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Polner 
Zoltán RONTÁSBAN 

Jegenyék Jönnek merről Jönnél: 
egyiknek csupa tűi az ága. 

Fekete felhők merről Jönnél: 
jajongást hoznak be a házba. 

Zuhogó szélvész merről Jönnél: 
feltépett ajtóm táncát járja. 

Csak a küszöbön átléphetnék! 
Halálomon léphetnék át. 

Lángbaborult kezed előtt 
látom veszni arcom árnyát. 

Ahonnan jönnél hárman mennek: 
egyiknek csupa vér as inge 

Ahonnan Jönnél ketten mennek: 
térdig a másik Jajban gázol. 

Ahonnan Jönnél nem megy senki! 
Most szögezik a csöndet énrám: 

hallgat a balta, a feketetyúk, 
vérfoltos küszöb mered némán. 

Í J szrevették? A „civil" szó 
mostanság nem annyira az 

egyenruhás testületek tagjainak 
körében használatos a kívülállók 
megjelölésére, Inkább művészek 
nevezik így azokat, akik vala-
mely „prózai" foglalkozással ke-
resik kenyerüket. E szóval bizo-
nyos különállást fogalmaznak 
meg. 

Jóllehet a művésznek elsősor-
ban alkotásával, teljesítményé-
vel kell hatnia, hatása mégsem 
választható el személyétől. Az 
érdeklődés nem torpan meg egy 
színházt előadás utolsó szavánál, 
nem korlátozódik egy tárlat meg-
tekintésére, nem ér véget, ha a 
koncertező hegedűs meghajol a 
tapsra. Ezért nőtt már szinte 
könyvtárnyira a művészvilág 
anekdotáit földolgozó írások szá-
ma, egyebek közt ez a titka an-
nak, hogy miért állnak a kelen-
dőségt lista élén olyan életrajzi 
regények, amelyekből Munkácsy, 
Liszt vagy Michelangelo sorsát, 
mindennapjainak intimitásait is-
merheti meg az olvasó. Részben 
ez élteti a színházi képeslapokat 
is. EB ha egy újságíró társaság-
ban csak olyan apróságokról kezd 
beszélni, hogy Illyés Gyula tiha-
nyi kertjében hajóssapkát visel; 
hogy Csurka István szenvedélyes 
lóversenylátogató; hogy Fülöp 

Padláson porosodó esztováták 
kerültek elő Beregszászon 

és a környékbeli falvakban évek-
kel ezelőtt Aki megszámolta őket 
azt mondja, legalább ötven régi, 
nyüstöa. lábváltóa. vetélós szövő-
szék kezdett újra dolgozni szobák 
szögletében. Az egész vállalko-
zást a mi szóhasználatunk sze-
rint a kolhoz melléküzemágának 
mondhatnánk. Ha csak ennyit 
hallottam volna róluk, akkor is 
elmentem volna érdeklődni. Ha-
zai vidéken a melléküzemági ten-
gerekben ilyen szigettel ritkán 
lehet találkozni. 

A szövetkezet neve alá nagyon 
egyszerűen került « szövőszékes 
asszonycsoport. Antonlk Tiborné, 
az újra népművészetként emle-
gethető beregi szövé6 és hímzés 
lábraállítója és a mai napig is 
lábon tartója — a kolhoz elnöké-
nek felesége. 

Csavarjuk kl egy kicsit az 
egészséges gondolkodás sorát, és 
kezdjük az anyaglakkal! Ml hasz-
na lehet egy kolhoznak a kereszt-
ozemes hímzésből, a farkasnyo-
mokat idéző mintás térítőkből, 
abroszokból és párnahuzatokból, 
amikor a W d rendesen terem? 
Idősek és betegek nem mehetnek 
a krumplifőidre, számukra ott-
hon kell valami munkát talál-
ni. Olyat, ami alhiteU velük, 
hogy szükség van rájuk. Dolgos 
élet végén ennek az ellenkezője, 
a fölöslegesség tudata tragédiákat 
szülhet. Mennyivel nagyobb az 
önbizalom, a belőle csorduló élet-
öröm, ha kiderül, hogy olyat 
tudnak ők, amit más nem tud? 
Es ráadásul keresni is lehet vele, 
akár « krtimplikapálással. 

így egyszerű a sor, a valóság-
ban kacskaringósabb a föltamasz-
tás útja. ösi mintákat szőnek, de 
a mai nemzedék ezeket már el-
felejtette. Elfelejttették velük sok 

A BEREGI 
ASSZONYOK 

évvel ezelőtt Fonalak gyártói 
cérnájuk reklámaként olyan raj-
zolatú mintákat kezdtek hajda-
nában Ingyen osztani, amelyek 
technikájukat tekintve ugyan tá-
voli rokonságban vannak az iga-
zival, de az egyszerű, tiszta áb-
rákat alaposan föltupírozték. A 
csöndesszavú népművészetből 
harsogó vásári lomot csináltak. 
Az ötven asszony többsége ezt 
ismerte inkább. 

Antonlkné munkája azzal kez-
dődött, hogy egy nagyon határo-
zott mozdulattal lesöpörte ezeket 
a mintákat az asztalról, Házról 
házra Járt, mint a népdalgyűj-
tök, és jegyezgette: hármat fel, 
négyet le, ötöt kihagyunk, most 
jön a törökszegfű, a makkoser-
dő, a beregi tulipán, itt középen, 
az a csík a Tisza-vonal, a ka-
nyargós Tiszáé, az a másik, a 
gyönyörűen díszítő, hóba süppedt 
lábak formáját vászonba szövő 
farkasnyom, valamennyi fehér 
alapon piros vagy fekete, Több 
szín nem létezik. Följegyezte, 
hogy az erdő tele van ugyan ma-
dárral, benne szólnak a népda-
lokban is, de a szövőszéket csak 
egy bírta ki. Olyanféle, mint a 
bögyösgalamb, neve annak nincs 
több, csak ennyi: madaras. Meg-
tanulta a rojtkötést mindenestől, 
tökmagos, szilvamagos és gyűrűs 
mintákkal, talán éppen a teljes 
kihalás előtt. 

Dicsekedhetne veje, ha a töré-
keny asszony szerénysége el nem 
hessegetné a háztól a hiúságot 

— valójában persze büszke rá —, 
hogy az ungvári legnagyobb mu-
lató volt első megrendelőjük, ö t -
ven asszonynak hét hónapig adott 
mindennapra való teljes munkát! 
a sziklabarlang belső tervezőinek 
egyetlen kívánsága: ezerötszáz 
szőttes és varrottas került ki a 
kezük közül. Nem erre n leg-
büszkébb. A reszket ős dallamú, 
galambbúgást hazudó verssorok-
kal ós kis tanyákkal telecicomá-
zott falvédők az ötven asszony 
házában lekerültek a falról. Ta-
lán el Is tűntek. Saját munkájuk 
árán kiderült, hogy a modern bú-
tor és a népművészet együtt is 
szép. 

Ez már olyan eredmény, hogy 
árnyékában ukár pihenni is le-
hetne. Csak éppen előállt vala-
ki, hogy mégse jó egészen. Az 
öregebbek csinálják, de mi lesz, 
ha abbahagyják? A fiatalok sok-
kal jobban szerelik a táncot, 
mint a szövőszéket és u tűt—cér-
nát. A kolhozelnök felesége gim-
náziumi lyukasórákrn járt be, 
beszélni a művészetről, stílusok-
ról, parasztbarokkról, makkoser-
dőről, Tisza-vonulról, tökmagos 
rojtokról, amig észre nem vette, 
hogy a fiatalokat ez is érdekli. 

Föltámadt a beregi hímzés, de 
vele ébredt új éleire a népdal is, 
a ballada is, és u tánc is. Akár-
melyik ablakát nyitjuk is ki a 
nép művészetének, egyszerre rez-
dül minden ágának valamennyi 
levele. 

IIORVATH DEZSŐ 

Bajor Nagy 
Ernő MŰVÉSZEK ' 

ÉS CIVILEK 

Viktor szabad idejében szívesen 
varrogat lányai részére; hogy Rab 
Zsuzsa kitűnő tornász; hogy 
Tamkó Strató Károly a jóga 
egyik magyarországi apostola, 
hogy Bodrogi Gyula olykor ver-
set ír; hogy Nagy Attila a szak-
emberek ügyességével javítja a 
csöpögő vízcsapokat.. . ha llyes-
mlrő beszél a riporter, bizonyo-
san pillanatok alatt köré gyűlik 
hallgatóságul a társaság zöme. 

Baj ez? Sokan egyértelműen 
elítélik az ilyen — látszatra — 
periférikus tények iránti érdek-
lődést. A letűnt idők lntlmpig-
táskodasut vélik tovább élni ben-
ne. De én azt nem tekintem in-
timpistáskodásnak, ha valaki fe-
szegeti: mi az oka annak, hogy 
Latlnovlts Zoltán oly gyakran 
kerü] konfliktusba azzal a szín-
házzal, amelyben éppen szerepel. 
Azt sem tekintem magánügyek-
ben való vájkálásnak, hogy soka-
kat foglalkoztat: vajon miért ke-
resnek nálunk is összehasonlít-
hatatlanul jobban a krimi szer-
zők, mint a java irodalom mű-
velői, vagy hogy egyéni gazda-
sági vállalkozások is egyben a 
legnevesebb beat zenekarok vagy 
állami alkalmazottak Illésék, a 
Metró vagy az OMEGA együttes 
tagjai? 

Némelyik művész maga törek-
szik arra, hogy „műsoron kívüli" 
találkozót hozzon létre a közön-
séggel. Mi másnak tekinthetném 
például Gábor Miklós írói tevé-
kenységét?! A mindig mások sza-
valt, gondolatait tolmácsoló mű-
vész nyilván gyötrő szükségét 
érezte, hogy számot adjon a kö-
zönségnek olyan élményeiről, 
gondolatairól, vívódásairól és csa-
latkozásairól, amelyekről az elő-
adás fegyelmébe szorított színpa-
don nincs módja vallani, 

Ügy látom, elsorvadtak azok a 
találkozók, melyeket egyidőben 
gyakorta szerveztek színházakéi 
üzemi munkások, országjáró mű-
vészek és a falusi közönség 
között. Pedig e találkozók — 
ha nagy áttétel útján Is —, 
de a művészetek világa irán-
ti érdeklődésből sarjadnak. És 
ha nem is a színház mű-
helykérdéseit feszegeti, akt a 
művész jól szabott zakója nyo-
mán szabója után érdeklődik, 
vógülis még ebben a kérdésben 
is a művészet ízléstformáló ere-
je-hitele mutatkozik meg. 

Az író-olvasó találkozók mind-
máig eleven divatja arra mutat, 
hogy szükség van fórumra, ahol 
a közönség olyan gondolataira is 
feleletet kap, amelyre az író 
könyve nem válaszol, Sokak szá-
mára az irodalommal való kap-
csolat szorosabbá válását jelenti, 
hogy szemtől-szembe láthatják a 
könyv alkotóját, a könyvét, amely 

művészi értékeivel, gyöngéivel 
esetleg vitát kavaró álláspontjá-
val az alkotó iránt is fölkeltette 
az olvasó érdeklődését.. . 

Nem volt butaság a múlt szá-
zadban a művészvigasságoknak 
az a formája, melyet Feszty Ár-
pád és Stróbl Alajos rendeztek a 
pesti Epreskertben, ahol a közön-
ség kedvelt művészeinek társasá-
gában szórakozott... Hogy en-
nek napjainkban milyen vonzere-
je volna, arra egyetlen példa 18 
elég. A budapesti Népstadion az 
utóbbi években márcsak a szí-
nész—újságíró labdarúgó-mérkő-
zések alkalmával telik meg ér-
deklődőkkel. És nem a táncdal-
énekesek, a beat zenekarok fel-
lépte vonz nyolcvan-nemtudom-
hányezer nézőt a lelátókra. Olyan 
műsor gyakran látható a tévében 
és egyebütt Is. Az érdekli első-
sorban a publikumot, hogy Ma-
jor Tamás miként mozog labda-
rúgó szerelésben, Szepesi, a mik-
rofon művésze hogyan viseli el, 
ha elválasztják a labdától, Hadics 
a pályán Is szívklrály-e, vagy 
csak egy negyvenes férfi, aki 
azért emlékszik még a labda 
pattogására? 

Lyka Károly egyik könyvében 
olvastam valaha, hogy a százév 
előtti Debrecenben egyetlen esz-
tendő során negyvenezer pakli 
játékkártya kelt el. Elég szerény 
kulturális élet lehetett abban a 
városban, ahol oly rengeteg kár-
tyacsatán verték el az Időt. Bi-
zonyos, hogy a XX. század utol-
só harmadában ugyanott sokkal 
kevesebb máriás-, kaláber-, zsír-
partira kerül sor, s a tévé, a mo-
zi, a rádió Jóvoltából naponta 
ezer és ezer olyan művészeti ha-
tás éri a város lakosságát, ami 
valami módon befolyásolja a mű-
vészetekhez és a művészekbe* 
való viszonyát. így van ez or-
szágszerte. És ez a hatás nem 
nélkülözi a személyes elemeket. 
Móricz Zsigmond Ady Endrére 
emlékezve egyszer azt írta aa 
Ady varázsról, hogy az testi ha-
tás formájában is jelentkezett, 
például abban Is, ahogy « bemu-
tatásnál kezet fogott valakivel. 
Megtehetjük, hogy az ilyen hatá-
sokat napjainkban egyszerűen 
nem létezőnek tekintjük7 Csak 
akkor, h« azt állítjuk, hogy az 
író Veres Péter hatása elválaszt-
ható a népszónok Veres Péter ha-
tásától; hogy Ladányi Mihály 
csak az, amit a versei elmonda-
nak róla és életmódjában nlnc9 
semmi vllloni; hogy Koffán Ká-
rolynak a grafikától való elfor-
dulása megérthető anélkül is, 
hogy tudnánk, miként ragadta el 
őt a képzőművészektől egyik nap-
ról a mósikra az ornitológia..] 
De ki áUítana ilyeneket? 

ŐSZ KÁRPÁT-
UKRAJNÁBAN 

Sósztklák, hegycsúcsok, uk-
lini vagy munkácsi fatemp-
lomok — több száz éve áll-
nak egyetlen vasszög nélkül 
—. völgyekbe szorult falvak 
télen meleg, nyáron hűvös 
faházai, gerendákból, deszká-
ból, fazsindellyel, megépítve 
szekercés bölcsességgel, be-
szédes agyagszobrok, Horváth 
Anna műterméből — néhány 
kép mutatóba Kárpát-Ukraj-
nából. A látványhoz képest 
nagyon kevés. A mindig 
fényképező alföldi embernek 
olyan veszedelme támad ezen 

a vidéken, hogy vagy elfelej-
ti szeméhez emelni gépét a 
nagy csodálkozástól a Ver-
hovlna kacskaringós útjain, 
Verecke tájékán, vagy belát-
ja, hogy Kárpátalja őszi 
pompáját fekete-fehér fény-
képen éppúgy nem lehet 
visszaadni, ahogy egy nagy-
zenekari művet egyetlen 
nagydobbal lehetetlen elját-
szani. Ámulni való nagyobb 
csoda ennél is a „zord" Kár-
pátok mindig kedves, meleg-
szívű, dolgos embere. 


