtisztít б, mind népibb jelleget
öltő, de még mindig az el őző társadalmi korszak maradványai ellen irá
nyul б forradalmak és inkább véletlenszer űen, a porosz megszállással teremtett sajátos helyzet következtében kitört ,első proletárforradalom korszakában élit. Engels ugyan megélte, hogy a kapitalizmus maga felszámolja ezeket a ,körülményeket a XIX. század felez ővonalán túl, és azt
a 'következtetést vonta le, hogy a anunikásosztályt nyomora viszi a forradalmi harcig. De a marxizmus ,klas:szikusai nyilvánvalóan csak az elméleti, a tudományos alapot adták meg a társadalomelemzéshez, nem
recepteket, jóslatokat, ,konkrét utasításokat.
Ezért okozott csalGdást, amikor a Tőke utolsб kötetének mаgjelei.ése
után sem kapták meg a araár ifejletté vált szociáldemokrata pársoka várt
választ arra a kérdésre, hogy melyek a kapitalizmusnak azoka bels ő
törvényszerűségei, amelyek önmaguktól, a ,gazdasági .fejl ődés belsđ kéryszerével automatikusan elvisznek bukásához. Ezért jelentkezhettek kísérletek annak bebizonyítására, hogy igenis vannak gazdasági törvénysze,rűségek, amelyek határt szabnak a kapitalista ,fejlődésnek és a kapitalizmus búkását idézik el ő, amelyek hatására a 'fiejl ődés automatikus folyamatként, természettudományi szabályossággal érvényesül. Ilyen volt —
hogy csak a legismertebbet említsük — a Rosa Luxemburg által felllított törvényszer űsége az akkumulációnak, mely szerint a kapitalista akkumuláciб ,belső törvényszer űségei folytán eljut egy olyan fokra, amikor
a továbbfejl ődés már nem lehetséges, és a kapitalizmust saját gazdasági
fejlődése dönti meg.
Addigra azonban araár el đ térbe került a harca mélyebb marxista igazságért, mely szerint nincs is olyam •törvényszer űség, amely önmagától elvisz .a kapitalizmus bukásáig. A munkásosztály harca pedig .más törvényszerűség hatására alakul, nem pedig a fejl ődés automatikus eredménye.
Sőt ki kellett harcolni annak tudatosítását, hogy a kapitalizmus bukása
mem fejl ődésének legmagasabb •csúcsán ,következik be, hanem ott, ahol
megindul, kibontakozik és diadalmaskodik a megdöntésére irányuló osztályharc. Arra a •kérdésre, hogy ez a fordulat mikor következük be, a
marxizmus két egyarást kiegészít ő és elmélyít ő, választ adott, az egyik
a gyakorlati forradalomhoz vezetett, a másik csak napjainkban érlel ődik
meg. Az együk Leniné, és minden forradalomra vonatkozik: az új társadalom ott diadalmaskodik, ahol az ural kodб osztály nem tud a régi
módon uralkodni, az elnyomott osztályok pedig nem tudnak a régi módom élni, a másik Gramscié, mely szerint a társadalmi fordulat akkor
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következik be, amikor az eddig háttérbe szarívott osztály megszerzi a
politikai, .kultwráli , •ideológiai stb. dornináciát, és háttérbe szorítja az
addigi uralkodó osztályt.
De .még mindig kérdéses maradt, hogy ezek a körülmények csak rendkívüli helyzetben állnak-e el đ, vagy pedig a munkásosztály harcával tudatosan is megteremthet ők. A második világháború utáni korszakban a
szocialista országokon kívüli kommunista- és munkásmozgalomban két
irányzat viaskodott egymással, azzal, hogy lassan az egyik m,égiscsak
felülkerekedett. Az egyik a ,minél rosszabb, annál jobb" maoista jelszóval induló mozgalom, amely araég a harmadik világhábarut és annak
óhaját, sót slőkész vtését is magában foglalja, vagy a mindenféle széls đbaloldali áramlat, mely az egyedi terrortól várja, vagy a városi gerillával
és hasonló eszközökkel maga akarja megteremteni a társadalmi rendszer
olyan megbomlását, amelyben a lenini tétellel vázolt helyzet el őáll. Beleépült ebbe a kubai tapasztalat: egy maroknyi gerilla harca és az e' :enü+k гfolyб megtorlás mindig magasabb fokra eanelked đ görbéje annyira
megzavarta az egész társadalmi gépezet m űködését, hogy a diktátor számára nem maradt arás hátra, minta menekülés, de figyelmen kívül hagyva Che Guevara egyéni tragédiává vált kudarcát: semmi sem szavato:ja,
hogy ez a felfelé ível ő görbe elindul, vagy kés őbb nem áll le. A .másuk
pedig az eurokommunizmus, mely szerint a munkásosztály és a néptömegek mindennapos harcával, küzdélmével, tudatos és nem tudatos tevékenységével kell fokozatosan újabb és újabb pozíciókat meghódítani,
hogy aztán egy ponton bekövetkezhessen a társadalom min őségi átalakítása.
2.

A pazarlás lkiúttalansága és az egész eddigi termelési mód megváltoztatásának szükségessége mivel, hogyan :befolyásolja a társadalom megváltoztatásának elméletét? Az a körülmény, hogy hamarosan nem lesz
sem elég nyersanyag, som hajtóanyag, sem energia általában, beleépülhet-e a társadalom megváltoztatása szükségességének elméletébe? És ami
még lényegesebb, de nehezebben megválaszolható kérdés: ha a pazarlás
elkerülhetetlenné teszi a kapitalizmus bukását, lehet-e ebb ől olyan gyakorlati programot, tömegeket harcra mozgósító er őt gyúrni, amely az új
társadalom megteremtéséhez vezet? Miel đtt azonban a válaszadás kísérletét ismertetnénk, szólnunk kell ,két ,körülményr ől. Először is arról, hogy
a pazarlás ikilátástalansagának tudatosodása máris megváltoztatja és
változtatja gondolkodásmódunkat. A másik pedig az, hogy ez a változás
nem minden esetben az új társadalom megteremtése szükségszer űségének
tudatosodásához és az új társadalomért való gyakorlati harchoz vezet,
hanem a kilátástalanság, kétségbeesés feltöréséhez, ami a pazarló társa-
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dalom válságának сlmélyülésével rnég kifejezettebbé válhat, nemcsak
azzal, hogy a társadalomtól való jelfordulás mind abszurdabb forn;áit
szüli, a romantikus múltba szorítva vissza még a beatnikek •társadalommal való szembefordulását is, hanem azzal is, hogy az egyéni terror
forrásává válik.
A gondolkodásmód voltozására nagyon jellemz ő a kapitalizmushoz
fűződő mindenféle optimizmus, töretlen bizakodás válsága. Mint ismeretes, a kapitalizmus töretlen és zavartalan, látszólag határtalan fejl ődésének társadalmi gyakorlata szülte a „jódéti", ,, .iparosítás utáni" stb. társadalom különféle elméleteit, ,melyek szerint a társadalom fejl đdésének
útja a következő : iparosítás el őtti, átmeneti, iparosított, magasan i.parosítatt és iparosítás utáni társadalom. Az egyik szakaszok közötti 'különbség .pusztán araennyiségi. Az els őben a fejenkénti nemzeti jövedelem 200
do'11ár, a anásodikban 200-600, a harmadikban 600-1500, a negyedikben 1500-4000, az iparosítás utáni társadalomban pedig fejenként 4000
dollár felett. S őt a bírálatra, !hogy nem lehet egy 'társadalmat csak a
fejenkénti nemzeti jövedelemmel .mérni, beleépültek m,ég egyéb mernnyiségi mutatók is, méghozzá, a legkülönböz őbb területekre kiterjesztve: az
iparosítás el őtti társadalomiban az „els ődleges termelés" a lakosság 690 százalékát, az iparosítás utániban 1-10 százalékát foglalkoztatja; az
iparosítás .előttiben minden dip.lamásra 100 szakképzetlen araunkás és 10
írástudatlan jut, az iparosítás utániban a diplomásak lesznek többen, az
írástudatlanság megsz űnik, az iparosítás el őttiben a nagyarányú 'halandóság ellenére nagy a népszaporulat, az átlagos életkor viszont 20--40
év, az iparosítás utániban a népszaporulat majdnem nullára zsugorodik,
az átlagos életkar viszont 50-90 év stb.
A társadalom fejl ődésének ez az elmélete tartalmazott egy racioná.'is,
a marxisták számára is elgondolkodtató elemet: nyilvánvalóan naivitás
vagy dogmatizmus azt hinni, hogy az ősközösség, rabszolgatartó társadalom, feudalizmus, kapitalizmus, szocializmus a társadalom fejl ő dése
útjának abszolút érvény ű, .megváltozhatatlan sorrend ű sablonja, amely
minden társadalomra, az emberiség egész fejl ő désére, s őt a világűr bármelyik másik értelmes lényének társadalmára is vonatkozik. De egészében nyilvánvalóan tartalmazott egy elfggadhatatla п elemet, a pusztán
mennyiségi szemlélet abszolutizálását. A iényeg azonban az volt, hogy
az elmélet magva a kapitalizmus töretlen & szakadatlan fejl ődésébe vetett hit. Kündulópontja ugyanis az a tétel, hogy az USA meg a többi
'legfejdettebb kapitalista országa csúcs, és ahhoz ke11 mérni minden más
országot. Kiegészít ője pedig az a tétel, hogy a fejl ődés továbbra is töretlenül halad ezen a vonalon, méghozzá pusztán a mostani javak gyarapodásával, gyakorlatilag ú,gy, hogy a világ közeledik a hatvanas évek
USA-jóhoz. És merre haladnak a fejlettebb országok? Hallgatólagosan
vagy kimondottan a fejl ődés irányának ilyen képtelensége alakult ki: a

1460

HíD

XX. században ház és személygépkocsi, a XXI. században két ház és
két személygépkocsi, a XXII. században három ház és három gépkacsi
és igy tovább a végtelenségig.
Az elmélet anegfagalmazása óta eltelt évek azonban válságba döntötték, majdnem teljes egészében relsöpörték 'ezt ,az elméletet. Az els ő csapást
annak tudatosodása ,mérte :rá, hegy afejl ődésnek ez a módja elpusztítja,
beszennyezi az emberi környezetet. Ez a fejl ődés tehát nem jegy töretlen, zavartalan el őrehaladás, hanem a 'környezet megfert őzésével felidézi
az emberiség elpusztításának rémét is. A következ ő csapást az elnemkötelezettség mozgalma mérte erre az elméletre, bebizonyítva, hogy az
automatikus fejl ő dés sohasem visz el a fejlettek és fejletlenek közötti
szakadék sz űküléséhez, s őt araég a imai fejlett országok szintjére sem viszi el a fejlődő оrszágakat. Kimutatva többek között, hogy Afrikában
115, Amerikában 30, Ázsiában 415 • millió olyan ember van, •akinek havi
keresete 50 dollár alatt marad, ezek száma állandóan gyarapodik Ps a
szegénységnek ezen a fokán sohasem lehet annyi akkumulációt teremteni,
hogy a fejl ődés meggyorsítható legyen, az automatikus, az eddigiek szerint haladó fejl ő dés tehát csakis az éhhalálra ítéltek számát gyarapít•
hatja.
A fejlett országok lakossagát azonban :még ez is hidegen hagyta. A
környezetszennyez ődés csak a jövő problémája, amely most nem foglalkoztatja őket közvetlenül, az óhez ők számánakgyarapodása pedig a
fejlődő országok gondja. Nemsokára jöttek azonban azok a válságok,
amelyek a fejlett országok hétköznapjait zavarták meg, az ő lakosságuk
belső biztonságát zúzták szét, és ezzel megadták a kegyelemdöfést a kapitalizanus töretlen és zavartalanfejl ődéséről szóló elméleteknek is. Els ő
volt a kőolajválság, amely .arra hívta fel afigyelmet, hogy milyen bizonytalan alapra épült a pazarlásnak ez az egész társadalma, mennyire
annak köszönheti fölvirágzását, hogy b őségesen állotta rendelkezésére
az olcsó nyersanyag. Azóta ez a válság :már krónikussá vált, nemcsak
szakadatlan benzintakarékosságra .kényszerítve az , egész világot, hanem
felidézve a nemzetközi pénzügyi rendszer összeomlásának veszélyét is,
ha egyszer a kőolajteranel б országok piacra dobják hatalmas dollármiJ.liárdjaikat. Mindezt kiegészíti .a már évek óta tartó gazdasági válság,
amelynek több komponense alapjában kezdi ki a kapitalizmus töretlen
fejlđdésének egész .gondolatanenetét. A bizalom válsága, mert tudatosodott, hogy a 'fejl ődés nem mhet úgy, ајhogy eddig ment. Strukturális válság, anert nyilvánvalóvá vált, hogy a régebbi ,konjunkturális hullámzásoktól eltérően a mostani mwnkanélküliséget a kapitalizmus már soha
többet nem tudja felszánnolni. Az eddigi módszer еk válsága, hiszen látható lett, hogy a kapitalizmus eddig bevált módszereivel a válságot nem
lehet felszámolni. És még számos tényez ő hat a b:izanytálanság, a kiiátástalanság érzésének er ősödésére, olyan helyzetet teremtve, amelyben
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számos ország eddigi uralkodó rétegei már nem tudnak uralkodni —

ezért válik mind .több ország „korunányozhatatlanná" —, és már csak
az a kérdés, mikor .következik be a forradalmi szituáció, amikor az elnyomott osztályok már nem tudnak a régi módon élni.
Ennek hatására a ,töretlen optimizmus, a zavartalan fejl ődésbe és a
kapitalizmusba vetett hit elméleteinek helyébe .a jöv ősakk, a holnap ret
tenetének különféle elméletei léptek. A marxizmuson belül is különféle
elméletek jelentkeztek. Attól a tételt ől kezdve, hogy az új társadalomért
vívott harcot a proletár, szegény nemzeteknek, országoknak kell megvívniuk a fejlett országokban munkásarisztokráciává, kizsákmányolóvá vált
munkásosztályt is felölel ő burzsoá nemzetek, országok ellen, egészen addig, hogy .a teljes fejl ő dés kilátástalan, mert a fejl ődés minden gyorsulása
csak azzal a következménnyel jár, hogy az emberiség gyorsabban feléli
tartalékait, ahogyan azt a savtati kerekasztal-értekezleten konkrét adatokat is felsorakoztatva bizonyítatt ők azoka marxistáik, akik szerint a
világ gazdag részei csak a világ nagy része szegénységének .köszönheti
gazdagságát, és a szegények fejl ődésének maggyorsulása az energia-, a
nyersanyagválság stb. elmélyülését hozza.

3.

Minél inkább az emberiség tudatába hatol és a hétköznapok problémái — a benzinhiány, 'az energiatakarékosság miatt hidegebb é vált tél,
más gondok — egyre jobban tudatosítják, hogy véges a rendelkezésünkre álló nyersanyag, energia, annál többen fogják mindennap és a legrátermettebb gondolkodók is mind elmélyültebben felvetni ezt a kérdést.
Ebben a helyzetben a legkülönböz őbb elméletek jelentkezhetnek, és napjainkban tucatszámra jelentkeznek is. A sokárnyalatú elmélethalmaznak
azonban csak néhány alapvonala lehetséges. Az egyik a pesszimizmus: az
emberiség halálra van ítélve. Vagy gyakorlati érveléssel, mert feléli tartalékait, még imiei őtt, az űrkutatása segítségére siethetne, vagy elméleti
megalapozással: az árutermel ő társadalom, amely legfeljebb 3000 éves
az emberiség több mint egymillió éves történelmében és még ez id ő alatt
is a földgolyónak csak nagyon kis részét ölelte fel, alig pár évtizede
próbál univerzálissá lenni, csak zsákutca, amelyb ől nincs tovább út,
amelynek el kell pusztulnia, mint a történelem annyi eddigi imás zsákutcájának. A másika hétköznapi nemtör ő dömség, amely vagy hallgatólagosan vagy tudatos érveléssel azt mondja: nem olyan sötét .a hely ~.et,
majd találunk új nyersanyagokat és energiaforrásokat, vagy úgy próbál
tenni, mintha semmi probléma nem lenne, éppúgy semmibe veszi a holnap kérdését, mint ahogy neon sokat tör ődött a csillagászok jóslatával,
hogy sok millió év múlva kih űl a Nap, vagy mint ahogy mindenki a
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maga módján .elhesseggeti annak gondolatát, vagy megtanul vele élni,
hogy egyszer mindannyian meghalunk. A harmadik az ut бpizmus, amely
vagy a jövő t&1 való félelem formájában vagy az optimizmus külön сéle
változataival valamilyen utópisztikus kiutat kínál fel.
A leglényegesebb, hogy a munkásmozgalomnak számolnia kell ezzel
a történelmileg és társadalmilag is új jelenséggel. Gyakorlati politikájában azért, mert az atomerám űvsk elleni tüntetések akkora tömeget mozgatnak meg, minta munkásosztály vagy bármelyik másik er ő legnagyobb
megmozdulásai, márpedig a kommunisták nem tarthatják magukat távol egyetlen tömegmegmozdulástól sem. Parlamenti csatározásában, mert
a svéd példa mutatja, hogy akörnyezetvédelmi mozgalom beleszólhat a
választási csata kimenetelébe, mert a francia 'példa mutatja, hogy eldöntheti a ekét tábor közötti er őviszonyokat, hiszen ez a mozgalom — egy
újság szenzációsnak ható, de reális címének megfogalmazásában — kis
zöld törpe ,a tanácstalan óriások között. De legf őképpen nem hagyhatja
figyelmen kívül stratégiájában és taktikájában, hiszen egyrészt ezek a
problémák az új .társadalomért vívott küzdelem gazdagítását, kibontakoztatását ígérik, másrészt nyilvánvalóarca haladó er"nek kell felkiná 1 ni
a kiutat ebb ől a helyzetből, ha csak nem akarják, hogy az emberiség
tényleg zsákutcába jusson, elpusztuljon — ami gyakorlatilag úgysem történhet meg, hiszen a földteke valamelyik részén biztosan .megoldást találnak, de ez a megoldása fejlettségnek egy alacsonyabb fakára való viszszatérés is lehet —, ellenben megoldás lehet a szervezés, az állami parancsuralom, az elektronagyi irányítás olyan elembertelenedett társadalma is, amelyhez képest a kapitalizmus nagy válságából kin őtt fasizmus
vagy .az utópisztikus robottársadalom csak halvány el őre jelzés lenne. I-Iiszen nem tudni, maga az a puszta tény, hogy az emberiség.nak mindent
túl kell élnie, az adott körü'lmények között, .a haladó er őknek a fasizmussal vagy ,a sztálinizmussal szembeni felikészületlenségénél is nagyobb
tanácstalansága közepette milyen .megoldásdkat szülhet.
Ezért tartjuk történelmi jelent őségűnek, hogy az olasz kommunisták
már erre a problémára keresik a választ. Legutóbbi kongresszusukon
megfogalmazták: „A fejlett kapitalista országokban az úgynevezett fogyasztói civilizació a fagyasztás, a pazarlás irracionális rendszerét hozta
létre, amely ellentétben áll a Föld lakossága zömének nyomorával és
nélkülözésével, egész vidékek gazdasági pusztulásával és széttelepülésével, a természeti gazdaság fékevesztett kizsákmányolásával." Kés őbb Rerlinguer ezt cikkében a választási kudarc és az ismét ellenzékbe szorulás
keserű tapasztalatainak hatására kikerekltette: „Felmerül az egész gazdasági és társadalmi szerkezet értelmetlensége .és visszássága ... A termelés és a fogyasztás pazarlását kell megszüntetni, az er őforrásokat pocsékoló ésszerűtlen termelési és fggyasztási szerkezetet magát kell átalakítani ... A munkásosztály beleszólást követel nemcsak az elosztásba,
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jб llehet az is fontos, ,hanem a termelés és a fogyasztás folyamatába, a
tőkefelhalmozásba, a fejlesztési célok meghatározásába. Olyan új megaldásakat kell fehkwtatni, aunelyek lehet ővé teszik, hogy a munkásosztály
képes legyen közvetienül és önállóan befolyásolnia gazdasági és társadalmi erő források egy résiének felfhasználását." Ily unódon kívánja megteremteni azt a társadalmat, amely a kapitalizmus pusztán , ;mennyiségi"
oermelését ől eljut a „mit" és , ;miért" termel ő társadalomig.
Innen persze még hosszú út vezet addig, hogy a pazarló társadamm
válságának ,felтs,meréséből a kapitalizmus megdöntése szükségességének és
egyben a megváltoztatás útja felvázolásának átfogó elmélete legyen. Hasonlóan hosszú út vezet addig, amíg ilyen elméleti felismerések alapján
a mindennapos parlamenti és egyéb politikai csatározásokban is használható .program alakul ki, ami az újszer ű gondokat a régi életmód akadozásai szülte nywgtalanságot, bizonytalanságot és tanácstalanságot a tömegeket az új társadalom megteremtésére mozgósító er ővé teszi. De
mindenképpen egyre sürget őbbé vált, hogy a világ marxistái szembenézzenek és megbirkózzanak ezzel az új feladattal, amely lehet, hogy csak
egy század múlva lesz igazán id őszerű, mint ahogy az 1156 marxi t. telektől is majd egy századmúlt el, amíg az új társadalom megteremtése
gyakorlatilag problémává lett. Bizonyos azonban, hogy marxista hozzáállás, febkészülés, elméleti és gyakorlati megoldás .néhkül az energia- és
nyersanyagválságból sem lesz társadalmat alakító er őforrás.

ÉVFORDULÓ
HÍD- JUBILEUM SZABADKAN
Október 29 én folyóiratunk Szerkeszt ő Tanácsa Szabadkun megtartott díszülésen emlékezett ne g indul ~a.sunk 45. évfordulójáról. A
Szabó Ida elvtársn ő vezette ünnepi ülésen hangzott cl dr. Bányai
János főszerkeszt ő beszámolója, s err ől az ülésről küldtük az alábbi táviratot Josip Broz Tito köztársasági elnöknek.
-

Kedves Tito Elvtárs!
Fennállásának 45. évfordulóját ünnepli a jugoszláviai
magyarok irodalmi, művészeti és társadalomtudomás уi
f olyóirata, a forradalmi múltú HÍD. A jubileum tiszieletére Szabadkán megtartott szerkeszt ő tanácsi díszülés
részvev ői: közéleti munkások, írók és m űvészek, felidézve a folyóirat történetét, még egyszer meger ősödtek
abban a meggyőződésükben, hogy a HÍD története le-szorosabban össze f ügg a vajdasági és jugoszláviai munkásmozgalom fejl ődésével, harcaival és győzelmeivel, s
hogy a múltban és ma is mindig azokat az eszméket
terjesztette és terjeszti, amelyek az Ön korszakát jel Ыi г
Jugoszlávia népeinek és nemzetiségeinek legújabb történetében.
A H1D mára háború előtt is a JKP legális magyar
nyelv ű szócsöve volt, serős hidat képezett a munkások,
parasztok és a haladó értelmiség között. A H1D tehát
gazdag hagyományra tekint vissza, s kétségtelen, hogy
mai törekvései osztályjelleg ű örökségéből erednek. A.
HÍD ma a korszerű irodalmat támogatja, ami egyaránt
megmutatkozik a hagyományápoló és -feltáró, valamint
a kortárs irodalmat bemutató és serkentő tevékenység ć ben. Koncepciójának ez meghatározó mozzanata. Noha
a HÍD elsősorban a jugoszláviai magyar irodalmat és
társadalomtudományt ápoló folyóirat, nyílt Jugoszlávia
minden népe és nemzetisége irodalmi és m űvészeti törekvései f elé, mint ahogy nyílta szomszédos irodalmak
és mindinkább az el nem kötelezett országok irodalma
felé is.
Örülünk annak, hogy jelent ős jubileumunkat egy
jelentősebbel együtt, a Jugoszláv Kommunista Párt, a
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Jugoszláv Kommunista Ifjúsági Szövetség, a f orrada rni
szakszervezet és a haladó n őmozgalom létrehozásának
60. évfordulójával együtt ünnepelhetjük, s hogy murikánkban az đn fáradhatatlan alkotómunkája is ihiet.
Ennek az örömteli érzésnek tudatában küldjük jókívánságainkat ČOnnek, erőt, egészséget kívánva további forradalmi jelentőségű munkájához.
Szabadka, 1979. október 29-én
A HfD Szerkeszt ő Tanácsa
díszülésének részvev ői

45 ÉVES A HfD
A ma negyvenöt éves Híd első száma 1934 májusában jelent meg a
Népkör köré tömörül ő fiatalak lapjaként, Szabadkán. A lapindító fiatalok haladб gandobkodása, a társadalmi kérdés сk iránti érzékenysége
készítette el ő a folyóirat hamarosan bekövetkez ő balra tolódását, és azt,
hogy a Híd a közeljövő ben, már 1936-bon, :amikor a szerkesztést Simokovics Rókus,majd pedig Mayer Ottmár veszi át, a pánt közvetlen befolyása alá kerüljön és Pap Pál hathatós segítsége mellett a Jugoszláv
Kommunista Párt folyóirata legyen. Ett ől kezdve a Híd, ahogyan azt
már a négy évtizedes jubileumon megállapították, ,,:a Jugoszláv Kommunista Párt szócsöveként valóban az ár ellen úszott a második világháború előestéjén, olvasóit, zömében gyári és földmunkások antifasiszta szellemben nevelte, merészen kiállta nemzetek és nemzetiségek egyenjogúságának a párt kidolgozta politikája mellett, eszmei engedmények nélkül volt osztályelkötelezett, szocialista вszrmét és tudást terjesztett ,a terror és diktatúra nehéz napjaiban, merészen szolgálta a munkásasztalt'
érdekeit, az osztályharcot, a pártot.".
Ezért jelent számunkra külön felel ősséget, de bátorítást .is a további
murkához, hogy a 45 éves Hídról a Jugoszláv Kommunista Párt, a
JK52, ,a Jugoszláv Kommunista Ifjúsági Szövetség és a forradalmi szakszervezetek hatvanéves évfordulójának keretében beszélhetünk. S külön
jelentő sége van annak a tényn вk is, hogy a folyóirat éppen abban az
idő ben követi következetes bátorsággal és eszmei tisztánlátással a párt
irányvonalát, amikor a JKP élére Josip B.roz Tito kerül, jöv őt formáló
éleslátással alakítva ki a párt válaszait a legéget őbb társadalmi kérdésekre.
A történelmi tényeknek és adatoknak ez az össz сfüggése nemcsak azt
jelzi, miként kell szólnia háború el őtti Hídról, hogyan kell szerkesztési gya-
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karlatát, tartalmát és mozgalmi köt ődéseit elemezni, hanem arra is rávilágít, hogy milyen örökséget +hagyományozott ránk a folyóirat megjelenésérгek háború el őtti évfolyamaiból. Ennek az örökségnek számotte џő
tartalmi vonatkozásai vannak, hiszen a harmincas évek másodlik felét ől
kezdđdđ en a Híd lapjairól egy korszak munkásmozgalmának legfontosabb tényei szólnak hozzánk, kései olvasókhoz. A tényeken, az adatokon,
a tartalmi vonatkozásokon túlunen đen irányadó számunkra az az erkölcsi
többlet is, példamutató, az a mozgalmi és értelmiségi magatartás, a bátorság és következetesség, ami e korszak Hídjának minden írását és akcióját, nézetét és törekvését áthatotta. Ez az emberi és etikai min đség, a
Pap Pál megfogalmazta ár ellen úszó vállalása és e vállalás méltósága
látható meg és .ismerhet ő fel abban az örökségben, aminek forrásaihoz
mindig, folytonosan vissza kell térni. Tapasztalatokért és példákért, bátorkás.ért és hitért.
A 45 év, a korábbi jubileinmokkal együtt, éppen azért oly jelent ős dátuma a folyóirat mai életének, mert lehet őséget nyújt a múlt felidézésére, .az örökség újbóli id őszerűsítésére és elsajátítására, de egyúttal a mai
feladatok megfogalmazására is, valamint a jöv őbe tekintésre, ami a régi Hídhoz oly közel állt.

(A Híd irodalma és a szépirodalom) 45 év egy folyóirat életében valóban nagy id đ, iha tudjuk, hogy az irodalmi folyóiratok — jeles kivételekt đl eltekintve — viszonylag rövid id đ alatt elérhetik vallalt — irodalm; —céljaik és szándékaik megvalósulását, azután megsz űnnek,
nemegyszer feledésbe is merülnek, újabb és életrevalóbb irodalmi törekvéseknek adva át helyüket. A Híd megjelenésének elsđ időszakában nem
volt „szabályos" irodalmi folyóirat, 45 éve mégis a megsz űnése természetes (irodalomtörténeti) folyamatának meggy đzđ cáfolata. Nem agyszer űen a múló évek túlélésével cáfolta meg e törvényszer űséget, hanem
egész létezésével, szellemiségével, és elkötelezettségével. Megal аЈpításána'k
napjaitól a megszállók bevonulásával .egyidej ű imegszüntetéséig, szerkes т.tđ inek és munkatársainak kivégzéséig felkészült erre a cáfolatra. Mégpedig oly módon, hogy nem rövid élet ű, könnyen „elfonnyadó" irodalmi
célokat t űzött maga elé, hanem messzire .mutató társadalmi feladatokat
vállalt, a történelem alakításáriak felel ősségével a kor haladó gondolataiból fakadókat, szoros összefüggésben a harmincas évek utolsó harmadában feler đsödđ, Tito vezette párt céljaival és ideológiájával, az osztályharccal és a munkásmozgalommal. A földmunkások, a munkásosztály, a nincstelenek sorskérdéseir ől szólt, tények és közvetlen életélm ~ nyek ,birtokában, tudósítások és társadalmi diagnózisok formájában, a
társadalmi .élet és az osztályharc marxista elemzésének és bnrálatának
eszközeivel.
Ez annál is inkább jelent ős, mert a harmincas éveknek ebben az id đ -
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szakában, a folyóirat történetének h őskorában, a társadalmi kérdések
egyre élesebb formában merülnek fel, a fasizmus spanyolországi népellenes gyđ zelune után újabb háborúra készül, az életben és a történelemben
való tájékozódás és tisztánlátás mind nehezebbé válik, az osztályharc
megszervezése .és irányítása mind összeteotebbé, de annál sürget đbbé és
mulaszthatatlanabbá is. Ebb ől következ đen a párt mind több feladatot
vállal és teljesít, az éget ő kérdésekre adott pontos válaszaival a tömegek
mind szélesebb körében tud hatni. Többek között a Híd útján is. Hiszen
attбl kezdve, amikor iа Híd a párt szócsöve lesz, egyidej űleg megszű nik
„nyomtatvány" lenni, mozgalommá alakul át. Híd nincs Híd-mozgalorn
nélkül, fogalmaz бdik meg a harcos jelszó, s fejez ődik ki — a párt i:rá
nyitásával — egyre közvetlenebbül és hangosabban a foly бi.rat lapjain,
de ugyanakkor a folyóirat létét 'feltéte lezđ szervezeti formákban is, a
mind szélesebb •kör ű munkatársi gárdában, az egyre népesebb .olvas бtáborban és a terjeszt ő bi.zottságakban. Minden száma az osztályharc egyegy jövőbe anutat б eseménye, kiterjedt terjeszt őhálózata a mozgalmi
munka és a pártszervezés egyik sajátos formája. Szerkeszt ői és munkatársai mind közelebb kerülnek az olvas бkhoz, akik „szalmakazlak tövében" egymásnak olvassák fel, majd vitatják meg a foly бi.rat mind nagyobb társadalmi és történelmi térségeket, egyre összetettebb szellemi értékeket befogadó és közvetít ő cikkeit, írásait.
Hol van ebben a napról napra fokozódó harcban az irodalom, a szépirodalom helye? Hogyan és miben mutatkozik ;meg ebben az id őszakban
a Híd irodalmisága?
Mielőtt válaszolnánk érdemes egy pillantást vetni a folyóirat valamelyik +háború el őtti évfolyamára. Az 1938-ró1 mára •következ ő év januárjában ezeket az adatokat tárják az olvasó ,elé: ebben az évben a Híd
424 oldalon jelent meg, 75 író 185 cikkét és 4 képz őművész 5 reprodukcióját közölte. „A közlemények negyedrésze szépirodalom" — állapítja
meg az évfolyamról készült Beszámoló. Majd 'hozzáteszi: „Háromnegyedét .értekezések, i.smeretterjeszt đ társadalomtudományi és :közgazdasági
írások teszik." Alighamondhatjuk meg, sok vagy kevés az összterjedelemben a negyedrész szépirodalom. Annyi azonban nyilvánvaló, hogy
az értékel ő ipróza, e lsđsorban a társadalomtu omány hangsúlyozott formában van jelen a háború el őtti Hídban, ami a tudatos szerkesztés azon
szempontjára mutat rá, miszerint az éget ő társadalmi kérdések fogalmi
nyelven való felvetése és megválaszolása fontosabb feladat abban az iddszakban, mint a közvetettebben, áttételesebben ható szépirodalom m űvelése. Tudatos ,hélyzetfelismerésb đl fakadt tehát a folyóirat ilyen tartalmi felépítése. S ezt a szempontot a Híd írói és költ ői is vállalják, mint
Gál László például, aki a Zsír tábornak s a többiek cin ű versében
egyértelműen fogalmazza meg, hogy ilyenkor nincs id ő a ,szép szavakra", és saját versér ől ezt mondja:
'

'
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Ez csupa egyszer ű szó, és nem poézis:
stelázsi, stanicli, spájz és bödön
..

majd önmagáról:
már réges-régen túl vagyok azon,
hogy a sok szép szó vajon mennyit ér .. .
Gál László szerint a „szép szó" nem érhet túl sokat az osztályharcnak
abban az időszakában, amelyben a stelázsi és a stanicli, az üres spájz és
a még üresebb bödön volt irodalmilag is id őszerű, „a .krumplileves a tábornok". Ennek a tapasztalatnak Józséf Attila költészete egészében ellentmond. Ezt a Híd írói, költői, munkatársai ,és szerkeszt ői, de olv аsói
is jól tudhatták, hiszen éppen a Hídkönyvtárban megjelent József Attila-válagatás bizonyította, hogy imilyen súlya van a „szép sz6na ~k".
Még sincs ellentmondása két költ ő nézete között. Ellentmondó tapasztaiataik találkoznak, mégpedig a költészetnek a történelemb ő1 fakadó forrásai mellett, ott, ahol a konkrét versben a költészet és forradalom ket
tő ssége is ,meg oldást nyer. Más szóval, a 'háború el őtti Híd nem azért
tartja viszonylagos háttérben a szépirodalmat, mintha szerkeszt őinek
nem lenne kifejlett ігоdаlnі érzékenysége, mintha egyértelm űen az ún.
,szociális irodalom" mellett foglalt volna állást kaput nyitva a proletkuitnak .és a dogmává merülđ ún. szocialista realizmus merevségének, és
azért sem, mintha soraiban nem lettek volna írói, költ ői munkára termett alkotók, hanem egyszer űen azért, niert a korszak, amelyben tevékeny ellenállásként aktív tényez ő volt, nem hagyott id őt a közvetettebben, áttételesebben 'ható „szép szó" kimunkálására. Éppen ennek a tudatos szerkeszt ői helyzetfelismerésnek a távl аtábбl ál'lapíthatб meg évtizedek múltán és az irodalmi baloldalnak éppen a harmincas években
zajló .elméleti vitáit ismerve, hogy a Hídnak már akkor, amikor össztartamán ak csak negyedrésze a szépirodalom, amikor novellák és versek helyett gyakrabban közöl tudósításokat az életb ől, megvoltak az
erđi, alkotóképessége,tapasztalatai és szempontjai is ahhoz, hogy alvas бi
felé a 'szépirodalom és elkötelezettség, a költészet és forradalom viszon уlatának, a politikával áthatott irodalomnak máig érvényes krležai értelmezését .közvetítse. Ezt bizanyftják a folyóiratban ;közölt Krleh-versek,
ezt a araagyar népiesekt ő l közétett írások, ezt a .már amlített Híd-könyvtár füzetei. Legmeggy őzőbben pedig a Híd szellemiségének kés őbbi,
felszabadulás utáni fázisai. Más szóval, éppen az akkori és Oly tudatosan képviselt eszmeiség készítette el ő az eszmék és gondolatok azon gazdag áramlását, az alapvet ő irodalmi kérdések megértését, az értékteremtés és megítélés azon változatosságát, ami majd a kés őbbi Hídban, a
felszabadulás utániban, a sztálinizmussal való leszámolás során, az új
Irodalmi tör вkvések feltű nésével lesz nyilvánvaló.
.
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Az irodalmiságnak egy ilyen értelmezésével élhetette túl a Híd a múló
időt és cafolhatta meg — meggy őző módon — azt az irodalomtörténeti
tapasztalatot, hogy az irodalmi folyóiratok rövid élet űek.
(A 'hí:dverés metaforája) És ami a legfontosabb: ezt az ,elméleti és világnézeti alapozást a régi Híd nemcsak az irodalmi értékek terén végezte el, s nemcsak a folyóirat hasábjain. Sokkal szélesebb .körben. Egy
egész Irodalom, a jugoszláviai magyar nemzetiség életében. Ezért épülhetert be aHíd-örökség a felszabadulás utáni kultúránk egészébe, mind a
társadalomtudoanányakba, mind az irodalomba, az újságírásba és a m űvelődési tevékenységbe. AHíd-örökséget nemcsak a mai Híd vallja magáénak és építi pelenét ennek a 'hagyománynak az .álapj.aira, hanem a
tlfaю'ar Szó is, a hetilapok, ,folyóiratok, művel ődési intézményeink, a
Forum-ház, amelynek támogatását a Híd mindig megkapta.
Ennek, az egész .kultúrának átható forradalmi Híd-örökségnek egyik
legtovább él ő és leg~hatékonyabb tapasztalatát fejezi ki a folyóirat nevébő l ,következ ő ,,hídverés" metaforája. A harmincas évek .masadik felé
ben szerzett és máig érvényes tapasztalatok ,nélkül ma sokkal nehezebb
lenne „hidat verni".
Hiszen a hídverés .metaforájának több réteg ű jelentése hatotta át a
Híd tevékenységét araár az els ő számtól ,kezd ődően. A folyóiratot indító
fiatalok még spontánul — egyfajta „expresszionista lobagással" — fogalmaznak: ,;hidat verünk a keser ű ima és az ígéretes holnap között tá ~tangú
szakadék felett", hidat „a régi és az új kultúra közé", „hidat kívánunk
építeni a magyar és a délszláv nép és kultúra aközé", „hidat akarunk épnteni a korok, életfelfogások, nemzetek — hidat ember és ember közé".
Ez a spontán program a folyóirat balratolódása során, már a Tito vezette párt nemzeti politikájának tételei alapján nem változik, hanem
tudatossá válik, és ezzel hatékonyabbá is, abban az id őszakban, amikor
a Híd mind szervezettebben és közvetlenebbül képviselheti a párt po'_itikáját, leehet a párt szócsöve, amikor a folyóiratot Mayer Ott.már
szerkeszti, amikor megjelenik Pap Pa.l programadó írása, az Ár ellen. A
hídverés metaforája akkor tudatosul világnézetté és szerkesztési programmá, amikor az osztályharccal való szoros összefüggése kerül értelmezésének el őterébe. Ezt az összefüggést emeli ki Pap Pál írása is, amikor arról szól, hogy , ; A mi vallott kötelességünk, munkánk és célunk népünk
gazdasági, kulturális és társadalmi, emelése, de mindenkor és .mindenütt
a szláv és egyéb itteni nemzetiségekkel egyetértve." Más szóval, hidat
verni jelen és jöv ő, idősek és fiatalok, népek és kultúrák közé, mégpedig
önmagunk kifejlesztésével és kiteljesítésével, és ez másként nem lehetséges, mint szoros összefüggésben a történelem menetével, az osztályharc
szerves részeként. Az osztályharc pedig — Pap Pál értelmezésében —
magába foglalja a nemzetiségi politikát is, a nemzetek és nemzetiségek
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közötti egyenjogúság és testvériség elvének képviseletét, aurait a terjeszt ő
bizottságoknak évi munkáját összefoglaló, már emlegetett 1939-es Beszámolб is hangoztat: ,,.megértést, szeretetet testvériséget hirdet đ szellem
zászlóvivői vagyunk." Ma már tudjuk, nemcsak zászlóviv ői a régi hidasok a .hídverés elvének, hanem fáradhatatlan munkásai is. Éppen ezért
beszélhetünk a hídverés tudatos gyakorlatáról a párt politikáját .merészen
képviselđ háború el őtti Hídban.
A Híd-örökségnek számunkra ez az egyik legfontosabb tartalmi és
eszmei .értéke. Ezért a hídverés mint állandó szerkesztési gyakorlata felszabadulás utáni Hídban sohasem sz űnt meg. Hiszen a Híd ,e1képzeihetetlen a velünk együtt él nemzetek kultúrájának, irodalmának, m űvészetének, gondolkodásának állandó jelenléte nélkül. A jugoszláviai magyar .kultúra nem lombosodhat ki, nem fejl đdhet és nem válhat teljessé
a szláv ,és unás itt él ő nemzetek és nemzetiségekkultúrájának alkotó módon való béfogadása és elsajátítása nélkül. Ez Jugoszlávia minden kultúrájának tapasztalata, hiszen az évek hosszú során át •kiépített hidakon
mindig két irányba léhet és kell is közlekedni.
Ennek a ,közös és közösségifeladatnak a megvalósításában vállal részt
a mai Híd is.
(Vízió a Hídról 1957-b őt) A felszabadulás utáni évekban irodalmunk
és .kultúránk mindenese a Híd, nemegyszer almanachszer ű is,mindaddig,
amíg a jugoszláviai magyar ,kultúra olyannyira fel nem er ősödik, hogy
szükségessé válik újabb irodalmi és társadalountudományi folyóiratok,
kulturális intézmények megalapítása. Ezzel megváltozik a Híd helyzete,
bizonyos mértékig a szerepe is. Egy irodalom és kultúra mindeneséb ől
ennek a kultúrának egyik vonulatát tükröz ő és fejleszt ő folyóirattá kell
válnia. Ami azt jelenti, hogy el őnyös helyzetbe jut ekkor a efolyóirat,
a mindenesség (helyett választhat és válogathat, az almanachszer űség helyett a kritikai gondolkodást támogathatja és fejlesztheti. Nem a helyzetébő l ,következően kényszer űen vállalt „teljesség" igényét veszti el mindenességének megsz űntével, hiszen továbbra som mond le arról, hagy a
kultúránkban beállt rétegez ődés során a jugoszláviai magyar kultúra teljességét mutassa be olvasóinak. A teljességet értelmezhette másképpen,
társadalmi fejl ődésünk alakulásainak jegyében. Nemegyszer olyan irodalmi értékek közlésér ől is lemondva, melyeknek vitathatatlanul helyük
van a jugoszláviai magyar Irodalom egészében, de a Hídnak az ötve аes
évek végét đl kialakuló új arculatától elütnek, az akkor rohamosan ,ér vényesülő kritikai mércéknek ellentmondanak. A mindenesség helyett a
Híd attól kezd ődđen a folyóiratban való gondolkodás .integritásának elvét követlheti, a mindenesség helyett orientációt választ, és koncepciót
dolgoz ki, melynek alapvet ő vonásai a mai Hídban is jelent ős mértékben
érvényesülnek.
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Nem véletlen, hogy a Híd ilysn értelm ű átalakulása éppen a jugoszláviai magyar kultúra és irodalom gyors fejl ődésével, feler ősödésével, új
irodalmi nemzedékek er őteljes fellépésével hangzik egybe. Még kevésbé
a véletlen dolga, hogy éppen ekkor válik újra id őszerűvé a foђтбirat
múltjának tfeltárása is. Mindaddig az írói emlékezetb сn élt a háború el őtti Híd, a Híd hőskora, szinte jeltelenül kulturális és szellemi életünk
egészében. A ikultúrában beállt rétegz ő dés, a vízválasztás folyamata során lesz halaszthatatlan feladat a múlt újraértelmezése és értékelése, az
örökség elsajátítása és alkotó b еfagadása. Az egyetlen folyóirat helyzeti
előnye helyett a Híd, .más orientációjú és más szempontok szerint szerkesztett folyóiratok mellett, újraértékelhette a múltját, elsajátíthatta annak lialadó emlékeit, azokra építve fel új koncepcióját és jöv őjének vízióját is.
A Híd többé már nem ✓közlési lehetőség csupán az írók számára, hanem a közléssel együtt egy program, célkit űzés, irodalmi elv és eszmeiség vállalása, továbbgondolása is. Az írók is másként kezdtek el gondolkodni a folyDiratr бl, egyre többször lett vitatéma, egyre többen
mondták el róla a véleményüket. Gazdagadott ezzel a Híd, elveinek és
nézeteinek fénycsóvája is messzebbre hatolt, az irodalomnak, a társadalomtudományo.knak, a filozófiának nagyobb területeit világíthatta be.
Az egyetemes magyar kultúra és irodalom törekvéseihez, folyamataihoz
is hozzászólhatott, mégpedig kritikusan, egy sajátos irodalomszemléletet
hirdetve meg, ami esztétikájában és eszmeiségében egyformán köt ődött a
Híd-örökség legidőszerűbb jelentésrétegeihez, a hídverés gyakorlatáb бl
származó tapasztalatokhoz, a mind teljesebbé váló nemzetiségi kultúra
eredményeihez.
Ilyen megalapozásról közvetít вtt és ,közvetít ma is a Híd népek és irodalmak, eszmék és kultúrák között.
1957 augusztusában az egyik Híd-anunkatárs, az azóta elhunyt B.
Szabó György jegyzeteket készít a Hídról. A folyóirat fent jelzett törekvése .még csak kialakulóban van, de a feltételek megértek már arra, hogy
v á ltozzon mind a szerkesztési elv, mind pedig a folyóirat irodalomszemil ćlete. Csak tervezni, el őrelátni lehet ekkor még az irodalom és kultúra
terén bekövetkez ő átalakulásokat és változásokat, de aki hosszú évekig
tartotta ujjait egy irodalom üt đerein, .már egészen pontosan fogalmazhat:
„A Híd a szocialista Jugoszláviában jelenik meg, magyar nyelven,
havonkint egyszer. Tükrözze a folyóirat ezt a helyzetét: legyen irodalmunk és művészetünk jelent ős alkotásainak és jeles eredményeinek gondozója, őrzője, megtartója, .közvetít ője, népszerűsítője: fejleszt ője tudatnak és ízlésnek. A haladó társadalmi gondolat és a progresszív társadalmi erő k orgánuma legyen. Adjon megbízható képet a hazánk anyagi és
szellemi életében lejátszódó folyamatokról, jelenségekr ől, törekvésekr ől,
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és ugyanakkor tájékoztasson bennünket a 'haladó irodalom, m űvészet, filozófia törekvéseiről a világban."
Ehhez teszi ,még ,hozzá, hogy:
,.Maradjon hű a folyóirat alapvet ő ':hagyományához: az id őszerűséghez."
A Híd-munkatársnak ezek az 1957-b ől fennmaradt jegyzetei nem egyszerű dokumentumai a Hídról való gondolkodás múltjának. Többek ennél. AHíd-örökség mély megértésér đl tanúskodnak, és egy új Híd, az
elkövetkez ő évtizedek Hídjának vízióját tartalmazzák, elképzelgést arról,
hogy milyen legyen a Híd a kultúra önigazgatáson alapuló felépítésében,
az egyre teljesebbé váló nemzetiségi kultúra viszonylatai között. Mert
nem a társadalmi, a kulturális, az irodalmi folyamatok passzív szemléltetőjévé kell válnia a folyóiratnak e vízió szerint, hanem e folyamatok
aktív részesévé, .kezdeményez ővé és újítóvá, hiszen csak ily módon tükrözheti valóságos helyzetét és töltheti be társadalmi életünk egészében
vállalt szerepét. Csak így lelhet id őszerű is, csak így .köt ődhet — elválaszthatatlanul — harcos múltjához. S eközb вΡn valóban a ,korszer ű irodalomnak igyekszik teret nyerni a Híd, .mégpedig a kritikai hozzáállás és
magatartás eszközeivel. Erre vállalkozott a Híd az utóbbi évtizedekben.
A korszer ű irodalom és művészet támogatására, a jugoszláviai magyar
irodalom és egész kultúránk kritikai valorizálására, marxista értelmezésére és értékelésére. Több és kevesebb sikerrel, ahogyan az egy folyóirat
életében lehetséges. Egy azonban bizonyos: hosszú évek termése, az eImúlt évtizedek (bizonyítják, a Híd ma nemcsak a havonként megjelen ő
számok sorában létezik, nemcsak irodalom- és társadalomtörténeti összefüggések felvázolására alkalmas évfolyamakban, hiszen a korszer ű irodalmat képviselve, .a korszer ű anűvészetet támogatva, a hazánk anyagi és
szellemi életében lejátszódó folyamatokról tudósítva a társadalmi élet
egészében vállal szerepet és közösségi feladatokat is.
(A Híd ma) A Híd múltjáról, a kötelez ő érvény ű örökségről, az elmúl.t évek és évtizedek gazdag tapasztalatairól szólva valójában a folyóirat jelenér ől szóltunk. Hiszen, 'hangoztattuk ,már, a ,múlt nem holt emlék csupán, hanem joient meghatározó aktív tényez ő, szerves része a folt' óirat jöv őjének is.
Annál is inkabb, mert a Híd mai ihelyzetér ől és céljairól, feladatairól
és szándékairól csak a társadalmi összefüggések egészének számbavételévei lehetséges szólni. A szocialista önigazgatás, az el nem kötelez вΡttség,
a nemzeti egyenjogúság ,megvalósulásán munkálkodva, a JKSZ programjának a társadalmi gyakorlatban .mindinkább .meger ősödő elveit követve.
Hiszen ezek ,azoka feltételek, amelyek mellett és amelyeknek szerves részek.ént a Híd ma a jugoszláviai magyar kultúra és szellemiség egyik té-nyezője lehet. És éppen ezért lehet id őszerű is, ezért szólhat hozzá az
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eszmei következetesség és a marxista elemzés eszközeivel mind a társadalmi jelenségek, mind pedig az irodalmi értékek, ,a korszer ű irodalom
és művészet valamint az irodalmi hagyomány kérdéseihez. Nincsenek
irodalmi ,kérdések a társadalmi összefüggéseken kívül, még akkor sem, ha
jól tudjuk, az irodalmi és művészeti alkotás nem vezethet đ vissza közvetlenül, ésközvetetten is csak ritkán, ezekre a feltételez ő és meghatározó összefüggésekre. Azt jelenti ez, hogy a Híd irodalomszemlélete ina
kivételesen összetett társadalmi és irodalmi viszonylatok között alakul
ki és igyekszik — a marxist a irányvétel ű irodalmi és ,művészeti kritika
eszközeivel — érvényesülni. Az önigazgatású szocializmus az ember és
a munka felszabadításával, az emberi képességek és alkotókészségek határtalan kifejlesztésével a kultúr a társadalmasításának céljait t űzi a kultúrpolitika elé mint tartós és megvalósításra váró feladatot. Ez pedig egy
hosszan tartó folyamat, amelyb ől alapvető társadalmi és közösségi feladatok követk eznek, melyeket a Híd is vállal, mégpedig .az irodalmi
köz_ésforma sajátos eszközeivel, a m űvészi világteremtés, és ,a kritikai
gondolkodás, egyszóval az alkotótevékenység érvényesítésével és támogatásával. Ennek a társadalmi feladatnak a vállalása nem kintr ől vagy
föntről érkező befolyásolása az irodalmi és m űvészeti alkotómunkának,
hanem magából .az alkotómunka természetéb ől fakadó feladat. A társadalmasítás nem küls ő dísze a kultúrának, hanem a kultúra érvényesülésб nek bels ő, immanens feltétele. Hiszen a kulturális javak többé nem
valakinek eladható vagy valaki által megvásárolható áru az önigazgatású társadalmi viszonyok között, 'hanem az emberi szabadság, az alkotás
szabadságának kisfejezése és megvalósulása. Lehet őség arra, hogy az ember túllépje .évszázadok sarán ,felhalmozódott .korlátait, a szabadságát
veszélyeztet ő akadályok sorozatát.
Ebben az összetett és távolra mutató feladatban vállal részt a Híd ma,
amikor a jugoszláviai magyar irodalom és .m űvészet, a nemzetiségi kultúra fejlesztésén munkálkodok, több éskevesebb sikerrel, a jöv ő felé fordulva, de mindig szem el őtt tartva a folyóirat és egész kultúránk örökségét, azt a négy és fél évtizedet, aminek 'felmérhetetlen gazdagságá г,
magatartást meghatározó példamutatását vállhatja magáénak. Eközben
a Híd elsődleges feladata irodalmi és m űvészeti életünk értékeinek kritikai számbavétele, ,a kulturális jelenségek ;kommentálása, Jugoszlávia nemzetei és nemzetiségei irodalmának, m űvészetének közvetítése a magyar
olvasó felé, az irodalmi és kulturális hagyomány marxista újraértékelése,
az írói alkotámunka állandó támogatása, az irodalmi monopóliumok, a
nem irodalmi célokról kialakult érdekszövetségek elleni .következetes magatartás. És — ,hangsúlyozni kell — az irodalom mellett a Híd a jugoszláviai magyarok egész .kulturális életétigyekszik követni, .a különféle
művészeti .megvalósulásokat éppúgy, mint a m űkedvelő tevékenységet, s
oda igyekszik hatni, hogy kialakuljon és mindinkább feler ősödjön egy
~
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teljes, szervezetileg is megalapozott, értókeket létrehozó, egyre szélesebb körben ✓hatékony •nemzetiségi kultúra, amelynek sorsdönt đ és életbe
vágó feltétele a Jugoszlávia minden nemzetének és nemzetiségének kultúrájávаl való szoros, testvéri együttm űködés. Erre kötelezi a Hidat a
folyóirat múltja, s erre Jugoszlávia ltulturális életének egésze is. Egy
i1_yen kifejlett, teljes kultúra lehet alkotó módon is részese annak az emberi munkát felszabadát б és történelemformáló folyamatnak, amit :inigazgatású szocializmusunkban a kultúra társadalmasításának nevezünk.

BÁNYAI

János

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

ÉSZREVÉTELEK, GONDOLATOK
HELYESÍRÁSUNK RENDSZERÉR6L
ÁGOSTON MIHÁLY
Abból az a ћkalambбl, hogy most fálynak .az el őkészületek A magyar
helyesírás szabályainak t i z e n e .g y e d i k kiad á s á r a, id őszer űvé
vált, hogy összegezzük a teend őket.
Az új kiadáshoz szükséges rnódosításakat tulajdonképpen a Magyar
Tudományos Akadémia Helyesírási Bizottsága végzi el (s
ezen dolgozik ,már hosszabb ideje), de munkáját logikusan ,éppen annyira
a közvélemény megismerésére kívánja alapozni, mintha csak a helyes beszédmód szabályikönyve készülne. Logikusan, mert az írásszabályok rend3zerénék is 1 e h e t ó 1 e g a ,nyelvközösségb сn elfogadott és alkalmazott
nyelvrendszerb ől kell erednie, miként .a grammatikának és a nyelvhe
iyességi normáknak.
A meglev ő szabályzatot tehát csak úgy akarhatjuk módosítani, hogy
— az elmúlt negyed század tapasz Јta'lataib бl leszűrve — jobba n
m e g f e le l j e n amagyar nyelven írók közösségének. Pontosabban
mondva, eleve fontos, hogy majd a magyarul írók elfogadják, alkalmazni tudják az új válxozatat, és hogy majd általa a jelenlegi írásmódnál teljesebben kifejеzihessék közölnivalójuikat.
Az írásrendszer fejl ő dése Persze megközelít őleg sem olyan spontán,
mint a nyelvé általaban, azaz mint a beszédé. Nagyabb szerepe van
benne atudatosságnak, az avatottabb sz űkebb .kör beavaakozásának. S
ebből ered a helyesírás megfogalmazásának és megtanulásának .nehézsége
is. Más szóval : a nyelvben ugyan predesztinálva van a szabályok
tartalma is, mennyisége is, az .aránylag !burkoltan predesztináló nyelvi
szükségleteket mind együttesen mégsem látja senki sem rendszerint. Miiként a teljes nyelvi rendszer sem él bennünk együttesen. Más-más részletaktit látva (=atárgyi világ más-unás részl вteіt ismerve), többé-kevésbé
másként látjuk az írásban ikifejezend ő nyelv egészét.
Az itt-ott fölismert (vagy fölismertnek vélt) nyelvi szükségleteket kell
tehát összegy űjteni írásrendszerünk tizenegyedik változatához Is, s ebb ől
selejtezd óvatosan, hogy a an i n é 1 m e g fel e l ő b b 0 r ti 0 g r á fi á t
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igény 1 ő n y el v ,minél kevésbé károsodjon meg a javasolt 't ёььІ'ett І is, az elhallgatott th.iánny.al is.
A szabályzatmódosításnak vannak gyalkorlatibb vonatkozásai is. Az új
vagy csak változtatott szabályokat meg kell tanulnunk, s őt majd meg is
szoknunk, hogy .spontánul használhassuk őket. Éppen azért, mert a többnennzedékes, heterogén íráskultúrájú ,társadalomban ez ,különösen nem
könny ű dolog, nem elég a pillanatnyi nyelvi sugallat, a
jelenleg észlelt nyelvi követelnnény kielégítése. Azaz nem lenne célszer ű,
hogy .már néhány ,év múlva (a csakhamar észlett fagyate'kosságok ;miatt)
a tizenkettedik kiadást kelljen sürgetnünk. Felel ősséggel jár tehát újítani
is, nem újítani is. De Persze felel ő sséggel jár jósolni is, hogy pl. .a jelen
legi dz ' hang „úgyis kivesz" vagy „megrövidül". Ha ugyanis a nyelv ezt
a (vélt?) fölis,merést megcáfolja, kezünket majd évekig vagy évtizedekig másifelé irányítja a szabály, mint .a nyelvérzékünk. (Ezt .a jelenséget
máris szemléltethetnénk a helyesírás-tanítás tapasztalataiból.) Vagyis
megtörténhet, hogy csak az úgynevezett hagyományosmegoldások számát növeljük, s .esetenként külön kell majd leírnunk, hogy amit már
leírtunk, azt tulajdonképpen nem úgy kell olvasni és érteni, hanem
másként. Aikár az egyes, egyik, egyetlen !hosszú gy-jére gondolunk, akár
a bodza, madzag, edz ő szavak 'hosszan ejtett dz-jére, .a hadd igyon rövid
d-jére, milliméter rövid l-jére stb. — melyet ma ellenkez ő tartamma l
jelölünk.
Nem a szerénytelenség, hanem a fenti felel ősség tudata vezérel bennünket, hogyha ,a magyar helyesírás legilletékesebb és legfelel ősebb fórumának tolmácsolunk észleléseinkb ől. Hivatásom adott alkalmat, okot
és jogot ,a unegfigyelések lejegyzésére, de emez •a tény admost hitet és
igényt ahhoz, hogy mindezt az olvasóik elé tárjam. Sajátomnak is érzem
ezt az írásrendszert, m јК.ént ,anyanyelvünk révén .mindannyiunké annyira, amennyire haszüálhatjuk. Ugyanakkor tagadhatatlan, hogy a gondolatébresztésen túl aligha akarhatnék .többet, ha az észrevetetésben, ráf igyeltetésben elérhetem célamat. Valamennyiünk kizárbtagos célja ugyanis perm az egyes javaslatok „elfogadtatás"-a mert m i „úgy látjulk", „úgy
érezzük"), hanem hogy majd a megújkatt szabálykönyv minél .n agyobb un.értékben úgy funkcionáljon, ahogyan nyelvünknek (=mindannyiunknak) megfelel.
Hadd .térjek ki ,még egy-két szóval arra, hagy vajon mindig a legegyszerwbb megoldás-,e a legcélszer űbb!
Kétségtelen, hogy az íres annál töikéletesebb, m i nél t e l j e s e 'b b e n
e 1 ö 1i a köz len d ő t, s persze nem kevésbé fontos, hogy a közlendő t aninél könnyebben jelölhessük, leírhassuk. Ezért áttíthatjwk, hogy
az írás diflferenciáltságánark nincsen fels ő határa, ha a forma megfelel
gandolkodásrendszerün.knek, ,ha :következetes, vagyis .ha egyidej űleg akar
maximiátisan pontos .és maximálisan egyszerű lenni. Viszont a legszéle.a
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sebb rétegek szempontjából is káros lenne minden olyan egyszer űsítés,
mely pongyolaságon, ikövetkezetlenségen alapulna. Ilyemkor az egyszerúbb forma hamis, a könnyítés látszólagos.
Végül pedig, niélótt a konkrét észrevételékre .térnék, megpróbálom
megfogalmaznia +tennivalókelvét. Mit várhatunk el a 11. kiadástól?
Hogy mеgszünкΡ esse a szabályokban fölismiert e 11 e n t m o n d ás o k a :t ,és +k e t t ő 4s s é g e k e t (p1. mohácsi vész — „Nagy Honvéd5
Háború"). (Lás . d később a 31. tételt!)
Hogy egyértelművé tegye .a h o m :á l y o s szabalyokat (p1. Kis-aludt'-ház és: „Habsburg-ház"). (Lásd 45. tétel.)
Hogy ,kiegészítse az egyoldalú, ,nem te 1 j e s szabályokat (pl.
Van Goghnak, de: „Rousseau-nak"). (Lásd 70. +tétel.)
Hogy pótolja a h i á n y z ó szabályokat (p1. rendezvénynevek).
(Lásd 32-33. tétel.)
Hogy változtassa meg •a nyelvünknek jelenleg meg
n e+m fi 1 e 1 á sz аbályo ~kat (p1. „ed-ző", kijetve: edz-dz ő). Lásd 6.,
!4. tétel.)
Gondolom, hogy a 'beavatkozás fönti elvét Budapesten •még teljesebben xnegifogalmaztá,k már, s látva vagy sejtve a Lehet őségeket, azt is alaposan mérlegelték és mérlegelik még, hogy melyek is azoka szabályok
vagy szabályozni való jelenségek, melyekre az elvet majd alkalmazni
'léhet. Mindenesetre ,mi.ndanny'iunk el őtt nyilvánvaló lehet: a tennival&k
swlyából és mсnnyiségéből még nem következik, hogy a tizedik k i
a d á s nem állta meg a 'helyét. S őt, bár az elmúlt huszonöt év alatt
nyelvünk fejl ődött, írásigényeinik +terebélyesedtek, a szabályoknak bizonyára csak igen k i s h á n y a d á t kell majd módosítani .helyesbítéssel, vagy csak további differenciálással, esetleg összevonással.
A könnyebb tájékozódás végett alcímben ugyan megnevezem A magyar helyesírás •szabályainak azt a fejezetét, amelyre a soron követikez ő
észrevételek leginkább vonatkoznak, de ez a fölosztás ny 1ván elégtelen
lesz, mert megfogalmazáswkkor az észrevételeknek gyakran egyidej űleg
t ö bb v o na tik 0 z á s u k is lett. S az egymást követ ő kérdések
rendszerint nemcsak fajsúlyban küaön'böznek egymástól, hanem a kifejtés
terjedelmében is szembet űnőek az aránytalanságok. Igy érzem .azonban,
hogy minél mélyebben nyúlok jegyzeteimbe, a kisebb-nagyobb problémák •annál jobban összekapaszkodnak. Csak abban bízhatom, hogy az
olvasók a fölhasznált két forrás, A m a g y a r h e 1 t' e s í r ó s s z abályai (MTA, 1954) és a Helyesírási és t,ipográfia,i tan á c s a d ó (Nyomdaipari Egyesülés, 1972) segítségével és hasonló saját
tapasztalataik révén mégis j бl eligazodnak jegyzeteimen.
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HELYESÍRASUNK ALAPELVEI
1) AkH. 1954. 1. — M бdosítani kellene úgy, hogy helyesír ásunik két
főelve a k i ejt é s és a sz ó e 1 e m z té s szerinti írásmód, harimadik a
hagyomány elve, és kisebb ,mértékben érvényesül helyesírásunkban
az egyszer ű sítés és a nemzetköziség elve. Jelen vannak
továbbá az említett elvek kett đs vagy hármas k o m b i n á c ió ,i.

A B E Trt1 K
~

AkH. 1954. 2. — „Beszédünk láthatóvá tétele az írás." Az írásnak megvan ez a másod 1.a ig o s szerepe, de korántsem ez a Tényeges,
nem ez .a jéllemzđ. Ilyen mnértékben a beszéd is unásodlagos: írásunknak
hallhatóvá (tétele a beszéd — fölalvassuk az írást, megjelenítjülk hangos
beszéddel.
Egyenes meghatározásra van szükség, mely szerint mindkét k ő zlésm б d els đ sorban önálló, els đ dleges és közvet1 e n. Mégpedig a tgondolatoknak hangokkal törtán đ megnyilatkozása a
beszéd, viszont ,a gondolatoknak írott jegyekkel törtán đ megnyilatkozása
az írás. A két közlésunód egymással is kam'binálódhat: leírjuk, amit haIlottunik, Illetve fölolvassuk, amit leírt valaki.
AkH. 1954. 3. — Mivel +külön szabály nem foglabkozik vele, itt
kellene szabályba foglalni, s ezzel többszörös segítséget nyújtanárnk az
ez đ tanulók o l v a s á s t a n u l á s á h o ztöbbek között: Mivel az (é)
hang köznyelvi iгёvіа párját, ,a ;középzárt (e)-t a magyar ajkú lakosság
nem mindenütt különbözteti meg a nyílt (e) hangt бl, (helyesírásunk is
közös bet ű vel jelöld a két hangot. Az e bet ű tehát a köznyelvi (e)
(rgggel., gyehang .és a köznyelvi ( e) közös jele: reggel, gyerek, ez, le
r ök, ez, 1 e ).

AkH. 1954. 6. — Gyakorlati akból szükségessé v ált a szabályba
foglalni, hogy minden т а g á n h а n g z ó n k tarnarnának jelölése
egyaránt ,fontos mindenütt, tehát :az 6, ú, ű is fontos ,annyira, mint az
ó, ő, Illetve á, é. Nagybet űzéskar is, mozaikszóban is, valódi rövidítésekben i,s. Pl. lrország, Vi Magyar Lexikon; bír. (= bírósági), В. ú é. k.,
júl., ú т. — s ugyanígy kellene: VÍTUKI, MÚOSZ, FrÍSZÉRT. (Lásd
még: 83. tétel.)
:

~

.

AkH. 1954. 8. — Irot mindjárt jelezni kellene betoldással, hogy az

i d e g e n b e t ű k is „lehetnek ailapbet űk, mellбkjelesek és •többjegy űek:
ае, ii, eu, ie, oe, y stb. Aeneas, Viiiniimö.inen, Leuwen, biedermeier,
Goethe, Karlovy Vary stb." Ennek a módosításnak a. kés đbbiekben hasznát vennénk.
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AikH. 1954. 10. — A dz, dzs tartamának jelölését illet đen akárhogy dönt is majd a Helyesírási Bizottság, a szabály egy kis •részét módosítani kell, mert így :mára jelenlegi gyakorlatnak sem felel meg, még
kevésbé a tizenegyedik •kiadás szedleanének. Pl. az Új Magyar Lexikon
haddzsi-ra helyesbí'tц a mekkai zarándok megnevezését, a zarándoklatot
pedig haddzs-nak írja. Ez szükségszer ű és logikus eljárás, mert semmiféle
írásmódbeli hagyoanány nem gátolhatja, hogy az ide g e o s z ó t kiejtése szerint jelöljük, és ne másképp.
A dz, dzs ügyét két részre kellene osztani. Elóbb rögzíteni kellene,
hogy a rövid (dz) (dzs) írásmódja dz, dzs, a h o s s z ú é a ddz, ddzs.
S csak ezután lehet .arról beszélni, hogy ki ,milyenndk hallja .a bodza,
edz ő, pedzi szavakat, azaz hogy köznyelvünkben milyen tartammal regisztrál juk.
Ha a magyar dz-s, dzs-s szavak írásában a bizottság nem a fonetikus jelölésmellett dönt, akkor .kiejtésüket ;a szótárakban külön kellene
föltüntetni. Az ,i d e g e a közszavakban és tulajdonnevekben mindenesetre jelölni 'kellene a dz és dzs tartamát éppúgy, mint a többi mássalhangzóét. Ott az átadó nyelv az illetékes, nem pedig egyéni hallás dolga
a ,tartam érzékelése és jelölése. Így, ahogy jelenleg írunk, smár a kevéssé
avatottak sem ,tudhatják (hiába látják leírva), hogy mi a helyes Ik i e jt é s: Ordzsonikidze vagy Ordzsonikiddze, Kambodzsa vagy Kamboddzsa, hodzsa vagy hoddzsa, bridzsezik vagy briddzsezik.
Minthogy smár értesültem a ,kérdés tervezett ,megoldásának részlegességéről, a szabály módosítására így teszek javaslatot.
A vál;toztatand б szöveg: „A dz-t és a dzs-t csak a toldalékos alakokban bdkövetkez ő hasonulás esetén kett đzziúk, ∎mégpedig úgy, hogy az
általános kett őzési elveknek ,megfelel đen csak az ,első jegyét írjuk kétszsr:
eddzük, fogóddzatok; briddzsel; stb. Egyébként azonban a dz-t és a
dzs-t anég akkor sem kett őzzük, ha hosszan ejtjük đket: bodza, edz, k б~rődzik, hodzsa, maharadzsa; stb."
A módosított szöveg: A dz-t és a dzs-t i d e g e n .közszavak és tulajdonnevek írásában szabályosan kett(zzük, hogyha hosszú hangot jelölnek: Ordzsonikiddze, briddzs, hoddzsa, maharaddzsa, haddzs; elv.: Or-

dzsonikidz-dze, hodzs-dzsa, maharadzs-dzsa; bridzs-dzset, hadzs-dzson.
M a g y a r szavakban .azonban hosszú dz ejétseesetén is ,hagyományosan
megtartjuk a nem kett őzött dzs írásmódot, ikivéve a teljes hasonulással
de:
keletkezett kett őzési: bodza, edzel, pedzi, kér ődzik, fogódzom,
eddzél, peddze, kér őddzön, fogóddzam. (És természetesen ugyanezt kellene vonatkoztatnia dzs hang jelölésére is, ha van m a g y a r szó hosszan
ejtett dzs-vel.)
AkH. 1954. 13. — Itt ugyancsak jelezni kellene betoldással (vö.
AkH. 1954. 8.), hogy a z i d e g e n b e t ű k is „lehetnek alaphetük,
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mellé'kjelese ~k és гtöbbjegyűak: ch, q, sch, x, y, w, dž é stb.: Bach, Don
Quijote, Schiller, maximum, York, kilowatt, Karadžié stb."
,

A KIEJTÉS SZERINTI ÍRASMOD
Helyesírásunk fonetikus alapelvét, wgy t űnik, indokolatlanul gyengíti az x és a •ch .reg ő rzése m agyar .k e r e s z t n e v e k b e n é s
meg.magyarosodot ,t idegen szavaikban. Hogyha a két
idegen betűt ezekben fölváltanánk mai magyar bet űkkel, ,tulajdonképpen
annak .az elvnek a hitelét növelnénk, mely szerint mai h e .l y e s í r
sunkiban minden Ibetif küilön hangot jelöl.
Miként .már e tekintetben is meganagyarosodott számos idegen szavunk
írásmódja (bokszol, bukszus, vikszel, egzotikus, egzisztencia, egzakt; kémia, króm, klór), magyar betűikkel írhatnánk azokat, melyek egyéb tckintetben araár magyaros írásmódúak. Ilyenek: Mexikó, Félix, Xénia,
oxigén, lexikon, szexuális, lexéma, luxus, bauxit, expressz stb. Továbbá:
Richárd, archaikus, mechanika, technika, sarlach, peches stb.
Mai kiejtésünk nem teszi indokolttá a ch haszmálatát magyaros írásmódú szavakban, mert ezekben éppúgy ikülönféle h-variánsókort ejtünk,
mint a araagyar h-val írt szavakban: allah, illet, doh, potroh, ajatollab,

fellah.
Az x elterjedt használatára sincs több okunk. Írásrendszerünk egye 5ha n g-i e1 ö 1 6, ,teihát .a (ksz) hangkapcsolatnak csak két bet ű ikapcsolata felelhet meg, s így as írjuk családnévben (Mikszáth), közsz бban (tolakszik, fekszel, buksz) egyaránt.
A h és a ksz idegenszerű jelölésének esökkentését sugallják helyesírásunk alapelvei és az eddigi eljárások is pl. az y (hidrogén) és a qu (antikvárium) átírásában. — Csak az egyébként már megmagyarosodatt
szavakra gondolok.
A lyuk, lyukas mellé vagy esetleg helyébe —köznyelvi kiejtésünknek ,megfelel ően, .de ,a szóhaаgulati ,töb'bletért is — föl kellene venni a
beszélt nyelvben már elterjedten m e g :1 e v ő luk és lukas szavakat.
Ahogyan hélyesírásunk gondozói az eddigi ikiadásakban is ,tették,
meg kellene vizsgálni, hol lehetne s hol kellene k ö z e l í t e n i í r ős un k a t a köznyelvi k i e j t ő s'h e z. Többék közöttt ilyenekre
gondolok:
Az 1 vagy más ,mássalhangzó helyenkénti megröv: d űlését követnie
kellene írásunknak. P1. ballon (balin), milliárd (miliárd), milliméter (miliméter), ellipszis (elipszis); differencia (d ferencia), akkumulátor (akumulátor).
A hangnyúlást talán szintén követhetné Іielyesírásunk helyenként.

Pl. csitul (csittul), kopasztás (kopptisztás).
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Az Attila ikeresztnevet általában nem ejtjük írás szerint, hanem
ta rtamátvi+tellel (atillá)-nak. Ezt az írásmódot tehát meg kellene szüntetni és az Atilla alakkal .helyettesíteni.
ÍJgy vettem észre, általánosan rövid a d hang is a hadd szavunkban. P1. hadd örüljön (hadörüjijи5n), hadd aludjon (haddaluggyon), hadd
égjen (Ihadégjen). A hoanonímiát бl való félelem nem lehet elegend ő ok
ennek a hagyománynak a további őrzésére.
Érdemes lenne megvizsgálni, hogy a spontán beszédben a hűl ige
ű-je és a varr ige r hangja val бban hosszú-e a +többség ajkán.
~

Magyarosan Ik e ll en e í r n u n k a magyar keresitnevekec
általában. Tehát a Benjamina és ,a Tatjana (1. Ladó: Magyar ut бnévkönyv) írásmódja helyett is az ejtést kellene követnünk. A magyaros ejtést,természetesen, mely szerint egyszer ű szó +belsejében nem ejtünk
(n+j)it, sem (t±j)-,t, hanem asa k (nny)-et vagy ( пy)-et, ,ihletve (tty)-t
vagy (ty)-t. Pl. nénje (nénnye), fonja (fannya), menj be (menybe); botja
(bottya), értjük (értyük). Erre a jelöletlen affrikációra csak .morfémahatáron kerül sor, de összetétel , és szókapcsolat határán nem affrükálódnak ugyanezek a hangok, il. vagyonjog, átjut, nagyon jó, mit jelez. Ha
tehát a keresztnév ,belsejében meghagyjuk ezt az idegenszer űséget, akkor vagy elszakad a kiejtés .az írásmódtól, vagy az ejtés is .idegenszer űvé
válik (idegenszer ű marad?), .ami — bármilyen szórvány is — a (lát-ja)féle sejtésmódot legalizálná.
~

Az özésből át ldhetne venni a köll álakat. A regionális köznyelyben így is gyakran jelen van, s hangzása, hamgulata feltétlenül gaz d ag í t a n á az i+rod.almi nyelvet. (Nyelvünkben sok az e hang, s a kell ige
gyalkran szerepel.)
AkH. 1954. 46. — Akadémiai és egyetemi nyelvtanunk, a
MMNyR. és a MMNy. szerint .a -tyú, -ty ű és a ttyú, -tty ű végű 'szavak
többsége k ép z e t ,t s z 6, ezért ezt a szábályt mint ,ilyent egy (bekezdéssel lejjebb, a t o 1 d a l é kik magánhangzóit tárgyaló fejezetbe kellene áttenni. Többségben nem t ővégzódésr ől van szó!
A szabályzat jelenlegi módosításakor nem kilenc figyelmen kívül
hagynunk az ortográffiánák azt a nagyon is 'lényeges szerepét, hogy a helyesnrás nemcsak ered ője a köznyelvi kiejtésnek, hanem v i s s z a i s h a t
a kiejt é s re, :mégpedig áltálában еgységesítбlеg. S ha így van, fontos
tudnunk, hogya hosszú—rövid foné вiatartann (+magán-ésmássálhangzGké!) egyik 'központi jegye köznyelvürük magyarosságának. Ezt
közvetve a Tájnyelvi Atlasz igazolja legilletékesebben annak ellenére,
hogy jelen esetben köznyelvünikr ől van szó.
Helyesírásunk nyalvkövet ő (ejtéskövető?) erejét és értékét nyilvánva-
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l баn csökkenti minden olyan írássza'bályoz б megoldás (még ha elkerülhetetlen is), mely figyelmen kívül hagyja valamelyik beszédhangunk
t a ir t a m á t. Tudoanásul vehetjük, hogy több szempontbál — többek
közöm hagyományб rzésbál — indokolt lehet a tartaim neon jelölése (pontosabban: ellentétes jelölése) a s z ó r v n y e s ti t ti k b e n. Ilyenek:
egyes (üggyes), kisebb (kiseebb), lesz (lösz); hadd (had), milliomos (milio
mos) stb. De: a dz, dzs hangot tartalmazó szavairvk félemás megoldásé
lej еgyzése által be s zédünk hangrendszerével fordulunk szembe. Nyelvünk hangtani arculatára viszünk idegen vonást akaratlanul is.
Akik nem homogén magyar környezetben &nek, azolk j бl .tudják, hogy
az ilyen megoldás milyen gyorsan ható precedens lehet általában. a k fe j t é s é s a z írás (további) elidegenedésére. „Ha itt nem számít a
tartam jélölése, akkor a ,többi hangra sem érvényes következetesen,
illetve: a k k o r a többi •mássalhangzó kiejtésében sem kell ragaszkodnunk az amúgy sem mindig jelölt, rövid—hosszúra sarkított tartamhoz.''
Ennék az észjárásnaik a gyakorlati jelét máris tapasztaLhatjuk nemcsak
nálunk, Jugoszláviában, hanem Budapesten is. A n y a n y e l v ö n k
egyik legfontosabb zenei eleme a hosszú ,mássalh a n g z 6, megérdemli figyelmünket.

A SZбELEMZŐ ÍRASMбD
Az öcs-nek jelölt szót ma már öcse alakban kellene szótároznunk,
isivel a szó teljesen e szerint viselkedi k, azaz ugyanúgy, mint
a többi csonkuló töv ű szavaink: apa, ap-ja; anya, any-ja; bátya, báty-14,
néne, nén-je — azzal az ortagriai különbséggel, hogy az öcs-je írásmód
helyett jelöljük ,a j 'hasonulását: öcsé-m, öcsé-d, öccse, öcsé-nk, öcsé-tek,
öccsük. További párhuzaan (analógia) : néne, nén-i — öcse, öcs-i.
A semmilyen és a semmikor (mlunk!) az általános kiejtésben a
se-meddig, se-mekkora, se-mennyi, se-merre, se-hol, se-hogy ana'lбgiáját
követi. Nem tudom, Magyarországon így van-e. A (mai) szóelemzés e1len mindenesetre norn vétenénk, ha .a se elvtagot jelölnénk a névunási t ő
elбtt ezekben is. Természétesen ennek csak akkor lenne értelme, ha a.
semilyen ejvésmбd valóban általános.
AkH. 1954. 77.
Egy hang 'vndukciбs megválitozása gyakran
újabb v á 1 t o z á s t idéz el đ a szomszédos 'hangban, rendszerint az
elđzđben. Igy a mássalhangzб -összeolvadást ,követheti képzéshelyi részl гges hasonulás is. A hiutelesség kedvéért tehát itt a bontja ejtését írhatnánk pontosabban, s párhuzamosan szemlélitetve a mondja szóéval együtt.
—

Ejtve: bonytrya
monygya

Írva: bontja
mondja

...
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AkH. 1954. 78. — мinthagy k ö z n y e 1 v .i írás-ejtésr ől van szó,
a szövegből ki kellene hagynia gy+sz és a gy+s összeolvadását. Ez az
affrikáta ugyanis a k ö z n y e l v b e n nem olvad ö s s z e s rá kövвtkezđ sz, s hanggal, hanem csak hasonul hozzá zöngésség tekintetében:
egyszer (etyszer), nagyság (.natyság). Az eccer és naccság ,példókat pedig
mimet nem ide valókat ki kellene hagyni.
~

Aki-I. 1954. 83. — Az egy szót és minden származékát egyszeres
gy-ve1 írjuk, noha szól amhatáro n & nvagánha n;gzбk között a legtöbb
.

.

.

származékában hosszú (gy)-t ejtwnk. De :k оrántsam azért írjuk így, mert
a „szókép állandóságára, valamint egyszer űségre" törekszünk, hiszen akkor a legtöbb .mássalhangzó-kett đzést elhagyhatnánk. Ezért nemcsak az
idézat t megokolást (kellene kihagyni, hanem az egész szabályt A h a g y om á n y o s írásmód cím ű fejezetbe kellene átteni (AkH. 1954. 116.

119).

Van A szóelemző (etimologikus) írásaszód c. fejezetinek egy szakasza, A szóelemek fonetikus írása (Aki-I. 1954. 90-115.). Ezt aa szakaszt
— így, ahogy van — a z e 1 đ z đ f e j e z e t b e, A kiejtés szerinti (fonetikus) írásinzód cím űben .ke'llene áttenni. Pl, a rekessze szóban a e m a z
e ;gyes sz ó e 1 e m e .k e 't írjuk fonetikusan, hanem az egész szót. Tehát
nem logikus, hogy ,a szóelemzés fejeutében tárgyaljuk a tulajdonképpeni
'fonetikus ,megoldásokat!
Az elvek érvényesülését m бg áttekinthet őbbé itehetnénk azzal, hogy az
elvkombinációkat az elvek tiszta érvényesülésénék bemutatása u t á n
szemléltetnénk. Evégett az alábbiákban í z e 1! t đ .t adok az elvek és elvkombináсiák szemléltetéséből.
A kiejtés elve:
.

mos+j-±tok
kéz+vel
ez+ből
az+féle
siet+j±enek
halaszt-}-]+ák
f ogódz+j+unk

mossatok
kézzel
ebből
afféle
siessenek
halasszák
fogóddzunk

stb.

A szóelemzés elve — egyszeres '.hangváltozással:
keres+d
keresd
(kerezsd)
úsz+d
(úzd)
úszd
öп±gyújtó
(önygyújtó)
öngyújtó
száz+szor
százszor
(szásszar)
siet+sz
sietsz
(siscc)
ül+j
ülj
(ül'J)

HiD

1484

— többszörös hangváltozással:

f árad+t±ság
gond-i-ja
jelent-}-jük

f áradtság
gondja
jelentjük

(f árarcság)
(gonygya)
(jélenytyük)

A hagyomány elve:

A magyar családnevek .az egyes esa ládok íráshagyom á n y á i ó 1 függően állhatnak csak mai ьetйkь&І vagy vegyesen
régies ,bet úkbđd is. Pl. Varga, Warga, Vargha, Wargha; Tót, Tóth,
Német, Németh; Rákóci, Rákóczi, Rákóczy; Kis, Kiss.
Van.nalk Іk ё zѕzаv а nk is, melyeket nem mai k i e j t é s ü n k és
nyelvérzékünk szerint írunk, hanem korábbról meg őrzött írásszokás
szerint:
egy (ёggy), egyes, egyik, egyetlen, egyoldalú ... de: egyén (ggyénl,
~

egyed, egyetem
hadd (had), pl. hadd egyen (hadggyёn)
kisebb (kissebb)
lesz (l ёssz) — de: leszek (lgszek)
bodza (boddza), madzag (maddzag)
edz (eddz), pedz (peddz), fogódzik (fogóddzak)
echó (ekhó)
Mexikó (mgkszikó), oxigén (okszigén) .. .
archeológus (arhgodбgus) mechanika (unёhaniika) .. .
millió (mili ő) , milliméter (millmétgr) .. .
följebb (föjjebb), pünkösd (pünközsd) .. .
.. .

.. .

.. .

Egyes r ö v i dí t é sI k be n is a hagyamány kialakítatta írásszokást öriztük meg: б-án (hatadikán); DNy (délnyugat); stb. (s a
többi); db (darab); dr. (doktor); IV. 17-e (negyedik hónap izёr.hetedike)
Az egyszer űsítés elve:
Ha a kettőzött betűvel végzđdđ k ö z s z ó h o z azonos bet űvel kezdđdđ toldalék !kerülne, а toldalékat vele egybeírjuk, de az azonos
betwkbđl csak kettői írunk 1e, s ezt az ,gyszer űsítés.t elválasztáskor
is mсgtartju ►k.
. . .

~

szebb-i-b ő l
csekk-ként
f inn±nek
orr±ra
hall-lak
tett-I--t ől

szebb ől
csekként
finnek

szeb-b ől
esek-ként
fin-nek

orra

or-ra

hallak
tett ől

hal-lak
tet-től
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Ez az egyszerűsítés termlészetesem vonatkozik .a t e 1 j e s hason u1 á s s a 1 keletkezett azonos hangra is, hogyha a hasanulást jelöli
helyesírásunk.
szebb-ével
könny±vel
váll-f -val
f riss±vé

szebbel
könnyel
vállal
frissé

szeli-bel
köny-nyel
vál-lel
f ris-sé

D e : magyar családnevek és idegen tulajdonnevek taldalékalasára,
a név könnyébb fölismerése végett, a e m a 1k a 1 m a z z u Ik ezt az
egyszerűsítést, helyette köt őjelet ,teszünk a harmadik azonos bet ű elé,
akár rövid, .a'kár hosszú ,mássalhangzót jelöl a távégi kett őzött bet ű :
Kiss±vel, Makk±val, Mann±val, Mann±nál — folyamatosan írva
is, elválasztva is: Kiss-sel, Makk-kel, Mann-nal, Mann-nál.
A nemzetköziség elve:
1. A latin betűs írású nyelvekből átvett idegen szavakat (f&leg a
tulajdonneveket) változatlan ortográfiával írjuk le magyar szövegben is. Pl.
~

(szerbhorvát)
(német)
(francia)
(angol)

(spanyol)
(svéd)
(lengyel)
(cseh)
(ro.mán)

Karadžić
Marx
Balzac
Shaw
Suárez
Hammarskjöld
Sienkiewicz
Plzerc
Ceau,sescu

(karadzsity)
(marksz)
(balzak)

(só)
(szuarez)
(hamarsöld)
(sjenkjevics)
(plzeny)

(csauseszku)

Egyes r ö v i d í t é s 'e k írásban idegen ortográffiát követün'k (pi.
°C), de megtartjuk a magyar ejtésmódot (celziuszfok).
A nem latin betű s írású nyelvekb ől átvett tulajdonnevek jelö lésanódjában is ,megtartjuk az eredeti т а g y b et ű zé s t
s k ö t оj e le z é s t. Pl. Titov Velesz, Alma-Ata, El-Kudsz es-Seri f.
.

Elvkombinációk
— .kiejtés—szólelemzés elvi:
ismert±vé
vonz-}-ják
harc±val
választy-d
nyit+- -{-d
tart-}-j-}-d

ismertté
vonzzák
harccal
válaszd
nyisd
tartsd

(ismerté)
(vanzálk)
(haroal)
(válazd)
(nyizsd)
(tartsd)
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Madách±val
Mikszáth±val
Papp-val

Batzac±val
Kidrić±vel

— kiejtés—hagyomány elve:
(madáccsal)
Madáchcsal
Mikszáthtal
(mikszáttal)
Papp-pal
(pappal)
— •kiej,tés—nemzatköziség elve:
Balzackal
(balza kkal)
Kidrićcsel
(kidriccsel)
~

— .kiejtés— szбelemzés—inemzetköziség elve:
Marxszal
(markszal)
Marx±val
~

— .kiejtés—szóelemzés—egyszer űsítés elve:
tet±sz-Н-}-en
látsz- н-b
gyümölcs±vel

(teccön)
(láccál)
(gyümölcse'1)

tetsszen
látsszál
gyümölccsel

A HAGYOMANYOS 1RASMбD
Nem felel meg a valóságnak ,az AkH. 1954. 116. szövege, ezért
módosítani kellene rajta. A hagyounányos írásmódra m e m á 'l .t a l á n os a n j el l e m z 6, hogy , ; egyes szavakban mai helyesírásunk ... azt az
irodalmi hagyományt követi, amely még ,a múbtbeli kiejtést tükrözi."
A legtöbb esetben csak mú{tbali í r á s s z o k á s r ó l van szó, s nem
elavult ejtésmódról. P1. Batthyány (battyányi), Kossuth (kosút), Kazinczy (Ikaz inci); egy ( ё ggy), Ft (forint) stb.
~

U g y a m a z .t a c s .a 1 á dTipográfiai tanácsadó 50. oldal 16.
n e v e ;t kellene ∎bemwtatn nem hagyamányos írásanódú és régies bet űvel
írt .аlaЈkjában, hogy jelezzük: bánmelyik l еhetsёges. Pl. Horvát, Vas, Szél,
és: Horváth, Vass, Széll, Soós. Ezzel •szemléltetnénk, hogy nem
Sós
minden (!horvát)-nak hangzó név Horváth, azaz n e •m a s z ó t ól, h anem a család ihagyonámyá tól függ az írásmód. (Ez nálunk eléggé általános prabléma, mert roöbbmyire ,a hivatali szenthorvát
fonetikus átírásból kerül vissza hozzánk a magyar családnév, s tulajdonosa nem istudja, mit kezdjen vele: írjon-e th t, cz , kettđzбtt bet űt.
Magánhasználatra azwtán bekerül a nevekbe a régies bet ű sokszor attól
fü,ggбen, hagy .a név visel бje vagy a ianítb pillanatnyilag a névhez idl бnek tartja--e.)
—

—

~

-

-

AkH. 1954. 230. szabályának megd оgal mazásám változtatni kellene.
f,gy szól .a szabály: „Ha a név anássalhangz бt je1616 kettđzöta bet űvel
végzбdik, a ragot hasonult ,farmájában k ёtбjellel kapcsoljuk a névhez:
~
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Kiss-se!, Papp-pal, Széll-lel, Vass-sal stb. (Vö, 400.) — Ha a .név régies
betűvel végződik, a régies betűt változatlanul hagyjuk, a ragot pedig
hasonult formájában írjuk: Balázssal, Kovátscsal, Madáchcsal..."

Az AkH. -954. 12, szabálya szerint régies b e t ű v e l végz ődik a
Kiss, Papp, Széll családnév, sebből ikövebkez őleg a Vass ugyanúgy. A
230. szabályban ,tehát a „mássalhangzót jelölő kettőzött betűvel" végződő
példák tulajdonképpen már .m i n d r e s bet ű vel végződnek,
ndha csak ezek után ,következik a régies betwkre vonatkozó tanács.
Ugyanakkor aKiss-sel , Papp-pal stb. helyén szükség lenne valódi h o s zs z ú mássalhangzóra végz ődő nevekre (p1. Makk, Friss, Toll),
azaz leh,etene .a Kiss-félékkel együtt is, d e wgy fogalmazva, hogy „kár
rövid, akár 'hosszú .má.ssaihangzót jelöl a kett őzött betű a családnév végén, az azonos hanggal kezd ődő hasonult .toldalékot köt őjellel kapcsoljuk hozzá: Makk-kal, Friss-sel, Toll-la!; Kiss-se! Papp-pal, Széll-lel stb.
(Vö. 400.) — Ha viszont a név egyéb régies bet űvel végződik, ,а régi
betű t változatlanul hagyjuk, a ragot pedig..." stb.
S mivel ugyanazon szó tehet családnév is, keresztnév is, ajánlatos lenne a Cirill és a Marcell neveken szemléltenji ,a funkciótál függ ő
kétféle viselkedést. Ha tehát családnévként szerepelnek, hasonulásos
alakjukat kötőjellel írjuk (az AkH. 1954. 230. ,ér:telm,ében) : Cirill-lel,
Marcell-lal; ha viszont keresztnévként szerepelnek, az egyszeru"sítés elvét
alkalmazzuk (lásd: AkH. 1954. 109. és 231.): Cirillel, Marcellal..
A 109. szabályba egyébként — hogy ne kelljen még egy szabályt fogalmazni — k e r e s z t n é v ,i p é 1 d á k a t i s kellene ifölvenni a tettel,
tollal, jobbá, szebbé mellé: Ivettel, Kin/lel, Adriennel (ebből: 'vett, Kirill, Adrienn).
,

AZ EGYSZERÍ7SÍTÉS ELVE
Megfelel ő helyen szabályba kellene foglalni az egyszer űsítésnelk azt
az esetét, amikor a hosszú massal hangzót jelölđ kettőzött bet űvel végz ő dő
tőhöz azonos ,hanggal kezd ő d ő toldalék kerül (nem a hasonulás esetér ől van szó!): csekk±ként=csekként, matt±tól=mattól, nagyobb+ból=nagyobból, ivett±tJl=ivettJl, Adrienn+nél хА driennél.
— De: Mann-nál, Scott-tól, Marr-ról (AkH. 1954. 82., 286.)
~

A KIS ÉS A NAGY KEZDđBETÍ7 К
Tipogr. 14. oldal 2. hasáb és 70. oldal 20. — A dátumot tartalmazó intézménynevekben (f őleg ott) el őnyösebb lenne a napot jelöl ő
száтnjegyhezponR .helyett köt ő jeles t 0 1 d a 1 ё k ot írni. Jelenleg
igy van: Április 4. Tsz; az Április 4.-ben dolgozik. Helyette alkalmasabb
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lenne: Április 4-e Tsz; az Április 4-ében dolgozik; az Október 23-a sugárúton lakom; f ölvették a November 29-ébe; stb.
Jobb lenne a fönti írásmód két оkból is: nyomban sugallja a h e 1 y e s
01 v a s a t o t (nádunk és Magyarországon sokan a számjegyet •t őszámnévként olvassák le), másrészt Igy a sorszámnévi pont nem akasztaná
meg az olvasatot azzal a látszólagos szerepével, hogy mondatot zár.
Különösen el őnyös lenne ez az intézménynevekben, ahol a dátumot rend-czerhnt nagy kezd őbet ű 'követi.
Tipogr. 51. oldal 19. — A :m o z g a 1,m a .k ;elnevezésére, azt hiszem, nincs szabály, még utólagos sem. Honnan tehát a nagy .kez đóbetűk
ebben: a Szakma Ifjú Mesteri mozgalom? S vajon az utolsó elem („mozgalom”) nem tartozik a megnevezésbe? És ugyanitt mért nem nagy kezdőbetűs a imásik ,mozgalomnév („a szocialista brigád mozgalom")?
A nével ő vel kezd ő d ő, birtokos szerkezetes intézménynevekb.en a nével ő t is nagybet ű zni kel1 e n e. A nével ő ilyenkor része a amegnevezésnek, nélküle az magyartalan
lenne. A Helyesírási és tipográ ~£iai tanácsadó erre vonatkozólag kétféle
tanácsot ad.
A tulajdonnevek írása c.fejezetben (Tip оgr. 51. old. 20.) a szabály
a nével őt is a „nem 'lényeges" elemek közé sorolja, de — bár itt nincs
kimondva — ez csak a m e g n e v e z é s b e 151 j é r e értend ő, úgy logikus. Nyilván ,a hiányosmegszövegezés következménye lett, hogy a
szabály szövege alatt mindkét ilyen (nével ővel kezd őd(5) példa eleje kis
kezdőbetűsen van írva, noha a megnevezés birtokos szerkezet.
Később, Az intézménynévírás néhány problémája c. fejezetben (Tipogr.
235. oldal 16. sor) ,már n a g y b e t ű s a n é v e 1<5 az intézménynév
elején. Itt sincs ugyan kimondva, hogy ez igy helyes, de ennek a példának helyzeténél fogva nagyobb hitelt lehet adni, s ezenkívül a logika is
mellette szál: csak így m a g y a r o s.
Ugyancsak .az intézménynévírás szabályinak példatárában merült
föl .a következ ő .kérdés (Tipogr. 52 oldal): miért nem tartozik
,az intézményen belüli egységiek” közé a. „V. B." (=végrehajtó bizatt-ság)? Igy áll: Hajdú-Bihar megyei Tanács V. B. (5. sor) — s ugyanakkor
kis kezdőbetűs a minisztérium főosztálya (ugyanott alulr бl a 4. sor!ban):
a Művel ődésügyi Minisztérium közoktatási f őosztálya. Más szóval : vajon a megyei tanács vb-a nem kisebb belső egység, minta minisztérium
egyik főosztálya?
És m i :ért k é t f é 1 e í r á s m ó d ú a Fővárosi Tanács, ill. f óvárosi tanács (ugyanott 15., ill. 24. , sor)? Vajon ugyanaz egyszer „teljes
név", máskor nem teljes?
~
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Az uszodák, fürd ők .nevének írasmódjára vonatkozik az egyik
szabály (Tipogr. 70. oldal 19.). Úgy tűnik, ebben az alakjában a .1 k a 1m a z h a t a .t 1.a n. Az intézanény jellegére utaló szó kis kezd őbetűs írásmódpa a kérdés; ezt a, szabály így akolja meg: „Ezeket a neveiket ugyanis
tapadás folytán gyakran csak így emlegetjük: a Rudasban úsztam, a Keletiről indulunk, a Kerepesiben van eltemetve; illetőleg a Nárciszban
várlak... stb." Ez .az érvelés ,azért látszik elégtelennek, mert u g y a n e z
v o n a t k o z t a t h a t ó azokra a példákra is,melyeket nagy kezd őbetűs utóragúakként emezekkel szembeállított a szabály. Azdkat is általánosan nevezzük meg röviden is, akárcsak a Nárcisz eszpresszót. Azt
mondjuk általában: a Korányiban dolgozik, a Nemzetiben szállt meg,
a Corvinban vettem; illetve hazai példák: a Vasa Stajiéban tanít (=a
Vasa Stajié A1talános Iskolában), átkerült a November 29-ébe (=a November 29-e Húsárugyárba) stb.
Hol tehát a határ? Az átlagember (és az átlagon felüli is) ,honnan
fogja tudni, hogy m e l y !i k i s Іt é z m é n y n é v u ,t ó ,t a g j t írjuk
nagy kezdбbetű ve'1, amikor szinte mindegyiket 'használjuk rövidült alakjaiban is?
Az eseményneveket általában (tehát ikivéte l nélkül;
kis ezdбbеtűvel kellene írnunk és íratnunk. Ha ugyanis a szovjet kivételek .megmaradnának, el őbb-utóbb kialakulnának a jugoszláv lkivételek
is (az itteni magyar gyakorlatban), noha e tekintetben a szerbhorvát Pravapis szintén a kis kezd őbetűt javasolja, mégpedig kivétel nélkül.
~

A •r e n d e z v é n y n e v e k írásmódjára vonatkozólag nincs meg
külön szabályunk. Ami utalás van (f őleg példákban), abból .a kis kezd őbetűs írásmód ,következik. A gyakorlatban pedig szinte kizárólagos a
nagy kezd őbetűs jelölés. Akárhogyan dönt is a Helyesírási Bizottság,
megvan a 'szüikség az alapos, egyé r t e 1 m ű fogalunazással megírt szabályra. (L. AkH. 1954. 124.)
Ezt a szabályt vagy úgy kellene ,módosítani, hogy változatlan tartalommal, de kimondottabban fogalmazunk, s a szabály jelenlegi példáit
kissé kib$vítjük, vagy úgy, hogy a r оndezvények (típuson túli) egyednevére vonatkozólag a nagy kezd ő betűk (stb.) mellett foglalunk áldást —
külö:n szábályban.
.

A Kossuth Rádióban ',hallottam: „Megrendezték a Bábolnai Napok
Nem tudom, jбl írtam-e le de a szöveg akkor is ide g e a ii l
hat, hogyha kis kezd őbetűvel írjuk le.
Léteznek ezek a rendezvénynevek, ez tény. De m e g fog ,a 1 m a z ás u k é s 1e j e g y z é s ü ,k nyilván idegen helyesírások mintájára történik.
(Ugyanilyen szellemben, s ugyancsak divatból, a Magyar Sz бban smár ezt
'79 et."
-

—

,

.
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is olvashattuk egy-,két évvel ezél đtt: „Megkezd ődött a Májusi Játékok.")
S mivel rendezvények egyre gyakrabban születnék, többfélek is, id бszerű
lenne segítséget nyújtani tanácosal is, példákkal is a m сgnevezésmódjára és a név lejegyzésére.
A rвnd'ezvénynév, mint itt is, gyakran tartalmazza a .megrendezés é vs z á m á t is. Nincsen-e analógia már erre a divatos éljárásra? Fegyvertípus, repül őgépmodе11, autó- vagy magnetafonmárka stb.? Persze, azért
lényeges ez, mert nemcsak az kellene, nemcsak az Tenne kívánatos, hogy
valamilyen írásmód szabályba legyen foglalva, hanem hagy az ne legyen
vé'lethn vagy akármilyen, tehát hagy az nyélvünk és írásrendszerünk
szellemében véglegesüljön.
AkH. 1954. 130. — Egyekét szó (beékelésével le kellene sz űkíteni
a szabályt. Megszólítás ugyanis lehet a 1evé1 vagy okirat elején is, a
szövegében i's. Az írás .élején k i an e l t megszólításra a 130. szabály tartalmát lényegébсn változatlanul lelhetne vonatkoztatni. тéhát: „Hivatalos iratokban és levelekben ,nagybet űvel kezdjiik a z írás ,e 1 e j é n kiemelt megszólítás els ő szavát és minden főnevét ..." stb.
A szabály végéhez pedig ezt kellene toldanunk: „A szöveg bel s ej é b e n azonban csak a megszólított személyek .nevét helyettesít ő fő
nevet vagy személyes ,névmást írjuk nagy kezd őbвtűvel: Kérem đnt
Kérem a kedves Kartársakat ... Értesítem a Tanácselnök elvtársat
vagy: Lrtesítem, Tanácselnök elvtárs, hogy ... Ha a Tanár úrnak iэ
megfelel... Tudja, Pista bátyám... stb.
Ezzel a ,differencialással a 131. szabály ,föl'öslegessé válna, tö rölhсtnénk.
.. .

.. .

~

Az AkH. 1954. 135. szabályánák végén lev ő utaió számok közé
kellene még írni a 390.-ot, mivel ez .amannak folytatása.
A KÜLUNfRAS ÉS AZ EGYBEÍRÁS
A Hвlyesírási és tipográfiai tanácsad б 36. oldalán .többek .között
ez
szerb-horvát—magyar szótár
szerb-horvát társalgó
A Levasiсs—Surányi-féle kéziszótárra viszont így írták föl:
Szerbhorvát—magyar kéziszótár
A Hélyesír.ási & tipográfiai tanácsadó szójegyzékében .az említett részt
így kellene javítani:
szerbhorvát—magyar szótár
szerbhorvát társalgó
szerb-horvát lakosság (szerbekb ől ,és horvátokból álló ...)

...
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A „szerbhorvát" szó történelmi fejl ődés eredménye, az általa jelölt fo galom önég inkabb. Egyetlen délszláv n y e 1 v megnevez , ésére szolgál,
mely .a szerbek, a horvátak, a momtenegróiak és a 'bosznia hercegovinai
muzulmánok anyanyelve, t вhát négy nemzeté. Mivel a „szebb" ,és a „horvát" nem Ikizárólagas je15161 annak, hogy az össz вtétel'ben jelölt nyelvet
kik beszélik, a köt ő jeles („szerb-horvát") írásmódunegtéveszt ő lenne.
Az alábbi példák szemléltetik a fogalmat, hogy elhatárobhassulk a népnevвkbđl (nemzetnevekb ől) alkotott kapcsolt méllékneve ~ktől.
szerbhorvát nyelv, irodalom, kiadvány, nyelvtan
szerbhorvátul beszél
szerbhorvátból fordít
szerbhorvát—magyar szótár, kölcsönhatások
szerb-horvát lakosság, turisták
szerb-magyar tanulók, néptáncok, népszokások
szerb—horvát kapcsolatok
szerb—macedón határ
szerb—montenegrói történelmi barátság
horvát—magyar gazdasági tárgyalások
Célszer űnek, de elvszer űпek is tartanám, hogy a több elemb ől 11ó
alalkulatot jelöl ő mielléknevet összerételdel többelem ű nвk írjuk következetesen. Tudniillik a Helyesírási és tipográfiai tanácsadó .elején különírva
találjuk, aztán végig egybe (108., 131., 132., 141., 142. oldal). És már
A magyar helyesírás szabályaiban is e g y b e í r v a s z e r epe 1 a szó
(Aki. 1954. 258.). Az egybeírást kellene alkalmaznunk a több elő tagú
egyéb e s e x ik b e n i s: többtagú, többnapi, többszavas, többórát,
többszín ű stb.
-

Az egynéhány és a valahány utótagú számnevéket köt őjel nél
kül, egybe Ik e l 1 e n e írnunk, mert nyilván nincs oka ,köt őjelezésre (Tipagr. 18. és 40. oldal). Tehát:
-

-

tizenvalahány
tízegynéhány
huszonvalahány
húszegynéhány
harmincvalahány
harmincegynéhány
százvalahány
százegynéhány
A valahány utótagúak gyakoriak a Vajdaságban; az él őnyelvben különösen, de irodalomban is el őfordúlnalk, méghozzá egybeírva.
-

Tipogr. 61. oldal 2. d. — A tkötőjeles, de csak utótagjában toldalékolt !mellérendel ő összetételek közé tartozik a szoba konyhás, urá'--altaji példa. Érdemes tudnunk róluk, hogy ezek ,már t 0 1 d a 1 6 k 0 1 t a k,
-
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további bővítésüket •tehát eszerint kellene bevezetni a szabály szövegében: „T j a b b toldalékkal: szoba-konyhásat, urál-altajiak stb. (Mert:
szoba-konyhá+s+at, urál-altaj+i+ak.)
Tipogr. 61. oldal 2. e. — Pár 'h u z a .mos ért e l m ű, kett ős
ízneveket ne nevezzünk „ellentétes"-nek, mert az félreértésre ad okot. Az
ellentétek ugyanis kizárjak egymást: amii magas, nem ,alacsony; ami színes, nem színtelen. Viszont a kávé egyidej űleg lehet édes is, keser ű is,
a ,meggy édes és savanyú, a palacsinta s бs ,és , édes.
M i nek .a l a p j á n írjuk egy .b e a javítóm űhely szót (Tipogr.
65-66. oldal)? Nem olyan szerkezet-e ez, mint följebb a B/I. jelzésű ek
(Tipogr. 65. oldal B/I.)? Ilyenek: hasító szalagfűrész, szélez ő körf űrész,
vastagoló gyalugép, rabló hadjárat. Ha nem ide tartozok, azt meg kellene okolni. Oda mindenesetre nem való, .ahol van. Vagy éppen a B/11.
jelzésű (egybeírt) kategóriába tartozik, melyhez a szerz ő nem talált péidát?
Tipogr. 66. oldal 7. A. c. — „KÜlönirjwk az anyagnévi jelz őt,
'ha ... c) a jelzett szó összetett szó: . . . bőr géphajtó szíj ..."
Az idézett példának nem felel meg az alapszöveg. I,tt a szíj a jelzett
szó, de ez inem összeteit t, ezért így kellene fogalmazni: „Különírjuk az anyagnévi jelzőt, ha... c) a jelzett szó összetett szó vagy magátian is már szókapcsolat alaptagja: .. bőr géphajtó szíj".
Tipogr. 48-49. oldal 9-10. szabály és 68. oldal 14. szabály. -A szemnévi előtagú összetételek és szókapcsolatok helyesírásának szabályait e g y é r t e l m ű v é kell tenni, mert így számos félreértés szárпΡnazhatik és származott is ;már bel őlük. Az -s, -i, -nyi, -ú, - ű lképz ős mell.éknevek ugyanis n e ,m á l .t a f á b a n a s z á m n e v e ik k e l alkotnak
összetételt, hanem csak a határozott t ő s z á m n e v e k k e 1. Tehát nem
összetételek általában a sorszámnévi el őtagú szerkezetek (harmadik havi,
negyedik osztályós, ötödik min őségű — AkH. 1954. 185.!), s .a kevés-sel
alkotott szerkezetek sem (kevés beszéd ű — HTSz.). Ezért .az említett
szabályokban a „számnev"-et mindenütt ki ikellene javítani tőszámnév-re.
Tipogr. 48. oldal 9. szabály .és 68. oldal 14. szabály. — A fenti
szabályok folytatásában két javítanivaló is van. A „számnév -1- -kénnt,
-nként ragos fđnevek .kapcsolaté"- г& szól a két szabály, csakhogy ez
esetben is csupán t ő s z á m n é v r ő l lehet szó, ,és csak az -nként to.ldalékról (harmincpercenként)! A -ként toldalék t éve d é s b ő 1 k e r ü 1h e t e t t ide: nincs rá egy példa sem, nem is lehet.
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Tipogr. 69 70. oldal 18.
A Helyesírási Bizottság 1961. június
5-6n hozott egyik határozatában többök között ez áld: „A család és a
ház szót csak az uralkodóházakat je0lö л5 esetekben írjuk köt đjeldel
Más esetekben különírjuk đket ..." S ugyanezen forrásban (23. oldal) a
badacsonyi Kisfaludy ház kötőpellel szerepel. Minthogy a fenti szabálqból az ,következne, hogy itt is dinasztiáról van szó, változtatni kellene
a szöveg megfogalmazásán, hogy •e g y é r 'tel ,m ű legyen. Talán így: „A
család szót & ,család' értelemben a ház szót osak az uralkodóházakat
jelölđ esetekben írjuk köt đj ell,в1. Ugyanad,ko.r ;épület' jelentésben a híz
szót mindig köt őjellel kötjük a családnévhez."
Azt hiszem azonban, még célszer űbb lenne (nem látom akadályát)
megszüntetni a dinasztiamegnevezés kivételezetts é g é t. Tehát e 'helyett: „Árpád-ház, Habsburg-ház; de: Buddenbrook
ház" — így lenne jobb: „Árpád ház, Habsburg ház, Buddenbrook h.јz
(dinasztia, család); de: Kis f aludt'-ház, Pet ő f i-ház (épület)."
—

-

...

-

~

AkH. 1954. 164. — A szabály szövegét módasitanii kellene, hogy
megfeleljen tartalmának. Jelenleg ugyanis így áll: „Ha az igeköt ő és
a vele kapcsolatos ige között imég egy vagy több más szó is van ..."
Mivel az igeköt ő a fölsorolt öt példa (közül csak egyben tartozik
„igé"-hez, helyesbíteni kell .a szöveget így: „Ha az igeköt đ és a vele kap.;sol•atas .i іg e n é v vagy ige között még egy vagy több szó is van.. :'
AkH. 1954. 209.
A szabályhoz e 11 e n p 61 d á k a t is kellene
írni nyomban, hogy azokkal szemléltetssük: nem mindig írjuk egybe, s
itgy mást jelent az úgyis, úgyhogy, úgymint, csakhogy, hogyha; ső t esetleg a jóllehet, miközben, miután is szerepelhetne ikülönírva is, más jelentésjelöl.éssel. Vagy legalább ebben a szellemben .kellene fogalmazni a
szabályt.
—

.

Helyesírási tanársodó szótár 553. oldal: ötöd f élszáz.
A száz
összetett jelz ő jét külön kellene írnunk, mert így nincs összhangban a fél
utótagú szántnevek paradigmájának többi tagjával. S mert az egybeírást
külön nem is indokolja semmi. (ČOtöd fél száz = 450).
Egyéb példák a HTSz.-ból : másfél ezer kis (462.), harmadfél ezer
—

-

(193.); f él száz, félezer, félmillió; harmadfél, negyedfél, ötödfél, hatodfél

stb. — Amint látjuk, a fél utótagú összet бtel nem .kapcsolódik a kerek
számokhoz, a magában álló fél azonban velük összetételt alkot: harmadf él ezer, de: félezer.
A fél utótagú szántnevek szabalyos paradigmát alkotnak tized f él ig:
-

-

-

másfél, harmadfél, negyedfél, ötödfél, hatodfél, hetedfél, nyolcadfél, kilencedfél, tizedfél. Hogyha ez a, fél utótagú összetett számnév kerül kerek szám (száz, ezer, millió, milliárd) elé, nem írjuk egybe vele:
-
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másfél száz (=150), harmadfél száz (250), ötödfél száz (= 450), hetedfi'! száz (650) stb.
másfél ezer (=1500), harmadfél ezer (= 2500), nyolcadfél ezer (7500)
stb.

másfél millió (=1 500 000), harmadfél millió (2 és fél .millió) stb.
másfél milliárd (egy és fél milliárd) stb.
A k ,e r ik s z á m o k s z á m ,n ,e v e i egyéb ,esetekben is alkotnak szó-kapcsolatot (különírt szerkezetet) ,mennymségj е lzős előtagokkal. Tekintsiјk
át ,röviden!
EGYBEfR JUK :

félszáz, egyszáz, kétszáz...; harmadszáz, negyedszáz
félezer, egyezer, kilencszáznyolcvanhétezer ...;
harmadezer, negyedezer
félmillió, egymillió, kétmillió ...; harmadmillió
félmilliárd, egymilliárd, kétmilliárd ...; harmadmilliárd, negyedmilliárd
.. .

.. .

.. .

.. .

KOL ĆONfRJUK:
másfél száz, nyolcadfél száz; egy és fél száz, hét és fél száz; egypár
száz, néhány száz, sok száz, több száz
másfél ezer, negyedfél ezer; egy és fél ezer, három és fél ezer; egypár ezer, néhány ezer, sok ezer, több ezer
másfél millió, ötödfél millió; egy és fél millió, négy és fél millió;
egypár millió, néhány millió .
másfél milliárd; egy és fél milliárd, sok millárd
. .

49) Fábián Pálnak a Magyar Nyelvbon megjelent tanulmányrészletére
(A twlajdonnevek írásá л.ak kérdései I. — 1979. 2. szám) most nincs módomban általánosan is reagálni. Nagy figyelmet érdeml ő munkájá nalk csak
egy markáns tételére teszek (1het, hogy nem eléggé megalapozott és kiérlelt) megjegyzést .kérdés alakjában.
A tkötőjeles Madách Imre szobor frásm бdjával szembeál lftott Madách
Imre szobor .alakulatnak különírása i .n d o ,k o 1 t a b :b e vajon, mint a
Madách Imre szerű alakulaté lenne (vagy: Madách Imre f éle)? Igaz, hogy
a -szerű (és a f éle) csali ,képző , de amennyire az emlékm ű nem Imre szobor, annyira Az ,ember tragédiájához hasanl б mű nem Imre szerű. Ezért
érdemes elgondolkodnunk azon, hogy célszer ű lesz-e áttérni a 'köt őjei.es
forma teljes megtartása ,helyett a rész l e g e s különírásra: Madách szobor, de: Madách Imre szobor.
Az említett ,kérdésnél is el gondolkadtat6bb egy .logikusnak látszó feltevés. Ha a Madách szobor frá smбddal párhuzamosan alkaimaznánk a
Madách Imre szobor vagy, mondjuk József Attila szobor formát, akkor
~

-

~

-

-

-

-

-

-

-

~

-

~

. . . HELYESfRASUNK RENDSZERÉRбL

1 і95

a birtokviszony-szer ű a1 а kurа t írásmódjában (nyilván
nem eléggé szükségszerven) kiegyenlít đdne az érte 1 m e z ő szer ű a 1 a k u 1 a t o k írásanódjával, vagyis így-valahogy:
József Attila szobrot
Horvát János elnököt; Weörös Sándor költőt; Latinovits Zoltwn
színm űvészt; Buenos Aires f ővárost; stb.
50) Nem egészen meggy őzően, de úgy t űnik, hogy az egybeírt mindenekel őtt és mindenekfölött analógiájára egybe kellene írnunk a többek
között névutós alakulatot is (amazok is névutósak). — És talán (de egészen más .akbál) a de hát szókapcsolatot.
A magyar tulajdonnevek írása
52) A „tulajdonnév" fogalma a 'leíró nyelvtanban f őnévi alkategória,
szófaj neve, egyetlen szó grammatikai m űfaja.
A f ö 1 d r a j z i né v nem mindig egy szóból á11: ikett б , három vagy
nyolc szó kapcsolata is lehet, gondoljunk csak az államnevekre vagy az
utcanevekre! Ezérx a helyesírási terminológiában ajánlatos lenne megszüntetni .a „tulajdannév" kett ős 'használatát.
Az rendben van, hogy a Duna, Szabadka szófajilag tulajdonnevek. De
már a János dülő, Kossuth utca olyan .egyednév, mely egy tulajdannévből és 'egy közné иből •11; a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság
pedig házam .melléknévb ől ,és egy köznévb ől. És így tovább. Persze, j elent sta.rtalmu.k szerint ezek is egyedneveik: egyedfogalmat
jelölnek több szó segítségével.
A földrajzi nevek és megjelölések írásának szabályai cím ű fejezetben
(Tipagr. 105-198. oldal) — de ,bizonyára általában is a helyesírási szakirodalomban — .a „twlajdo.nnév" (els ő dleges) szófaji jelentésében dominál,
de amikor a nagy kezd őbetűs :kategória egészér ől van szó (akárhány
szavas szerkezet .is az), szintén „tulajdonnév" elnevezéssel szerepel az
alakulat. Nézzünk példát!
„A ifö.ldrajzi nevek... mind tulajdonnevek." (Tipog.r. 108. oldal).
S a 94 oldalnyi fejezetben ezzel a jelentéssel nyilván nem is szerepel többször a „tulajdonnév".
„Az olyan földrajzi nevet, mely egy kéttagú — el őtagjában közszót, utótagjában ... tulajdonnevet tartalmazó — összetett földrajzi névből ....és egy eléje járuló ... közszóból tev ődilk össze, a következ őképgan írjuk ..." (Tipogr. 121. aljdal 18.)
Attól eltekintve, hogy gramanatikáink sem rendezték még .ezt a kérdést,
leszögezhetjük, hogy szóikapcsolatnak, szerkezetnek ninc s e n szófaj a, hanem csak a szerkezetet alikat б elemeknek (tehát
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nem összetételrol, hanem szerkezetr đ l, szókapcsolatról van szó!). S az
más kérdés, hogy .a szerkezetek egy része (szólások, ,megnevezések ... ►
vehet !föl egy sz б érték ű, külön jelentést is, akárcsak a
szó, s hogy az wj jelentések némelyikével egyedjelölést végzünk (ilyen
egyedek: Magyar Tudományos Akadémia; Szenezi Molnár Albert; Né-

met Szövetségi Köztársaság; Légy jó mindhalálig; Az ember tragédiája,
stb.).
52) AkH. 1954. 258. — A szabály szövegét pontosabbá, példatárát
teljesebbé kellene menni. Kb. igy:
„Az egye le m ű -i végű helységnevekb ől való -i képzős, kis kezdőbetűs származékok végén egy i-t írunk. Az Almádi, Némedi, Oroszi, Tamási; Batumi, Gori, Helsinki, Pompeji, Čortanovci, Herceg-Novi; stb.
helységnévből képzet tmelléknév tehát: almádi, némedi, oroszi, tamási;
batumi, gori, helsinki, pompeji, ćorta Пovci, herceg-novi; stb. — De: Almádiig, Helsinkiig, Herceg-Noviig stb.
A többe 1 e m ű -i végű helységnevekből valб -i képzős, nagy kezdőbetűs származékok végéhez köt ő je1.le1 kapcsoljuk az -i képz őt. A New

Delhi; Kaštel Stari, Veliki Zdenci, Novigrad Podravski, Most na So ći,
Sveti Petar u Šumi, Šempeter v Savinjski dolini stb. helységnévbđl képzett melléknév tehát: New Delhi-i; Kaštel Stari-i, Veliki Zdenci-i, Novigrad Podravski-i, Most na So ći-i, Sveti Petar u Šumi-i, Šempeter v
Savinjski dolini-i stb. — De ugyanezek rövidebb alakjwkban egye_ em ű e k k é n t visebkednek: delhi; kašteli, zdenci, novigradi, mosti, šempeteri. — Еs más eset: New Delhiig; Kaštel Stariig, Veliki Zdenciig, Novigrad Podravskiig stb.
Hogyha pedig a tővégi i hangot nem i betű jelöli, az -i képz őt mindig
kiírjuk: Vichy — vichyi, Karlovy Vary —Karlovy Vary-i, Belo Horizonté — Beli Horizonté-i."
53) Az AkH. 1954.-nek ez .a fejezete is érinti az i d e g e n t u l a j d o nn e v ik tárgyalását, nemcsak a köveákez ő. (Lásd 243., 248., 254., 258.)
Talán meg lehetne szüntetni ezt akett ősséget.
54) Ússze kelilene hangolni .a. helyesírási tanácsaktit mindenekel đtt
ugyanazon forrásban.
A Helyesírási és ,tipogrfiiai tanácsadó különírást tanacsol a Margit híd
(és .a többi hid) írására a 132. oldalon, de köt őjellel íratja a Pető f i-hid-at
a 222. oldalon. Kell-e az a ik e .t t ő s á g , hogy ugyanazt térképen külön,
folyбszövegben köt őjell,el írjuk? (Tipogr. 132. oldal, lapszéli jegyzet lent!)
~

55) Azt hiszem, nem •ártana szabályban kimondani valahol, hagy a
k ö z n é v i b e c e n e v eke t nagy kezd őbetűvel irjuk-e. Tehát: Apu,
Papa, Öcsi — vagy: apa, papa, öcsi?
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Egy-egy szб lk ő z n y e l v i jel e n
s e an e 1 l é gyakran fölvesz
tulaJdonnévit is: amikor e ,g y е d m e g n e v e z s r e :használjuk, s amikor a többi rokon egyedtől ezzel különböztetjük meg. Az így keletkezett
jelentest nagy kezd őbetűvel jelöljük. Igy •mandhatjwk és írhatjuk a következóket :
Sárospatak nem sáros patak, hanem város.
A Föld egyetlen holdja a Hold.
Európa egyik északi tengere az Északi-tenger.
Történelmünk a földközi tengerek közül a Földközi-tengert ismeri
legrégebb óta.
Magyarország egyik vígszínháza a budapesti Vígszínház.
A Föld egyenlít ője az Egyenlít ő. — S ez utóbbiból: az Egyenlít ő
hossza; az Egyenlítő táján; stb.
Közszói jelentése mellett a sz б fölvette az Egyenlítő alakban jelölt jelentéat. Igy annyira egyedi fogalmat jelölürLk vele, mint a Baktérít ő -vel
vagy az Északi-sark-kel. A Földnek konkmét részét. Ezért helyesirási szabályzatunk•nak tudomásul kellene vennie a helyesírási ,gyakorlatot, vagyis
hogy lé'tezik az egyenlít ő is, .az Egyenlít ő is. Hogy a nagy kezd őbetűs
Egyenlít ő-vel egyedfogalmat jelölünk: csak a Föld egyenlítđjét. Nemcsak
a geográfusok, hanem mindannyian.
'

AZ IDEGEN KUZSZAVAK ÉS IDEGEN TULAJDONNEVEK fRASA

Aki. 1954. 289. — Mint n e m n é m a b e t и s e t ki kellene
hagyni .a Ја;i-ban ,péld'at. Helyesen: Jasiban (1. Magay: Idegen nevek .ki-ejtési szátára 495. oldal).
A kínai nevek írására vonatkozólag a szabályzattál (Aki.
1954. 310.) 'tudatosan eltérni látszik a Helyesírási és tipográfiai tanácsadónak Mao teljes nevét közü đ két példája (28. oldal): Mao Cetung, Mao
Cetung-i. Ha ez nem elírás, akkor újabb szabáLlya1 hatálytalan tani kellett volna amazt.
Ha egy jugoszláviai földrajzi .név (Belgrád, Bosznia, Szabadka)
magyaros alakjához ;magyar köz sz 6 i e 1 ő t a g o a akarunk kapcsolni,
s így települést nevezünk meg, vajon ezt az el őtagot a magyar helységnevekanalógiájára (AkH. 1954. 243.) egybeirjutk az utótaggal (Törökkanizsa, бbecse, Kishegyes), vagy kötđjellel tesszük eléje (6-Kairo', ÚjDelhi)?
Szabadkától délre fekszik néhány kisebb település: Kis-Belgrád, KisSzabadka, Kis-Bosznia; és Belgrád mellett a szeréunségi oldalon épült föl
Új-Belgrád, melyet ma Belgrád részének tekintürnk. Nyilván n e im e g y
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e s e t a !kštféle településnév, de írjuk-e ezt is, amazokat .is így, köt őjellel, vagy egyikfajtát, ill. rr !indkettőt egybe? (Akkor így lenne: Kisbelgrád, Kisbosznia, Kisszabadka.) Az Új-Delhi (Tipogr. 30. oldal) írásmб dja .alaapján az (Јj-Belgrád valószínű, •dha ezzel szemben áll Kispest
és Újpest írásmódja, .ezek a nevek ugyanis ma szintén v á r o s r ész t
jelölnek, s „A városrészek összetett nevét egybeírjuk" (AkH. 1954. 245.).
~

Tipogr. 124. oldal 27. — A földrajzi nevek és megjelölések írásának 27. szabályán úgy kellene módosítani, hagy megfeleljen a jelenlegi
gyakorlatnak. Í:gy szól: „Az idegen helyesírással írt idegen földrajzi névhez járuló magyar földrajzi jelleg ű jelzőt kötőjellel kapcsoljuk ..." Ebből t ö r ö 1 n i kellene három szót: „idegen helyesírással írt". A 27. szabály példádhoz ugyanis odasorolhatjuk ezeket: Új-Delhi, б-Kairó, ÚjBelgrád, melyek — hacsak máshová nem tartoznak — érv é n y t e 1 en í t d k a &ёПti dnegszorítást.
Ugyanitt a 26. szabályban is fölösleges megszorítás az,
hogy a megnevezés el őtagjaként szerepl ő idegen szó idegen helyesírású-e,
miként ezt az itt felsorolt példák nyomban bizonyítják is. A Tüb-Karagan-fok és a Szerdce-Kameny-fok egyértelműen magyar helyesírásúak,
mivel átírt nevek. Továbbá idetartozik a Kaszpi-tenger, aBajkál-tó, a
Tajmir-félsziget stb.
A Helyesírási és tdpográ+fiiai tanácsadó szótári részében a Helyesírási
Tanácsadó Szótár kaspi-tengeri v. kaszpi-tengeri példája helyesbítve van
Kaspi-tengeri v. Kaszpi-tengeri alakúra. Azt hiszem, h a t á 1 y t a .1 a n ft a n i kellett volna ugyanígy ugyanitt a HTSz. ,többi idetartozó példáját is, mint amilyenek: „michigan-tavi", „bajkál-tavi" stb. (helyesen:
Michigan-tavi, Bajkál-tavi ...). Ezek az -ai képz ős .melléknevek ugyanis
me,górzi+k a nagy +kezd ő b.et ű t, akárcsak az ilyenek: T'

sza-parti, Duna-ági.
A szóvégi a, e, o .nyúlásának jelölése egyes toldalékok el őrot n e mc s a k a f ö 1 d r a j zi nevek írásszabályai !közé tartozik, hanem általában érvényes lehet a magyar szavakra és az idegen szavak többségére
(Tipogr. 145. oldal E/32.).
A hangzónyúlási szabály nem minden a, e, o végű idegen szóra érvényes, ezért a .követékez ő .m e g s z o r í t á s s a 1 kellene ajánlania magánhangzó megnyúlásának jelölését: „Egyes magyar toldalékok el őtt az idegen közszavak és tulajdonnevek t ővégi a, e, o hangját is megnyújtva ejtjük és írjuk, h o g y h .a e betűk magyar olvasata is a, e, o. Pl. Montevideo: Montevideo'ban, montevideói; de: Örebro (ejtsd: őrebru) : Örebro~

baп, örebroi.
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63) Némalyuk idegen földrajzi (és nemcsak ,földrajzi) .név a é v e 1 őv e l vagy e 1 ö 1 j r ó v a l kezd ődik. „Az ilyen esetekben a névelíít
vagy .az elöljárót .is, meg a tulajdonképpeni nevet is — az átadó nyelv
helyesírásának rendszerint ,magfelel ően — nagybetűvel kezdve írjuk: La
Spezia, Le Havre ... stb." (TÜpog. 196. oldal.) Ebben a töredékben a
rendszerint szót át kellenetenni a nagybet űvel kezdve elé, mert í g y azt
jelenti, hogy nem mindig követjük az átadó nyelv helyesírását, pedig
nem e r r ő I v a m s z ó! Mundig követjükk, s éppen •ezért csak rendszerint (=nem mindig) írjuk nagy kezd őbetűvel az ilyen neveket. Att61
függőeл, hogy az eredetiben 'hogyan á11. P1. a holland kanmány székhelye kis kezdőbetűs: 's Gravenhage (ejtsd: szhrávnháhe), ami magyarul
Hága. Tehát: „ ... az átadó nyelv helyesírásának imegfelel ően — rendszerint nagybet űvel kezdve írjuk..."
64) ALlást kellene Meglelni abban is, hogy imit t e k i a t s ü n k n ém a bet ű nek. Nyilvánvaló, (hogy a ,magán- és mássalhangzókat jelöJ ő
t ö b b j egy ű betűk elemeit nem tekintjük annak, de egy-jegy szóalakban nem mindig <nyilvánval6, hogy egy bet ű része-e az 'el őző betűnek,
vagy néma bet ű . Pl. a Lons le Saunier , (Tipogr. 196. oldal) valóban úgy
toldalékolandó-e, hogy a szóvégi r-et néma bet űnek tekintjük, vagy pedig
az -er bet űkapcso latot (1. Magay stb.) az é hang többjegy ű jel ö1 ő e k é a t fogjwk föl? Ez elvi kérdés is, .érdemes útánanézni rendezésének. (Vö. még: Hernádi: He1yesírási önképz ő 198-199. oldal stb.)
.

-

-

'

65) AkH. 1954. 294. — A szabály k i v é t e 1 t tesz az orosz nevek
átírásában Sztalim nevével és a -grád utótagúakkal. Nyilván a grád
ut&tagúaik (téves) analógiájára moráljuk a Helyesírási és tipográfiai tanáсsadó 38. oldalán ékezetes á-vala Titograd szót. Miért? Ennek nincs;
köze az orosz nevekhez. N e im á .t í r t n é v, a e m i s hagyom án y o s. De ha átírt lenne is, macedónból p1., az orosz nevek kivételez ő
szabálya nem vonatkozhatna rá. Ez a név !1 a t i n b e t ű s ír á s ú mint
a többi nem hagyományos szerbhorvát és szlovén földrajzi név. Föltételezhetünk egy tucat grád utótagú nevet. Ezeket vajon féiig magyarosan,
félig eredeti írásmód szerint írjuk? Llyenek: Ivanié Grad, Šarengrad,
Starigrad, Ivangrad, Biograd, Danilovgrad, Dravograd, Dimitrovgrad
stb. És ilyen Szlovéniában <és Macedóniában Grad, valamint Macedóniában Sztori Grad.
Az említett szabály tehát nem vonatkoz<tatható a nem
o <r o s z neve ,k r e (ott sem látom eléggé indokoltnak, kivéve a hagyományosnak itekinthet&ket). Tehát nemcsak .a latin bet űs szlovén és szerbhorvát nevekre nem, hanem a :maced&n!ból átírtakra sem.
Más kérdés az e1 v á 1 a s z t á s u k, de ikönnyebb lesz, ha araár itt
szбhшk róla. A tulajdonnévi vel őtagúakat az összetételnél választjuk el;
~

-

,

-

-
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Lenin-grád, Tito-grad. Ltt meg kellene toldani a mindeddig leírati.an
szabályt (v5. AkH. 1954. 332.) azzal, hogy a k .kor i s érv é n y e s,
hogyha a tulajdonnévi elem végz ődése megváltozva került az összetett
földrajzi névbe: P1. Volga — Volgo-grád, Drava (magyarul: Dráva)

—

Dravo-grad.
A szбelemzés (?) elvét alkalmazzuk egyes idegen szák írásmódjában, e l t é r v e a szó k i ej t é s é t ő 1: Muszorgszkij (nn.uszonkszkij),
Merezskovszkij (mereskafszkij); absztrakt (apsztrakt), adhézió (аt+hézió).
De .аkárm!ilyen címen van 1s Jelen ortográfiánkban ez az eljárás, ezt szabályban kellene rögzíteni, mert így ell сn~timandás és zavar keletkezik a
helyesírás-tanulásban. Ugyanígy: afgán (avgán), Buddha( 'butha), obsit
(opsit), affrikáta (afrikáta) stb. Talán csak azt kellene kimondanunk,
hogy neon a kiejtett hangokat írjuk 1e, hanem az átadó
nyelv betűit írjuk át. Persze, néhol ez som lesz elég, mert :a Magnyitogorszk, Ogyessza típusú szav a~kban jelöljük a lágyítást is!
.

A görög hehezetes p, t, k átírásában, úgy 1átom, több ellentmondás született. A magyarban nincs hehezetes hang, ennélf o g v a i 1 y e n b e t ű s e m, ezérx (s nemcsak ezért, hanem a kiejtésük
miatt is) logikus lett volna a hangzásban hozzájuk legközelebb álló m ag y a r h a ti g o k b e t ű j v e 1 átírni őket, azaz vagy egyszer ű p-, t-,
k-val, vagy .a ph, th, kh bet" apcsalattal. Az ilyen szavak elválasztásának jelenlegi módjából viszont :az következik, hogy a .hehezetes hangok
átírásában egyik megoldásra sem ikeri.ilt sor, hanem a ph, th, kh „kétjegyű" betűként viselkedik (tudniillik így választjuk $1 őket: Démoszthenész, Ar-khimédész — e helyett: Démoszt-hereész, Ark-himédész).
Igaz, hogy az orosz „scs"-t is ekét bet űvel írjuk át, csakhogy az a magyarban k é t be t ű k ént is viselkedik: Hrus-csov, nem pedig: Hruscsov. Minthogy a ,magyarban olyan kétjegy ű betű nincsen, mint a ph,
th, kh, ez a .megoldás nem lehet összhangban helyesírásunk jelenlegi 10gikájával. (Nyilvánvaló, hogy demag бg okoskodás lenne úgy érvelnünk:
„Az Is logikus, csak egy .másik logikán alapul." Igy ugyanis minden ellenumandásra, következetlsnségre Találnánk „magyarázat"-ot.)
Véleményem szerint írá s é s e l v á l a s z t á s kérdésében az alábbi
két megoldás egyike lenne logikus.
Démosztenész, elv.: Démosz-teaész
Arkimédész, elv.: Ar-kimédész
vagy még inkább:
Démoszthenész, elv.: Démoszt-henész
Arkhimédész, elv.: Ark-himédész
Az Arkimédész-, Démosztenész-féle írásmód nem lenne precedens
nélküli a tnа4gyar ortográfiában, hiszen az orosz palatális l-et is olyan

HELYESfRASUNK RENDSZERÉRóL

1501

hanggal írjuk át, amely az á+tírand бn kívül szintén megvan az oroszban,
azaz tírásako г nem ikülönböztetjüik meg egymástól
a ékétféle orosz l-et: Lomonoszov, Lermontov.
Hogyha a fönti logika szerint nem tudjuk, esetleg nem kívánjuk megoldani az elválasztás, +illetve .az átírás kérdését, akkor s z a b á 1 y b a n
k e 11 e n e kimondanunk, hogy a görög nevek írásában az elválasztás (és ' а kiejtés?) szempontjából nem tekintjük két bet ű nek a
ph-t, th - t, kh -t hanem k i v .é t e l e s e .n „kétjegy ű"-nek. (Ugyanis írásrendszerünk logikájából nem ez következne.)
S még valamit a hehezetes be пΡíkről! A ph-val jelölt görög nevekben,
úgy tapasztaltam, .nemcsak ,hehezetet .nem •ejtünk, hanem általában (?)
f -et mondunk: Arisztophanész (risztafanész), Szophoklész (szafoklész),
Pheidiasz (feidiasz), Szapphó (szaffó) stb. Ezeknek tehát •n e :m c s a k
e l v á :l ,a S z á s a nem f o g ik u s, hanem azatírás unódja sem látszik
annak.
Ha továbbra is ,meghagynánk az f hang jelölésére a ph betűkapcsolatot (ejti-e valaki is ph-val, iill. az ,kívánatos-e, hogy úgy ejtsék színészaink, pedagógusainak?), akkor a z á t írás s z a b ó 1 y á b .a +n j e l i zn ü n k k e 11, hogy e takintetben feltérünk a magyar +kiejtést ől.
Kissé úgy .tűnik, a ph - s jelálésmбd .a latin a l a k o ik b ó 1 került át
a fonetikusba. Csakhogy a 'latinos írásmódban egészen .más ortográfiai
szerepe volt számunkra: ott az .idegen írásmódot .a szó egészébe n
vettük át a latinból.
,

Nem kevésbé latinos re g o l d á sna k tekinthetjük a görög

(k-sz) hangkapcsolatnak x-szel való jelölését. Vajon csupán azért írjuk
így, mert a görögben egy 'bet ű jelöl +két hangot? Az oroszban is egy bet ű
jelölü többek között a s-cs-t, a Hruscsov nevet mégis Hrus- csov - ra tagoljuk elválasztáskor.
Mivel a magyar hely.esírásb а n a (ksz) hangkapcsolatn a k m á +r v a n j e .1 ö 1 ő j e, a ksz ,bet ű .apcsolat, pl. fekszik, indokolt
lenne Prakszitelészt, Anakszimenészt, Kszenofanészt, Hipponakszot
írnunk. S akkor a szó magyaros elválasztása sem ütközne akadályba. —
Ahogyan a „eszi" bet űt psz - re írtuk át, elvben úgy kellene eljárnunk a
görög „kszi"-vel is ksz - re átírva.
.

Minek a hehezetes а t í r á s, ha n e

e j t j ü k héhezettel ezeket:

Ghana, Thaif öld, Karthágó?
Nemcsak azt kellene szabályba foglalni, hogy a m a g á n h a a g
zót jelöl ő többjegy ű bet űt szóelválasztas+kor neon választjuk
szét alkotójegyeire (Tipogr. 71. oldal 25.), hanem ezekre is vonatkoztatnunk kellene azt, hogy a t 0 1 d a 1 é k 0 1 á s szempontjából „nem vesszük

HID

1502

úgy, mintha a végükön néma bet ű volna", azaz ,,.az ezekre... végz ődő
idegentulajdon- és І közn,evekhez ,kötójel nélkül kapcsoljuk .a kiejtett
alakjuknak .megfelel ő ragokat" (тipogr. 53. oldal 21.: a •mássalhangzót
jelölő .többjegyű bet űkrő.l). (Ltt csak mellesleg jegyzem meg, hogy n e mc s a ik a r a g ok a t kapcsoljuk !hozzáju'k így, hanem .p1. ,a többes jelet iis!)
Vagyis: általános ,szabályba kellene foglalni, hogy toldalékolás és clválasztás tekintetében a t ö b b j e g y ű e .k egyetlen b et ű kén t v is .e 1 k e d n e k, akár magánhangzót jelölnek (Rousseaunak, elv.: Rousseau), ,akár imássa'lhangzót (Bachot, elv.: Ba-chot).
A többjegyű , magánhangzót jelöl ő betűvel végz ődő nevek toldalékolására vonatkozólag jelenlegi ,szabályzatunk c s a k k ö z vetve a d t an á c s Ot, vagyis úgy, hogy kimondja a néma b вtűsаk :kötőjeles taldalékalását (Aki. 1954. 289. és 401.). Ezért a forrásakban ingadozás állott
be, az általános gyakorlatban im,ég irnkább.
A HTSz. pozitív példája erre vonatkozólag: Anjouval, Anjouk (42.
oldal), de fölösl еges a kötőjel ezekben: Boileau-val, boileau-i (87. oldal),
Montesquieu vel, montesquieu i (489. oldal); Rousseau val, rousseau i
(616. oldal). — Elírásról van s z 6, mikérnt abban is, hogy a Mint
Blancon szóalakban (489. oldal) nincsen kötőjel a néma c után, noha
kellene.
A Helyesírási és tipográfiai 'tanácsadó már jelzi a t5b'bjegy ű, mássaі-hangzót jelöl ő betűk meglétét (71. oldal 24.) éppúgy, mint a többjegyű,
magárLhanzót jélöl ő betű két (uo. 25.), csak éppen az utóbbiak told a16 ik o 1 á s á r a nem ad tanácsot. (Megjegyzend ő, hogy itt az elválasztási szabályba ,két hiba csúszott be elírással! Nem: Breu ghel, hanem Brueghel; .és nem: Cha teau bri and, ihanem: Cha teaub ri and.)
~

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

AZ ELVALASZTAS
71) AkH. 1954. 331. — A szabály igen fontos és bonyolult tudni ,
valókat tartalmaz, de гnegfagadmazásában, példatárában egyértelm űbbé
és teljesebbé kellene tenni.
Rég .i e s í r á s ú nevek: Papp (pap), Széll (szál), Vass (vas), Kossuth
(kosút), Wesselényi (veselényi), Móricz( máris) Benczúr (bencúr), Bartha
(barta) stb. Az említett szabályban k é t fé le e l j á r á s vonatkozik a
„régies bet űk" elválasztására. Régies bet ű .az előbbi példákban a pp, 11,
ss, éppúgy, minta cz és a th (l. AkH. 1954. 12.), mégis a k e t t ő z é ssel k e Il e t k e z e x t e !k e t— ha rövid hangot jelölnek is — szétválaszthatjuk .sz бelválasztáskor: Pap pot, Szél lék, Vas se', Kos suth, Wesselényi, ;míg a többi r é g i e s bet ű többjegy űként viselkedik, azaz
csak együtt vihetjük át őket: Ben-szúr, Móri-szék, Bar-tha, Kossu-thot.
,

~

-

-

-

-
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С sszehangolásul ny'vlván elmaradhatatlan lenne rnindkét eljárást
„régies betűk"-re vonatkoztatni.

а

Az AkH, 1954. 331. szabályának egyik vonatkozását ipárhuzamba lehetne állítani egy .még nem szabályozott jelenséggel. Az idegen helyesí+rású idegen szavaikat kiejtésük szerint szótagoljuk ugyan, de cttől
eltérünk, hogyha a +kett őzött betű valamely szótag elején rövid mássalhangzát jelöl. Ugyanis az idegen ,közszavakra és idegen tulajdonnevekre is ,érvényes, hogy a kett őzött, mássalharugzát pelöl ő betűt szót a gh a'táron szétválasztjuk a k.kor is, hogyha a 'kett őzött bet ű
rövid mássalhangzót jelöl. Pl. Miller (imiler): Mil-ler; Hull (hal): Hal
lig; Russel (raszl) : Rus-sel angol nevek; Mann (man) : Man-né; Jellinek
(jelinek): Jel-linek német nevek.
Pontosabb kellene tenni atit a szabályt (Tipogr. 53. oldal 24.),
mely a magyar szövegben szerepl ő többszavas idegen nyelv ű szöveg elválasztására vonatkozik. Ugyanis n e m i d e ,g e n e +l v á l a s z t á s i
s z a b á l y szer ,i n t járunk el, hogyha a többszavas idegen szöveg
pusztan •egy többelemű személynév vagy imás megnevezés.
.

A ,már +köt őjellel taldalé+kalt mozaikszavakat akkor is ,elválaszthatjwk a kötőjelnél, hogyha ez nem szótaghatáron áll: TEJЕRT-et, NIKEX-es (Ti;pogr. 57. oldal 43.). Vajon 'ezzel nem nyitottunk-e
utat minden ,köt ő jeles t o l d a l é k ú szó ilyen elválasztásának?
Helyeselnénk-e a következ ő szavak elválasztását a +köt őjelnél?
42S en, Clermont-Ferrarid-ig, a „miért"-ek, a New York-iaknak,
a Mint Blanc-on, a II.-at, a IV.-esek, a szept. 27 eiről, 25 dkg-osak, a 4 6 25p esre stb.
A+kátihogyan tеkintjük jónak, ezzel ,a szabállyal fölmerült a többi
megválaszolandó kérdés is. A gyakorlatban ezek a jelenségek máris
megvannak.
-

-

-

A többjegyű, magánhangzót jelöl ő 'betűk visebkedésének szemlélhetésékor is érvényes az a szabály, hogy a Chateaubriand nevet n e m
a z össze ,t t e l h e l y é n választjuk el. Ezt nemcsak ihelyesbíteni
kellene, hanem tudatosítani is a Helyesírási és +tipográfiai tanácsadó 71.
oldalán (25. szabály), noha ennek helyes elválasztását már be is mutatta
a He1yesírás.i Tanácsadó Szótár a 106. oldalon. (A Helyesírási és tipográfiai tanácsadóban ugyanis nemcsak tévesen szerepel, hanem megtéveszt ő is, mivel éppen az elválasztás +módjt .akarja szemléltetni.)
Ugyanitt a 26. szabályt törölni kellene (Tipogr. 71. oldal). F 61 ö s 1 ig e s, mert a többjegy ű, magánhangzót pelülő betűkről és a néma
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betűktбl •más szabályok .már szálnak. Téves is, mert a Haydn a k é t
szó ,tagosak közé tartozik, akárcsak a Löbl, Krimi, Stróbl, midii,
Plzen, Krsti , Tvrtko, Potr, s ugyanilyen tfpusú, de .már hárоm szótagos a Vltava, Srbobran, Srbljani, Trstenik stb. És z a v a r it k e I t,
mert nem mondja ki azt, amit szeanléltet a Haydn (Kreml, Stróbl...)
típusú példával: a szótaga lko tó hang itt nemcsak a mag á n h a n g z ó. Pedig már a Kossuth Rádió is foglalkozott ezzel a kérdéssel a kieptés szamporntjáb бl, unéghozzá iilyen szellemben! A rádióadás
szerint Is fgy helyes a sz бtagolás Hay-dn, Hün-del , Lö-bl, Kre-ml, Str•bl, Pl-zen, Vrd-nik, VI-ta-va, Sr-bob-ran, Sr-zen-tié stb. (A fugaszláv
példáik nem a rádióadásból valók.)
Mindenesetre a Freud, Hobbes, Hume valóban egy sz бtagosak, ezért
nem tartoznak a Haydn tfpusúák közé.
77) Majd húsz évvel ezel б tt született az a szabály, mely „csak kivételesen" ja v asolja az etimologikus elválasztást az olyan idegen összetételekre vonatkoz бlag, anelyeknek csak egyik tagja használatos a
magyarban önállóan (Tipagr. 71. oldal 23.). Llyennek veszi a melodráma és a Leningrád szavakat töb:bek :között.
Mit értsünk a „csak kivételes" eseteken? A huszonötödik oldalon (Tipogr.) e szerint van elválasztva a jugoszláv és a
Jugoszlávia szó. Nem világos, ;miért kivételes ez, és melyek a többi kivételesek. És nem világos, miért nem kivételes, mondjuk, az Antarktisz,
amikor az Arktisz utótagot „önállóbban" Іћаѕzќljuk a magyarban, mint
pl. -szláviá-t a Jugoszlávia szóból. Hogyan kell alkalmazni ezt a szabályt, az a kérdés.
Továb!bá: Ha az átlagos magyar nyelvérzék számara elválasztáskar
fölibontandó a melodráma ,és a Jugoszlávia, akkor Imiért nem olyan a'
eserny ő vagy akár az ürügy? Hiszen fölbontjuk ezeket: visszér, tápérték,
védegylet, horderej ű stb.
Szabályba kellene foglalni, hogy az idegen neveket (természetesen
a magyar neveket .és közszavakat is!) a t ő be n lev ő k ö t đ j e 1 n é i
mindig elválaszthatjuk, vagyis .az ilyen szavakat v i 1 á g o s ö s s z e t
te 1 n e k tekintjük. Pl. Port-au-Prince, Champs-Elysées. Tehát olyankor
s z ó t a g h .a t á r o n van a
is, amikor a teljes szó 'hangsorában n e
kötőjel.
AZ ÍRASJELEK

Tulajdonképpen a kezd ő bet ű .a kérdéses, amikor a nagyköt őjel
,valam itől valameddig' viszonyú, kapcsolt neveket köx össze. A Helyesírási és vi.pográfiai tanácsadó 29. oldalán bizonyára ,elí rasból lett nagy
~

~

...
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M-es .a Moszkva—New York-i járat (helyesen: moszkva—New York-i
járat). Érdemes lenne •több ilyen típusú példát ,fölvenni a szótárba. P:.
washington—Buenos Aires-i, london—Rio de Janeiro'-i, belgrád—Stara
Pazova-i; New York—moszkvai, Buenos Aires—washingtoni, Stara Pazova—belgrádi; Peking—alma-atai, bécs—monte-carlói; alma-ata— Рekingi, monte-carló—bécsi; stb.
Amikor a nagy kö t ő je 1 a ,valarnitđl valameddig' értelmet kifejező szerkezetben sorszám é s szó vegyes kapcsolata között áll, a
szám után ki kell tennünk a pontot, így lenne ihelyes. E tekintetben azonban a Helyesírási és tipográfiai Manócsodában lev ő Helyesírási szabályok
c. !fejezet 34. pontjánaik utolsó szakasza kétféle példával kétféle e 1j á r á s M s u g a 11. .a: ... május 8.—Trento ... 'b: i. e. 752—i. sz. 456.
Ponthasználat tekintatében unindkét esetben egyféle eljárás kellene, és
az .a: példahibátlan. Tanácsos lenne egyértelm ű szabályt hozni erre v onatkozólag. Itt ugyanis ez nincs kimondottan szabályozva, csak .a példák
írásmódjából ered a kérdés. Azaz, úgy gondolom, n e m le n n e 'elég a
valószínűleg sajtóhibából ered ő ponthiányt pótolni a ,b: példában, hanem
kimondott szabály kellene.
Tehát így lett volna helyes: „i. e. 752.—i. sz. 456." Mert egészen más
eset: i. e. 752-456. (Itt nemkell Pont a 752 után!)
A gyakorlat sokszorosan .igazolta, hogy szabályba
kellene foglalni: sor elején a kötőjelet nem kell megismételni (sem a nagykötđjelet), kivéve a helyesírási szótárakat és ,a kéaniai szakmunkákat (1.
Tipogr. 77. oldal „ -E " megjegyzés).

RűVIDfTÉSEK
A mozaikszavak írásmódjára vonatkozólag .a jelenleg érvény'oen
lev ő szabályok úgy rendelkeznek, hogy ugyanazt a mozaikszál közszóként kisbetűkikel írjwk (p1. közért), intézménynévként végig nagybet űkkel (pl. KÖZ É RT), legalábbis ez következik a Helyesírási és tipográfiai
tanácsadó 245-6. oldalán leírottakb б.l. Viszont ugyanezen m űben a 39.
oldalon így állanak a példák: „tv v. tévé; intézménynévként: Tv (pl. be.
megyek a Tv-be)". A helyes írásmód tehát ez lett volna: „ ... intézménynévként: TV (p1. bemegyek a TV-be)".
Dr. Fábián Pál el ő adásából értesültem arról, hogy etekintetben változás van kilátásban. Ezért említem meg, hogy az intézmények mo
zaikszóval jelölt nevét a szerbhorvátban ma kétféleképpen lehet
írni: AVNOJ v. Avnoj, talalékalva: član AVNOJ-a v. član Avno а .
Ha így változik helyesír.ásun ~ k, a toldalékolásról is szólni kell majd, vagy
legalább példán szeanl.éltetni együtt a .kétféle íráskép toldalékolásmódját.
-
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83) A magyar fonémák, i11. b ехи ánk egy е nrangúságával
nincs összihangban az a szabály (Tvpagr. 57. oldal 41.), mely „ . . . egyes
mozaikszбk . .. esetében a teljes név hosszú í, ú, и, hangját" rövidnek
íratfa. Minthogy а többi magánlhangzб tartamát (6, ő . ..) megtartjuk a
moza ikszóban is, helyes lenne megsziintetni ezt az i n d o k o l .a t 1 a n
k i v 6 .t e 1 t. A pesti kiejtés nem lehet ebben •m,érvadó, mert ott a nem
rövidített szavakban is sokan ejtenek rövi d magánhangzót а hosszú helyén („butor", „tizes"). Az sem lehet ik a kivételre, hogy így érdekesebb a VITUKI meg a MUOSZ. Tehát helyesen így kellene: VfTUKI
(=Vízgazdálkod'asi Tudományos Kutatáintézet), MÚOSZ (=Magyar
rrságírбk Országos Szövetsége), FŰSZÉRT (—Budap:esti Fűszer- és Édesség-nagykereskedelmi Vállalat).
~

.

,

EGYEBEK
A gép- és ű rhajótípusok mintájára szabályozni kellene a s z á rи
u 6 t .a gú nevek írásmódját. P:1. a „Liman jedan" kétféleképp fordítható: „Lmán egy" vagy ,egyes Limán". A magyar fordítás helyesírását talán, így kellene megoldani: a Limán—1-re, a Limán-3-on Vagy:
az 1-es Limánya, a 3-as Limánon.
Itt említem azt is, hogy a ,,.nógrádi kett ő" hangsort nem r ó m a
szám m a .l kellene írni, hanem az olvasatnak megfelel ően: Nógrádi-2.
(Olvasaton azt értem, hogy a római számok általában sorszámnevet jelölnek.) Vagy nagyköt őjel nélkül jobb lenne? Szerintem az úgy m a g y a rt a 1 a .n lenne írásmódjában, mert jelz őként állna az wtátag, de alaptagként venné föl a toldalékaktit. (Vö. Bábolnai Napok '79 és hasanl бk.)

Matematikustik, fizikusok gyakorlata azt igazolta, hogy a .mértékegységek közül az id őegységeket pásként kellene írnunk, ha i d 6 p 0 nt o t jelölnek (66 15Р 40mp), mint amikor i d ő m e n n y i s , é .g e t (6 ó
15 p 40 mp vagy esetleg. másként). Eltekintve attól, hogy a gyakorlatban milyen megoldástik alakultak ki, az kétségtelen, hogy az id ő k é tf é l e f u n k c i ó j á t kül ёnhözőiképgen jelölhetnénk, mégpedig lefektetett :szabályok alapján.
A központi jellegi kézikönyvek példatárának helyesírását feltér.lenül össze kell h a a g o l дΡ ;i, mert .a gyakorlatban egyik sem p бto:hatja a másikat. Ilyenek: A magyar helyesírás szabályai, a Helyesírási
tanácsadó szótár, az Idegen szavak és kifejezések szótára, a világatlaszok, és ha majd lesz új kiadáswk, az Új Magyar Lexikon, A magyar
nyelv értelmez ő szótára, a Zenei Lexikon stb.

...
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87) H І lyesírásunk egységesítése érdekében meg kellene
szüntetni a szóelemzést ől és 'kiejtést ől eltérő tvl:dalékolást a dátumírásban (Aki. 1954., HTSz. stb.). Ilyenek:
(elsején) 1 - én
(elsejéi) 1 - i
(elsejei) 1-i
(elseji) 1 - i

helyesen: 1-je
1 -jén
1-jei
1 -ji

Az írásmódot а •következ ő példatípusakkal kellene még sz сmléltetni:
(ötödike)
(ötödikén)
(ötödikét ől)
(ötödikei)
(ötödiki)

helyesen: S - i v. S.
S - én
S étől
S -ei
5-i
-

(október tiz вnhetedikétől huszonгharmadikáig)
okt. 17-étől 23 -áig
é s : okt. 17-23.
(aktóber tizenhétt ől) 'huszonháromig)
okt. 17 -től 23-ig
és: okt. 17-23
88) Minthogy a magyar ortográfia szabálykönyve a legszélesebb rétegekre ,is igényt -tart, s őx nemzetközi használatra is készül (határokon
túli magyaroknak és ,magyarul tanuló nem magyaroknak), célszer ű lenne
v l t o z a .t 1 a n u .l meghagyni kétterminust: a családnevet és a
keresztnevet. Félreértést és zavart :kerülnénk el így. A Ladó használta
„utónév" (Lado: Magyar utónévkönyv) nemcsak szokatlan — majd
megszoknánk! — , hanem .mesterkéltnek hat, és t é v e s képzett ársítást'idéz ,elő .
Tudjuk, hogy a „k еresztnév" im,a ,már .nem vallási ,min ősí.tése az egy бn
egyednevének. A különböz ő nyelvekben a személyneveknek a keresztnév
hol előtagja, hol utótagja. (A magyar személynevekre is ez vonatkozik,
ha ,más nyelvekben szerepelnek.) Az „utónév" ezzel szemben nem is vonatkоztatható pl. a nem magyar keresztnevekre, hiszen csak h e l yh e z v s z a n y í x v ,a j e 1 ő 1. Pl. Thomas Mann-nak nem „utónév"-e
volt a Thomus, Pablo Nerudának a Pablo.
Továbbá: egyes inyelve ~ kben, ,pl. a szerbharvá tban, szlovénben .a személyneveknek ténylegesen lehet u ,t ó n évi t a .g j a, :m'égpedig, a keresztnév .és a családnév után. S őt el 6 n é v i ,tagja is! (Utónév többek között
a partizánnév is.)
A „keresztnév" jobb híján megfelel, és helyviszonyítás nélkül, egyér,
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telmű en jelölti a fogalmat. A „családnév" szintén jobb ;minden esélyesnél
(„vezetéknév", „el őnév", „név"), mert a személynévn сk a családnéven
és .a keresztnéven kívül gyakran eleme az a p a né v.
A .Helyesírási és tipográfia i ,tanácsadó szótári anyagát és példaanyagának nagy részét (kivéve .akémiai elnevezéseket és a magyar állatneveket) á t kellene m a j d v inni az ∎akadémiai szabályzat szótárába.
~

A nyomdászati és egyéb szakmai ortográfiák szabályait (milnhogy az Akadémia ilyen és egyéb célú változatok kiiadására készül) a
nagyközönségnek ∎és az iskoláknak szárnt szabályzattal e g y 'i d e j ű 1 e g
k e 11 e n e m e g fi g a 1 m a z n i , hogy az utóbbiban szerepl ő, ábtalános.abb szabályokkal a részletszabályok majd ne állhassanak •ellen+t тnondásban.
A s z i n t é z i s, a szabályzatnak ,különböz ő mélységű változatokban
való megjelentetése igen bölcs gondolat, de arra kötelez bemnünket, hogy
idejében ellen ő rizzük: nem keletkezett-e ∎ellentmondás az alsó szinten
levő szabályok valamelyik részlete vagy példája és a magasabb szinten
kinagyított szabályok tartalma +között.
Eddigtartanak .a ∎kiválogatott jegyzetek. Észrevételeimet, véleményemet nemcsak megítélés végett nyújtom át az olvasónak, hanem a gondolatébresztés reményében is. Föltételezem, sejtem !is , hogy a fönti kérdések, megjegyzések nemcsak fajsúlyban, a határozottság fakóban különböznek egymástól, hanem bizonyára ∎az objektív fölmérést is halyenként
csak kevéssé tudtam elérni. A rezonálás kiváltása mindvégig +határozott
szándékom volt: a magyar ínas s általa a magyar nyelv egységét sz лlgálni észrevételeimmel m i .nél jobban é s un i a é l inkább a кΡ
k o r, amikor még van id ő megfontolni .a teend őket. Valószínűleg úgy
is mondhatnánk: ami jöv őre már csak medd ő kritizálás lenne, az ma
még hasznos bírálat léket.

HAGYOMÁNY

A VA JDASÁGI ÉPfTÉSZETI SZECESSZIÓ
TÖRTÉNETÉBŐL (XI.)
SZECESSZIбS ÉPfTKEZÉSÜNK
Sorozatunk végére érve tekintsünk vissza vidékünk szecessziós építészetére, de úgy, hogy el őtte tekintsünk ki Európába is, megvizsgálva,
milyen összefüggések ,fedezhet ők fel a nyugat- és közép-eur бpai építészet
és a vajdasági között.
Vajdaság ősidők óta a legfontosabb utak ,keresztez ődése, s ennek következtében mind a Kelet, mind a Nyugat kultúrája hatással van rá,
másrészt pedig soknemzetiség ű terület, ahol termékenyen élnek a népi
hagyamanyak. Ezen a b őven termő földön egymás után emelkedtek a
városok és a települések, s ezek mindmáig meg őrizték a különféle építészeti stílusok múltba vesz ő emlékeit is, amelyeken gyakran érz ődik a
hazai építészek alkotó fantáziája. A számtalan stílus és stílusváltozat
között ezen a területen a szecesszió is jelentkezett.
Ez annak a két évtizednek a jelensége, amely össz вΡköti a múltat és a
jöv ő t a XIX. és a XX. század között, és különféle elnevezései vannak:
modern styl, Jugendsxil, Sezzession, stil floreale, art nouveau, le style
1900 stb. Sajátos módon mindegyik ugyanarról a m űvészi törekvésr ől
tanúskodik, ugyanazokat a vonásaktit tükrözi abban a környezetben,
amelyben létrejött. Mégis talán az új művészet (art nouveau) fejezi ki
legjobban azoknak az alkotóknak: építészeknek, ,fest őknek, formatervezőknek és másoknak a ,törekvéseit, akik m űveikkel meghatározták a
századfordulóm űvészetét.
Nádunk azonban a szecesszió (különválás, elszakadás) elnevezés honosodott meg, amely szintén helyénvaló. A m űvészek ugyanis arra törekedt вΡk, hogy teljesen elkülönüljenek a XIX. század második felének túlhaladott anűvészetét đl. Az eklektika karszaka, a hivatalos m űvészeti
akadémiák konzervatív, megcsontosodott programja, a tudomány és a
technika új eredményei iránti érzéketlenség következményeként létrejött
egy értelmetlen álművészeti gyakorlat. Az épület, a szerkezet és az új
anyaguk iránti , ;banális" mérnöki viszonyulástól való félelmükben az
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„építőművészek" a múltra, a 'historizmusra támaszkodtak. Az újgazdag
megrendel ők — a hamis fényt kívánva, azzal .a vággyal, hogy biztasítsák helyinket a társadalmi ranglétrán — kedveztek ezeknek az „építészeknek" meddő .tervezésük során.
A fiatal és ,avantgarde m űvészek törekvései hozták létre az új stílust,
amely méltó az új, kezd ő dő század emberéhez.
Mégis, ami határozottabban elválasztja a szeoesszi бt a múlt század
végi többi művészeti törekvést đl és irányzattól (impresszionizmus, szimbolizmus, stb.) — habár ugyanakkor kölcsönhatások is vannak —, az
az, hogy a szecessziónak építészete és iparm űvészete is van. A szeceszsziб tejhát olyan törekvés, amely a homogén stílust, a m űvészetek szintézisét akarja megvalósítani.
A századfo.rdul б mű vészetének másik jellemz ője, hogy a szecesszió
szinte egyidőben jelentkezik a világ sok részében. Különleges regionális
jellegzetességek, az egységes cél keretében számos azonos érték ű iskola
is talál'hat б. A népi építészet és m űvészet hagyományaitól ihletve, a
különböző vi.dékaken jelentkez ő szecessziónak, az egységes jellegzetességek mellett, jól felismerhet ő, egyedi változatai is vannak.
A szecesszióhoz tartozó alkotók csoportokba, „iskolákba", m űvésztelepekbe tömörültek, azzal a vággyal, hogy a kollektív munkában és
ihletésben megvalósítsák a korszak m űvészi törekvését — a szintézist.
Szenvedélyes kísérletez ők voltak, akik a természet és a benne végbemenő logikus folyamatok félé fordultak, .okukat elb űvölt saját .alkotói
küldetésük. Ugyanakkor azonban megingathatatlan individualisták is
voltak, akik .a fejl ődés felé fordultak. Keveredik bennünk a hagyománytisztelet és az addig még nem látott, a váratlan, a még meg nem
valósított dolgok megalkotásának a vágya. Formáik barokkosan kavargóak és aszkétikusan tömörek. Az épületek vagy túldíszítik, vagy pedig
minden er ővel az építészeti kifejezés organikus egyszer űségét 'kutatják. A
mű vész nem választ ki egyetlen ágazatot, hanem kivételesen tehetségesnek, sokoldalúnak kell lennie.
Az egységes vágy, hogy elszakadjanak és szembeszegüljenek a konzervatív an űvészettel, a szecesszió m űvészeit .a felfedezések felé irányította, számtalan egyéni útkeresés és tévelygés során. Igy a közös gyökérb đl több [törzs is kihajtott, бs bonyolult, áttekinthetetlen lomb fejl ődött ki, akár egy növényi ornamentum, amely ennek a stílusnak az egyik
ismertetőeleme.
A szecessziós jelenség .akcióinak és pelenségeinek sokaságában ezért nem
határozhatunk meg jegy mindent átfogó jellegzetességet. Usszetett m űvészeti forradalom volt ez: misztika, költészet, filozófia, racionalizmus,
szorongás s ugyanakkora jöv ő igézete.
Az alaprajz szokatlan ,tagolása, a félemeletek és eikélyek, a színnek
az építészetbe való bevonása, az egyedülálló 'bels ő kiképzés mellett a
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művészek száuntalan egyéb új kezdeményezést alkalmaztak a megformálásban, az anyaghasználatban, a szerkezet kiképzésében, általában a lakás
tökéletesítésében. Kétségtelen, hogy a szecesszióban az •sztétizmus túlhangsúlyozott, az ornamentika pedig aránytalan, de az is biztos, hogy
sok modern megoldást smár ,fellelhetünk az alkotásokban. A századforduló társadalmi életének és m űvészetének minden pórusába betört: az
építészetbe, a zenébe, az ,irodalomba, az iparm űvészetbe, a nyomdába és
könyvkötészetbe, .a táncba ,és a festészetbe. Hangsúlyozott szexualizmusa
miatt ;kihívta a puritán hagyománytisztel ők tiltakozását, de ugyanakkor
naivan hitt abban, hogy a széles tömegek számára alkot. Egységes, modern törekvései ellenére újjáélesztette a kézi .munkát — ez ,a. gesztusa az
ipar ellen irányult, amelyben az összes társadalmi baj állítólagos okozóját (?!) látta.
Az „új mű vészet" kezdetei Angliához és Skóciához, Raskinhoz és
Morr.ishoz, a „Vörös Házhoz" (Philip Webbe, 1831-1915, The Red
House, 1859); Charles Rennie Maakintosh (1868-1928) glasgow-i iskolájához és munkatársaihoz f űződnеk.
Belgiumban Victor Horta (1861-1947) a Tassel-palatávul (1892) hozta létre a szecessziós építészet els ő példáját, Henry Van de Velde (18631957) pedig kétségtelenül a belgiumi art nouveau legjellegzetesebb alkotója lett saját házának felépítésével (Bloomenwerf, Uccle, 1895).
A szecesszió Franciaországra a legjellemz őbb, s a párizsi kiállítás
(1900) kétségtelenül e stílus diadalát jelenti, ugyanakkor pedig hanyatiásának kezdetét is.
Németországban a Jugendstil hatása alapjában határozza meg a modern, célszer ű építészet fejl ődését, a darmstadti m űvésztelep pedig olyan
határkő, amely hosszú időre hatással lesz az építészetre.
Spanyolországban a híres Antoni Carnet Gaudi (1852-1926) tevékenykedik, akinek fantasztikus m ű vei Barcalónát díszs.tik.
Jaspeh Marja Olbrich (1867-1908) Sezession elnevezés ű kiállító terme (1898) határozta meg az új m ű vészet elnevezését Bécsben és az egész
Osztrák—Magyar Monarchiában, de szélesebb körben is.
Ez a rövid idő szak, amely a századforduló évtizedeit jelölte, úgyszintén beékelte a XIX. század végén uralkodó eklektika és „fel" stílusok, valamint napjaink építészete közé a saját épületeit. A kor követelményei és a térért folyó harc ellenére a vajdasági városok központjaiban mind gyakoribbá válik, hogy megkímélik a szecessziós •épületeket. Ezek közül néhánya gazdag homlokzati ,díszítéssel és az egységek
arányos megoszlásával hívja fel magára a figyelmet. Ezek az épületek,
ihletett alkotóik képzeletének .kifejez ői, hatással voltak a mi ,épitészetünk
fejlő désére is. A szecessziónak a hagyományos falusi épíxészetben végbement változásokra és a régi kúriák megsz űnésére gyakorolt er ős hatása
még mindig a kutatás érintetlen területe.
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A historizmussal való összeütközésben az építészek ezen a vidéken is
bekapcsolódn.a ~k az art nouveau mindent átifo.g б ,mozgalmába. A fejlettebb európai országokhoz ,képest bizonyos késéssel, mégis viszonylag korán jelentkezik a szecesszió Vajdaságban is, 'leggyakrabban a pesti építészek alkotásaiban.
A szecesszió elnevezése azonban Magyarországon és a mi vidékünkön
is számltalan nézetkülönbséget is okoz. A szecesszió ugyanis a századforduló éveiben, 1914-ig, sőt valamivel kés őbb is, az építészek valamennyi kezdeményezését fémjelzi; Bécsre emlékeztet mint forrásra, és
háttérbe szorítja azokat .a dinamikus történéseket, amelyek századunk
első évtizedében mentek végbe nálunk, és .számunkra különösen jelentősek.
Az azokban az években jelentkez ő áramlatok 'közül el kell különitenünk a jelent ősebb törékvéseket a .külföldi példák formális utánzásaitól,
amelyek a már xeikintélyes központokat, Bécset, Berlint, és .az eléggé mellőzött angol hatásokattartották szem el őtt. 1900=ben Walter Crane
(1845-1915) a Pesti építészek vendége, Spiegel Frigyest (1866-1933)
pedig az angol iparm űvészek 'budapesti kiállítása lelkesítette fel, és hoszszabb tanulmányában kiemeli, hogy „a modern iparm űvészetet az angol
törekvések teremtették meg", Glasgow-t említi, és arról szól, hogy a
Mackintosh házaspár m űvészete Van de Velde mellett „az .egyedüli
autentikus irány". 1
Éppen az angol tapasztalatokra támastikodva különválik egy csoport
fiatal, Lechner tanítványai, akik az ő nemzeti variánsa mellett a szecesszió új formái után kutatnak.
Ennek alapján Vajdaságban is hárem kifejezettebb irányzata jelent ős:
a historizmus, a hivatalosan elismert stílus;
a Jugendstil iгіndJ га épült házak és a bécsi szecesszió példái;
Lechner CSdön (1845-1915) és köre, amelyből kiválnak a már
említett fiatal építészek mint a modern építészet hírnökei. Lechner kö
vetőinek másikcsoportja több-+kevesebb sikerrel folytatja az đ váltazatát, még az első világháború után is.
Az els ő említett irányzat nem tárgya írásunknak, 'habár szintén még
ismeretlen ,terület, amelyben érdekl ő désre számot ,tartó vidéki változatok
is fellelhet ők. Mindenekel őtt Titus Maбkovié (1851-1919) szabadkai
építész érdemelné meg, hogy ,közelebbr ől is megvizsgáljuk művét, köztük
a bank épületét (a .kés őbbi hírhedt Sárgaházat), valamint a Manojlovi ćpalotat, amelyet annak idején Velj:ko Petravi ć is emlegetett Vajdaságról
szóló művében.
Az „európai irányzat" nem hagyott jelent ősebb nyomokat építészetünkben, és a díszes homlakzatak alatt szokványos térmegoldásokat, a
hagyományos gyalkarlattál örökölt formákat találunk. Az éhhez a cso1

Spiegel Frigyes: Brit iparm űvészet Budapesten, Magyar Iparművészek, V. 1902, 3. szám
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porchoz tartozó épületaktit szinte valamennyi vajdasági városban megtaláljuk: Zoanborban, Újvidéken, Kikindán, Pancsován stb. Gyakori
eset, hogy ezek az épületek szinte egyid đben keletkeztek Lechner csoportjának alkotásaival, s őt ugyanazon építészék (!) tervezték, ami azt
jelenti, hogy .kielégítették .a iberuházók igényeit. Figyelemreméltó a bank
épülete Pancsován, egy verseci épület (ma a községi pártbizottság épülete), valamint egy furcsa épület Beocsinban. A 'beacsini nyárilak Steindi
Imre (1839-1902) aehetséges tervezését sejteti, ,a,ki .a pesti Parlamentet
is építette. A kutatók kíváncsiságát itt 'f őleg az kelti fel, hogy .a múlt
század végér ől száninazó eklektikus épületen számtalan szecessziós részlet is van.
Ez aJikalommal maradjunk csupán a sz Іcessziб Lechner féle magyar
változatánál, azaz m űveinél és •tanítványainál, követ őinék az alkotásainál.
Lechner .már korábban is tervezett Vajdaság számára,méghozzá a kései barokk stílusú magybecskereki vármegyeházat (ma a zrenjanini községi Іkјјldtttest ёlet épülete). A figyelmet azonban a budapesti iparm űvészeti Múzeum épületének anegtersmtésével hívta fel magára (18931896). Valamivel kés őbb, szintén Budapesten a Földtani Intézetet
(1898-1899), majd a Postatakarékot (1899 - 1902) tervezi meg. Ennek az
épületek a legrangosabb európai mesterek közé emelik. Indiai és perzsai
példákkal élve, amelyek a népm űvészetet monumentálfissá emelik, már
a múzeum épületénél új farmák után kutat, & összeihangolja őket a
megfelelő anyagokkal. Nyers téglát, kerámiát, kovácsalt vasat használ,
a homlokzatoknak pedig szokatlan koloritást ad a festett majolika lapok használatával. únéletrajzi vázlatában, amelyet 1911-ben jelentet
meg, Lechner visszaemlékezik az elképzeléseire: „Az, ami azel őtt természetes velejáró volt: egy helyes, .az életv.iszonyáknak, szükségleteknek
megfelelt alaprajz, az rnost els őrendű !fontosságúvá, s đt kiindulási ponttá
lett." 2
Mindez abban az időben volt, amikor inég mindig a „homlokzati építészet" az uralkodó.
„Ilyen körülmények között LeChmer és .követ ői az alaprajz fonxosságá:nak hangsúlyozásával hozzájárultak építészetünknek az eklekticizmus
betegségeibdl való kigyógyuláshoz" 3 — mondja Merényi Ferenc ismert
magyar építészettörténész. Lechner és tanítványai m űveit nem terheli a
díszítés, hanem az épület fontos részeit emelik ki: a f őbejáratot, a pártafalat, acélnak alárendelt épületbels őt, a tetőzetet stb.
A magyar építészetben végbemen ő folyamatok, amelyeket Lechner
ösztönöz, kifejezésre jutottak a vajdasági építészetben is. Az egyik els ő
épület éppen a Lechner terve alapján készült szabadkai Leovits-palota
Lechner Údön: t7néletrajzi vázlat, A Ház, 1911, 346. old.
= Merényi
Ferenc: A magyar építészet 1867-1967, Budapest, 1969, 50. old.
3
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(1893), amely ugyanolyan stílusban épült, mint az Iparm űvészeti Mú-

zeutnl. A közvetlen követ đk valamivel kés đ bb jelentkeznek, a Postatakarék keletkezésének idején, amikor már +határozottabban kialakulnak
a farmák és a magyar változat dfszft đeleanei. Lechner ugyanis, a magyar
néprajz els ő kutatásaira támaskodva, ihletét a Kelet m űvészetébđl meríti, és a felúlet>i dfazftéshez hozzáadja egyéni ,megoldásait, a tér és a
tömeg gazdag ,képzelet ű megoldását.
Maga Lechner is úgy véli, hogy alkotásai agy hosszan tartó útnak
csupán kezdeti fázisát képezik: „El,gondolásainak f đ korlátja azonban
az volt, hogy spekulatív útara egy, amagyar népt ől tulajdonképpen idegen építészet formaelemeit ültette át hazai talajba, .ahelyett, hogy megmaradt volna eredeti célkit űzése mellett: a népi építészet konzekvenciáinak az építészetben való érv бnyesftésénél." 4
A Lechnert követ đ építészek között azonban több olyan is akad, akik
saját alkotói hozzájárulásukat adták az 1900 és az 1914 . közötti idđszakban. Ezek: Jakab Dezs đ, Komor Marcell, Lajta Béla, Spiegel Frigyes,
Milan Tabakovié, Magyar Ede és mások. Mindannyian Vajdaságban jelentkeznek alkotásaikkal. Rövidebb vagy hosszabb ideig valamennyien
tanítójuk modorában al;kotnaak, de kifejezetten célszer ű megoldásokat alkalmaznak. Századunk els ő évtizedének végén a fiatalok új nemzedéke
még inkább közeledik a modern, funkcionális építészethez. Mind az
egyik, mind a másik csoport tevékenys бgét egész sor esemény és felismerés feltételezi. Mindenképpen az angol építészettel és iparun űvészettel
való már amlí,tett italátkozások, továbbá .a finn avantgarde Gesellius,
és Saarinen, valamint a svéd Lindgren +hatása és a magyar n бpművészeti
kutatások újább eredményei.
„Az új század els ő évtizedében a fiatal építészgeneráció legjobbjai
hozzáláttak, hogy feltárják azt a kincsesbányát, amelyet a magyar parasztház építészete rejt magában." 5
Ezek szerint Lechner irányzata nyilvánvalóan ,kettéválik nálunk. Lechner közvetlen munkatársai után a háború ,el őtt a fiatalok is felépítik
első alkotásaikat.

LECHNER KÚVETŐI
Lechner közvetlen hatása al tt dolgozik Jakab Dezs đ (1864 1932)
és Komor Marcell (1868-1944), akik Szabadkán néhány épületet terveztak.8
-

Merényi, említett mii, 54-55. old.
Merényi, említett m ű , 59. old.
Jakab Dezső , a szabadkai városháza tervez ője, az új szuboticai épitkezésekr đl, a színház
terveir ő l, Hírlap, 1926. janáur 174n. A Hírlapnak adott interjújában megemlít a már ismertek mellett két nemrég azonosított épületet: a Kunec-házat (ma Fehér Hajó étterem), amelyet a múlt század utolsó éveiben építettek, valamint a bank épületét (ma a Boris Kidri č utcai palotában a Putnik Utazási Iroda van), amely 1908 táján épült.

A zsinagógát, „az els ő magyar stílusban épített zsidó templamat" 7
1900-ban tervezték Szegeden, ahol díjat is kaptak. A szegedi zsinagógát
mégis Baumhorn Lipбta (1860-1832) tervei alapján építették meg mór
stílusban, a bíráló bizottság tagjai többségének az ízlése ,szer+int. Jakab
és Komor ezután tervüket a szabadkai zsidó .hitközségnek ajánlatták fel,
és az épület 1902. szeptember végéig el iis készül+t. 9 Ugyanúgy, mint
Lechner épületeinél, itt is jelen van a Kelet :hatása, de .az .épület nincs
túldíszítve. Téglát és festett Zsolnay-cserepeket használtak. 10 Az épület
1975 óta védelem alatt álló +műemlék.
A :két építész másik jelent ős alkotása a szabadkai városháza, amelyet
1907-ben tervezték, és 1908 és 1910 között épült fel A városmag központi terének uralikadó épülete, s a tekintetet változatos xet őszerkezetével,
arányos tornyával vonzza. Az épületet a rendeltetésnek megfelel ően
tervezték, és nincsenek fölösleges részletei. A bels őt Zsolnay-kerámia cííszíti. A szabadkai városháza szintén védelem alatt álló m űemlék.
A 'harmadik épület, amely közel áll a fiatal építészek valamivel késđbbi terveihez, de még mindig a Lechner-féle ornamentikát példázza, a
szabadkai Boris Kidri č utcában álló épület. A helyiségek felosztását, a
földszintet és az els ő emeletet tekintve modern, és megfelel a bank
követelményeinek. Az irodai rész fölött és .mögött lakások vannak, egyszerű ek és célszer ű beosztásúak. Jakab és Komor terveiben gyakori a kittős rendeltetés. A városházánál az emeletek irodahelyiségéknek vannak
szánva, a földszinten pedig üzletek és kávéház van. A bank palotájában
a 'földszint és az els ő emelet munkatér, az épület jelent ős része pedig lakásoknak van szánva. A három említett épület és néhány magánház
mellett, a városházával egyid őben ezek az építészek is terveztek a palicsi tó partjára néhány objektumot: az attraktív víztorony, a vendégl őt
és két fürd ő épületet. A korábban használt ornamentika elemei ugyanazok
maradtak, de .az égületek formái mind jobban 'közelednek a népi épít гszetihez. A teret teljesen a rendeltetésnek megfelel ően képezik ki, és
különösen nagy figyelmet szentelnek annak, hogy az épület beleilleszkedjen a .környezetbe.
.

Az új zsidó templom, Bácskai Hírlap, 1902. (200. 1.) szeptember 30-án. A bevezetdben
az épület jelentdségének és különösen a könny ű kupolának az értékelése mellett elmondják a
terv történetét is. A terv ugyanis a szegedi pályázaton második díjat kapott, mert a „konzervatív többség" leszavazta Lechnert, aki Jakab és Komor terve mellett foglalt állást. A bíráló
bizottság Baumhorn Lipót tervét hagyta jóvá (a zsinagóga ma is megvan). A szabadkai zsinagógára kiírt pályázatra 1901-ben jelentkezett Raichle Ferenc, Molczer Károly és Nagy Ferenc.
A bizottság munkájában észlelt szabálytalanság miatt vita kerekedett, és a pályázatot megsemmisítették. Jakab és Komor, kihasználva az alkalmat, felajánlották szegedi tervüket, amelyeket a szabadkai Állami Levéltárban d гiznek, az elkészült zsinagóga jelent đ sen különbözik a
tervtdl, különösen, ami a kupolát illeti. A rövid idd miatt (a tempolm már 1902 szeptemberében elkészült) a m б dosftásokat kétségtelenül az építkezés során végezték el. Ilyen gyakorlat
más épületeiknél is volt, de a többi tervezdnél iselentkezett. $rdekes, hogy ezek a beavatkozások leginkább rendkívül célszer űek , és javított бk az épület összhangját.
Baumhorn tervezte a rijékai (1902) és az újvidéki (1906) zsinagógát is.
' A zsinagógát 1902. október 1-én a đták át és szentelték fel.
'o A pécsi Zsolnay-gyár dfszftd plasztikája az építészek, különösen a Lechner-kör kedvelt
anyaga volt. Ilyet használtak a belgrádi Moszkva-szálló építésénél is.
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A két építész .itt említett terveir ő l elmondhatjuk, hogy olyan megoldások, amelyek elütnek a ,hagyományos építészett ől, a díszítés követi az
épület fontos elemeit, és teljesen elvetették a .korábban kedvelt áloszlo ,pfőket és egyéb, nem szerkezeti elemeket. A felihasznált anyag: tégla.,
vas, fa, .kerámia, ;kovácsolt vas.
Lechner tarvitását fejlesztve szintén egyik ikövet ője, Lajta Béla (Leitersdorfer, kés ő bb Lajta, 1873-1920) 1902-ben megtervezi .a zentai t űzolttilaktanyát. 11 Ugyanúgy, mint a Jakab—Komor építészpáros, ő is kiegészíti Lechner ,elképzelését világos és erő s szerkezettel, célszer ű :alaprajzzal, és ügyel .a környezetbe való bdilleszkedésre. Zentán ez egy snasszív
földszintes érpület, olyan utcában, ahol f őleg a kisváros tekintélyesebb
polgárainak alacsony 'házai álltak. Jelen van .mára falusi építészet felé
való :törekvés, a díszítés pedig szerény ,éshatásos. Ezen az épületen kívül
Lajta tervezte .a zentai Slav.ni ć-házat 1904-ben, amikor a t űzoltólaktanya már elkészült. A Slav.nié-ház stílusával az el őző épülethez köt ődik,
de a helyiségek felosztása a hagyományos építészettel szemben már
modernebb. A gimnázium épülete, amelyet .a magyar irodalom Lajtának
tulajdonít, nem épült fel. A imeglevL mai épület hazai tervez ők munkája. 12
A néhány .évig tartó rövid id ő szak után, amikor a zentai épületek
keletkeztek, Lajta a modern európai irányzatokhoz közelít, és a funkcionális építészet úttör őjévé válik Magyarországon.
Amodern építészet Lechner-féle változatának ;keretében csupán még
egy tervez ő jelentkezik: Raidhle Ferenc (Raichle J. Ferenc, kés őbb Bernharsen, 1869-1960). Akárcsak Le ćhner sokévi munkatársa, Pártos
Gyula (1845-1916), a karlócai ,gimnázium tervez ője, Raichle szintén
bacskai származású. Apatinban született, és 1891-ben diplomáit Budapesten. Nincsenek róla pontos adataink, de úgy tudni, hogy Németországban volt gyakorlaton. Ő tervezte az apatini városházát, több épületet
emelt fel Szabadkán, ő .az .alkotója a bkstapolyai oem.plomnak, az
Aleksa Šanti ć-.i Fernbach kastélynak. 1906-bon Szegedre megy, és rendkívül tevékeny a 'haború el őtt. Budapestre költözése után stílust vált, és
sakkal ,kisebb sikerrel dolgozik. 1960-bon halt ,meg szinte teljesen ismeretlenül.
Valamennyi itt említett építészt .már értékeltek, és feldolgozták m űvüket. Raic11l еt sehol sem említik, ,kivéve az 1914 el őtti napilapokat,
valamint a magyar mérnökök lapjában a pályázatokról szóló beszámol6ját. 13 A szakirodalom nem foglalkozott vele. Rendkívülii tehetségr ől van
11 Vámos Ferenc: Lajta Béla, Budapest, 1970, 56., 72. old.
-

12 Habár Vámos említett m űvének 72. oldalán a zentai gimnázium épületét Lajta Bélának
tulajdonítja, bebizonyosodott, hogy nem dolgozott rajta. Tervé г , amely a pályázaton els ő
díjat kapott, nem valósították meg. Az épületet valamivel kés őbb adaptálták, hazai építészek
segítségével. Branka Dejanovi ć : Secesija Bele Lajte u Senti, diplomamunka a belgrádi M űvészettörténeti Tanszéken, 1975.
i' Raichle több pályazaton is díjat nyert, ami az építészek és vállalkozók lapjában megjelent hírekb ől látszik a századforduló éveiben (Vállalkozók lapja, Budapest). Egy érdekes és
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viszont szó, autentikus kisfejezések me ggteremt đjérđl annak ellenére, hagy
Leehner .köréhez soroljuk.
Raidhle Ferenc nyugtalan 161k, bohém, építész és vállalkozó, üzletember, disznótenyészt ő és téglagyáras, szerencsejátékos is építészeti eiképzeléseinek megvalósítása érdekében. Szabadkát, ahol letelepedett,
meg nősült és néhány évig nagy iramban dolgozott, cs ődbe jutása után
hаgyta el. Ennek oka 'házának, az ismert Raichle-pálosának az építése
vdlt, .amoly ma védélem alatt álló m űemlék. Házát, amelyben most a
Képzőművészeti Találkozó képtára van, 1904-ben tervezte és бpítette,
természetesen jóval Szegedre való távozása el őtt.
Raichle alkotói személyisége érési folyamatában 1902-1904 táján
jutotta forrpontra, és az art ,nouveau megtestesült művészetévé vált. Rá
is vonatkozhat Pevsner véleménye G.audir бl: „ ....nem volt olyan értelemben építész, aki hivatását a XIX. században kezdte és folytatta a
huszadikban. Tulajdonképpen ,még mindig középkori mester volt, aki
végső döntését csupán akkor hozta meg, amikor felülvizsgálta a ikivit°leZést." 14
A szabadkai palotának olyan alakja van, 'mint egy szobornak. A vonalak lágy ritmusban húllámzanak, a színek és a kerámiadíszek .hatásosak. A bemélyesztett és ezért árnyékos központi rész a viszonylag kis
épületnek bizonyos monumentaslitást kölcsönöz, a bejáratnak pedig az
ősi rfőbejáratak jellegét adja. Az épület udvari oldalánál sem követi a
hagyományokat, hanem kifejezésre juta formák szabad játéka. A bels ő
felosztás megfelel a .rendeltetésnek. Minden helyiségnek más jellegzetessége volt, amelyet az építészet és a rendezés szintézise fejezett ki.
Sajnos, Raićhle továbbra is még sokáig rejtély marad. Nyilvánvaló,
hagy ,képzelete akkor bontakozik ki, amikor saját maga a beruházó,
még :a tönkremenés árán is. Egy másik épület azonban teljesen ellentétes az említett palotával, habár vele egyido""ben készült, s ez egészen
más színben tünteti fel Raichlat.
Az Aleksa Šanti ć-i kastély az akkori id đk darmstadti gyakorlatára
emlékeztet, és kapcsolatba hozza Rai ćhlet azokkal az építészekkel, akikrő l később lesz szó. 1906 táján épült fel. Évtizedek óta álla bácskai
rónán, egyik oldalról az egykori béresek és ∎kommenciбsak földszintes
házikói, másik oldalról pedig ,gyönyör ű park ,határolja, amelybe az
elđbbieknek természetesen tilos volt a bemenet.
Az egyemeletes épület, magas, szabadon formált tetejével és kilátótornyávál összhangban van azzal a térformálással, amely mindinkább elterjed a magyar épít ~ zek ►között. A .béls đ a +kényelemszeretet tartja szem
.

ugyanakkor szomorú hír jelent meg a Déluragyarország 1908. júliusi számában. Kultúrpalota—
Múzeum címmel a berendezés és m űvészképek elad£sá гó1 van benne szó. A cikk végén azt
javasolják, hogy a város szükségleteire vásárolják meg az épületet, mert azt is eladták az érve
résen. Ez után a cs őd után Raichle Szegedre költözött.
" N. Pevsner: Izvori moderne arhitekture i dizajna, Belgrád, 1972, 111. old.
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előtt, de a .megsemmisült berendezés 'hiányában neon tudjuk felidézni,
milyenek voltak a helyiségek, amelyek Fernbach tulajdonos és vendégei
phenését, kényelmét szolgálták.
Miért nem folytatta Raichle 'házának a stílusával és párhuzamosan az
új .irányza.ttal, amelynek mi;ndenképpen megfelelt a Fernbach .kastéiy
stílusa? Saját víziójánál maradt, amelyet Szabadkán kezdett és Szegeden folytatott. Hat-hat évtized távlatából in ёzу e megállapítћatjuk, hogy
téves lépés voa az új, célszer ű ,megoldásoktól való elfordulása.

A „FIATALOK" ,ÉPÍTÉSZETE (1907

-

1915)

A Кбs Károly (1883 1977) vezette fiatal építészek :felfedezték az
erdélyi fatornyok varázsát, Kertész K. Róbert, és Sváb Gyula pedig
a Duna és a Tisza közötti népi építészetet tanulmányozta. Eltagadták
az angol családi házak szabad formáit, valaunint a népi építészeten
alapuló finn , építészet tapasztalatait. Lajta Béla 1907 ;körivl, továbbfejlesztve Lechner ,konoepci б6ját, a modern európai építészet falyamataibz
keriil.
Vidékünkön ez a kevésbé cicomás és sokkal konstruktívabb törekvés
néhány többé-ikevésbé sikerült épületben maradt fenn.
Az :els ő 'helyen mindenképpen a ,kikindai kis refanmátus templom áll,
amelyet Magyar Ede szegedi építész (1878-1912) tervezett. Ez a szerény, templom, amelyet századunk els ő évtizedének a végén építettek,
a legmodernebb vajdasági épületek ;közé tartozott. A tiszta célszer űség,
az arányosan ,egyensúlyozott ,tömegelosztás példája, amelyet csak kell ő
mértékben díszítettek: ilyenek a torony kilá Јtájá,nak oszlopai, ,а bejárat
elő tti :tornác, a ;hosszúkás ablakok és a gót ihletés ű , tartóoszlopok.
Szintén egyszerű fonnápú, arányos és célszer ű a zombori Weidingerpalota. Ez a .kétemeletes lakaház, amelynek földszintjén irodahelyiségek
vonnák, 1812 ben épült. Janszky Bél a és .Szivessy Tibor tervezte. Az
els ő korábban, Kós Káralt' mellett, 1908-ben a zebegényi katolikus
templomot tervezte, az egyik dls ő magyarországi modern épül еtet. 15
Jelentős példája m.ég ennek a stílusnak, amely isszehangolta a moder,-i
építészet követelményeit a népi építészettél, a .keresztúri iskolaépület
(1911), amelyet Györgyi Dénes (1886 1953) .tervezett. 16
Az említett épületek mellett, amelyeket már nem tarthatunk sem lechneri öröikségnek, sem kizárólag díszes szecessziónak, hanem a századeleji modern építészek példáinak, fels.arolhatjuk még: a kanizsai várasházát (1912), • a kevésbé ismert Reis Zoltán .m űvét; a zentai váras'házát
-

-

-

(1913), amelynek arányait nem a legszerencsésebben választotta meg
Merényi, említett m ű , 60. old.
" Kubinszky Mihály: Györgyi Dénes,

''

Budapest, 1974, 15., 33. old.
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A Horgos—Kaanarás-i vasútállomás

(Dohmán László feivéteíei)
Kovács Frigyes, valamint több, eddig .még nem tanulunányozatt épületit
оjvidéken, Szabadkán, Zomborban, Zrenjanin ban és más városokban.
Úgyszintén szükséges lenne megvizsgálni néhány kisebb családi házat és
nyara óit — amelyek kétségtelenül hatással voltak a vajdasági magánépítkezésekre — Bácson, Hongos--Kamaráson, Moravicán, Verbászon,
Baj makan és más településeken.
Mégis, már e félületes vázlat alapján is leszögezhetjük, hogy a vajda,
sági építészet igen korán ,és elég nlerészen megszabadulta historizmustol
és eklekticizmustбl, és jеlentđ s számú értékes alkotást erednnényezett a
századfordulón.
~

~

KARTAG Nándor fordítása

Bela DURÁNCI

KRITIKAI SZEMLE

KÜNYVEK

A NÉPEK MESÉI KÉT Ú J KCOTETE
fZELfTŐ A IVIELANÉZIAI SZIGETVILÁG FĐLKLоRJÁBÓL
A tubi főnök. Új-kaledбniаi mesék és mítoszok. Európa Könyvkiadó,
Budapest, 1979
A Népek meséi sorozategyik utóbb megjelent kötetében Vargyas Gábor fordításában olvashatjuk az Új-Guineától kelet-délkeletre húzódó
melanéziai szigetvilág legdélebbi szigetének, a „Nagy Föld"-ének —
ahogy az új-kaledбniaialk nevezik a szigetet — meséit és mítoszait.
James Cook, a nagy angol utazó látta meg el őször az ismeretlen föld
partját 1774-ben, és mivel a sziklás, zord terület nagyon emlékeztette
Skócia vidékére, Új-Skóciának, illetve Új-Kaledóniának nevezte el. A
sziget őslakóinak sorsát sokáig az határozta meg, hogy Franciaország a
szigetet büntet őtelepnek használta. A harcias új-kaled6niaiak több ízben
megpróbálták lerázni magukról az idegen hódítókat, de a sziget gazdasága (főleg ásványi kincsei) a gyarmatosító európaiak tömeges leteleped-sét eredanényezte. Igy a bennszülött lakosság kénytelen volt a zordabb
keleti partvád-ékre áttelepedni, ahol a földm űvelés mellett a halászatnak
volt nagy szerepe; a 'hegyvidéki és a part menti lakosok között rendszeres cserekereskedelem folyt: a halat jamra és táróra (fontos t бrpusi kultúrnövények, a gumóikért termesztik) illetve egyéb élelmiszerekre cserélték.
A gyarmatosítás kezdetén a sziget lakossága mintegy ötvenezer f őt
számlálhatott, ma harmincnyoloezerre tehet ő a számuk. Körülbelül húsz,
egymástól eltér ő nyelvet beszél ő törzsben élnek, egy-egy törzsön belül
pedig ötven házból álló, esztétikai zlésse'1 épített falvakban laknak. Ezek
a kis falvak dombtet őn vagy kiemelkedő helyen épültek a kilátás miatt.
A domb tetejét legyalulták, és itt volta falu f ő része, a központi fasor,
meiy számos mesében a hős várakozásának vagy érzelmi kitöréseinek
helye.
Vallási бletükben .az ősikultusz játszotta a dönt ő szerepet. Szeri и-
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tük a halott ősök állandóan .felügyelnek az él őkre, és beavatkoznak letükbe. A halott asszony gyermeke című anesében az édesanya még holtában is se.gfti fiát, ,és csak akkor sz űnik meg gondoskodni róla, amikor az
rátalál apjára, a n.aui f őnökre. Az őskultusszal szoros összefüggésben álltak temetkezési szakásaik, melyek szerint a holttestet bizonyos id ő után
kiásták, és csontjait hosszú ünnepségek után ismét eltemették. A vallási
élet anásik jellegzetessége a kannibalizmus volt. Az egymással állandóan
harcban álló törzsek .háborúinak egyik f ő célja volt, hogy a foglyul ejtett 'harcosakat szertartásokon elifogyasztották. Ez azonban ma már csak
a mesehagyományban él; A vén kannibál asszony, A madártoll-maszti
eredete. Ezekben a гnesékben nagyon természetes befejezésként .kerül sor
az emberevésre: a f őhős Padzse madártoll-maszkot készít, és így ijeszti
meg Hihát, aki j б ideje minden élelmet felfalt el őle: „Pedzse meg'l бbálta
a buzogányát. Lesujtott vele, .a buzogány felszakította Hiha testét, belei
kifordultak. P:adzse megölte Hihát ...", majd megsütik a •kemencében.
„Vártak egy (kicsit, felnyitatták a kemencét, majd msgették Hi'hát. Ma
is ott élnek, ott laknak."
Az wj-kaledániai folklór rendszeres vizsgálatára, feldolgozására még
nem ikerült sor, a megjelent mesék, .mítoszok inkább néhány gy űjtő érdeklődésének köszön ~hetők, akik a helyi nyelveket j бl értve nagy pontossággal jegyezték és fordították le a szövegeket. A kötet történeteit
(mítoszok, mondák, mesék) a hagyományos terminológia értelmében nagyara neгhéz múifaj.i csoportokba osztani, mert ugyanazon cselekménysor
megfo.galmazását бl függ, hogy mítosz lesz-e, ami „szent" történet (mindenki hisz benne), vagy mese, ami szórakoztatásra szolgál, esetleg éppen
a ,kettő között álló monda, ami történeti dolgokat mond el ugyan, valóságtartalma hasonlít a :mítoszéhoz, de nem tartják „szentnek". Ha a történsteket tartaloni-stiláris jegyeik alapján akarnánk aszd.lyozni, felt űnne, hogy milyen kis számban szerepelnek olyan történetek (,mítoszok'),
melyek a világ, az emberek és az él ővilág valamint a kultúrának eredetére adnak magyarázatot. (A világ keletkezése, Hogyan terjedtek el
az emberek a földön). A onítoszo.k gyors feledésbe onerülése (esetleg mesévé válása) azzal magyarázható, hogy Űj-Kaledбnia őšlakosság.a a
gyarmatosítás következtében elvesztette 'hagyományos kultúráját. Ugyancsak kevés a történeti jelleg ű elbeszélés, a monda. Egyes állatfajták tulajdonságait magyarázó történetek pedig (Az egér és a repülőkutya, A
pók és a f éreg, A patkány és a polip) ,közel állnak a mítoszhoz.
A kötet legnagyobb részét a mesék teszik, noha az új-kaled бniai anyag
itt is aneglepetéssel szolgál. A mesék .között alig található csodás elemeket
tartalmazó történet a szörnyekr ől, állatokról, varázslókról (Tamoangi,
a végtagok nélküli ember, A gagalecsi két asszony, Az óriásöl ő fiú). A
mágikus kosár több mesében csAdálatos szerep ű, tulajdonosát megmenti
a veszélyt ől (még akkor is, ha minden mesei logika nélkül rendelkezik
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vele a hős). Az új-kaledániaiak kincses ;karának is nevezik, a kunyh б
középoszlopánál őrizték benne ,a kagylópénzt, de pénzben kifejezett értétkén kívül nagyon fontos, ,az élet megtestesít ője, szimbóluma volt.
A mesénk java része társadalmi jelleg ű, cselekménye a házasság, a csa'lád létrejötte illetve meg őrzése körül bonyolódik. Apró részletekig ,men ő
leírásokkal találkozunk itt az új-kaledóniaiak életér ől, kultúrájáról. ,4
moahai nővérek cím ű hosszú történetben —azonkívül, hogy a két lán Уtestvért hogyan ,próbálják megkérni a különböz ő törzsekb ől érkez ő fiatalemberek, és ők mind visszautasítják, majd az id ősebb testvér a hagyományt megszegve férjhez megy, és ezért apja megbünteti; testvérével ellopatja gyermekét, akit az anya mágikus úton kelt életre, hogy a családi
egység helyreálljon — szinte alig történik valami. Az elbeszélés jórészt
arról szól, hogy a lányok és a kér ők hogyan cicamázzák fel magukat:
„Fessük be hajunkat, övezzük homlokunkat tollal díszített parittyával,
szemünket karikázzuk be fekete körrel. Tegyünk hozzá mindenhez egy
karkötőt, egy nyakláncot, egy ;epül őkutyasz őrből készült övet, a.nit
kis hegyes kagylók borítanak, bokrétaként bambuszlevelet t űzzünk hajunkba, és vegyünk egy nyiauli gyökérb ő l készült buzogányt." — Így
díszíti fel magát ,a nagyapa és az unoka, ami szintén jellemz ő vonása a
meséknek, ugyanis .lánykér őbe mindig ezek ketten mennek.
Népszerűek a legkisebb, megvetett, beteg, fekélyes fiúról szóló törtévetek, melyekben a fiú csodás módon meggyógyul, pl. „ ... sikerült ta
lálnia egy méamoru füvet (liliamfiéle növény, az élet szimbóluma ÚjKaledón.iában). Fogta, célment, hogy apja és anyja sírjánál egy cölöpre
akassza. Mikor visszatért onnan,tagjai nem voltak már töröttek." A
most rnár
~ t gunyo
bosszút
o megvetoáll
testverem.
'
g
g e észsé es azifiú
(A béna fiú, A fekélyes fiú és a gonosz bátyjai) De olvashatunk a lusta
és szorgalmas testvérek összeütközésér ől vagy a lusták bűnhődését bemutató történeteket is (A lusta lány és a rák, Az asszony, aki a saját szemeit megette stb.).
Egy témának többféle variánsával is ,találkozunk a kötetben, ami a
szájhagyomány gazdagságát igazolja. A halál eredetének különféle megfogalmazását ismerjük meg A halál eredete, A halál és a jam eredete, A
vindói gyíkember. Miért halunk meg és miért kell dolgozni cím ű mesékben.
Az európai gyarmatosítás ,következetében az új-kaledóniai folklór már
en:'.ített változásai mellett a imesék egyfajta átértelmezését is ;megfigyelhetjük, melyek szimbolikus formában a hódítók elleni lázadást ,szolgálták. Szép példája ennek a kötetcímet visel ő mese, A tubi f őnök. A gyűjtő , Lambert páter szerint a tuái f őnök nyakába teleped ő és őt semmi
áron elhagyni nem 'hajlandó szellem nem más, mint az európai hódító.
A tuбi főnök hurkot vet .a madaraknak, és a hurokba .a tend бi főnök
kerül. Amikor azonban „a tubi f őnök felunászott (a fára) és kiszabadí,
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totta a hurokból ... és ... szabadnak érezte magát a fogoly, megragadt a és Krátelepedett a vállaira". Igy, szellemmel a nyakában ér haza, ahol
anyja megkérdezi: „Mihez kezdesz vele?" „Nem tudnám megmondani,
nem akar leszállnia vállamról." És a megalázott tubi f őnököt, nyakában
a terhével, minden törzs kiutasítja, míg végül ,két gyerek baltával le vágja a zsarnok fejét. A történet népszer űségét és egyben mélyebb értelmét
igazolja, hogy az egész szigeten közismert és a különböz ő gyűjteményekben a leggyakrabban el őforduló mese, ami bizonyára ni ni a véletlen
műve.

„NEM MÁSA MI LELKÜNK, MINT A TÜK ОRKÉPÜNK ..."

A

naptestű Pa'i.

Guarani ,mítoszok és mesék. Európa Könyvkiadó, Buda-

pest, 1979

A Népek meséi című sorozat legutóbb megjelent kötete a guarani iadíánok ,mítoszaival és aneséivel ismerteti meg az olvasót. A kötet szövegét válogatta és az értékes utószót Salvador Bueno, a kubai irodalomtörténet és kritika egyik legjelent ősebb képvisel ője írta.
Kik is a guarani indiánok? Dél-Amerika középs ő részén, Brazília és
Argentína ,közé ,ékel ő dve fekszik a mai Paraguayi Köztársaság. 1527-ben
egy olasz hajós a spanyol monarchia szolgálatában fel!fedezte a Paraná
és Paraguay folyót, és kapcsolatba került az ott él ő indiánokkal, akikt ől
ezüsttárgyakat szerzett. Csakhamar megindult a gyarmatosítás, leigázták
az őslakosakat, és velük m űveltették a földet. Ezeken a területeken élt
ősidők óta a mbjá és a pajagua törzs, amely kitartóan ellenállt az európai hódítóknak. Tóluk délre élt a guarani indiánok népes csoportja, mely
halászó, vadászó törzs volt, s az őserd ő közepén irtásos földm űvelést is
folytatott. Valószín űleg a törzs népes száma késztette a hódítókat, hogy
a szomszédos területeken is településeket hozzanak létre. Ez természetesen a ekét népcsoport nagyfokú Kkeveredéséhez vezetett, melynek során kialakult a paraguayi nép, amely ,máig őriz indián vonásokat, és mint
anyanyelvét beszél a guarani nyelvet. A történelem folyamán a paraguayi gyarmat elszegényedett és elszigetel ődött. Noha a XVII. században spanyol hittérít ők próbálják katolikus vallásra áttéríteni a z őslakosságot, az indiának vallása mégsem olvad össze a katolikus hittel. Ezt
igazolják .a kötet mítoszai.
Az archaikus világkép vagy ősi világlátás „költ đ i" természet ű . A természeti népeknél az érzékelés gyakran egybemosódott a látottal. Mindezt a maga emberi formájára szabta, a maga emberi viszonylataihoz kö
zelítette. Megszemélyesítette az égitesteket: a Napot (a kötetcímben szereplő Pa'i a Napisten fia), Holdat, csillagokat. Lelkit vélt a fákban, kö-
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vekben. Emberi érzelmeket, indulatokat tulajdonított láthatatlan lényeknek, szellemeknek. Tehát mindig a saját érzelmeit kölcsönözte az őt körülvevő világnak; így folynak bele a valóság elemei a mitikus ikp ьe.
Montaigne szerint .a fantáziát a félelem „lódítja meg", hiszen az đsember
élete tele volt titokzatossággal: földben, fában, B őben, vízben, a fenevadak közelségében is rémeket látott, mely a valóságtól való elrugasz-kodásban találta meg a legf őbb kifejezési farmát. A fantázia szabadsága
segítette az ősembert, hogy élettelen vagy Táthatatlan er őket megszemélyesítsen, lelkesítsen, hogy elképzelje az egyik állapotból a másukba való
átváltozást: оmberb ől fává, .kővé, állattá és fordítva.
A mítosz mindig magába foglalja az „igaz" fogalmat, ebb ől következik, hogy a természeti népeknek mítoszuk van, ami az •esztétikum
szeanpontjából csak nyersanyag. A anítoszban rejl ő fantasztikum , ;igazi"
jelentése miatt ugyanis azt a megkötöttséget vonja maga után, amely gátolja a fantázia szabad csapongását. Csak ennek megsz űnte után válhat
a „felszabadult" fantasztikuma fikció alapjává, azaz a nyersanyag kö
tőiséget fejezhet ki. Ezek szerint a mitikus fantasztikum kizárja az esztétikum 'lehet őségét, a mesei pedig unár hordozza azt.
A naptestű Pa 'i című kötet mítoszai és meséi igazolják az elmondottakat. Nagy jelentőségű az özönvízről szóló mítoszkör (Az els ő föld pusztulása, Vízözön). Az emberek bűnein felbőszült istenek elhatározzák,
hogy elpusztítják a 'földet, és árvizet küldenek a világra. Csak néhány
ember menekülhetett meg, akik böjtökkel és táncokkal elérték a Jóság
Földjét, ami ősi hitről tanúskodik, mert ez nem azonos a Paradicsommal. A guaranik ugyanis konkrét helynek hitték a Jóság Földjét, ahoví
még életükben elérkezhetnek. Ezért varázslóikkal az élen hosszú vándorutakra keltek, hogy .megkeressék ezt a helyet. A világ kezdete a kötet
legterjedelmesebb rnítasza (46 részb ől áll). A világ teremtését mondja el:
„Hatalmas аtyán,k, Nyanderuvuszu, egyedül jött, mutatkozott meg :a homály szívében. A Legels ő Denevérek már megvoltak, és szárnyaikkal
csapkodtak :a homályban. Nyanderuvuszu a napot t űztea mellére. Magával hozta a legels ő összekötözött fákat, és arcunk irányába állította,
napkelet felé. Rájuk állt, és nekilátott megteremteni a földet. Ma is e
keresztbe kötött áfákon nyugszik a föld." Továbbá megismerjü,k az els ő
ember teremtését, az els ő asszony küzdelmes életét, aki férjét, Nyanderuvuszut (a föld ,atyját) keresve a jaguárok tanyáján ikreket szül; két fiút.
Ezek, mint a mesebeli h ősök, nem sokkal születésük után: „ ... az id ősebb állni próbált, a kicsi meg négykézláb .mászott. Estefelé már nemcsak
állni tudott az idő sebb, hanem anadáröl ő kis fegyvereket kérincsélt." A
mítosz a két gyerek sorsát kíséri tovább, ahogyan harcolnak az életükért,
megbüntetve a gonoszt, .elérik a halhatatlanságot. A világ teremtésének
motívumával találkozunk A naptestű Pa'i és Az első föld cím ű mítohzokban is.
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A snítaszakban, .bár térben és id őben különböz őek, van egy lényegbevágó közös vonás: a félelem és az iszony kifejezése. Szinte sugallják az
emberi lélekben szunnyadó borzalmat, a félelmetes tudatalattit. Ezt igazolják azoka mítoszok, melyeknek szerepl ője Csaria (vagy Anyá) a
guarani mitológia nem ember alakú, rosszindulrаtú szörnyetege, akit
kapzsiságáért és kegyetlenségéért az istenek mindig megbüntetnek. MGg
halála is iszonyatos: „Futott, rohant (Csaria), és egyszer csak szétdurrant
koponyája. Az agyából pedig szúnyog- és légyraj lett." Kurupi szintén
szörnyeteg, de „ember formájú lény, fekete b őrű törpe, lába hátrafelé
áll, ésteste egyetlen darabból van, nincsenek .izületei. Húsev ő és igen falánk, kedvenc étele az emberhús, abból is a fiatalok és gyerekek zsenge
húsát kedveli leginkább." Neve a ,kurupiré — ragyás b őr — szó rövidítése. A Kurupi hőstetteiben tíz történetet olvashatunk, melyek mar .a mese felé közelítenek, amit Kurupi csodálatos nyila igazol. Több ízben ezt
ajándékozza jótev őjének: „Jóságodért fogadd t őlem ezt a nyilat, amely
sohase téveszt célt, de ne szólj róla még a feleségednek som, mert ő elmondja urnásaknak és ha más ember fülébe jut —, hát az életedbe kerül."
Noha Kurupi nyila ideig-óráig .híres vadásszá teszi az indiánt, végül
mégis a vesztét okozza.
Költ ői szépségükkel és jelent ős erkölcsi üzenetükkel t űnnek ki A mate
(teafajta), Iszapi (a „Sose-sírt" nevet a törzsf őnök legszebb lánya azért
kapta, mert „nem ismerte ,a szerelmet, rideg és kemény szív ű volt"),
Naszuk, Ipa'-karai cím ű mesék. A mateban az öreg indián, hogy megőrizze gyönyörűséges lánya ártatlanságát, családjával elindul az őserdúbe, és a következ őket mondja a hold istenn őjének, Jaszinak: „ ... ez a
magány nagy gyönyör űség számumra, mert visszaadta nyugalmamat.
amit nem leltem az emberek között." Az istenn đ megjutalmazza őket,
mart szegénységiek ellenére irnegvendégelték őt, az ismeretlen vándort:
„Ez a növény itt a kunyhó el őtt a mate, és ett ől a naptбl fogva számotokra és a környék valamennyi lakója számára a barátság jelképe lesz.
Lányotok pedig örök életű lesz, szívéb ől sohasem hal ki az ártatlanság és
a jóság. A mate úrn ője lesz."
A kötet jelent ős ,részét novellamesék Hogy lett a szentjánosbogár, Hogy
lett a varangyosbéka stb.) és műfajilag meghatározhatatlan intelmek, erkölcsi törvények, jótanácsakfoglalják el Atyai tanácsok a házasulandn
fiúnak, Jó tanácsok a földm űveléshez, Atyáink parancsolata stb.). A kö
tet egyetlen állatmeséje A jaguár és a róka, melynek motívuma az európai mesekincsben is közismert; a ravasz róka mindig túljár a t őle erősebb és vérengző jaguár eszén.
A naptestű Pa'i könyv mítoszai és meséi az európai olvasó számára
nemcsak egzotikus világot jelentenek, hanem tanulságos, szórakoztató
olvasmányt is.
VAJDA Zsuzsa
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EGY KÉRDÉSES AMERIKAI REG É NY

E. L.

Doctorow:

Ragtime, Európa Könyvkiadб , Budapest, 1979

A Regtime híre jóval megel őzte magyar kiadását. A szerz ő hazájában,
az Egyesült Államokban, sikerkönyv volt, sokáig a legkeresettebb könyvek jegyzékének élén állt. Távolról úgy .t ű nt, hogy Doctorownak sikerült
az, ami után minden nagy alkotó vágyik: a m űvészi érték és a népszerűség egybeolvasztása. A Ragtime jб üzletnek bizonyult, hiszen — épp
az olvasók nagy érdekl ő dése miatt — rövidesen filmre vitték. Természetesen az id ő is megtette a .magáét. Dosztojevszkij szerint az őszi tájban minden kis részlet j б l látható. S így van ez az irodalmi .m űvelik el
is: bizonyos idő elmúltával többé- kevésbé végérvényes ítélet .mondható
róluk.
A Ragtime amerikai regény, és szerz ője nem törekedett arra, mint
mondjuk Márquez, hogy térben és id őben kötött alkotása az „általános
emberibe" csapjon át. Nem is használt Olyan közléseszközöket, amelyek
egy ilyen szándék megvalósítását 1 ,ehető vé tették volna. Némi kísérletez ő
kedv tapasztalható nála, de az korántsem olyan „vad", mint mondjuk
— maradjunk továbbra is a dél-amerikai modern próza .körében — Vargas Llosánál. Már az els ő oldalak olvasása után felfedezhet ő Doctorow
szerkezeti elképzelése. Regénye, s ebben Ungvári Tamásnak 'feltétlenül
igaza van, a századforduló ragtime-zenestílusát idézi. „Egyik .kézzel" a
történelmi .hátteret igyekszik felvázolni és rövid, szaggatott mondataival
a kor légkörét felidézni. Ez az aláfestés, a 'korkép, az alapja a „másiak
kézzel" játszott dallamnak, a (h ősök sorsa fordulatos ábrázolásának. Tt gy
aztán a regénynek két h ős csoportja van: az akkor élt közismert személyek, illetve a fiktív h ősök köre. Az előbbiek cserpartjában Morgan,
Houdini, Freud, Ford tartoznak, míg az ut бbbiakat, amerikai átlagembereket egy mesél őkedvű ;kisfiú emlékein keresztül ismerjük meg. Nyomban le kell szögezni, a kisfiú alakján át történ ő ,képfelidézés, mint megelevenítő eljárás, sikertelen. A kisfiú sokszor olyan eseményekr ől számol
be, amelyek helyszínén nem volt jelen. Máskora tudatosság róla nem
feltételezhet ő fokán beszél. A kisfiú beszéltetésér ől a szerz ő igen könnyen
lemondhatott volna, s ezzel az információk lettek volna hitelesebbek.
A regény elején tapasztalható sokszálú cselekmény igen hamar összeáll,
„minden a helyére kerül": az egymástól kezdetben távol es ő fonalak találkoznak, és az így kapott tarkaság igencsak megkapó. El kell ismerni,
hogy Doctorow tudatosan alkalmazott tömörítése sikerrel járt.
Doctorow a múltat idézi, regénye mégsem tekinthet ő történelmi regénynek. Magában hordozza annak jegyeit, de el is tér t őle. A Ragtírne
nem illusztralja a történelmet. De tartalmazza a pszeudoregények eie.

.
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meit. Egyes szakaszaiban riportként hat, máskor valóságos krimi, itt-ott
pornónak látszik. Gazdag és izgalmas cselekménysora a kalandregényt
idézi. Egyszóval: különböz ő stílusok, műfajak keverednek újszer ű tarkasággá, s mindez egyszeriben rendkívül vonzó, az olvasót könnyen magával ragadja. Doctorow csak a pszichológiai regényb ől nem „vett kölсsön", műveiben inkább a cselekmény beszél, a béls ő monológ egészében
elmarad.
E sokarcúság alapján jogosan tehet ő fel a kérdés: hogyan is készült
ez a regény? Régebben a kritikus lényegesen könnyebb helyzetben, volt,
mert egyrészt 1étezett az ún. magas irodalom, másrészt a giccsirodalom,
valamint a pszeudoregények egész sora (krimi, sci-fi, porno, történelmi,
életrajzi, lélektani lekt űr.). A pszeudoregényekre az a jellemz ő, hogy a
magas irodalom vívmányait egyszer űen ,eltulajdonítják és kommerci.alizalják. Ez oda vezet, hogy am űfaji ,eltérések között ma mind ,nehezebb
különbséget tenni. Most gyakran lehetünk tanúi annak is, hogy a magas irodalom m űvelői veszik kölcsön és használják fel a pszeudoregén ~'ek
elemeit. Ezért helyénvaló a következ ő kérdés: vajon a Ragtime egy
ügyesen megírt pszeudoregény vagy magas irodalom, mely a pszeudoregény elemeivel (is) •él? Nehéz válaszolni erre a kérdésre. Hangsúlyozni
kell, hogy válaszadás közben korántsem szabad csak arra szorítkoznunk,
hogy mely elemek vannak túlsúlyban, hanem a tulajdonképpeni lényegre
kell figyelni, arra, hogy milyen célt szolgála különböz ő műfajok elemeinek tudatos és tagadhatatlanul rendkívül ügyes keverése. Más szóval:
elő segítik-e .ezek az elemek a m ű jelentésének autentikus és utánozhatltlan módon történ ő megfogalmazását?
Ami a regény fiktív h őseivel történik, röviden elmondható. Egy közepesen szituált amerikai család bomlásának vagyunk tanúi. Az apa a
konvencionalitás és az emberiesség közötti ingajárásban semmisül meg,
felesége az ,emberiesség mellett foglal állást, feleségének öccse fegyverrel
áll ki a színes b őrűek jogaiért, és igazi anarchista forradalmárként hal
meg valahol Mexikóban. S bár a regény az I. világháború kitörésével ér
véget, a mai amerikai ttarsadalom néhány problémájának csíráját tartalmazza. Ilyen társadalmi rákfene a színes b őrűek sorsa. A regény egyet
len igazán drámai feszültséggel teli eseménysora épp egy néger ,magánháborúja. Egy jelentéktelennek t űnő sértés ölt itt mind tragikusabb méreteket, olyannyira, hogy végül mini-forradalomba torkoll. Ennek alapján könnyű felismerni a regényben a Black Panter mozgalom csíráit.
Dootarow írói anódszerének talán legjellemz őbb vonása a teljes tárgyilagosság utáni vágy. Filmszer ű jeleneteket pörget le el őttünk, s így a
Ragtime részleteiben kit űnően megírt tudósítás, jelentés egy korról, a
társadalomról. El kell ismerni, hogy nagyszer űen idézi meg a kor szellemét is. Ettől fwggetlenül a könyv olvasása után hiányérzetünk marad.
Hiányolható a szerz ő közvetlenebb viszonyulása a felidézett világhoz.
•
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Tárgyilagossága ritkán enged fel, és ilyenkor szubjektivitása némi iróniába csap át vagy esetleg keser ű nosztalgiába. Ennek az írói viszonyulásnak eredménye, hogy a Ragtime - nak aligha van szigorú értelemben vett
írói üzenete, ,az olvasóban sem vált ki mélyebb és tartósabb érzelmeket,
gondolatokat. Tagadhatatlan az olvasás pillanatnyi öröme de az igazi
kísérletet helyettesít ő keverékregény zamatos és üdót ő ital marad, tartós utóíz nélkül.
Milyen választ adhatunk ezek után arra a kérdésre: mi a Ragtime?
Magas irodalom, mely tudatosan használja fel a pszeudoregény elemeit,
avagy giccsregény, amely A1y jól sikerült, hogy a magas irodalom látszatát kelti? Egyel őre csak annyi mondhatб el, hogy ,a Ragtime tudatosan, ügyesen megirt, olvasmányos regény, amely egy ideig számíthat az
olvasók érdeklődésére.
,

VARGA István

szíNHAz
TtтTÉNIK VAGY JATSZ бDIK? NEM. TtТTÉNIK ÉS
JATSZбDIK.
„Valami újnak kеll bekövetkeznie. Egy új színháznak kell létrejönnie, amely kül бnbözik a szklerotikus
polgári színháztól. Valami újnak, vagy inkább valami nagyon réginek, olyan színháztörténeti korákhoz
kell visszafordulni •еlsősegélyért, ahol még nem rontott
meg mindent az irodalunárkodás, ahol az irodalom
erőteljes mesét, kemény és megfordíthatatlan helyzeteket és roppant jellem еket tudott adni a színháznak,
neon pedig kapott mondatokkal .és papírszavakkal
látta el."
(Molnár Gál Péter: Izgága színház)
A színház létezése Eta a játszódik és a történik igék között próbál
egyensúlyozni.
Volt idő, amikor olyképpen kívánta kifejezni a valóságot, hogy önnön színház volta egyetlen pillanatig sem legyen 'kétséges.
Ekkor inkább játszódott, mint történt.
Volt idő, amikor olyképpen kívánta kifejezni a valóságat, hogy el őadás közben rá sem gondolhassunk: amit Tatunk, az csak színház, s
nini maga .a valóság.
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Ekkor inkabb történt, Hint játszódott.
A 'kétféle színházeszmény, a kétféle színházforma — az átmeneteket,
mint például a lélektani vagy tárgyi realizmust, a nagyfokú stilizáltságot vagy a s тΡaínház csontvázát szemérmetlenül mutogató roeatralizmust,
is ideértve — . аránylag rövid, s őt egyre rövidülő időszakokban váltatta
és váltja egymást. És közben mindinkább elmosódott a határok élessége.
A két forma mind gátlástalanabbul adaptálta egymás megoldásait, eszközeit ,és ötleteit. Mígnem a 'legújabb próbálkozásokban a színház és a
naturalizmus — imint a megjáeszottság és az életszer űség együtt és
egyszerre váltak a szírvházm űvészet (vagy valóságm űvészet?) alkоtóelemeivé.
ANDY WARHOL UTOLS б SZERELME. Elnyúptott, téglalapszer űen
hosszúkás alaprajzú szoba. Azegyik hosszanti fal mellett, ács бlt alkalmi
lelátón a néz ők, a szemközti fal mellett különféle adó- .és vev őkészülékekkel telezsúfolt asztál, a végében egy .fekete kombinés n ő ül, és külörufiéle álldanásakat fqg; zenét, híreket hallunk. A n ővel szemközti, alig
néhány Lépésnyi szobafalnak táanasztva a fejét, a földre tett matracon,
egy férfi fekszik. Hallgat és néz. A n ő felkel, kávét f őz, odaviszi a
férfinak, ez meg sem rebben, tovább fekszik. A n ő visszamegy az asr.talhoz. Issza a kávét. Közben a rádión újabb állomásokat fog. Majd
megint fölkel. Odamegy a férfihoz. Kezébe veszi a 'lábát, masszírozza.
Abbahagyja, ismét az asztalhoz megy...
1918 — MIROSLAV KRLEŽANAK. Vеlünik szemben magasba emelkedő lépcs ősor. A nézőtér és a Lépcs ősor között, a terem mélyében egy
hosszú asztal. Az asztal mellett egy kislány ül, talán még iskolás sincs.
A lépcsősoron három, mai öltözék ű fiatalember érkezik. Mintha a néz ők
közül jutott volna hármuknak eszébe, lemegy az asztalhoz. IViindhármuk kezében utazótáska. Lassan, ráér đsen ereszkednek le a légcs ősoron.
Mintha edzésre érkez ő sportolók lennének. Az egyikük megáll a kislány
előtt, üdvözli. A kislány játékosan .az asztálra pattan: verset mond,
énekelve-deklamálva, mint az óvodások szokták. A fiatalemberek miközben kipakolnak a táskából, fenekelnek, skáláznak, egyikük zongorához
ül, gyakorol, majd mint a színészek fellépés el őtt, halkan-hangosan
mandpák szövegüket .. .

KÜKLOPSZ. Egy hatalmas elő csarnokban gyülekezünk, zsúfolódunk,
mígnem a terem végében Tev ő pódiumon megjelenik egy férfi s közli,
hogy éppen Szicíliában vagyunk, . a küiklopszok őshazájában. B .izanyítékként ráтnutat a mellette látható óriásfejre: eredeti kwklapsz-koponya. S
ezzel kezdetét veszi az egyszer ű óriásokról szóló ismeretterjeszt ő eló-
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adás. Megtudjuk, hogyan éltek a kihalt hatalmas emberpéldányok,
mivel foglalkoztak. Néhányan kapunk egy-egy papírpohárral a kük lopszok termelte vörösborból. Néz ők helyett turisták vagyunk, színészek
helyett idegenvezet őket hallgatunk, mígnem az idegenvezet ők szatüroszakká nem lesznek, a turisták pedig ,birkákká és kecskékké, s beterelnek
bennünket az el ő csarnokból nyíló tornaterembe, a pályán körülkerített
akolba. Kwklopszéknál vagyunk. Itt folytatódik .az el őcsarnokban megkezdett :köznapi ,történet, csak néhány évezreddel korábban. Amikor
mind'annyiunka,t betereltek, a szatüroszok befejezték a napot. Tisztálkodnak, játékosan lespricceli .k egymást, közülünk is kapnak néhányan a
szétloccsanó vízb ől. Esznek. Muzsikálnak. Ugratják egymást. Majd félve oldaltћ dzódnak: megérkezett a iküklopsz .. .
MACBETH. A helyszín egy polgári szobabels ő, vaskos bőrfotelekkel,
vaságyakkal, székekkel, szekrényekkel, zuhanyozófülkével, ,hever őkkel,
zongorával és még sok limlommal. Éjszaka van. Csak annyit látni, hagy
szanaszét, a fatelekben, az ágyakon és földön emberi testek hevernek.
Lassan világosodik. Nők. Férfiak. Alszanak. Id őnként egyiIkü;k megmozdul. Majd mind többen mozdulnak meg. Forgal бdnak, lassan, :sokáig,
majd mind gyorsabban és gyorsabban. Mindannyian egyszerre. Mintha
nem is emberek, hanem fel'húzatt szerkezetek forognának ütemesen. Legаlább tíz percig hánykolódnak. Id őnként az ágyékwkhoz kapnak. Mi ez?
Rossz álom? A ,kiiel:égíte гlenség rémképei? Id ővel csillapodik az alvók
háborgása. Megnyugodnak. A férfiak fölkelnek. Mindegyikük megáll
egy-egy n ő előtt, karba veszi, ,körülhordozza, majd leteszi .. .
OTHELLO. Az egész :tér puha, fehér párnákkal van kibélelve. Itt fekszenek, fetrengenek, hörögnek, jajongnak, suttognak :néhányan, férfiak,
nők. Időnként felbukkannak a párnatengerb ől, majd alámerülnek. Alig
látni őket, inkább csak felsejlenek, mint hús-vér valóságukban jelen vannak. Inkább halljuk éket, semmint látjuk
.. .

јt elő adás. Útféle kezdés. De csak látszólag. Lényegében nagyon is
hasonlít az öt el őadásindítása.
Mind az ötben az a szándék ismerhet ő fel, hagy a színház azonos
legyen a valósággal. A színház történjék, mint ahogy az utcán, a lakásban, a sportpályák vagy el őad6tenmek öltözőiben, a nnúzeumban vagy
kiállításon, az ágyban történLk a mindennapiság:
A kambinés otthoniasság, tébláboló lezserség, mozdulatlanságba merevülő unalom és semmittevés.
A fellépésre, az edzésre, .a mérk őzésre való készül ő dés nyugodt, matatós, ,hosszú percei.
A .múzeum- vagy tárlatlátogatás kíváncsi kiszolgáltatottsága.
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Az álmok tudatalattit és testet mozgató ingerli.

A párnák közötti álmodozás, képzélgés, a .másik ;h . iányának gyötr ő
érzete.
K.ivétél nélkül valós, naponta megélt és megélhet ő helyzetek, állap лtok. Attól 'függetlenül, hogy az 'el őadásra szobában, üzletben, •kiállítóteremben, sportpályán vagy éppenséggel színházban kerül sor — az öt
él őadás leírt — kezdete a színháznak a történik igéhez való vonzódását példázza.
Részlet Andy Warhol és Uriike Meinhaf ,beszélgetéséb ől:
Ulriki Meinho f : Mi volt az ön számára a legfontosabb esemény?
Аndу Warhol: Az, ami épp most történik.
Ulrike Meinho f : És .az ön művészetében írni a legfontosabb?
А ndу Warhol: Hogy merészél ilyesmit kérdezni.
A történés jelenidej űsége, pontosabban, mind .a történés, mind a jelenidejűség egyformán fontos. Ezzel szemben a m űvészet, a m űvészkedés —
az ,artinmus és az esz бtizálás — , a megjátszottság tiltott terület, kór,
amitől óvalkodni kell. Ennek a felfogásnak értelmében a színház nem
annyira kifejezni, mint inkább jelenteni akarja a valóságat. Ahogy a
kezdőjelenetek bizonyíthatják: a színháza valóságot tartalmazni s nem
ábrázolni vagy megjeleníteni akarja.
A színház nem is akar színház lenni.
Részlet Richard 5Сhechner cikkéb ől, melyet a Squat Theatre-nál tett
látogatásáról írt:
— Odamenet arra száanítottam, hogy .alkalimam nyílik megfigyelni,
hogyan kkészülnek az el őadásra. És a próbákról is szerettem volna veiük
beszélgetni. Azonban semvmiféle félkészülés nem volt — és próbákat
sem tartanak. Kitartóan a próbák iránt érdekl ődtem, de direkt választ
senkitő l sem kaptam. Beszélgettek a munkáról, vitatkoztak a részletekrő l, irniközben különféle technikai félleg ű problémákat igyekezték tisztázni: ha bemegyek, az asztalhoz lépék, megfordulok, s .akkor majd ezt
és ezt csinálom ..
Nincs próba.
„Előadás" sincs.
Kés őbb гr gis lesz.
Szükségbő l. Mert — érzik — a valóságot ki kell mozdítani, s a lökést csakis a .mű vészet adhatja meg.
Ahogy az el őadás-indítások nem a ,megjátszott, hanem az igazi valódiságai prába ' lták elhitetni, s ebben a törekvésben a valódiság szemantikai jel értékűvé válik, ugyanúgy szemantikai jellé lesz a folytatás is,
ami nem a történik, 'hanem .a játszódik ige jegyében fogan — és: színház.
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Amikor .a fekete іkombinés nđ abbahagyja a .fekv đ férfi vádlijának
masszírozását ,és visszaül :az asztalhoz,akkor Ikulonos üzenet érkezik: az
Intergalaxy 21 Forradalmi Bizottság nevében Ulri ke Mein'haf öngyilkosságra szólítja fel a szabóban Tevéket. Az üzenet megbolygatja a szoba
nyugaLrnát, mg két férfi érkezik, gyorsan intézkednék, revolvert vesznek ,elő, majd elbújmak, az addig szinte mozdulatlanul fekv đ férfi felkel, odamegy a ndhöz, ,aki .időközben egy :bordó ,háziruhát vett magára,
s a férfi a 'b ő ruha alá bújik, majd pedig a n ő néhány gyors öltéssel bevarrja a ruha nyílását, elrejti a férfit. Az események menete mindjobban felgyorsul, mintha a falon látható Bruce Lee-plakát szelleme irányítaná a ґtörténésaket: lövöldözés hallatszik, .fénycsóvák ugranak el ő a
kaіffogб fegyverekbđl. A bor.dб rwhás nő elterül, a férfi el đbújik „ rejtekhelyérđl", fakozádik •a lövöl.d Јözés, valaki aneggyújtja az adó- és vev ő készülékakkel zsúfolt asztal oldalara feszített papírlapot — a papíron a
göncölszekér ábrája ládható —, hirtelen füstfelh ő lepi el a szobát ... A
néhány perces, ákci бfilunekre emlékeztet ő jelenet azzal végz đdvk, hogy
megjelenik egy talpig ezüstbe öltözött n đ, fején jókora ezüsx p+hallassza!,
elégedetten tekint végiga helyiségen, ha jól emlékszem, életre kelti a t űzharc áldozatait, a (közönséget viszont a falba vágott sz űk tapétaajtón átirányítja a következ ő helyszínre .. .
~

~

Miközben .a fiatalemberek szövegimemorizáló gyakorlatokat folytatnak, szinte észrevétlenül átöltöznek, pontosabban béölxöznek a kornak
megfelelő, hatvan évvel ezel ő tt divatos holmikba, újabb szerepl ők jelennek meg, ,és máris folyik az el ő adás, gyors egymásutánban peregnek a
hamisítatlanul színházi félleg ű beállítások, a ;nagyjelenetek, a bécsi valcer
bódítóan fülbemászó dallamára mozdul a jókedv ű tarka, schwarz-gelb
világ. Remék vizuális ,és hangéffektusak váltják egymást. Még a lábjegyzet is életre kel. A Részeg novemberi éj 1918-bon cím ű esszénapi б
5-ös számú .lábjegyzetét is eljátszatja színészeivel Ljubi ša Risti ć. „Zofka
Kved'er Jélovek-Demetrovi ć, Zlata Kova čević-Lapodé és Olga Pel e- Krnicova, gaz 1918. évi Egyesülés három háromnev ű pikk-dámája. Három ,esziháesz-tündér: egy szlovén, egy horvát és egy szerb. Ez a háromi
hölgy fogadta éveken árt a zágrábi állomáson Alaksandar Kara đorаevićot,
protokoll szerint átnyújtott ,kranji-agramerszerémségi Gsakraival. Egy
udvaronc mesélte nekem, hogy A. K., feldühödve, amiér,t mindig csak
őket látja itt, kifakadt a szárnysegédje el őtt: hogyan, hát Zágrábban
csókugyan nincs más, csak ez .a 'három vén —, és itt 'a .király egy éppenséggel nem ,királyi, s őt altiszti, vulgáris, póri, ґtг g г kifejezést engedett
meg magának ..." És ezt a lábjegyzetet a színészek eljátsszák, éppúgy,
mint „,az egészen jól szervezett császári és királyi tiszti kocsma" borg őzös, mámoros nagy jeleneteit. Természet сsen ;kell ő irániéval. Míg a lépcsősor fokai magasba ,nyúló piros-fehér-kékfényei villognák, s a par-

1535

KRITIKAI SZEMLE

ketten a :kerin,g đ édes dallamára forognak a parok, addig a lépcs őkön,
afféle ellenoperett-effektusként, .nehéz Lépt ű zenére súlyos ,katonabakancsok félélmetes јbalettje zajlik..
Amikor az ,akol bejáratánálmegjelenik, .a küklopsz, a Trója alól érkez ő Odüsszeusz is már köztük van. Katonaruhában van, hatán katonazsák, kezében pedig egy hosszú tönvl đ, ebbo"l tankolta a szatüraszakat, s
ezzel nyeri meg !és bolondítja meg a sz đrösszívű kiuklapszot is. A bornak
fontos dramaturgiai fun.kci бja van ebben az el őadásban: a küklopsz
csélеkedetei:t — otromba táncát és még .otrombább pajzánkodásait, esetben tréfáit, mint amiikor az egyik néz ő szamüvegét prбbálja fel — és
pusztulását Fis a bor okozza. A játék tempója gyorsul fel a emámarban .. .
Miután mindegyik férfi megáll egy-egy n ő előtt, karjába veszi, körülhordozza, majd leteszi, hírtélen gyors ritunusú zene hasít bele a. néma
jelenetbe. Sikoltoznak, rohangálnak mindannyian, majd ismét csend
lesz. És este. Egy dobozból valaki játékaktit szór a földre, a színfalak
mögül színes virágtik repülnek be a színre. Majd egyikük belekezd egy
mesébe: Volt egyszer egy király, ennek a .királynak volt !kbt bátor
vitéze, M..és B. !főleg nekik köszönheti a .király, hogy sikerült .legy őzni
egyik legrégibb ellenfelét. ĆЈröme azonban nem tarthatott lakáig, mert
a ,két vitéz, gonosz szellemek biztatására, a ;király ellen fordul... A
Macáhbeth, villan belénk a felismerés, de anáris megszakad a történet, és
méhkasként ,megbolydul a szoba. Mindenki ugrál, .a fotelekbe veti magát, van, aki a zendkari órákba helyezett vizesvályú'ban trappol le-fel,
'lespriccelve az els ő sorokban ül&ket, .akik a színpadi forgatag gyors kore ográfiáját eltanulva kapják maguk .elé a szervez őktől .kapott nylonlepőket ... A sznpadon egy gwmitöml őből ömlik a víz, valaki .kabátostGl
zulhanyoz a háttérbe álilított füDkében. Majd csend és mozdu:latlanság köveikezilk. Csak a víz csobogása hallatszik. (A víz az álmatlanság, az
erotika, a nyugtalanság és .a .mechanikus cselekedetek mellett az el ő adás
egyik fontos szemantikai jele — a mindenféle mocsakt бl való szabaduelás igényére utal.) Majd !egymást váltják a lassú, eseménytelen rés a gyors
zenére bolygó mrnéhkasként felgyorsult jelenetek. Tíz percig csak ennyit
mondanak: jó reggelt, de ezt :a lehet ő legkülönfélébb hangsúlytikkal teszik, majd táncolnak, szándékosan túlantúl szögletes .mozdulatokkal, azután hosszú perceken 'keresztül csak :az történik, hagy egyenként rohannak, sietnek átlósan át a színpadon s ;közben .különféle jéllegzetes emberi típusokat ,próbálnak .mozgással, gesztustikkal bemutatni. Majd ennél
is hosszabb ideig egy nyelvtanárn ő az aktatбk komikus artikuláciбjával
tanítja az el őadás résztvev őit, .kés đbb megintervjúvolja őket
.. .

A fehér párnatengerben felvillanó képek,mint .a gyerekek forgatható
kaleidosikop-csövei, néhány percnyi id đközben más és imás ábrát muta..
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nak, ám ezeknél sokkalta fontosabbák a (kísér őhangák, a 'hörgés, a jajongás, a suttogás, a ikardcsattagtatas ... , ,аmélyeket a technika segítségével
úgy érzékelünk, mintha egész ,közel, melleutünk,körülöttünk hangzanának, csapódnának 'le, szökellnének a magasba, miintha bel őlünk törnének 'föl ..
A váltás — a kezd őjelenetek történikjét ől .a folytatás játszódikjáig —
föltétéle és leglényegesebb jellemz ője .a törésnélküliség, az észrevétlen átmenet.
Ily módon válik (válhat) a valóság színházzá, lesz a történikb ől játszódik. A váltás azonban nem jelenti a valódiság igényének a teljes és
végérvényes feladását is. Mindössze annyi történt, hogy mind a kétféle
színházforma bemutatkozott. A folytatás során ez a két forma együtt,
egymás mellett, egymásbó'1 következve képezi a színházi el őadás anyagát.
Ez az ,el őadástípus, amelynek leírására, ,bemutatására itt kísérlet történik, a .köznapiság és a művészet egybemontírozásából alakul ki.
A +koimnb hálás léhetősége, .amint ez a Macbeth ,epizódjainak felsorakoztatásából már kiderülhetett, szinte kimeríthetetlen. A ,nyitottság azonban,
a látszat ellenére, nem jelenti a vé gtelanig nyújthatóságkorlátlanságát.
Csak szigorú it ёгубnyІk, .határozott képlet szerint lehetséges.
Az egymás'ba nyíló helyzetiek úgy kapcsolódmalk,mint a gerimcoszion
csigolyái: különállóak és önállóak, de önmagukban csonkák,torzók. Nem
véletlenül hangzik el az Andy Warhol utolsó szerelmében a Császár
üzenete címen ismert Kafka-szöveg. A kétsíkú színház szükségszer űen
tálélt rá .a kafkai szerkesztéstechnikara, amely A per és több Kafka-m ű
álomlátásos valóság, illetve valóságlátásos álom képletét követve alakult
ki. Láttuk, a (hiteles, a színház 'l вhetóségei :között maximálisan valódi
valóság az alapcsigolya, s erre következik .az álam vagy a m űvészet kialakította fikció-csigolya, hogy azután ez a csigolyaopszlap a megadott
ritmus szerint váltakozva folytatódjon. A válósag nemcsak önmagát jelenti, hanem a mesének a valóság látszatát kölcsönzi, a mese viszont
egyszerre fikció és a valódiságot a művészet elvontságával, a m űvészi
átlényegítéssel bevonó hártya is.
Hogy az új-színház nem egyszer űsíthető a ,kénféle színházforma mechanikus , egybeszerelésére, egymásra építésére, az többek között abból is
kitetstihet, hogy a hagyományos polgári színház és dráma rekvizitumai
közül szinte +kizárólag a mesét, a sztorit, .a történetet használja fel. Nem
átveszi, csak felhasználja. Vagy mint kötőanya,got, vagy mint jélképet,
esetleg .metaforát.
A Küklopsz düsseldorfi .el őadás-+koncepciójában Euripidész szatírajátékána k meséje a valós elemeket ,(a szatüroszdktisztálkodása, vacsorája,
vaskos ,évő déseik, Odüsszeusz boros schauchja, a ,küklopsznak az egyik
néző szemüvegével való mókafa, a néz ők táncra molesztálása és a buta
zsarnok csúfos vége) összekapcsoló köt őanyag.
~
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Az Othello Garmelo Bene prezentálta változatában az irodalomból ismert mese, .az Orohello-Desdeman a sztori, ,arra szolgál, hogy segítségével
a .hangkareagráfia valamiféle szerves egésszé áldjan össze.
A Mae+beth ibodhumi variáсiбjában a Shakespeare-dráma meséje búvópatakként fel-fel ~twn ő metafora, .amelynek az a szerepe, hogy fi.gyeLmeztessen: héroköznapi, mechanikus tetteink — ezeket Jelzi az el őadás gesztuskoreagráfiája — Pályamában észre sem vesszük a borzalmakat, a kegyetlenségaket.
Az 1918-bа n a mise azonosa történelemmel, illetve ,a nézőknek az
„eszháesz"-r ől szerzett .történelmi ismereteivel.
A kétközeg ű színház különnemű elemévnek összemontírozása a fentieknél bonyolultabb képletet mutatva fejezi ki egyszerre az egyén szuverenitását és ennek a szuverenitásnak a nyomorúságát, .a függetlenséget
és a kiszolgáltatottságot ,a Pestr ől AmeriІkába :migrált fiatalok életérzését
az Andy Warhol utolsó szerelmében.
A hosszúlkás alaprajzú szobában történ ő els ő, ,köznapiságával tüntet ő
és a rákövetkez ő, a bűnügyi és a sci-fi filmek receptje szerint játszódó
második rész a kétféle színházforma álaprajzát mutatja föl, hogy azután
az üzlethelyiségben rés gaz üzlet el őtt az utcán való ,második részben a
történő-játszódó iгёszl сteК, mint biztos alapra visszavezethet ő , epizódok
Bélgyorsult tempóban váltsák egymást, illetve szimultán egymásmeileiségban legyenek felismerhet ők.
Film pereg az üzletihelyiség egyik .kirakatüvegére feszített vásznon.
Еgy szelíd ;arcú, szilke, szemüveges férfi lovagol New York ismert fe'lh ~ karca1 б-panorámájában. Autó .követi. Benne egy égett arcú férfi. A
jelenet olyan, mintha az égett arcú a lovas közelébe szeretne jutni, de ez
sehogy sem sikerül, holott ny:ilvan fontos lenne, mert üzenetet akar
(kell?) átadnia. Közben valáki rál ő az ,égett arcúra ... Végül a lovas leszáll a 'lóról odaköti a ilovát egy szálloda jelé, bemegy a .szállodába, kijön, újra lóra ül .. .
Olyan az egész jelenet, mimtiha rejtett kamerával vették volna fel.
Vagy mintha Andy Warhol — ő a lovas — utcára állított 'kamerája
fényképezte volna de, ami objektíve el őtt történik. A valóság dakumentarista nyerseség ű, hitelű megörökítése. De ugyanakkor film is. Ha l_eszámftjuk a mozgó képsorba szerkesztett akciókat, (közjátékszer ű jeleneteket, ,a film ajkkar sem azonos egy New York-i reggel néhány percnyi valóságával, nem lehet azonos, mert a m űvészi szem látásának törvényei szerint rögzít ődött. Dokumentum is, de a .m űvész objektívével látott valóság is.
Hasonló kett ősségek egész sora fedezhet ő fel az el őadás további rész'leteiben.
Az üzlet el őtt megáll egy busz, a belgrádi közlekedési vállalat menet,
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rend ,és útirány szerint közLeked ő zöld, cswklás .busza, s leszáll róla egy
nő . Az, alkit már az els ő részben láttunk ta pig ezüstbe öltözötten, fején
egy óriás-phalosszal. A busz, az ál lamás, .a megallás, ,a leszállás — valósá g az el adas szereplobének érkezese — muveszi .tervezés ere menye.
Az üzletben, szemben a méz őtérrel, áll egy tévékészülék. Képerny őjén az üzlet előtti valóság jön be. Tömeg, kíváncsi és véletlenül arra
tévedő járókel ők, kisebb csoportok, néhhány fej, fintorok, csodálkozó tekintetek ... Olyan, mintha mi — az alkalmi néz őtéren ülök — is köztük lennénk. De unég,is több, mlás ez a tévéközvetítés, mint az utca valósága: a félvételez ő kiválasztja, зközelképbe hozza azt, akit talám észre
sem vennénk, s a kiválasztással ,nevetségessé iás teszi, értetlenséget, ,kíváncsiságát felnagyítva állítja elénk. Védtelenné teszi.
S közben, észre sem vesszük, hogy mi, néz ők, is védtelenek, ,kiszoi.gáltatottak vagyunk. Nemcsak azok, akik kívülr ől lesnek be kíváncsian a
kiralkatüvegre, hanem mi is, akik a belül 1 ,evók kányeUmével ,és fölényével szemLélj:ük, ami az utcám történik. A kontakt színház mindkét oldalán levő mézők kiszolgáltatottak — egymásnak. Néz ők és nézettek vagyunk, mi is, ők is, egyaránt megfiigyel ők és megfigyeltek. Egyszerre vagyunk a valóság s látunk valamiféle valóságot, és vagyunk a színház
a másik számára — és .látunk valamiféle szí аházat, a anás,i k tábort.
És saral'hatnám •tovább a Squat Theatre nagy kíváncsisággal fogadott
előadásának jeleneteit, amelyekre jellemz đ a már ,említett 'kétlakiság mellett, hogy kizárólag egyetlen id ő határozza meg: a jelen, a konkrét és
idétlen most. Ezért is kapcsobhaták össze a legkülönfélébb és ,egymástúl
legtávolabb :lev ő 'helyszínek minden ,törés nélkül, észrevétlenül.
Hogy el őttünk nem időn kívüli színház történik, azt a zár бjelenet
bizonyít;hatja: A mennyezetr ől néhány négyzetméternyi — tükörként
szolgáló — ezüstpapír ereszkedik ,alá, s a közönség, amelyik benn ül az
üzletszínházban, már csak örvmagát látja, örLmagával néz szembe. J б lenne gyorsinterjúkat készíteni: ki milyennek látja önmagát azon az ezüstpapír-képerny őn. Talám •éppúgy életforma-vizsgálatot tartanánk, ahogy
az el őadás a sz mhz a Squat Theatre tagjai szanra e Letforma, eletér
zésük ,kifejezése, tükörképe
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Néhány lappal feljebb, most látom csak, újraolvasva, amit írtam, újszínházit említettem. Új e az itt bemutatott kétszint ű színház? оsszete-

vбit tekintve semimLképpen sem mondható újnak, .alkotóelemeinek összemantírozása szerint azonban új, hgalábbis más, az el őtte levő színházformálk voltak.
Folytathatбsága azonban .bizonyításra vár.
Amíg az ,ezüstpapír :képernyd tükörben szembenézünk önmagunkkal,
majd megindulunk a kijárat felé, Mozart Don Giovannijának sorait
halljuk: „Mindenkinek nyitva az ,ajtó, éljen a sza зbadság."
-
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Az új-szíinház szaba сság.a azonban, éppolyain kétlaki, mint ez a vaibságot és művészetet összeügyesked ő forma. Szabadság, •am.elynek szögesdrát 'korlátai vannak.
GEROLD László

OSBEMUTATO A TÉVEDÉSEK LÉPCS ŐIN

— Tolnai Ottó Végeladás cím ű drámájának ősbemutatója az
Újvidéki Színházban
—

Amikor a rendez ő koncepciója elválik a színpadra állítandó ;m ű szellemétől, törekvését ől vagy formájától, szinte •kibékíthetetlen ikett őssébgel
találjuk szemben magunkat. Ilyenkar szoktuk használni a közhelyet,
hogy a rendez ő nem jól olvasta el a szöveget, azaz nem értette és nem
érezte át ,teljesen, ,magyarán, hagy a darabot saját elképzeléseire formálta,
ahelyett, hogy rendez ői egyéniségével gazdagitatt adekvát megjelenítés
után kutatott volna.
Virág MiJhály már régebben kikíséretezett megoldásaival, szín'házképlс tével fogta meg а То naі-mvсt, meg felсdkezvén, arról, hogy .eszközei,
melyek Deák darabjának egykor segítettek, Tolnai Végeladásának nem
felelnek meg, mert Tolnai darabját legkevésbé az expresszív színháziság,
a buja képi látvány tehette volna sikeressé. F őként, ha a szövegb ől épp
néhány „kemény" ,részlet marad ki! Meglehet, legnehezebb els őnek álmodni él ővé a papíron halott szöveget — és Tolnai darabja a b ő szerz ői
utalások ellenére sem könny ű, úrnapi körmenet. Ezért tette az eszközeibeneklektikus rendezés diszharmonikussá az ősbemutatót.
Igazságtalanság volna egyoldalúan ,elítélni mindent, ami a Végeladásban történt. Azokon a pontokon, ,ahol a rendezés közelébe férk őzött
Tolnai stílusánák, néhány remek részlet is kibontakozott, mint például az
a hidegleléses jelemet, amikor Csömöre támlás székén biciklizik az
Internacionálé eltorzult dallamára; vagy aCsárdáskirályn ő-vízió, melyben az ugyancsak groteszk intonációjú operettdallamra marionettként
mozdul és kezd táncba, el őbb csak suta vállemelgetéssel az arca-rejtett
táncosn ő ; de említhetnénk még a hatásos Trockij-jelenetet is: az Azsiatérkép kulisszáját felül kihasító szónak verbuváló beszédet tart, közben
viszont gépfegyvert űz borítja el a hadifoglyokat. Csömöre oroszországi.
viszontagságainak emlékei sorsban a dráma eredetileg id őrendben, egymás után meséli a két epizódot — Virág egyidej űvé tette őket, s ezzel
félelmetesebb, er ősebb lett a költ ő i indikáció. Sajnos, a két és fél órás,
jobbára statikus képeltet sorakoztató, ismétl ődő jeleneteket magában fog
~
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laló telőadást fárasztóan hosszúnak érezzük, a b őségesen mért effektusok, zenei betétek, sјkolyak, szürrealisztikus víziók ellenére is.
A darab központi figurája, Csömöre .bács.i pozitív alakja a Végeladásnak, mondhatnám, de azonnal felmerül a kérdés: van-e másmilyen h őse,
van-e ellenpólusa a darabban?
Tolnai darabjában ellenszenves szerepl đk nincsenek. Olyanok, akik kizárólag negatív tulajdonságoklkal volnának :felruházva. Abszolút pozitív
hősök sincsenek. Az itt él ő vagy vegetáló embereket óriásikalapként
leborította :a történelem. Tájékozódásul csak életösztönük s talán bels ő
etikai mérlegük maradt meg nekik.
A dráma Csömöre megpróbáltatásairól, életbölcseletének aprónkénti
kialakulásáról beszél. Az ő házában — öregségére — megfordulók már
csak intermezzóként vannak jelen. Ezek az alakok túlontúl vázlatosak
obihoz, hogy akár egyetért őknek, akár konfliktusba zavarhatóknak láthatnánk ő ket. De miért is kellene a konfliktus? Csak azért, hogy „igazi"
dráma legyen? Tolnai szerepl ői egyébként sem „igazi" drámah ősök.
Még csak nem is egész emberek. Keveset tudunk meg róluk. Legtöbbször
csak fizikai valóságukkal vannak a színen. Egy-egy helyzetben a „t őlük
elvárható" .módon reagálnak. Ez a feladatuk, ezt várhatjuk el tőlük. A
borbély borbély, aki hetente lesimítja Csömöre bacsi képét; esik vagy fúj,
rendszeresen megjelenik az öregnél. Annyiban különbözik a vicclapok
fogalomborbélyától, hogy nem ő szórakoztatja, tartja szóval beretválandó alanyát, hanem đ a 'hallgató fél, ő Csömöre közönsége, akinek az
öreg mesél, idéz, akinek „életfilozófiáját" hétr ől hétre, újra és újra elmagyarázhatja. Tolnai borbélya egyfajta rezon őr, aki azonban minden
látogatás álkalmával hasznot is húz: a tárgyait végkiárusító Csömörét ől
ezt-azt kosárba teszi, és hazaszállítja elmaradhatatlan biciklijén. Minden
alkalommal ellenőrzi kuncsaftja nagykönyvét, melybe az eladott vagy
elajándékozott holmik íratnak be rendkívüli fegyelemmel, s gondja van
rá, hogy a megmaradt tárgyak nagy része hozzávándoroljon a beretválás
fejében. — A többiek árnyékh ősök, papírfigurák, egyénítés híján, típusnak is alig nevezhet ők. Csak vannak. Csak jönnek. Mert egy végkiárusítóhoz naponta jönnek valamit vásárolni, valamit kunyerálni. Nem
a jövevények a fontosak, a színházigazgató, hebehurgya színészei, vagy
a fiatal kázaspár; Tolnai számára csak azért kellenek, hogy f őszerep1 бjének, Csömörének életdarabkáix megidézze, hogy egy-egy gazdát cserél ő
tárgy kapcsán vallhasson az öregr ől, az öreg pedig az életr ől, melyen
végigsodródott. „Ázsiából indult, és Ázsiába érkezett" —akármennyit
gyalogolt is, a változó ténképek .halálasan megviccelték. Csömöre tájék'zódni akart, de Ázsia fogva tartotta. Csömöre nyolcvan évet élt, mégse
szabadulhatott Bugyovicétól, Omszk, Tomszk, Kiev, Magnyitogorszk
víziójától. Eljöttek utána Budapest ostrománál, meglátogatták harminc
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esztendővel azután, hogy az öreg hadifogoly lett a fagyos sztyeppen,
és megtelepedtek közelében, hogy soha többé ne szabadulhasson t őlük.
A térkép az író elképzelése szerint f őhelyet foglal el drámájában, a
földkicsinyített, absztrahált urasa, melyen .élünk, mely játszadozik velünk, akár Lyubimov Hamletjének sz őnyeg-függönye, a történelem, a
sors jelképe. El бszavában, el ő-aesszéjében Tolnai Ottó a tulajdonképpeni
főszerepet bízza erre a térképre, mely állandóan jelen van a színen,
melyre Csömöre tekintete vissza-visszatéved, ami még élteti benne a Don
Quijote-i .múltat, és sietteti a véget; valamit nem értett meg ez az ember
a kartográfiából, iszonyú pusztaságokon járt; erre a mi tájunkra született ember volt, akit egyszerre csak elborítattak és fojtogatni kezdtek a
távolságok élete búcsúzóján észreveszi hogy
a messzességek kéznyúj,
tásnyira vannak hozzá, hogy Azs .ia itt van egy lépésre, hogy már múltja sem távoli többé, visszaszökik hozzá a vándorló országhatárokon.
Csömöre élt, fagyoskodott, ,gyúródeszkával védte ki a másodiik háború
ostromát, a halandó boldogságából pedig csak annyit tudott meg, amenynyit ,félálomban álmodhat az ember asszonyokról, akik párzottak vele,
szomszédokról, ismer ősökről, ak ik ugyancsakmintegy félálomban araszolnak mellette, arc nélkül, és nyomtalanul t űnnek el. Csömöre egyike
történelmünk ismeretlen halottainak — de a h ősöket zászlóba csavarva
temetik, ő viszont a térképbe teker őzve haldoklik. Nyolcvan évet élt, a
legmozgalmasabb században, s mindebb ől — ha .észlelte is — csak egy
keserű .bölcseletre futatta, hogy: nem érdemes ... Ezért is maradt gyermek, utód nélkül.
Rendezői, díszlettervez ői (Miadrag Taba Čki) elképzelés azonban vá'.toztatott .az írói térkép-alapötleten. Nehéz volna eldönteni, nyert vagy
veszített ezáltal a színpadkép. Taba čki ugyanis megmerevítette a térképet, bel őle képezte ki Csömöre szobáját, a padlót is és a hátsó falat, s
í,gy a :hosszúsági és szélességi körök a díszlet vasvázát adják, ami külön
játéklehet őséget biztosít. A .térkép vertikális részén, a tulajdonképpeni
fal .közepén sötét űr tátong, itt nincsen rajzolat, csak a meridiánok á ldogálnak komoran, s mögülük, akár a múlt börtönének rácsai mögül,
rohannak ki és lepik meg Csömörét vízióinak, emlékeinek alakjai. „Fenn,
középen nagy fekete bet űkkel írja: AZSIA. A térkép mozgatható, &y kor lebeg, olykor akárha a szoba falára lenne festve." Az idézett szerz ői
utasításból tehát csak a „felirat" maradt meg; az álomszer ű lebegést,
mozgást kivköpölyözte bel ő le a színház. Szimbóluma azonban nem veszett
el, legfeljebb átalakult. Jelentés--matériája változott. Vonatkoztatási lehetőségei szű kültek, .kizárólag Csömöre konkretizálódhat. Általános sorsi.rányitó lyubi,movi függöny-térképszer űségének politikuma szegényedett,
eltompult. Csömöre szobája volt ennek a börtönnek a szalonja, akárha
a pokolnak az a bizonyos tornáca. De itt milliom holmi várta új gazdáját, halamba dobálva, kiismerheteten összevisszaságban. Ezek a tár-
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gyak vándoroltak el napról napra az öregt ől, mind kevesebb maradt belőlük, ,,,kifolytak a keze közül" — egyre nagyobb lett a tér körülötte,
ürességébe araár csak belehalni kellett. És lehetett. Hiszen mindössze egy
zsák szalma maradt alája, annyi, amennyibe egy Megváltó beleszülethet
és amennyibe egy ember, aki nem váltott meg senkit-semmit, még önmagát sem, akit nem is váltottak meg, most belehalhat. Kár, hogy a színpad ekét ,о 1dálára felkúpozott, bezsúfolt tárgyak 'és :a térképkulissza
összhangja nem teremtő dött meg; a holmik tömegének semmi játékfunkciója, csak vannak, hogy legyenek, hogy az :egyes felvonósak közötti
szünetben fekete lepellel burkolják be őket, így tüntetve el a színr ől,
mintegy jelezve, hogy elhordták már &ket a látogatók és vev đk.
Nagyjábбl utaltunk araár az elmondottakban Tolnai drámájának kétszínűségére, politikai és emberi :mondanival бjának rétegeire. A .két tema-•
ti,kát a ,középpontban elev ő Csömörének ékellene egyesítenie, ő azonban
sajnos nincs olyan .pontosan megírva, annyira determinálva, hogy bírja
az író mozaikokra 'bontott világszemléletét, esetleg történetfiloz бfiáiát.
Csömöre, és itt kezd ődnek a dráma buktatói, akármennyit beszél is, keveset árul el önmagáról „polgári" unúl,tjár бl semmit semtudunk meg.
Az, hogy öregember, aki rengeteget szenvedett, s az, hogy kiszolgáltatottja volt eszméknek és társadalmi változásoknak, egyszóval a történelemnek, ebben a ,konstellációban nem ad megnyugtató választ. Mert
Tolnait, amellett, 'hagy elvonatkoztat, a hagyományos „emberi" dráma
megalkotásinak lehet őségei is igazgatják. A :két modell egybeötvözésének
kísérlete viszont nyitott problémákat hagyott.
S .épp :az elmondattak miatt nem •beszélhetünk :a Végeladásról mint
abszurd drámáról. Az abszurd dráunának is, akár a szabad versnek, sajátos bels ő kötöttségei vannak, s ha mondjuk a ritmust behelyettesítjük a
drámai feszültséggel, kiderül, hogy egyiket sem szabad megtörni, az öncélú „kalandozást" egyik sem t űri; az abszurd dráma következetes stílusában, egységében, sejtetésében.
Az eredeti szöveg érzésünk szerint túlírott, a fölösleg egy részét a rendezés, helyesen, elhagyta; . a kérdés csupán annyi, hogy vajon teljesen
helyes volt-e az eljárás. Igazat kell adni annak a kritikusnak, aki a
dramaturgiai megmunkálást kifogásolja, illetve számon kéri ezt. Néhány
szakszer ű közbeavatkozással nemcsak hogy gördülékenyebb, de keményebb, hatásosabb, a szövegben rejl ő lehetőségeket kiaknázandó, jobb
elő adást láthattunk volna. Itt persze azt kellett volna tudni els ősorban,
mennyire színpadszer ű .ez a költői szöveg, milyen ereje van a költ ői
meditálásnak egy dráma tengelyében, hol segíti ezt a drámát és hol g i;rdíthet akadályt a közönség azonosulása elé. Ha ugyanis csak kívülállóként nézzük a darabot, el őbb-utóbb fárasztóvá lesz a szöveg.
Nyilvánvalóan problematikus a dráma negyedik, befejez ő része, melyben Csömöre már halott, a játék anonodrámává s.z űkűl, hiszen csak a

KRITIKAI SZEMLE

1543

matyogб, totyogó !borbély van a .színen. Jött megnyírni, megberetválni az
öreget, de annak lelkét elvitte a tavasz, teste pedig éiettelenül fekszik a
térképen, abban a néhány marék szalmában, ami nem került eladásra.
Az írói utasítás sok mindent felfed abból, hova kellett volna az el őadásna!k felszárnyalnia az els ő három részben, hogy logikus, magától
értetődő legyen a borbély magánjelenete, .magán-színháza. Legel őbb is a
kívánt atm:aszférára ,alapoz, a valósból az irreálisba lengés elfogadhatóságára. A mozaikkaskák is most válnának képpé. „A szabma már ritkább, és mintha homokkal vagy porhóval keveredett volna ... Behajt a
borbély, nyikorogva ,köröz a hulla körül, majd vigyázva a térképh гz
támasztja kerékpárját, amely most már teljes egészében a Tóth masinája: a hátsó narancsosládában japán kacsa ... Fél. Fél a mind közelebb
nyoanuló térképt ől. A hullától. Most döbben csak rá, hogy valami irreális térbe került, hogy az elmúlt évtizedek alatt csak a csapdához szoktatta Csömöre ... Csak borotvával a kezében mer körülszimatolni. :ezt
is csak most látni igazán, hogy Ntánca« élethalálharc ..."
Mi derül ki? Kétségtelen, hogy az öreg évek hosszú során sok-sok dolgot,többek között életérzését is beoltotta egyetlen h űségesen figyel ő beszédpartnerébe. A borbély méltó tisztelettel övezte ezt .a „becsavarodott
aggastyánt", ahogyan egy pillanatban nevezi; tisztelete annak szó;,
hogy Csömöre sokat látott, tapasztalt — a borbély úgy hiszi, az öreg
tudott tájékozódni az életben, a társadalmi, történelmi sorsfordulókon.
Látszólag ez így is van, hiszen Csömöre rengeteget „túlélt". Borbélya
is megpróbál tehát úgy gondolkodni, ahogy az öreg, abban vél értelmet,
amiben az öreg látott. S ha Csömöre egyszer azt mondta, hogy a Tóth
volt a legokosabb ember, akivel életében találkozott, borbélya küls őségeiben utánozza Tóthot. Mert annak egy „.igazán felszerelt biciklije" volt,
a 'hátsó narancsosládák egyikében baromfit nevelt, abban tojt neki az
utcán a japán kacsa. Kerékpárjának „dupla kormánya volt, egy versenyés 'egy normális. A versenykormányon duda, a normálisan cseng ő. Kёzépen kottatartó, rajta az étolajjal átitatott Kommunista Kiáltvány. T бth
esőben-hóban ikarikázott, fennhangon olvasva. Csak néha lassított le,
hogy egyik kezével hátranyúljon, finoman kivegye a tojást a kacsa alól,
a karmányhoz kocogtassa és kiszippantsa ..." A borbély tehát hason'.óképpen kamplettírozta sajat kerékpárját, s hogy a tojásról sem feledkezzen meg, a halott Csömöre tisztába öltöztetése után egyet megtör annak
homlokán, és kiszívja, mint ahogy annak idején az öregt ől hallotta.
Persze nemcsak küls őségekben igyekszik utánozni az öreget vagy az á'.tala okosnak vélteket, megpróbál hasonulni hozzá. Ahogy Camus-nél a
kutya gazdájához, a gazda pedig kutyájához. Miért fi lehetne elképzelni, hiszen egy t őről, egy földbál fakadtak, .egyazon kor gyermekei. I-Ia
még a borbély jóval fiatalabb is, a térkép Damoklesz kardjaként függ az
ő feje felett is, közelít hozzá, elnyomja, elborítja, egy napon. Tanít-
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vány—tanító viszonyra emlékeztet ő a „Bo rbély—Csömöre" egymásból
élése. Az öregnek örömöt okoz, hogy átadja „élettapasztalatát", a borbély úgy véli, gazdagabb lesz t őle lelkileg. Mindkett ő jól jár. (A borbély
közben — mint említettük — földi javakról sem mond le, hiszen jó
sápot húz a végeladásból.) Csömöre abban a hitben halhat meg, hogy
borbélya mindenben az ő .tanításának útját járja. Kiderül azonban, hogy
elveit borbélya csak színleg vette át, eltitkolta id őközben született fiacskáját. Mert Csömöre szerint „mi csak elvehetünk az .életb ől", arra nincs
jogunk, hogy gyereket — annak idején őt is, akár egy vak kismacskát
— belenyomjunk a világ szennyébe. Kiderül az is, hogy a borbély csak
mint takarót veszi át az öreg másfajta bölcseleteit, azonosulni képtelen
velük, a magáéi sohasem lesznek. ACsömöre-féle történelemsz вΡmlél. ethez el őbb az kellett, hogy reménykedni, lelkesedni is tudjon; kiábrándulása így szükségszer űen még nagyobb. A világmegváltó eszmékkel
kapcsolatosan is. A borbély csak idézi szavait, s nem érzi át, mi mehetett
végbe Csömörében, amikor моszkvában, ahol akkora terek vannak,
hogy „sosem is lehet átérni a másik felükre ... végtelenek ...", ő csak
..11t az egyik közepén ,és sírt ..."
Gyankjuk, hogy Moszkvában Csömöre sosem járt valójában. Moszkva,
Kiev, Voronyezs eljött érte is. De ebben már nem látott annyi értelmet,
mint 'amikor a Tóth kottatartójában a kiáltvánnyal es őben-hóban karikázott és tojást szopogatott...
Auraikor tehát a borbély utoljára jön az öreghez, éreznünk Ikellene -ezt
az „irreális teret", azt a különleges légkört, amire az író is utal. Be kellene látnunk, hogy Csömöre .tényleg a „nagy csapdára" hívta fel borbélya figyelmét — a maga eszközeivel; ehhez szoktatta akitva őt. 1Vlindebből nagyon keveset árul el az el őadás.
Tolnai egyet mondott, Virág mást rendezett. Mindketten hibáztak, de
a színházban el őbb hibáztatható az, akinek a tolmács szerepe jutott,
hogy a papí.rdrámát színházi nyelvre fordítsa.
A Végeladásban Tolnai jellegzetes költ ői arzenálja mutatkozik meg,
a l.ét értéktelenségének groteszk :himnuszhangjai törnek fel bel őle, s egy
jó költő dráuraaérzékenységét mutatja. Esetleges kés őbbi ,megvalósításaihoz
két dolog szükségéltetek majd: mémely вΡst megzabolázni szertelen fantáziaját és elhatároznia :magát a forma tekintetében, mert a hibrid itt nem
vált be.
GUELMINO Sándor
.
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MANITAS DE PLATA
Utoljára itt, a belgrádi Szakszervezeti Otthon •nagytermében (közben
minden bizonnyal sok-sok kit űnđ koncertet szalasztva el •a BEMUS-on
és a Jazz-fesztiválon), Menuhint hallgattam: és most a két hangszer, az
a hegedű és ez .a gitár, egymást visszhangozzák. Különös, csak hangszerüket látom — teljesen azonosultak vele, hangszerré, mézszín falapokká lettek.
Igen, a nagy ,zenész (zeneszerz ő vagy el őadó, mindegy) lényege az,
amit Szabolcsi Bence fejtett ki Mozart 'kapcsán: az anyagot énekelteti;
az oboából kifejti az oboahangot...
Abszolút hegedű és abszolút gitár.
A fa leglelke rezeg, mondom, ahogy Manitas de Plata, ez a markáns
képű emberke, a :közönség felé emeli, majd vigyázva körülhordozza szép,
nagy dobozát, örök celláját, hogy megmutassa, magától is szól...
Mi a fa? Az erd ők klorofillal mosott meleg tere.
A tiszta tágasság formája a gitár.
Mennyivel, de emennyivel •er ősebbnek, .intenzívebbnek t űnik ez a klaszszikus, pontosabban, spanyol gitár a villanygitárnál. (Egydimenziós korunk egydvmenziós hangszere a villanygitár.)
Az egyik első modern verseskönyv, amely ,az 50-es években a kezembe került, Lorcáé volt: A gitár hatalma volta címe.
Lassú rívásba / kezd a gitár — indul a modern költészet egyik alapverse, hogy igy záruljon:
0, szív, gitár!
Ot húrral, öt karddal,
járt át a halál.
Alapvers, mondottam, ahogy a modern képz őművészet alapképei Picasso, szintén a 20-as években készített, kubista gitárjai. Picasso is Pontosan azt teszi e kollázsaival, amit minden nagy zenész: az anyagot
énekelteti.
Jobban kellene ismerni területünket — különösen a gitár régi spanyol
mestereit — ahhoz, hogy részletezni tudjuk pl. Segovia s Manitas de
Plata gitárja közötti különbséget.

HÍD

1546

Manitas de Plata gitárja (melyet Picasso, Cocto és Brigitte Bardot
népszerűsített) amennyire pe п,getđs, annyira ütőhangszer is .. .

A Dél zenéje ez, a Délé Nietzsche értelmében, á.m tévednénk ha nem
hangsúlyoznánk cigányzene voltát is.
„A cigányok — írja Lo.rca —Andalúziába érkezve amagukkal hozott ősi elemeket beleolvasztjk az itt talált őrségi elemekbe, és megadják
annak a népdalfajtának végleges formáját, amit ,cante jond б nak nevezünk. Nekik köszönhсtjük tehát e lelkünkb ől lelkedzett dalok létrehozását ... Ezek azoka dalok, amelyeket a múlt század utals б harmadától kezdve mindmáig igyekeztek rossz szagú kocamák és bordélylázak
mélyére száműzni ..."
Felfigyeltem Manitas de Plata TV-interjújának egy .mondatára:
„Apám is gitározott: ez minden."

TOLNAI Ottó

KÉPZ Ő MrtJVÉSZET
VELI ČKOVIĆ JANUS-ARCA
Vladimir Veličković Párizsban él ő jugoszláv fest ő újvidéki kiállitása
egy olyan mű vészeti jelenségre hívja fel a figyelmet, amelyet W. Benjamin az aura elvesztésének nevez. Ez .a probléma .különösen a századforduló táján bekövetlkezett technikai ugrással, illetve a technikai sokszorosíthatóság feltételeinek megteremtésével vált id őszerűvé. A litográfia,
a fénykép, a film és a hangszalag által végtelenségig reprodukálható
eredeti alkotások ugyanis a reprodukciókban elvesztik egyediségük „itt"jét és „most"-jat, a reális id őt és teret, ,a mű valбdiságának fogalmát".
Veličković, aki újabban reprodukciókkal — szitanyomatokkal, litográfiákkal — járja a világot, most éppen abba a visszás kett ősségbe esett,
ami miatt semmi határozottat nem mondhatunk róla: munkássága két
olyan végső pólus között feszül, amit a m ű kultikus illetve kiállítási értéke képez. Mert Veli čković nem dobta el a számára oly j бl jövedelmez ő
ecsetét sem, amivel mindeddig a kultikus m űvészet ideálját, az egyedi
művet teremtette meg. Festményei természetesen neon hozhat бk közvetlen kapcsolatba azokkal a kultikus ,alkotásokkal, amelyek régen csak
egyes kiváltságok számára voltak hozzáférhet őek és láthatóak, ezek a
műtárgyak ugyanis nem a szem, hanem els ősorban a szellemek számára
,készültek, tehát létüket létezésük puszta ténye szabta meg. Ahhoz, hogy
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a m ű tárgyak közé iktatódjanak, nem volt szükség közönségre, avatókra;
egyes istenszobrokat és madonnaképeket csak isten emberei, a papok és
a szerzetesek láthattak, holott a hiv ők előtt mindig nyitott dómok és
templomok meghatározott pontjain helyezkedtek el.
A kultikus alkotások és Veli čković eredeti vásznai között — még ha
ez utóbbiak nem is vallási vagy nyíltan kultikus jelleg űek — bizonyos
párhuzam' mégis mutatkozik, tudniillik, hogy a rájuk szabott magas ár
már eleve egy .zárt és elszigetelt társadalmi struktúra státusszimbólumává
avatja ő ket, amiért nem sorolhatók napjaink m űvészetének tényleges tényezői közé. Veličkovi ć nagyméretű eredetijei tehát ,kevés embernek készülnerk; ,műgyűj tő,k, ,tehetős mű pártoló családok enteri őrjeit díszítik.
Mű vészi látomásainak szitanyomat vagy litográfia formájában történ ő
megsokszorozásával azonban nem várt fordulat állt be, ami látszatra
azt mutatja, hogy alkotásainak piaci értéke mellett fest őnk .i mmár a kiállítói értékre is ad valamit. Még ha nem is festményeit vagy azoknak
vázlatait, hanem csupán az alkotói világára jellemz ő egyéb kivetitéseket
reprodukálja a kiállítások (közönsége — a nyilvánosság — számára, Veličković ezzel a gesztussal akaratlanul is korábbi, kultikus jelleg ű munkásságat ássa alá. Megingatja a hagyományt, s megszünteti a m űvet beburkoló ibenjamini aurát; Picasso, Vasarely, Soto sorába állítja festészetének autentikus világát. Vasarelyébe ks Satóéba, mert figuratív elemeit
immár ugyanúgy sokszorosítihatja, mint az ,el őbbi kettő a mértani szer
kezetek variációit, s Picassóéba, mert ezáltal az intézményesedés útjára
lép; neve araár nemcsak az egyént, hanem .a mögötte álló egész apparátust
fémjelzi.
Érdemes lesz megvárni ennek az önmagában véve ellentmondásos kextđs tfolyamatnak a végkifejletét. Hiszen kiállítói értékének revalválásával Veličković nemcsak alkotásainak piaci értékét .ingathatja meg, hanem alkotói világának fokozatosan kiérlelt mitikus jellegét is megsemmisítheti, ami lényegében véve egészséges folyamat, de csak akkor, ha mindez egy öntudatra ébredés jele, neon pedig 'egy spekulatív elhatározás váratlan ,fejleménye.
~
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A VIDEO NAPJAINKBAN
A poszt-objektuális m űvészet képviselői az utóbbi tíz tizenöt évben ta
lán egy kifejez őeszközhöz, médiumhoz sem f űztek annyi reményt, mint
a videóhoz. Hiszen az új m űvészeti gyakorlat általában olyan, araár meg-
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levő, közismert rögzítési techniká kr. а támaszkodott, mint a szöveges leképzés, a rajzábrázolás, a fénykép, a film vagy a hangszalag, amelyeket
az ilynemű használat el őtt is rendszeresen alkalmaztak az alkotók, csak
éppen értelmezésük, funkciójuk és fogalmi ,meghatározáswk .között mutatkozott. különbség. Amikor tehát az id őszerű művészet anagyarázói a
fényképet az új jelz ővel illetik, akkor természetesen nem a fénykép történeti pályája, hanem értelmezésének újfajta megközelítése fel ől viszony ítanak. Az id őszerű művészet ezek szerint annyiban tekinti a fényképet újnak, hogy immár nem puszta munkaeszközként, hanem önálló médiumként értelmezi, amelynek megvannak a bels ő jellemvonásai és törvényszerűségei, s amelyek közül számos épp az utóbbi tíz esztend ő mű-észetének fejleményeiben .került vizsgálat alá, jött .napvilágra.
A video esetében más a helyzet, hiszen ennek a valóban új rögzítési
technikának nincs anúltja, csak jöv ője. A képmagnó egyaránt újdonság a
televíziózásban és a m űvészeti gyakorlatban, az oktatásban és a termelésben. A vele való kísérletek megjelenésével egyid őben kezdődtek, s mint
említettem, ,művészeti küldetését illet ően is igény mutatkozott iránta. De
nemcsak a művészek, hanem az alkat ős más területein tényked ő kultúrimunkások is reményeket táplálnak iránta. Joggal, hiszen a kisebbség
áital ,kanalizált hivatalos, intézményesített televíziózással dacoló ellenkultúra éppen a videóban vélte felfedezni azt a nyitott és végs őkig demokratikus kammunikációs eszközt, amely beiktatható egy szélesebb
hultúrmissziб disztribúciós láncolatába. A filmtechnikával szemben mutatott el őnyei ennél kézzelfoghatóbbnak mutatkoztak. Ezek .közül els ősorban a törlést, a felvételezés iközbeni beavatkozást és a már rögzített
anyag újrafelvételezéssel való megsemmisítését kell kiemelni, nem beszélve a kép terjesztésének határtalan lehet őségeiről, ami a film esetében ez
idáig úgyszólván megvalósíthatatlan.
A derűlátó elvárásokat néhány .év után csalódott hangok nyomták el,
mert amíg a képmagnó technikai tökéletesítése terén egyre nagyobb eredményaktit értek .el a szákemberek, .a video demokratizálására, illetve a
videoszalagok terjesztésére irányuló igyekezet nem sokat hozott. A világszerte létrejött video-teamek, alkotói társulások és magánkézben lev ő alternatív tévéállomásók nem tudtak kitörni azokból a sz űk érdekszférákból, amelyekbe idővel a tehet đs állami tévéállomások ,kényszerítették
siket. Anyagi eszközök híján ugyanis a kábeltechnikát alkabmazó magánvállalkлzásak zömmel olyan szórakoztató m űsorok sugárzására kényszerültek, amelyek a nagy tévétársaságok m űsaraiból valami anódon kimar.idtak. Igy hát a kisebb videocsoportok hiába építették ki a lakosság
szociális anegoszlásá t, kultúrszintjét és politikai orientációját szem el őtt
tаrtó programjaikat, amikor az állami televízió nyelvéb đl mellőzött két
beszédtípus, tudniillik a munkásak és az értelmiség.iek beszédje a kezdeti
~
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felbátorodás utána bürokratikus és keresked ői stílus keverékéb ől keletkezett „hivatalos" beszédmód mellett fokozatosan elhalkult.
Ebben a visszás helyzetben, vagyis a méditummá átmin ősülő új munkaсszköz és a videomunkások elidegenülésének kezdeti fázisában a videoművészek szituációja is felettébb bonyolult lett, 'hiszen munkaeszköz ha
ján az alkotó továbbra is a vi deofelszereléssel rendelkez ő tehet ős társulások, galériák, múzeumok vagy egyéb kultúrintézmények kiszolgáltatottjai maradtak, köriilményeik tehát semmivel sem változtak a hagyományos kifejezést ápoló fest ők vagy szobrászok ellenében. A videoalkotás,
vagyis a videoszalag tehát nlár pionír ,korában a festménnyel vagy bármely más műalkotással egyenl ő áruvá degradálódott; a munkaeszközt
kölcsönző alkotó és a aunkaeszköz tulajdonosa közti megállapodás szerint a szalag a tulajdonos — valamelyik kultúrintéz,mény — birtokába
került, amivel lényegében egy újfajta t őkéhalmozás vette kezdetét.
A. videoművész és a videós kultúrmunkás helyzete tehát nem sokban
különbözött. A helyzeten sajnos azoka nem kommersz m űvészeti társulások sem sokat segítettek, amelyek a 'bajokon nemzetközi videafesztiválok szervezésével kívántak javítani, s ily módon egy meghatározott didaktii аi elv ,megvalósítását tűzték célul. Ezek a tömeges találkozók
ugyanі 15cm ,munkaszervezési, sem ,m űvészeti értelemben nem hoztak
újat, az alkotói hangulatot pedig legtöbbször a technika iránti csodálat
szelleme lengte be; a szemlék technikai demonstrációkká váltak, az egyér_i alkotói kezdeményezések pedig rendszerint 'háttérbe szorultak.
Igy tűnik, hogy a video kilátástalan Іhelyzetéb ől egyelőre nincs kiút.
Az 1976-bon Grazban megtartott 1. Nemzetközi Videoértekezlet deklarációja javasolja, hogy a tévé-eldfizetésb ől eredő összeg egy részét ömleszszék vissza az ,el őfizet őknek, s ezáltal tegyék lehet ővé, hogy a potenciális
fogyasztб бl potenciális alkotó váljék. A tévém űsor fogyasztójárói
ugyanis mindmáig két bőrt húznak le egyszerre: miután megveszi a drága
készüléket, a cseppet sem olcsó el őfizetést is törlesztenie kell, amelyet a zt л az állami pro.ducensek kis csoportjai osztanak fel egymás közt. A
grazi nyilatkozat értelmében a tévé-el őfizetésből befolyt összeg egy részének visszairányításával a fogyasztók, illetve az el őfizetđk egyre több
saját videorendszert tudnának létrehozni, ami nagyban serkentené a video alkotói tulajdonságainak kiaknázását. Megvalósítható-e mindez a
gyakorlatban, egyel őre nem tudni. Tény, hogy a jelenlegi helyzet cseppet sem rózsás: a munkaeszközök továbbra is a tehet ős kisebbség tulajdonában vannak.
SZOMBATHY Bálšnt
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1R6SZOVETSÉGI KÖZGYŰ LÉS
HERCEG NOVIBAN. — Ha az
1975-ben megtartott írókongresszus az
írók egységes nézeteir ől maradt emlékezetes, akkor a jugoszláv írók mostani közgyűlését az íróegyesületi küldöttségek nézeteinek egysége, illetve a
nézetek egyeztetésében tanúsított magatartása teszi azzá. Ezzel a megál аpftással kezdi a belgrádi Politika öszszefoglalóját az október 31-én Herceg
Noviban megtartott írószövetségi közgyűlésről. Hasonlóan látták a közgy űlést a többi lapok újságírói is, megállapítva, hogy a közgy űlés sikerét
elsđsorban abban kell látni, hogy számos kérdést vetett fel, többek között
olyanokat is, amelyekr đl eddig nem
beszélgettünk eleget. Major Nándor
író, a JKSZ KB Elnökségének végr
hajtó titkára (amelynek részletesebb
ismertetésére még visszatérünk) a
Kommunista Szövetség és a m űvészeti-tudományos alkotómunka viszonyáról szólt nagy érdekl ődést keltett ref erátumában, de napirenden szerepeltek az író—kiadó viszonyból szá гmazб kérdések is, az írói alkotómunLa értékelésének kérdése, a nemzetközi kapcsolatok stb.
Az írószövetség tagjai egyetértettek
abban, hogy megvannak az el őfeltételek ahhoz, hogy az írók munkájuk
társításával önigazgatási jogokat is élvezzenek. Tehát ha az író kéziratot
ad le kiadónak, színháznak, tévének,
filmgyárnak stb., a kézirat elfogadásának pillanatától minden olyan jogot
is élveznie kell, amilyenekkel a t лrsultmunka-alapszervezetben dolgo-

zók rendelkeznek. A közgy űlésen s:аó
volt a tiszteletdíjakról is, de ezúttal
nem a szerz đi fv értékér ől, érték сlésérđl, hanem arról beszélgettek, hogyan lehetne a tiszteletdíj egy részét
az írói alkotómunka serkentésére fordítani. Abban máris egyetértettek,
hogy olyan esetekben, amikor a jogörököst már nem illeti az elhunyt író
tiszteletdíja, a szerz đi dfjat egy közös alapba helyeznék. A fordítások
terén elért köztársaságok közötti
együttmű ködést elégtelennek min ősfte-te a közgy űlés, de példaképp említették Vajdaságot, ahol már mintegy tíz
kötetben jelentették meg a macedón
irodalom legjelentđsebb műveit szerbhorvát nyelven, és folyamatban van a
szlovén irodalom harminc kötetben
való bemutatása is. A jugoszláv nemzetiségek irodalmának tolmácsolásában
is Vajdaságnak vannak számottev őbb
eredményei. Nemzetközi téren sem kiciégltő a jugoszláv irodalmakat pr-zcntáló m űvek száma, de ugyanakkor
a jugoszláv kiadóknak is vannak adósságaik más, elsđsorban a szomszédos
irodalmakkal szemben.
Major Nándor a Jugoszláv frósziivetség Herceg Novi-i közgy űlésén elhangzott beszédéb đl idézzük az alábbiakat:
— Ideje rámutatni arra, hogy mindenképpen mielőbb le kell küzdeni az
imitt-amott még megtalálható restriktív tolmácsolását a Jugoszláv Kommunista Szövetség programjában kifejtett álláspontoknak arról, hogy a
Kommunista Szövetségnek nem kell
véleményt nyilvánítania a tudomá-
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művészeti irányzatokról, iskolákról és stílusokról. Ugyancsak alkotó módon, nem pedig semleges ho: záállással kell kezelni azt, ami a m űvészi alkotással kapcsolatban, megfelelő módon, abból a híres programmegfogalmazásból ered, hogy „a t цdomány önmaga bírája".
— Természetesen nekünk a jöv ő ben. is következetesen kell küzdenünk
az említett programtörekvések éltre
keltéséért, mert ezek a Kommunista
Szövetség lényegei és tartós irányelvei.
Nem nyugodhatunk bele azonban az
említett törekvések ilyen tolmácsolásába, mert a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a Kommunista Szövetség
elszigetel ődik a mű vészeti alkotóte aékenységben előforduló mindennapi
kérdések megoldásában való részvételtől, s nem nyugodhatunk bele abba
sem, hogy a Kommunista Szövetséget
c téren, a fenti törekvésekre hivatkozva, a periferikus kérdések felé taszítsák ... Ha elmarad a Kommunista Szövetségnek a m űvészeti alkotótevć kenység mindennapi kérdéseivel való
állandó foglalkozása, ha a Komm:inista Szövetség nem szorgalmazza
rendszeresen az általános elveknek a
reális meglev ő viszonyokká való átváltoztatását, akkor id őnkénti te vékenysége Olyan formában fog megnyilvánulni, amelyet saját programja szc-rint egyáltalán nem kíván: utasító irányítás (igaz, nem részletes, hanem általánosított) és dönt őbíráskodás formájában (ha a többi mechanizmus felmondja a szolgálatot).
— A Kommunista Szövetségnek
még erőteljesebben kell harcolni törekvéseinek életre keltéséért, az alkotótevékenységhez szükséges jobb f eltételek megteremtéséért, nem pedig
azért, hogy a „megbízható" m űvészek
kedvez őbb helyzetbe kerüljenek, olyan
állami művészekké váljanak, akik a
művészetet alárendelik a napi politinyos és

ka szükségleteinek, és versenyeznek
ezért, hogy a m űvészetet az apológia
eszközévé változtassák. A Kommunista Szövetségnek küzdeni kell az igazi
értékek nem általános, hanem konkrét elismeréséért; az összes alkotó
egyenjogú társadalmi helyzetéért;
azért, hogy az alkotótevékenységet a
gyakorlatban is társadalmi ügynek tekintsük, nem pedig az egyének magánügyének.
— Sajátos
misztifikálást rejteget
magában a m űvészeti alkotótevékenységben megnyilvánuló nihilizmus is,
amely ellen, a közgy űlés mai ülésére
el őkészített anyag állítása szerint kiizdenek szervezetükben az írók. Ugyanilyen mértékben kell küzdeniük a
mindenféle dogmatizmus ellen, és
nemcsak a baloldali szektás dogmatizmus ellen, hanem az összes irodalmi
irányzatban, kezdve a realizmustól a
szürrealizmusig, megnyilvánuló túlhaladott és elavult elvek görcsös cnegturtásának kísérlete ellen, de a dogrriatizmus azon formája ellen is, amelyekkel az új irodalmi irányzatokba.n
találkozunk, amikor egyes elveket véleményt nem t űrő merev dogmákként
követelnek meg.
Az elmondottaknak arra kel
szolgálniuk, hogy önigazgatású közö.ss günk hagyományainak szelleméb гn,
azon közösség hagyományainak szellemében, amely a legkitárultabbak
közé tartozik a világ összes kultur.i.lis vívmányai el őtt, nemcsak azérr,
hogy megismerkedjen velük, hanem
azért is, hogy elfogadja őket és ezáltal gazdagodjon, b ővüljön a kulturális alkotótevékenység szabadsága. A
művelő dési alkotótevékenység szabadságát, természetesen, nem ragadhatjuk
ki a munka felszabadításáért vívott
harc egész folyamatából, nem lehet a
csupán valamiféle el őkelő művésze-i
csoport célját szolgáló elszigetelt zabadság, olyan csoportra gondolva,
—
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amely a szó negatív értelmében nálunk alig létezik. Az alkotószabadság
voltaképpen metafizikai megteremtésének bármilyen kísérlete könyörtelenül összeütközésbe kerül a szocialista
L;nigazgatás fejlesztési törekvéseivel, és
az, igazi alkotószabadsággal való viazszaéléshez vezetne.
— Különösen súlyos az alkotószabadsággal való olyan visszaélés, amely
a nacionalizmusból fakad, abból, hogy
túlbecsüljük saját népünknek és kultúránknak az általános el őrehaladáshoz való hozzájárulását, és lebecsidjük mások harcát, kulturális kincseit
ér alkotásait, mégpedig saját népünk,
a történelem során „elhivatott" i:ép
állitбlagos tragikus útjáról alkotott
romantikus elképzelésekb ől ered ően,
б gy értelmezve, hogy a más népek
tórténelmében és életében mindig,
minden elragadó volt, tehát mindezt
azzal az óhajjal, hogy a saját népünk
kultúráját a mások kultúrái fölé helyezzük. Az ilyen jelenségek közvetler támadást jelentenek nemzeteink és
nemzetiségeink testvérisége és egysége,
forradalmunk legnagyobb vívmánya
ellen. Pedig az idén is jelentek meg
nacionalizmustól terhes irodalmi alkotások. Íróink erélyesen elítélik a
nacionalizmust, és mindig kiveszik részüket e káros jelenség elleni harcból.
KС ZUSSÉGI SZELLEM ÉS NEMLETI SAJATOSSAGOK. A legfiatal л bb jugoszláv egyetemek közé tartozó maribori és Banja Luka-i kezde-ményezte annak az országos tanácskozásnak a megszervezését, amely a
nemzeti kérdés jugoszláv gyakorlatáal és elméletével, illetve Edvard
Kardelj munkásságával volt hivatott
foglalkozni. Éves el őkészületek után
november 5-én és 6-án került sor a
nagy érdekl ődést kiváltó tanácskozásra, a Banja Luka-i m űvelő dési otthon
nagytermében. Az ország minden ré-
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szébő l jelentkeztek teoretikusaink; öszszesen harminckilencen jelentették be
dolgozatukat.
A tanácskozás hangvételét alapva*- ő
módon határozta meg Cvijetin Mijatović megnyitб beszéde, de nemcsak
zért, mert a vizsgált terület úgysz бlván valamennyi összetev őjét megemп tette, hanem azért is, mert a kardelji életmű re építve valóban útmutató elhivatottsággal szólt a nemzeti
kérdés jugoszláv gyakorlatának és elméletének időszerű kérdéseiről.
A kérdéskör időszer űségéhez nem
férhet kétség, hiszen a szocialista orradalom marxista elméletében a nemzeti kérdés a múltban is, napjainkban is kiemelked ő helyet foglal el. Ismeretes, hogy a munkásmozgalom történetében különböz ő nézetek alakultak ki mind a nemzeti kérdés jellegét,
mind pedig a megoldásához való viszonyulás milyenségét illet ően. Korunk
azonban meggy őző módon igazolta
Leninnek azt a tételét, hogy a nemzeti kérdésnek alapvet ő módon be
kell épülnie a szocialista átalakulás
valamennyi megnyilvánulásába. Ugyan
akkor a nemzeti kérdés megoldása
srükségszerű előfeltétele az osztályszabadság és az összemberi egyenjogúság kivívásának. A nemzeti szabadság megkövetelése éppen nálunk, a
jugoszláv szocialista forradalom keretében jutott kifejezésre, mint a forradalmi kérdések egyik legfontosabb
összetevője, mint a forradalmi törekvések sikerének záloga.
A Jugoszláv Kommunista Párt, illetve a Jugoszláv Kommunista Sz fi vetség történelmi érdeme — hangsúlyozta Cvijetin Mijatovi ć elvtárs — ,
hogy noha ellentmondásos és súlyos
harcok árán, de rájött a nemzeti kérdés osztálylényegére és forradalmi tartalmára, illetve hogy a régi Jugoszláviában, „a népek börtönében", felfig} elt a több nemzetiség ű közösség
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megoldatlan viszonyaira, s ezzel kLilcsönös fontosságot tulajdonított az
osztály- és nemzeti szabadság kivívisának. Forradalmi mozgalmunkban
kétségtelen, hogy Josip Broz Tito és
Edvard Kardelj voltak az els ők, akik
tudatosítani igyekeztek a nemzethez,
illetve a nemzeti kérdés megoldásához
való új viszonyulás szükségességét.
A jugoszláv szocialista forradalom
jellegzetességeit elemezve szembet űnik,
hogy az önigazgatás gyökereit is a
fegyveres forradalom korszakában találhatjuk meg. Edvard Kardelj ezzel
kapcsolatban mondta ki, hogy „A tiimegek minden igazi forradalma tulajdonképpen az önigazgatás legközvetlenebb formája. Ilyen volt a mi
forradalmunk is. A partizánosztagok
létrejötte valójában már önmagában
véve is a tömegek önigazgatású forradalmi akaratát fejezte ki. Ebben az
önigazgatású forradalmi akcióban alakultak ki a néphatalom szervei is. Az
önigazgatás tehát nem a forradalom
után született meg, hanem a forradalomban, a népfelszabadító harcokban
és a néphatalom els ő forradalmi cselekedeteiben".
A haladásért azonban szünteleniil
meg kellett vívnunk harcunkat, hogy
leküzdhessük nehézségeinket és az iinigazgatás-ellenes er őket. Az ellenállát
tanúsító er ő k rendszerint akkora leghangosabbak, amikor valamilyen komolyabb nehézséggel kell megbirk бznunk. Igy van ez ma is, amikor pPl dául gazdasági életünk id őszerű gondjaira kell megoldást találnunk. A stabilizációs program megvalósításában
tapasztalható fennakadásokat er ővel
az önigazgatásban, nem pedig az önigazgatás fejletlenségében akarj:4k
megtalálni. Politikailag és eszmeileg
egyaránt, ezek az ellenállások a legtöbbször a nacionalizmus legkülönfélébb megnyilvánulási formáiban jelentkeznek.
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Napjainkban találkozhatunk azonban a nacionalizmus egy sajátos formájával is; az ún. jugoszláv nemzet
mellett száll síkra, illetve az olyan
jugoszláv nemzet kialakítását szorgalmazza, amely a mostani helyzeteket
helyettesítené. Nem véletlen, hogy
Kardelj megkülönböztetett figyelmet
szentelt ennek a kérdésnek. „A jugoszláv nemzetek egységének és annak
a szocialista irányvételünknek, hogy
mind humánusabb és szorosabb kapcsolatokat alakítsanak ki egymással,
az égvilágon semmilyen köze sincs a.
holmiféle ,jugoszláv nemzetet' hirdet ő
koncepciókhoz." A jugoszláv nemzetek és nemzetiségek rokonságát nem
a z etnikai rokonság, hanem sokkal inkább a közös sorsukból fakadó közös
érdekek, de els ősorban az emberek s
a nemzetek közötti szocialista viszonyok kialakításáért vívott közös harcuk bizonyítja. Nem szabad tehát
összekeverni szocialista jugoszláv tudatunkat az egykori burzsoá és nacionalista „integrális" jugoszláv tudattal.
Vannak Olyan törekvések is — állapították meg a tanácskozáson —,
amelyek a „jugoszláv patriotizmus és
ktSzösségi szellem" nevében igyekeznek elfojtani a nemzeti sajátosságokat,
megkísérlik valamennyi nemzet és
nemzetiség, köztársaság és tartomány
autonómiáját korlátozni, önálló feil ő désükben teljes nemzeti szabadságukat
ш egnyirbálni. Ugyanakkor mindanvryiunk számára világos, hogy mi éppen azért lehetünk büszkék Jugoszaáviára, mert állandóan b ővítjük az
egyenjogúságnak teret biztosító lehet őségeket, ennek alapján pedig mindegyik nemzetünk és nemzetiségünk
sokrétű gazdasági, politikai és kulturális felvirágzását. Meggy őződésünk
— hangoztatták többen is —, hogy
minél szilárdabban uralmuk alá vonják az egyes nemzetek és nemzetis°'.-
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gek, az egyre fejelettebb önigazgatá s i
viszonyok segítségével, a sajátjukat,
annál er ősebb lesz a közösségünk is.
Mindannyiunk érdeke, hogy szilárd és
egységes közösségben fejl ődjünk — zavartalanul.
Az első értékelések, a tanácskozás
eredményességét bizonyító felszólalások már a Bonja Luka-i m űvelődési
otthon nagytermében elhangzottak. Az
egyértelm űen pozitív értékelésekhez
mi sem tehetünk hozzá sokat, csak
annyit, hogy valóban célratör ően, a
bonyolult téma egyetlen vetületét sein
megkerülve foglalkoztak a nemzeti
kérdés jugoszláv gyakorlatával és el
méletével teoretikusaink. Ezért is születhetett meg az a javaslat, hogy az
elkövetkez ő idő szakban évente meg
kellene rendezni a kardelji életm űvel
foglalkozó tudományos tanácskozást
alamelyik egyetemi városunkban. De
csak akkor, ha sikerül valóban az
újat keresés igényével megszervezni az
ilyen tanácskozásokat.
Bonja Lukhoz visszatérve említjük
meg még azt is, hogy többen m сgállapitották: „a nemzetek feletti nemzet
nem nemzet", a mesterséges tákolmány
inkább mondható a nemzeti viszonyok
tagadásának, mint ezeknek a viszonyoknak a rendezésére tett kísérletnek. Bonja Luka november els ő napjaiban különösen érzékenyen reagált a
kardelji nemzetfelfogással összeegyeztethetetlen nézetekre. A reagálások
mindegyike képzett, a titói irányvétel
kardelji elmélyítését részleteiben ismerđ teoretikusoktól származott. Ezért is
sorolható a tudományos tanácskozás
jellegzetességei közé az a megállapítás, hogy napjainkban Jugoszláviáb аn
a mindig id őszerű és olykor gondokat is okozó nemzeti kérdés nem oldható meg „nemzetek feletti nemzet"
létrehozásával. A szocialista közösségi szellem csakis a nemzeti sajátosságok elismerésével, minden egyes nem-
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zet és nemzetiség alapvet ő jogainak
és érdekeinek elismerésével szilárdíchatб meg.
Bonyolult és máról holnapra meg
nem oldható kérdés a nemzeti kérdés,
ezért nem elégedhetünk meg az alkalmi vizsgálatokkal. Nem szorítkozhatunk csupán az évfordul бkra, hanem állandó és alapos munkát kell
végeznünk a nemzetek és a nemzetiségek egyenjogúságának elmélyítése
érdekében.
Az első, éppen ezért kell őképpen
ki nem munkált értékelések azt bizonyítják, hogy a nemzeti kérdés jugoszláv elméletével és gyakorlatával, illetve a kardelji életm ű vonatkozó részével foglalkozó Bonja Luka-i tudományos tanácskozás beváltotta a ho~tzú fűzött reményeket. Zárószavában a
tanácskozás legfontosabb eredményei
közé sorolta a Bonja Luka-i egyetem
prorektora, Dimitrije Hajdukovi,
hogy „ezúttal is bebizonyosodott az
osztályjelleg és a nemzeti kérdés dialektikus együvé tartozása". Ugyanakkor az a tény is meger ősítést nyert,
hogy „önigazgatású szocialista társadalmunk valóságán kívül egyetlen
nemzetünk vagy nemzetiségünk em
találhatja meg boldogulásának kulcsát".
A nemzeti kérdés megoldására vonatkozó forradalmi elméletünk és gyakorlatunk vizsgálata elképzelhetetlen
Edvard Kardelj munkásságának megismerése nélkül. Dogmaellenes, mindig
újat és jobbat kutató szelleme határozta meg a Bonja Luka-i tanácskozás hangvételét. Egy kicsit mindanynyiunk feladata, hogy el ősegítsük a
Bonja Luka-i tanácskozás eredményeic el gazdagabbá tett kardelji életm ű
közkinccsé válását.
F. I.

AVNOJ-DÍJ MŰVÉSZEKNEK. A
legrangosabb szövetségi elismerést, az

KRбNIKA
AVNOJ-díjat az idén több m űvész is
kiérdemelte: a díjazottak között van
dr. Idriz Ajeti nyelvész, a Koszo чói
Tudományos és Művészeti Akadémia
elnöke, Radmila Bako čević operaénekesnő, a belgrádi Nemzeti Színház
tagja, Vangel Kodzsoman fest ő, a
macedón akadémia tagja, továbbá
Mirko Božić és Čedo Vuković író. A
művelődési munkaszervezetek köpül
AVNOJ-díjban a priitinai Tartornányi Színház részesült.
TÖBB MINT HETVEN JEWLT.
Az év els ő felében a tartományi képviselőház határozatot hozott a Va ~ dasági Művészeti és Tudományos Akadémia létrehozásáról, és kinevezte azt
a törzsbizottságot, melynek felad ata
— a meghirdetett pályázat és beérkezett jelölések alapján — megválasztani az akadémia els ő tagjait. A határozat szerint a törzsbizottság tizenöt akadémikust választana, s a továbbiakban ezek döntenének az újabb
rendes és rendkívüli tagok felvételéről. A törzsbizottságnak figyelmébe
eddig több mint hetven, pontosabban
74 tudóst és mű vészt ajánlottak. Az
egyes tudomány- és m űvészeti ágait
között a következ őképpen oszlik meg
jelöltek száma: tíz irodalomtört .nészt, kilenc orvostudóst, nyolc jogászt, öt-öt írót és agronómust, négynégy fest őt, fizikust, történészt és
mérnököt, három-három biológust és
egyészt, két-két matematikust, zen2szerz őt, pedagógust, szociológust és
technológust, valamint egy-egy biokémikust, politológust, informatikust Es
állatorvost jelöltek. Várható, hogy az
akadémia els ő tagjait választó törzsbizottság még az év végéig meghozza
javaslatát s hogy már jöv őre az akadémia megkezdi m űködését.
Számunk nyomdába adása után, december 4-én, a Tartományi Képvise-
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lőház által megbízott törzsbizottság
megválasztotta a Vajdasági Tudom јnyos és Művészeti Akadémia alapíts
tagjait, majd december 14-én az ala
kuló közgy űléssel s az akadémia alapszabályának elfogadásával konstituálódott az új intézmény.
A Vajdasági Tudományos és Műv-szeti Akadémiának kilenc rendes és
tíz levelez ő tagja van. Ezek: dr. Branislav Djurdjev nyelvész (a boszniai
akadémia tagja), dr. Branislav Bukurov földrajztudós, az Újvidéki Egyetem Természettudományi Karának
rendes tanára (a szerbiai akadémia
tagja), dr. Bogoljub Stankovi ć matematikus, az Újvidéki Egyetem rektora
(a szerbiai akadémia tagja), Vasko
Pipa költő (a szerbiai akadémia levelező tagja), továbbá dr. Slavko Borojević növénynemesít ő agronómus, az
'jvidéki Mezőgazdasági Kar rendes
tanára, dr. Petar Drezgi ć agrof 1:o1 ógus, az újvidéki Mezőgazdasági Kar
rendes tanára, dr. Vladimir Kapor
gazdasági jogtudós, az újvidéki Jogtudományi Kar rendes tanára, dr. Sr,:ten Marié irodalomtörténész, az újvidéki Bölcsészettudományi Kar világirodalmat tanító egyetemi rendes
tanára és Milan Konjovi ć, Zomborban
616 fest őművész.
Az akadémia levelez ő tagjai: dr.
Danilo Branova čki, az Orvostudományi Kar rendes tanára, Rudolf Bru či
zeneszerz ő, az újvidéki M űvészeti
Akadémia rendes tanára és az újvidéki Opera igazgatója, dr. Milan Č`anak, a Természettudományi Kar rendes tanára, dr. Dušan Čamprag, a
Mezőgazdasági Kar tanára, dr. Aleksandar Fira a Jogtudományi Kar rendes tanára, dr. Goldmann István, az
Orvostudományi Kar rendes tanára,
dr. Mirnics József történész, a Bölcsészettudományi Kar rendes tanára, d ~ .
Paula Putanov, a Technológiai Kar
rendes tanára, dr. Szeli István iroda-
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lomtörténész, a Bölcsészettudományi
Kar rendes tanára és Aleksandar Tiš
r~ a író, a Matica srpska Könyvkiadó
s7.erkeszt đje.
ÉVFORDUL6K, JUBILEUMUK.
November 29-én a köztársaság nap •
ján fennállásának harmincadik évfordulóját ünnepelte az Újvidéki Rádió
Tartományunk legrégibb stúdiója m i
három adásával napi negyvenórás rdiómű sort sugároz Vajdaság nemretei
és nemzetiségei nyelvein, s kétségkívül
a leghatékonyabb tömegtájékoztatási
eszköze á tartománynak, lévén, hogy
ma már átlagban minden vajdasági
családnak van készüléke.
Negyed évszázados fennállását tiu
nepelte november derekán az 1Jjvid6kr Egyetem legrégibb kara, a Bölcsészettudományi Kar. A kar 1954-ben
alakult, s azóta 11 tanszékén folyik
z oktatás. Húsz évvel ezel őtt itt
alakulta Magyar Nyelv- és Irodalom
Tanszéke is, amely ma a hungarologiai kutatások kés őbb létrejött intézetét is magába foglalja.
Művészi pályafutásának negyvenedik évfordulóját ünnepelte Németh
Rudolf operaénekes, az újvidéki Szem
Nemzeti Színház operájának egyik
vezető egyénisége. Színészként kezdt
pályafutását a szabadkai Népkörben,
1939-ben. Az 1945-ben létrejött Sz а
badkai Népszínház egyik alapító tagja volt, s az lett az Újvidéken megalakult operatársulatnak is. T őbb
mint három évtizede els ősorban оp ~ raénekesként dolgozik, nagy sike::re1
énekelte Ozmin szerepét a Szöktetés
a szerájból, a Borisz Godunov címszerepét, Leporellót a Don Juanban,
II. Fülöpöt a Don Carlosban, a Don
Pasquale címszerepét, Tiborcot a
Bánk bánban, Mefisztót Gounod
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Faustjában, és sorolhatnánk még a
szerepeket, amelyek mind hozzájárultak, hogy Németh Rudolfot ma is
nemcsak Vajdaság, hanem az ország
egyik legtömörebb és legszebb basszusaként tartsák számon.

RUVIDFILM SZABADKA MUNKÁSMOZGALMÁBOL. Győzni fogunk címmel Vicsek Károly rendez ő
rövidfilmet készített Szabadka munkásmozgalmának egy fejezetér ől. A
film — mint a rendező nyilatkozta
Vértes Arpád forradalmár vlssraemlékezése a húszas évek eseményeire. Ennek ellenére nem interjúfilm,
mert csak monológszer űen idézi föl a
történteket. Igy inkább költ ői emlék
a film azoknak az embereknek a tissteletére, akik tizenkilenc-húsz éves fejjel szocialista forradalmat akartak kirobbantani Szabadkán. Ha börtönbe
is kerültek ezek az emberek, hitüket
mindig megőrizték, és azt a hitet
igyekezett kifejteni a rendez ő.
A filmet az újvidéki Neoplanta
filmvállalat készítette koprodukcióban
a Subotica-filmmel. A forgatókönyvet
Milenko Popadi ć írta, operat őr Dušan Ninkov, díszlettervez ő Hupkó
István volt. A film zenéjét Lengyel
Gábor írta. Az ősbemutatót november
23-án tartották meg Szabadkán.
Még egy rövidfilm készült el a
Neoplanta filmvállalatban. Čedomrr
Keco és Nikola Majdak forgatókönvve alapján és ez utóbbi rendezésében
forgatták az C7dvözlet cím ű filmet,
amely azokról a napokról szól, amikor a dolgozók, az ifjúság és a pionírok üdvözletüket küldték Tito közг ársasági elnöknek 87. születésnapjára.
A film ősbemutatóját a köztársaság
napjának előestéjén tartották: az
vidéki Televízió mutatta be a közönségnek.

MAURITS FERENC
szövegraj z—kiállítása

Az újvidéki Forum klubjában
1979. december 17-töl 31-ig

AZ ILLUSZTRÁCIÓK JEGYZÉKE

Herceg János: Balett
Dudás Károly: Fénymagot esznek a papagájok
Brasnyó István: Dummer auguszt
Varga Zoltán: Királydráma
Herceg János: Árnyak
Holti Mária: Az álom és valóság macskakövei
Kopeczky László: Requiem egy öregasszonyért
Vígh Rudolf: Színes tévében fekete-fehér adás
Gobby Fehér Gyula: Banyodalam
Ottlik Géza: Buda
Herceg János: Ez nem az
Brasnyó István: Csáth Géza halálának 60. évfordulóján
Burány Nándor: Boldogság
Balázs Attila: Világ, én ma felébredtem!

* A kiállított illusztrációk a Híd 1979. évi számaiban jelentek meg.

Balázs Attila Világ, én ma felébredtem! c. novellájának
illusztrációja (Hid, 1979/12. szám)

MAURITS FERENC KIÁLLÍTÁSAI 1979-BEN
Részvétel a nürnbergi els ő európai rajztriennálén és Kolozsváron a modern jugoszláv festészeti és grafikai kiállításon
Egyéni és közös tárlat Belgrádban, Szabadkán, Zrenjaninban, Écskán és Újvidéken

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK
Ágoston Mihály: Észrevételek, gondolatok helyesírásunk rendsze1475
réről
HAGYOMÁNY
Bela Duranci: Szecessziós építkezésünk
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KRITIKAI SZEMLE
Könyvek
Vajda Zsuzsa: A népek meséi két, új kötete (A tubi f őnök; A naptestű Pa'i)
1522
Varga István: Egy kérdéses amerikai regény (E. L. Doctorov: Rйgtime)
1528
Színház
1530
Gerold László: Történik vagy játszódik (BITEF '79)
Guelmino Sándor: đsbemutató a tévedések lépcs őin (Tolnai Ottó:
Végeladás)
1539
Zene
Tolnai Ottó: Manitas de plata
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Képz ő m ű vészet
Szombathy Bálint: Veličkovié Jannus-arca
Szombathy Bálint: A video napjainkban
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KRбNIKA
Bordás Győző: Írószövetségi kongresszus Herceg Noviban; AVNOJdíjas művészek; Több mint hetven jelölt; Évfordulók, jubileumok; Rövidfilm Szabadka munkásmozgalmából 1550
1552
Fehér István: Közösségi szellem és nemzeti sajátosságok
Az 1423. és 1429. oldalon Maurits Ferenc szövegrajza

H1D — irodalmi, mővészeti és társadalomtudományi folyóirat. — 1979. december. — Kiadja a Forum Lap-, Könyv- és Nyomdaipari Társultmunka Szervezet. — Szerkeszt őség és kiadóhivatal 21000 Novi Sad, Vojvoda Miié
utca 1., 021/22-144, 51 -es mellék. — Szerkeszt őségi fogadóórák: mindennap
10-t5l 12 óráig. —Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. —
Előfizethető a 65700-603-6142 -es folyószámlára; el őfizetéskor kérjük feltüntetni
a Híd nevét. — El őfizetési díj belföldön egy évre 100, fél évre 50, egyes szám
ára 10, kett ős szám ára 20 dinár, külföldre egy évre 200, fél évre 100 dinár;
külföldön egy évre 12 dollár, fél évre 6 dollár. Diákok és egyetemisták csoportos
előfizetése egy évre 50 dinár. — Készült a Forum nyomdájában CJjvidéken.

