
aránya 50%-nyira nő. Kár, hogy az ezt
igazolni hivatott ábra nem világos. Azon
ugyanis a füzesabonyi kultúra— Egyek
—rákóczifalvi csoport —, hatvani kul-
túra követi egymást (2. ábra, 111. old.).

Az előbbiekhez még két régészeti köz-
lemény kapcsolódik. Vaday A., Vörös h
zoológiái vizsgálataival (Szarmata tele-
pülés Kunszentmártonban, 117—138.
old.) egy III. századi barbár telep lele-
teit közli, Selmeczi L. és Madaras L.
pedig a rákóczifalvi avar és korai Ár-
pád-kori magyar temetőrészleteket
(Avarkori és X—XII. századi magyar
köznépi sírok Rákóczifalván, 141—170.
old.). Utóbbi dolgozat súlyozottan a te-
mető „közép-avar" és kései avar részé-
vel foglalkozik, a szerzők gondosan
elemzik a leleteket és a temető szerke-
zetét. Igen fontos a ,,B" sír préselőmin-
ta-lelete, a (másutt sokáig kétségbevont)
fülkesírjai, valamint annak megállapí-
tása, hogy a temető korai és kései része
között (az anyagi kultúra változása el-
lenére) sok az összekötő kapocs. Ha-
sonló jelenségek figyelhetők meg más
avarkori temetőkben is, ami a korábban
igen élesen hangsúlyozott avarkoyi etni-
kai változásokat legalábbis kétségessé
teszik.

A kötet eddigi és következő tanulmá-
nyai között mintegy átmenetet képez
Szabó L. dolgozata (A vérségi kapcsola-
tok megszűnésének folyamata a magyar
faluközösségekben, 173—183. old.), amely
a magyar nagycsalád történetét ábrá-
zolia vázlatosan, s kései XIX—XX. szá-
zadi példákon kísérli meg bemutatni
felbomlásának folyamatát. E kései ada-
tokat megpróbálja visszavetíteni a kö-
zépkorba is, s végeredményben folya-
matosnak tartja a nagycsalád létét az
Aroád-kortól. Tegyük hozzá: aligha le-
hetetlen, hogy kései korokban számol-
hatunk a nagycsalád „újratermelődésé-
vel".

Gulyás É. a pásztorok, juhászok Dat-
rónusának. Szent Vendelnek emlékeit
gyűjti össze (A Vendel-kultusz emlékei
a Jászságban. 185—200. old.), szinte ez-
zel rímel Szabó I. dolgozata (Legeltetési
társulatok a Tiszazugban, 201—221. old.),
amely Jászsági adatokat is feldolgoz.
Urbán L. már a megye szocialista fej-
lődésének korai korszakáról értekezik
(Az első hároméves terv Szolnok me-
gyében) 1947—49. 223—231. old.), tárgy-
szerűen és főleg az egykori lapok ada-
taira támaszkodva.

Henkey Gy. tanulmánya ismét a_ ré-
gebbi történetet érintik (A jászszenf-
andrási jászok etnikai embertani vizsgá-
lata 233—245. old.), hiszen a vizsgált

embertani anyag alapján a jászok „ős-
hazájára" következtethetünk, összegzése
szerint: „ . . . a kunok jászsági beolva-
dása . . . csak a jászok ősi középázsiai és
kaukázusi elemeinek fennmaradását se-
gítette elő". Történetileg viszont úgy tű-
nik, hogy a magyarországi középkori já-
szok kelet-európaiak.

A kötetet Egri M.: A pop art (247—
251. old.) c. cikkecskéje zárja, s ezen
átfutva az olvasó örömmel állapítja
meg, hogy színvonalas múzeumi év-
könyvvel foglalta le idejét, olyannal,
amelyben még népszerűsítő dolgozat is
van. Néhány sajtóhiba (pl. Kelet-Szibé-
ria Kelet-Szerbia helyett, 47. o., Boko-
lovszkiji . . . temető Volokonovka he-
lyett, 147. o. stb.), helytelen interpunk-
ció következtében értelmetlenné váló
idegennyelvű mondatok (41. o.) nem
rontanak annyit a köteten, hogy ne di-
csérettel ajánljuk az olvasónak. (Szol-
nok. Í980. szk. Selmeczi L., 253 old. +
11 ill.)

VÉKONY GÁBOR

Két novella-antológiáról
A medveölő fia
Isten tenyerén ülünk

Az eddig megjelent kritikák szinte kí-
méletlenül „levágják" ezt a két, fél
éven belül megjelent novella antoló-
giát, sőt magukat: a létüket, jogosult-
ságukat is kétségbe vonják. Á bírálók
mindenek előtt a válogatás szempont-
jait kérdőjelezik meg — némi joggal —
firtatva, hogy pl. az 1939-es születésű
Sziládi János, Lengyel Péter. Lugossy
Gyula mit keres a „fiatalok" között pél-
dául az 1950-ben született Eszterházy
Péter mellett (aki ráadásul sw. azóta
megjelent Termelési regény részletével
szerepel).

Joggal vetődik fel persze a kérdés,
hogy irodalmi életünkben miért ilven
fontos és miért ennyire neuralgikus
pont a ..nemzedék" problematika?
Könnyen elintézhetnénk a dolgot azzal,
hogy így kényelmesebb, s hogy az egé-
szet csunán a kritikusok, a ..skatulvá-
kat" gyártó irodalomtörténészek talál-
ták ki. Ezzel lehet megkerülni az eszté-
tikai elemzést, amely a teljesítményt és
a minőséget veszi alapul, s nem az
anyakönyvi Tdvonatot. Ezen az alapon
ugyanis szempont lehetne a helyszín
vagy a mellbőség is . . . De hagyjuk az
ironizálást! A Napjaink júniusi számá-
ban Magyar József interjúját olvashat-

95



juk Körmendi Lajossal, az Isten tenye-
rén ülünk egyik (fiatal? 34 éves) szer-
zőjével. Idézzük az egyik kérdéscsok-
rot: „Ügy vélem, mintha te nem tartoz-
nál semmiféle nemzedékhez, az indulá-
sod is elég késői. Vagy tartozol valami-
lyen nemzedékhez? Mi az oka késői in-
dulásodnak?" Nevezd meg a nemzedé-
ked, s megmondom, ki vagy!? Ugye mi-
lyen sután hangzik? Körmendi Lajos
okosan vágta ki magát ebből a gettó-
ból. „Hetvenegy óta publikálok, de el-
szórtan. A késői indulás mögött van az,
hogy fontosabbnak tartottam az életet,
mint az írást." Nos, erről van szó! Nem
az életkor a fontos, hanem a megélt
élettapasztalat, s az a mód, ahogyan
ez -AZ írásokban lecsapódik, művé szer-
veződik. Ha viszont ezt a szempontot
tesszük meg értékmérőnek, igen nagy
zavarba jön a kritikus és egyszerre el-
bizonytalanodik. Azt tapasztalja
ugyanis, hogy a két kötet 46 szerzője
(3 azonos mindkettőben, sőt Hajnóczy
Pétertől mindkettő a Temetés című no-
vellát közli! nincs neki más?, nem írt
a két kötet összeállítása között?) noha
valóban másfél évtizednyi a korkülönb-
sés a legidősebb és a legfiatalabb kö-
zött még csak most ismerkedik a ma-
gyar valósásaal. Óriási a szintkülönb-
ség a lealilább irodalmi novella és a
naturalisztikus, szociografikus látlele-
tek között. Ha pozitív példa kell. akkor
rögtön Körmendi Lajos: Művész Pista
huszonegye-re hivatkozhatunk, amely
(ezt is a Napjainkból tudiuk) eredetileg
ténvleg riportnak íródott. S valóban
mág ezek a legüdítőbb. legízesebb írá-
sok, amelyek földközelben maradnak.
amelveVen méa érezni lQhet. hogy a
szerzőiüknek van valamelves köze a
valósáéhoz, a maavar vidékhez is.
Mindkét kötetben ezek vannak — sai-
nas — kisebbségben. Csak példaként
sorolunk fel itt. néhánv címet: Bakos
Ferenc: Széliáró emberkék: Balá'/s Jó-
zsef: Buikálók: Bistev András: Gvere
velem Viareggióba: Horváth Péter: Ko-
hósalak; Marosi Gyula: A pikulás fiú:
Nádudvari Anna: A férjem és a busz-
kalauz; Vathy Zsuzsa: Nem kellesz sen-
kinek (A medveölő fiából) és Csat>lár
Vilmos: Függelék; Osztojkán Béla:
Átyin Jóskának nincs, aki megfizessen;
Körmendi Lajos már említett Művész
Pista huszonegye; Tar Sándor: Éjszakai
műszak; Fábián László folklorizáló: E
morzsát se a szentütbü! Ezzel a fel-
sorolással egyszersmind egy újabb, ta-
lán használhatóbb válogatási szempon-

tot is kínálunk egy esetleges antológiá-
hoz. A gond ugyanis nem az ezekkel
az antológiákkal, hogy a bennük közölt
írások színvonala egyenetlen. Ki merné
állítani, hogy például Eszterházy Pétec.
Temesi Ferenc vagy Dobai Péter „nem
tudja a szakmát"?

Elképzelhető egy másik válogatás is.
amelyben éppen a mívesség.. vagy az
újítókedv lenne a szempont, jnint aho-
gyan — érzésünk szerint — az Isten
tenyerén ülünk címűt ez szervezte egy-
gyé! A címadó novella (Nádas Péteré)
raffinált és fülledt erotikája (de ugyan-
ez jellemzi Kurucz Gyula: Szeretlek,
tehát voltam már többször publikált
antológia darabját is) lehet, hogy pol-
gárpukkasztó irodalmunkban „merész-
nek" tűnő szókimondásával, de hatás-
vadász és irodalmias. Nem is reprezen-
tálja igazán a szerzőt. Sokkal inkább
A medveölő fiában közölt részlet A
Biblia című kisregényből. De ezaknél
a regény-, novellarészleteknél, máshol
már publikált elbeszéléseknél meg ép-
pen ezt nem értjük, hogy miért kellett
az antológiába darabolni, gyömöszölni.
(Lásd például Beremenyi Géza: A svéd
király; Czakó Gábor: Emberkert: Esz-
terházv Péter: Here vasárnap; újhelyi
János: Bíbicmadár.)

Vasy Géza (A medveölő fia) a tel-
jességre törekedett, amikor 38 „fiatal"
szerzőt emelt ki az elmúlt másfél év-
tized prózaterméséből. Ragaszkodása az
anyakönyvi adatokhoz arra kényszerí-
tette, hogy esztétikai engedményeket
tegyen, ugyanakkor saját koncepcióját
is megkérdőjelezze. így maradt ki pél-
dául Császár István. A másik antológi-
ánál Alexa Károly és Tárnok Zoltán
racionálisabb koncepció alaioián szer-
keszthetett. A Fiatal írók József Attila
Körének a megbízásából lénvegében a
Mozgó Világ állandó szerzőitől válogat-
ta össze a 16 novellát. Vasy válogatása
a sokszínűbb, tarkább. Alexáé a homo-
génabb. esyenletesebb. Ám furcsa mó-
don a kettő együtt sem ad hű képet .sem
az elmúlt két évtized prózaterméséből,
sem a. magyar valóságról. Hiányérze-
tünk így kettős.

Várjuk az új(abb) antológiákat, vi-
szont ideje lenne szakítani ezzel a nem-
zedékesdi játékkal, s valósabb, életköze-
libb vagy éppen esztétikai szempontok
szerint válogatni. (A medveölő fia, Koz-
mosz Könyvkiadó, 1981.; Isten tenyerén
ülünk. Magvető Könyvkiadó, 1980.)
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