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Janoš Brener

Pionír kinematografije
Bio je svetski čovek u pravom smislu reči! O tome nam svedoči veliki broj gradova koje je obišao i 

mnoštvo onoga što je želeo da postigne. Porodica mu je živela u malom mestu Žatec u Češkoj, udaljenom 
stotinak kilometara od Praga prema severozapadu. Ovde im je bila polazna tačka, tu bi se svi vraćali na 
pocinak nakon okončanja sezonskih poslova uvek vezanih za prosvećivanje naroda i razvijanje kulture širom 
Monarhije. Aleksandar ili Aleks, međutim, rođen je u Brašovu tokom krstarenja putujućeg muzeja svoje 
porodice. Obrazovanje je sticao u Žatecu, Pragu, Beču, a kao srednjoškolac, odnosno student obreo se i u 
Budimpešti, Beču ili Parizu. Do Budimpešte stigao je sa školskom ekskurzijom, u Beč je otišao da pogleda 
filmsku premijeru braće Limijer (Lumiére), a u Pariz je krenuo da bi se, nakon onog što je video u austrijskoj 
prestonici, izbliza upoznao sa osnovnim elementima funkcionisanja pokretnih slika i da bi potom, 1900. 
godine, tamo nabavio svoju prvu kameru i kino-projektor. U detinjstvu i dok je bio mladić, kad god bi mu 
učenje dozvoljavalo, letnji raspust bi najradije provodio zajedno s ocem po kružnim putovanjima. Tako je 
upoznao mnoge pokrajine Austro-Ugarske Monarhije, raznolikost vera, kulture i običaja tamošnjeg življa. 
Iskustva stečena u tóm periodu bila su mu od koristi kasnije, kada je za svoj životni put odabrao snimanje 
i projektovanje filmova, osnivanje putujućih gledališta za prikazivanje pokretnih slika i stalnih bioskopa.

Aleksandar Lifka (Lifka Sándor) bio je svetski čovek, ali je bilo daleko od njegove prirode da 
potencira svoje znanje i veliko iskustvo. Nikada nije potcenjivao obične i jednostavne ljude. Naprotiv, 
svima onima s kojima ga je sudbina povezala, nastojao je preneti sva svoja umeća. Rado bi držao 
predavanja o mestima koja je upoznao, o njihovom stanovništvu, da bi sve to nakon izvesnog vremena 
obavljao uz projektovanje filmova. U ovom pogledu očito je nasledio karakter i žeđ za znanjem svog oca i 
njegovu potrebu da na sebe preuzme ulogu narodnog učitelja. Pri tóm ga je materijalna strana sopstvenog 
dela u potpunosti ostavljala ravnodušnim, međutim, valja pomenuti da je i on sa svojom životnom 
saputnicom, Eržebet Bek (Beck Erzsébet) iz Subotice, imao isto toliko sreée koliko i njegov otac sa 
marnom Emestinom. Ekonomskom osnovom, neophodnom za delovanje dva zanesenjaka, upravljale su 
dve žene koje ni za trenutak nisu ispuštale iz ruku vodenje finansija. One su utvrdivale okvire do kojih 
se može ići u ostvarivanju lepih zamisli, određivale ono što može da bude unosno u pogledu materijalnih 
mogućnosti porodice, ili pák odbacivale sve što je neprihvatljivo jer bi moglo dovesti do propasti.
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Brenner János

A kinematográfia úttörője
Igazi világpolgár volt! Még aszerint is, hogy merre járt, mire törekedett. Családja a csehországi 

Žatec nevű kisvárosban élt, Prágától úgy száz kilométernyire északnyugatra. Itt volt a létközpontjuk, ide 
tértek vissza tagjai megpihenni, miután Monarchia-szerte elvégezték idényhez kötött népnevelő, kultú
raalakító munkájukat. Sándor (Alex) viszont Brassóban született, 1880-ban, családi vándormúzeumuk 
portyája közben. Žatecben, Prágában és Bécsben tanult, de középiskolásként és egyetemi hallgatóként 
megfordult Budapesten, Bécsben és Párizsban is. Budapestre iskolai kirándulás vitte, Bécsben megnézte 
a Lumiére testvérek filmbemutatóját, Párizsba pedig azért utazott, hogy az osztrák fővárosban látottak 
alapján közelről ismerkedjék meg a mozgókép-készítés alapvető tudnivalóival, majd 1900-ban Jtt vásá
rolta meg első kameráját és vetítőkészülékét. Gyerekként és fiatalemberként, ha tanulmányai megenged
ték, leginkább a nyári iskolaszünetben, édesapjával tartott annak kőrútjain, így azután megismerkedett 
az Osztrák—Magyar Monarchia tartományaival, az ott élő népek vallásával, kultúrájával, szokásaival. 
Ebbéli tapasztalatai aztán hasznára váltak, mikor életcéljául filmek forgatását és vetítését, utazó mozgó
képszínházak és állandó mozik alapítását választotta.

Világpolgár volt Lifka Sándor, de nem azok közül való, akik szerzett tudásukkal, tapasztalatuk
kal visszaéltek, és lenézték az egyszerű embereket. Ellenkezőleg: minden ismeretét igyekezett átadni 
azoknak az embereknek, akikhez élete során eljutott, előadásokat tartott nekik az általa bejárt tájakról 
és azok lakosságáról, később pedig ezt filmjei segítségével tette. Ebben a tekintetben édesapja jellemét, 
tudásszomját és népnevelő hajlamát örökölte, és nem érdekelte tevékenységének az anyagi vetülete. 
Ám neki éppúgy szerencséje volt élettársával, a szabadkai Beck Erzsébettel, mint édesapjának Emestine 
anyukával! A két asszony tartotta kézben és irányította a két lelkes ember anyagi ügyeit. Ők szabták 
meg nekik, hogy szép törekvéseikből mi az, ami a család anyagi lehetőségeihez képest megvalósítható, 
jövedelmező és mibe nem szabad belefogni, mert vesztüket okozhatja.

Sátoros vándormúzeum mint hivatás és létfenntartási lehetőség a XIX. század utolsó évtizedei
ben? Amikor a világ tele volt mindenféle mutatványosokkal, akik szintén ponyvák alatt mutogatták, 
fillérekért, „szenzáció”-ikat a közönség ámulatára? Igen! Kari apuka zsenialitása és találékonysága ho
zott össze ilyet! Nála mindent láthatott a közönség, amit rendes, díszes épületekben tett közszemlére
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Kakve je šanse za opstanak mogao imati i mogućnosti za egzistenciju pružiti putujući muzej sa 
sátorom tokom poslednjih decenija XIX véka, u trenutku kad je sve vrvelo od prikazivača atrakcija koji 
su, na opšte čuđenje svekolike publike, za sitne pare, takođe pod šatorima, priredivali svoje spektakle? 
Ovako nešto mogao je da osmisli i upriliči samo genijalni i domišljati tata Karlo. Kod njega je cenjena 
publika imala prilike da vidi sve ono što bi bilo koja institucija, koja je egzistirala pod okriljem države, 
mogla da prikaže u pravim i lepő ukrašenim građevnima. Kari Lifka omogućio je javnosti da osmotri 
zanimljive i značajne iskopine, starine, nošnje raznih naroda, knjige, oružje, minerale, kristale, preparirane 
životinje, slike egzotičnih predela, fotografije itd. Važno je napomenuti da, uz pojedine eksponate, nije 
ispisivao komentare, jer je većina posetilaca u to vreme bila nepismena, nego bi sam (na madarskom, 
nemačkom, češkom, poljskom, slovačkom, rumunskom, srpskom, slovenačkom ili italijanskom jeziku) 
usmeno obrazlagao o kakvim je predmetima reč, ili bi za ovu svrhu iznajmio prevodioce. Nije na odmet 
istaći: glavna atrakcija Lifkinog muzeja bio je panoptikum! Uz pomoć voštanih figura predstavio je 
najpoznatije ličnosti sveta: kraljeve, predsednike republika, ministre, naučnike itd. I to u punoj pompi, 
zahvaljujući svome izumu. Čak ako je i bilo značajnih događaja poput krunisanja ili diplomatskih 
pregovora (oni su organizovani tokom meseca jednom do dva puta, a ne desetak-dvadesetak puta u 
jednom danu), to bi uz pomoć svojih lutaka, najčešće njihovim pokretanjem, bio u stanju da izvede 
sasvim plastično i dovoljno uverljivo. Eksponate za ovakve predstave posedovala je u to vreme jedino 
glasovita Marija Tiso (Marié Tussaud) u Londonu, mada su njene figure bile statične i nisu omogućile 
dočaravanje raznih scena. Po svoj prilici néma potrebe isticati o kakvoj kulturnoj misiji se ovde radilo 
u trenutku kad još nije bilo ni radio, ni TV programa, niti filmskih žurnala koji bi prenosili informacije 
ili vesti, a telegrafska postrojenja i telefoni funkcionisali su s početničkim manama i nevoljama. Evropa 
još uvek nije bila isprepletena mrežom železnice, u pogledu proizvodnje putničkih vozila tek su vršeni 
prvi eksperimenti, tu i tamo pripremljeni aeroplani pák, bili su delimično spremni tek za manje skokove 
iz njih, a ne i za zadržavanje u vazduhu.

Sve ovo valja imati na umu o porodici Lifka, da bi se moglo dokučiti odakle potiče neprekidna i 
nasušna potreba Aleksandra da u svom putujućem teatru za projektovanje i prikazivanje pokretnih slika, 
kője je u početku kupovao a kasnije i sam snimao, filmove ne prikazuje tek radi njih samih. Svakom 
prilikom je naglašavao da senzacionalne celuloidne trake obično služe za primamljivanje publike, dók 
njemu isključivo prosvećivanje predstavljaosnovni cilj. U prilog svemu ovome mogu poslužiti sačuvane 
plakate na kojima je propagirano održavanje naučnih i popularnih predavanja.
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egy államilag támogatott intézmény. Kari 
Lifka érdekes és jelentős régészeti leleteket, 
régiségeket, különféle népviseleteket, köny
veket, fegyvereket, kőzeteket, kristályokat, 
preparált állatokat, egzotikus vidékekről 
készült festményeket, képeket stb. mutatott 
be. És ami igen fontos: nem írta ki az egyes 
darabok mellé, mi az, ami látható, hanem 
maga mondta el azon a nyelven, amelyen 
a vendéglátó község vagy város lakossága 
beszélt (magyarul, németül, csehül, lengye
lül, szlovákul, románul, szerbül, szlovénul, 
olaszul stb.) -  hiszen az emberek nagy része 
akkoriban még írástudatlan volt - , vagy tol
mácsokat fogadott erre a célra. És a fő dolog:
Lifka múzeumának legnagyobb érdekessége, 
látványossága a panoptikum volt! Viaszfigu
rák révén mutatta be a világ legjelentősebb 
embereit: királyokat, köztársasági elnököket, 
minisztereket, tudósokat stb. Mégpedig tel
jes pompájukban, illetve találmányaikkal együtt. Sőt ha valamilyen jelentős esemény történt, pl. ko
ronázás vagy diplomáciai tárgyalás (amelyekből akkoriban egy-kettő akadt havonként, nem pedig tíz
húsz naponként), azokat -  bábúi elrendezésével, sok esetben mozgatásával -  be is mutatta. Ilyesmije 
annak idején csak a híres Marié Tussaud-nak volt Londonban, ám az ő figurái csak álltak egy helyben, 
nem lehetett velük jeleneteket bemutatni. Kell-e hangsúlyozni, milyen kulturális küldetésről volt itt szó, 
amikor még nem volt rádió, tévé és filmhíradó, a telefonok és telegráfok nehézkesen működtek, nem 
hálózták be Európát vasutak, a gépkocsikkal csak kísérleteztek, az itt-ott elkészült aeroplánok pedig 
legfeljebb csak kisebb ugrálásra voltak képesek, de levegőben maradni még nem?

Ezt el kellett mondani Lifkáékról, hogy megértsük, honnan Sándornak a folyamatos törekvése, 
hogy vándor mozgóképszínházában az eleinte csak megvásárolható, később a maga felvételezte filme-

A tengerparton, Crikvenicán filmezi a fürdőzőket 
U Crikvenici na plazi snima kupače



Sredinom 1890-tih godina, bio je student prve godine na K a ted r i e l e k t r o t e h n ič k ih  n a u k a  Bečkog 
univerziteta kad je od svog strica dobio čarobnu kutiju, jednu pravu laternu magiku. U to vreme óva 
naprava važila je za svojevrsno čudo, mada je u istom trenutku, samo jedan pár očiju mogao da posmatra 
i, pri tóm ne vidi ništa više od zamagljene slike u njoj. U meduvremenu, önje već pripremio spravu 
kojojje nadenuo ime kromotrop da bi pomoću nje nastojao prikazati pokretne slike. Óva dva mehanizma 
kombinovao je tako da se na jednom moglo videti kako neki šegrt nosi tortu, dók je na drugom jedna 
devojka istovremeno „stizala“ i prilikom njihova susreta, torta je svoj život okončala na njenom licu. S 
nešto malo preterivanja mogao bih da kažem da műje ideja bila genijalna, posleje u raznim varijantama 
bila ponavljana kao stalni geg mnogih filmova. Mada je sva kasnija nastojanja usmeravao ka izvedbi 
pravih pokretnih slika, to njemu nije pošlo za rukom, valjda iz razloga što je svom snagom morao da se 
skoncentriše na okončavanje svojih nauka.

Otprilike u isto vreme, godine 1895, braća Limijer su u Parizu pronašla rešenje. Lifka je prisustvovao 
projektovanju kője su Limijerovi 1897. organizovali u Beču i od tog trenutka mu kinematografija i pokretne 
slike više nisu davale mira. Napokon 1900, po završetku studija, nakon što műje otac neočekivano 
preminuo, zatražio je svoje nasledstvo s očeve strane i užurbano otputovao u Pariz. Od tamo se vratio s 
kamerom i projektorom marke Pate (Pathé). Svoja dva brata, Karla i Rudolfa, pridobio je za snimanje, 
teje s njima zajedno otišao u Trst, najveću primorsku luku Monarhije, s ciljem da izgrade bioskop pod 
šatorom i da snimaju filmove. Ovakva odluka delovala je ubedljivo, samim tim što su raspolagali sa 
svega desetak traka za čije prikazivanje nije bio potreban čak ni ceo sat. Tako bi tokom večeri mogli da 
obave po četiri projekcije, uz nameru da snime veći broj filmova ili da pokušaju naći kompanjonasličnog 
preduzetnog karaktéra s kojim bi mogli razmenjivati trake. Prvi od planova im se pokazao plodnim, u 
gradu kroz koji je prolazio međunarodni saobraćaj, nikada nije manjkala nova publika, medutim, drugi 
nije ostvaren, do razmene traka nije moglo dóéi, tako da je namera osvežavanja repertoara u startu bila 
osujećena. Niko nije pokazivo spremnost za uzajamnu razmenu, 1900. još nisu postojala preduzeća za 
izradu filmova a pravi bioskop još nije bio na pomolu. Onaj ko se bavio projektovanjem, iznajmljivao bi 
neophodu prostoriju. Pored tóga, valja znati da su u to vreme ponekim filmovima obogatili svoj program 
i zabavljači različitih drugih profi la: kafane, orfeumi, kabaréi. Braći Lifka nije se ostvarila ni zamisao da 
nađu ljude od zanata uz čiju bi pomoć brzo mogli da podignu neophodnu šatru. Sve su morali da rade 
sami, zanatlije su im samo pomagale u predvidenom poslu. Kupili su i proučili svaku knjigu koju je bilo 
moguće nabaviti i za koju su smatrali da bi im bila od koristi za ostvarivanje velikog sna. íz njih su stekli 
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két ne „simán” mutassa be, hanem örökké hangsúlyozza, hogy a „szenzációs” szalagok csak közönség
csalogatásra voltak szükségesek, de számára mindig a tanítás-nevelés volt igazán fontos. Ennek igaz
ságát bizonyítják plakátjai, amelyeken külön ismeretterjesztő és tudományos előadásokat is hirdetett.

Elsőéves volt a Bécsi Egyetem Elektrotechnikai Karán az 1890-es évek közepén, amikor nagybáty
jától egy laterna magicát kapott. Ez akkoriban csodabogárnak számított, noha csak egy ember nézhetett 
bele, és az sem látott többet ködképnél. Közben ő már összeállított egy általa kromotrópnak nevezett 
masinát, s vele igyekezett mozdítható képeket készíteni. Két ilyen szerkezetet úgy kombinált össze, hogy 
az egyiken egy inas tortát vitt, a másikon egy lány érkezett, s amikor találkoztak, a torta a lány arcába csa
pódott. Egy kis túlzással azt mondhatnám, hogy ötlete zseniális volt, hiszen később sok filmgeg ismételte 
meg különféle formában. Habár tovább igyekezett igazi mozgóképeket összehozni, ez neki nem sikerült, 
talán azért sem, mert tanulmányaira kellett összpontosítania. Körülbelül ezzel egyidejűleg, 1895-ben Pá
rizsban, a Lumiére testvérek megoldották a problémát. Lifka ott volt azon a vetítésen, amelyet Lumiére-ék 
1897-ben tartottak Bécsben, s attól kezdve a kinematográfia, a mozgóképezés nem hagyta békén. Végül 
1900-ban, miután befejezte tanulmányait, s édesapja hirtelen elhunyt, kikérte apai örökségét, sürgősen Pá
rizsba utazott, s onnan Pathé gyártmányú kamerával és vetítőgéppel tért vissza. A filmezésnek megnyerte 
két testvérét, Karit és Rudolfot is, s velük együtt Triesztbe, a Monarchia legnagyobb tengeri kikötőjébe 
utazott azzal a céllal, hogy ott sátormozit építsenek és filmezzenek. Elhatározásuk logikus volt, hiszen 
csak tíz-egynéhány szalaggal rendelkeztek, azok bemutatása egy órát sem vett igénybe, így esténként 
négy előadást tarthattak abban a reményben, hogy több filmre tesznek szert, vagy sikerül hozzájuk ha
sonló vállalkozóval cserélniük. Egyik tervük teljesült, ti. a nemzetközi forgalmú városban mindig volt új 
közönségük, a másik -  a csere -  azonban elmaradt, tehát a műsorfelújítás terve meghiúsult. Cserére senki 
sem volt hajlandó, 1900-ban még nem voltak filmgyártó vállalatok és komplett mozit se épített senki. Aki 
vetítéssel foglalkozott, az termet bérelt ott, ahol be kívánta mutatni a filmjeit. Azt is tudni kell, hogy egy
két filmet mutatványosok, kávéházak, orfeumok, mulatók is műsorukra tűztek. Az az elképzelésük sem 
vált valóra, hogy hozzáértő mestereket találnak, akiknek segítségével gyorsan elkészül majd a sátruk. így 
azután mindent maguk voltak kénytelenek legyártani, az iparosok csak segítették munkájukat. Megvet
tek és végigböngésztek minden könyvet, amelyet hasznosnak véltek elképzeléseik megvalósítására, attól 
kezdve, hogy hol és mit vásárolhatnak meg, illetve hogy egy-egy gépet, berendezést, bútort hogyan kell 
elkészíteni, egészen addig, hogy miként kell a sátrat'felállítani. Ezzel telt el a századforduló éve, s a vetítés 
1901 elején elkezdődhetett.
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saznanja o tome gde i šta mogu da nabave, ili o tome kako treba proizvesti pojedine naprave, potrebnu 
opremu ili nameštaj, kako podići šator. U sličnim nastojanjima, prošla im je cela godina prekretnice 
vekova, da bi početkom 1901. mogli otpočeti sa projektovanjem.

Misiim da neće delovati poput nepotrebnih detalja ako opišem koliko je svestranosti, znanja, 
umešnosti, napóra bilo neophodno braći Lifka da postave stalnu bioskopsku dvoranu i sátor. Kako 
je sam Aleksandar opisao tokom tridesetih godina na zahtev jednog domaćeg časopisa, ili 1940. na 
traženje bečkog filmskog magazina, oni su naprosto morali znati sve o parnoj mašini i o dinamu, uz 
čiju su pomoć proizvodili struju, o električnim vodovima, o sijalicama ili lampama uz kője su priredili 
raskošnu noćnu rasvetu u šatoru. Morali su dobro poznavati strugarski zanat, bravarske poslove, sve o 
stolarskim, molerskim, tapetarskim radovima. Za osnovno podnožje donosili su drva iz Slovenije, za 
pripremu čeličnih konstrukcija najbolji metál dopreman je iz austrijskog mesta Stirije (Styria), projektor 
je nabavljen od francuske firme Gomon (Gaumont), polustabilna parna masina pák od nemačke firme 
Garet i Šmit (Garret, Schmidt), dinamó od berlinskog AEG-a, ivične lampe od Kertinga (Körting) iz 
Beča i, napokon, reflektori od berlinske firme Weinert & Co. Kad su, medutim, odlučili da napuste 
svoje prebivalište u Trstu i krenu na dalja putovanja, kupili su od firme Freiberg & Co, za sebe i za 
potrebe svoje stalne trupe, dobar vagon za stanovanje, medutim, fabrika iz Gerlica (Görlitz), dopremala 
je samo obične teretne vagoné. Sami su morali naći način kako da, prilikom svaké promene mesta 
boravka, spakuju, natovare na vagon, prevezu i kasnije s vagona poskidaju sve što im je bilo neophodno. 
Zanimljiva je opaska, koju nalazimo u Lifkinim zaostalim spisima, da su sve svoje nabavke i način 
rada držali u strogoj tajnosti. Pošto ni sa kim nisu uspeli da uspostave očekivanu saradnju u pogledu 
medusobnog pozajmljivanja filmova, nisu imali namere baš ni da olakšaju poslove onima od kojih se 
moglo očekivati da im vremenom postanu konkurencija.

U knjižici koju sam svojevremeno napisao o Aleksandru Lifki kao evropskom pioniru 
kinematografije, imao sam nameru da dokažem da je on bio prvi filmadžija nekadašnje Jugoslavije. 
U tóm pogledu nisam naišao na razumevanje ni u beogradskoj K i n o t e c i ,  niti pák u budimpeštanskom 
F ilm s k o m  m u z e ju .  U pomenutoj prvoj instituciji, kojoj su Lifkini predali svoju celokupnu dokumentaciju 
i sve trake, čak i kamere kupljene 1900. i 1904. godine, odbili su me uz nedovoljno razumevanje čim 
sam dao na znanje da bih voleo da pogledam materijal koji bi, verovatno, mogao da posvedoči prvenstvo 
kője ovom entuzijasti po svoj prilici pripada u jugoslovenskoj filmskoj produkciji. Direktor je odbio 
i sam razgovor o temi, uz napomenu da pitanje smatra rešenim: prvi filmski čovek je Milton Manaki 
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Gondolom, nem bocsátkozom felesleges fejtegetésbe, ha elmondom, mekkora körültekintésre, tu
dásra, erőfeszítésre és találékonyságra volt szükségük Lifkáéknak állandó mozitermük, -sátruk össze
hozásában. Amint maga Lifka Sándor is megírta a harmincas években egy hazai lap, majd 1940-ben 
egy bécsi filmmagazin felkérésére, nekik mindent kellett tudniuk a gőzgépről és a dinamóról, amelyek 
segítségével áramot fejlesztettek, a villamos vezetékekről, az izzókról és az ívlámpákról, amelyekkel 
sátrukat éjszaka pazarul kivilágították, az ácsmunkáról, a lakatosságról, az asztalosságról, a mázolásról, 
a kárpitozásról stb. Az alapvázhoz Szlovéniából hozattak csomómentes fát, az acélszerkezetek készí
téséhez az osztrák Styria szállította a legjobb fémet, vetítőt a francia Gaumont cégtől vettek, félstabil 
gőzgépet a német Garret és Schmidtől, dinamót a berlini AEG-től, ívlámpákat a bécsi Körtingtől, fény
szórókat végül a berlini Weinert & Co.-tól. Amikor úgy döntöttek, hogy elhagyják trieszti telephelyüket 
és vándorlásba kezdenek, vettek ugyan a maguk és állandó személyzetük számára egy jó lakókocsit a 
Freiberg & Co.-tól, ám a görlitzi vagongyár csak sima teherkocsikat szállított, s nekik kellett kitalálni, 
hogyan csomagolják össze, rakják vonatra, majd szedjék le holmijukat állomáshelyük elhagyásakor 
és új helyük elfoglalásakor. Érdekes Lifka megjegyzése írásaiban, hogy beszerzéseiket és munkájuk 
mikéntjét titokban tartották azért, hogy ha már filmcsere ügyében nem jöhetett létre együttműködés, ne 
könnyítsék meg a várhatóan kialakuló konkurencia dolgát.

Kis könyvemben, amit Lifka Sándorról „a kinematográfia európai úttörőjé”-ről írtam, be akartam 
bizonyítani, hogy ő volt az egykori Jugoszlávia első filmese. E tekintetben nem találtam megértésre sem 
a belgrádi Kinotekában, sem a budapesti Filmmúzeumban. Az előbbiben, ahova Lifkáék átadták minden 
dokumentumukat és szalagjukat, sőt az 1900-ban és 1904-ben vásárolt kamerájukat, idegesen elutasítot
tak, amikor bejelentettem, hogy be kívánom bizonyítani Lifka elsőségét Jugoszlávia filmgyártásában. Az 
igazgató azzal hárította el még a beszélgetést is, hogy ezt a kérdést lezártnak tekinti: a szkopjei Milton 
Manaki az első filmes, mivel szerinte ő készítette el az első filmszalagot 1911-ben a török szultán bitolai 
látogatásáról. Az utóbbiban azt mondták, hogy ők csak azzal foglalkoznak, ami Magyarországon van, 
ami a trianoni békeszerződés után a szomszédokhoz került, az az illető országok ügye. Pedig mindkét 
helyről voltak már értesüléseim, sőt megírt és kinyomtatott szövegeim is. Az sem érdekelte a belgrádi 
urat, hogy Lifka folytatta családja jó szokását, és levelezőlapokat írt mindenhonnan, ahol megfordult, 
így az albumában rátaláltam az általa Belgrádból 1903-ban írt lapjára, tehát ő mindenképpen ott volt, 
amikor a budapesti Uránia szalagra vette a Kalemegdant, az ott sétáló embereket, a királygyilkos puccsot, 
majd az új király, Petar Karađorđević koronázását, amiért a városi tanács őt és társait megvendégelte. A
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iz Skoplja, pošto je po njegovom saznanju prvu filmsku traku o poseti turskog sultana Bitolju 1911. 
godine priredio on. Na potonjoj adresi pak, rečeno mije da se oni bave isključivo pitanjima vezanim za 
Mađarsku. Ono što je s Trijanonom pripalo susednim državama, to sve treba da bude stvar tih država. 
Ja sam, međutim, već s oba mesta posedovao izvesne informacije, čak pisane i štampane tekstove. 
Gospodina iz Beograda nije interesovalo ni to što je Lifka nastavio s dobrim običajem svoje porodice, te 
je iz svakog mesta gde bi se obreo, slao razglednice. Tako sam u njegovom albumu pronašao kartu koju 
je 1903. godine pisao prilikom svog boravka u Beogradu. Dakle, nema sumnje da je bio prisutan kad 
je budimpeštanski bioskop U r a n ija  ovekovečio na svojoj traci Kalemegdan, prolaznike koji se šetaju, 
ili puč i ubistvo kralja, kao i krunisanje novog kralja Petra Karađorđevića, a gradsko veće ugostilo je 
njega i društvo s kojim je došao. Publici je omogućeno da mu spolja i iznutra razgleda šator, sprave, 
opremu. Za tu priliku iznajmio je vojni orkestar koji je svirao i pred sátorom a i kao pratnja uz predstave.
O svemu ovome pisala je tamošnja štampa. Kod dotičnog, međutim, nisam naišao na razumevanje ni 
u pogledu informacije na osnovu kője se vidi da je Lifka u to vreme već bio dobio zlatnu medalju i 
diplomu, kao ozbiljna priznanja za snimljene filmove. Uzgredno, zašto li je Lifka 1900. i 1904. kupovao 
kameru ako ne radi snimanja filmova? No, moram da napomenem da sam na stranicama beogradskog 
dnevnog lista Blic nedavno pročitao prilog u boji, iz kojeg sam saznao da su o krunisanju kralja Petra 
dva Beograđanina napravila film! U  Beogradu ni naknadno, sada nakon raspada države, ne smatraju da 
bi bilo važno baviti se pionirskim radom Aleksandra Lifke. Naprotiv, čak i film o krunisanju pripisuju 
nekom drugom.

Na beogradskom filmskom festivalu, 1961. godine ukazala mi se prilika da se upoznam sa Miltonom 
Manakijem. On m ije sam rekao da je bio fotograf a ne filmski snimatelj koji bi se tim poslom bavio 
planski. Tu i tamo snimio je nekoliko filmskih sekvenci već 1905, čim je kupio svoju kameru, ali od 
toga ništa nije ostalo sačuvano. U njegovom opusu se kao pravo snimanje na traci može posmatrati samo 
ovekovečen dolazak sultana, nakon čega je pripremao filmske vesti o balkanskim ratovima. Najozbiljnije 
narudžbine dobijao je od vojnih oficira ili pojedinih dama, da bi mu svi oni, nezadovoljni svojom 
stasitošću ili šarmom, često grubo vraćali slike. On je, međutim, s kamerom pripremio čitavu seriju 
slika o njima, sa filmskih kocki pravio je male slike s kojih su gospoda i dame mogli po svom nahođenju 
da izaberu one na kojima se sami sebi najviše dopadaju, da bi posle ove uvećao i obradio. Kao što Lifki 
nije preostao niti jedan film snimljen pre 1911, te nije moguće utvrditi datum nastanka sačuvanih traka, 
tako ni Manakiju nije ostalo ništa slično. Što se pak mene tiče, ja sam sa svojom životnom saputnicom 
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közönségnek bemutatta gépeit, be
rendezéseit, sátrát kívülről-belül- 
ről, sőt katonazenekart alkalmazott 
térzenére a sátra előtt és az előadá
sok kísérésére is, erről pedig írtak 
az ottani lapok. Az sem érdekelte 
a szóban forgó urat, hogy Lifkának 
akkor már aranyérme és oklevele 
volt, amit az általa készített filme
kért kapott. Mellesleg vajon mi 
a csodáért vásárolt Lifka 1900- 
ban és 1904-ben kamerát, ha nem 
azért, hogy filmet forgasson velük.
Itt kell megjegyeznem, hogy nem
rég a Belgrádban megjelenő Blic c. 
napilap színes mellékletében egy 
írásra találtam, amelyből megtud
tam, hogy Péter király koronázásá
ról két belgrádi ember készített fil
met! Még most, utólag, az ország szétesése után sem tartják érdemesnek Belgrádban, hogy Lifka úttörő 
munkájával foglalkozzanak, sőt a koronázásról készült filmet más munkájának tulajdonítják.

Milton Manakival alkalmam volt megismerkedni 1961-ben a belgrádi filmszemlén. Ő azt mondta 
nekem önmagáról, hogy fényképész és nem tudatos filmező volt. Itt-ott felvett néhány filmkockát már 
1905-ben, amikor kameráját megvette, de ezek nem maradtak meg. Szalagnak nevezhető fölvételezé- 
se a szultán érkezése volt, majd a balkáni háborúkban híradózott. Legjobb kuncsaftjai katonatisztek és 
dámák voltak, ők viszont gyakran dobták vissza képeit, mert nem voltak rajtuk elég délcegek, illetve 
bájosak. Nos, ő a kamerával sorozatot készített róluk, a kockákról kis képeket csinált, ezek közül az 
urak és a hölgyek kiválasztották a nekik legszebbeket, majd ezeket kinagyította, kidolgozta. Ahogy 
tehát Lifkának nem maradt meg olyan filmje, amit 1911 előtt vett fel, illetve a meglévő szalagokról 
nem állapítható meg készítésük ideje, úgy Manakinak sem. Nos, én és élettársam türelmesen bújtuk

A húszéves szabadkai Minerva nyomdáról készített reklámülmjének egy 
részlete. Előtérben a főmettőr, Török István 

Fragment reklamnogfiima snimljenog o dvadesetogodišnjoj subotičkoj 
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strpljivo obilazio biblioteke i arhive po Ljubljani, Zagrebu, Mariboru, Osjeku, Novom Sadu, Beogradu, 
Subotici, Segedinu itd., u nádi da ćemo naići na podatke nekog kolege s početka prošlog véka iz kojih 
bismo mogli ponešto saznati o Lifkinim filmovima za kője u svoja dva pomenuta teksta sam véli da su 
doživeli senzacionalni uspeh kod publike. Önje, naime, u mesto kője je izabrao za svoj növi boravak, 
uvek putovao ranije, tamo bi snimio najčuvenije lokalitete, šetališta, trgove ili ulice po kojima bi se 
okrenuo veći broj prolaznika. Ljudi bi posle prepoznavali ne samo mesta, nego i sebe same. Nažalost, 
kolege su smatrale da su od filmova zanimljiviji Lifkin šator, raskošno uređenje i noćna rasveta.

No, vratimo se do Trsta gde su trojica Lifkinih momaka podigli sátor za prvi kinematograf sa 460 
mesta. Pored pomenutog, tapacirana sedišta bila su znatno udobnija od onih u drugim gledalištima. Zidovi 
su, spolja i iznutra obogaéeni slikama, ukrasnim motivima, delovali vrlo ukusno. Mada je saobraćaj 
grada jasno upućivao na sva svojstva medunarodne luké, sa svaké strane sveta stizali su putnički i 
teretni brodovi (filmove su, dakle, jednako gledali i civili i mornari), pri sredini 1901. godine broj 
zainteresovane publike znatno se smanjio, pa su vlasnici odlučili da i sami krenu na krstarenje. Rudolf se 
s ovakvim plánom nije složio, te su mu braća nadoknadila pripadajući deo. Aleksandar i Kari su još iste 
godine stigli u Rijeku, Čakvar, Ljubljanu, Bjelovar i Osjek, da bi nakon kraćeg zimskog odmora nastavili 
pút i nastupili u Vukovaru, Beogradu, Zemunu, Novom Sadu, Subotici, Kikindi. U svojim zabeleškama, 
Lifka doduše Suboticu ne spominje. Ja sam naišao na zanimljiv trag pretražujući u arhivi i po listovima. 
Ako imamo u vidu napomenu da je „raskošno osvetljen“ šator bio podignut na Trgu sena (Szénatér), 
postaje jasno da Aleksandar verovatno nije bio ovde, no u Budimpešti (on je tamo snimao veó 1900, 
dók su dva brata gradila šator u Trstu). Stigavši tamo (s kamerom nabavljenom u Parizu) ovekovečio je 
Jožefa Ferenca (Ferenc József) i kraljicu Eržebet (Erzsébet), da bi to ponovio u mestu Gedele (Gödöllő), 
u rezidenciji kraljevskog para. Dužina filmske trake iznosila je 40 metara, što bi se moglo posmatrati 
kao izvesni rekord, da je u to vreme uopšte postojala navika takvog uporedivanja. S druge pák strane, 
mora se imati na umu okolnost da je Mađarska akademua nauka (Magyar Tudományos Akadémia), u 
okviru svog stručnog odeljenja za prirodne nauke, véé 1897. godine osnovala „filmsko pozorište“ pod 
nazivom Uranija radi praćenja razvoja novog kultumog fenomena, što dakako upućuje na dalekovidost 
predstavnika pomenute institucije. Mada, zbog flegmatičnog stava službenika obe kinoteke, za ovakvu 
tvrdnju nisam uspeo da nadem pisane dokaze, smatram da je Lifka bio jedan od članova Uranije. Inače, 
među saradnicima öve kuće nalazili su se najpozatiji madarski glumci i pisci s prekretnice vekova: 
književnik Đula Pekar (Pékár Gyula), rimokatolički sveštenik János Hók (Hock János), parlamentami 
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Ljubljana, Zágráb, Maribor, Eszék, Újvidék, Belgrád, Szabadka, Szeged stb. könyv- és irattárait ab
ban a reményben, hogy valamelyik múlt század eleji kolléga beszámol Lifkának azokról a filmjeiről, 
amelyekről az említett két írásában azt állította, hogy szenzációként hatottak a közönségre. Ti. ő előbb 
kiutazott a kiszemelt új telephelyére, ott filmre vette a nevezetességeket, a korzókat és általában az 
olyan helyeket, ahol sok ember megfordult, s ezek a később bemutatott filmeken nemcsak saját hely
ségüket ismerték fel, hanem gyakran saját magukat is. Sajnos a 
kollégák ennél érdekesebbnek találták Lifka sátrát, annak pazar 
berendezését és éjszakai kivilágítását, nem pedig a filmek tar
talmát.

De térjünk vissza Triesztbe, ahol a három Lifka fiú felépí
tette első kinematográf-sátrát. Ez 460 férőhelyes volt, tapétázott 
székei kényelmesebbek voltak a legtöbb színházéinál, a „falak”- 
at kívül-belül festmények, díszítőelemek tették ízlésesen széppé, 
s hogy pazar volt a világítás, azt már elmondtam. A városban ele
inte nagy nemzetközi forgalom volt, a világ minden részéből ér
keztek ide személyszállító és teherhajók, tehát a filmeket civilek 
és tengerészek egyaránt nézték. 1901 második felében azonban 
megcsappant a közönség létszáma. A testvérek a vándorutat fon
tolgatták. Ezt Rudolf nem vállalta, mire Sándor (Alex) és Kari 
kifizette az ő részét. Sándor és Kari még abban az évben eljutott 
Fiumébe, Csákvárba, Ljubljanába, Bjelovárba és Eszékre, majd 
rövid téli pihenő után folytatta útját, fellépett Vukováron, Belg- 
rádban, Zimonyban, Újvidéken, Szabadkán és Nagykikindán. 
írásaiban Sándor Szabadkát nem említi, de nyomát megtaláltam 
a levéltárban és a lapokban. A „pazarul kivilágított” sátor a Szé
na téren állt. Valószínűleg az történhetett, hogy Sándor nem volt 
itt, hanem Budapesten. Ő ugyanis ott már 1900-ban filmezett, 
miközben a két testvér a sátrat építette Triesztben. Oda utazott 
Párizsban vett kamerájával, és szalagra vette Ferenc Józsefet és 
Erzsébet királynét, majd megismételte ezt Gödöllőn, a királyi

£ifka-jéle tökéletesített

Elektro-Bioskop
Szabadkán, a szénatéren.
Színház. Szíozieiós események legtökéletesebb bemu* 
tatá<», egy esen célra épileU nagy csarnokban, egy 
20  ló ertjü  flöz dynamo-gep V illanyos világítása m elleit.

Miraor szeptember 19 és 20 á n :
1 3 .  Búcaújárás,  -Hikkob«, a - háború -Istenének

te a p lo iá b á ,  áböí a j  apá n o ¥ g y  6 * e 1 e m é r t l in  á <1 k z  n - k . 
— Eivonaiáa a azent fa (Sakakl) e lő tt, oroszlánok, 
tánczosnfck, papok, jelmeze* antik  harcosok, szent 
majom, bárkák stb. (igeu  érdekes.)

4. Cake-Walk
5. Az első szivar.
6. Velencze lá tk é p é ; a) nagy cjarorna a Márk*hiddal, 

b) a M árk-tér a Uárk*templbimna), c) goüdólézás a
~ v  agy~t?ratorftábath

7. Éjjeli zene a holdvilágnak. ( Illú z ió )
8 —10. L ázad a t Oroszországiján vagy tz  Odesszai, 

rémnapok. a) PárttUéa » „Potemkln berczeg* hajón, 
b ) Egy m atróz m eggyilkolása a vezérlő tiazt által. 
e) A m ató z u k  bosszúja, d) A m eggyilkolt m atróz fe l• 
ravatalozóra * tengerparton  Odesszában, e) A város 
ostrom lása, f) A nép lázadása és fosztogatások, tűzvész 
a városban, a forradalom  elnyomása.

11— 18. Át tp a  bosszúja, szerelmi drám a több képben.
19. A merész utazó.
20. A csodaszerü  méhkas. Gyönyőrtteu színezve. 
N fpoukéut 7, 8 és 9 órakor este előadáí.
H e ly á rak : I hely 80 fillér, I I .  hely 60 fillér, I II .
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Korabeli hirdetése a Szabadkán 
megjelent Bácskai Hírlapban 

Oglas u novinama Bácskai Hírlap kője su 
u to vreme izlazile u Subotici
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poslanik Nezavisne partije (izuzetan govomik i oponent politike Ištvana Tise), Lujza Blaha, Emilija 
Markuš (Márkus Emília), LinaNiko, Ilka Pálmái (Pálmai Ilka), Šari Fedak (Fedák Sári), Miklós Roža 
(Rózsa Miklós), Mihalj Kis (Kiss Mihály), Ferenc Vendrei, Sidi Balog (Balogh Szidi) i drugi. Lifka je 
mogao imati veze sa novosadskim poduhvatom. Tadašnji listovi su pisali da je „u Novom Sadu, pod 
nazivom Uranija, osnovano patriotsko društvo za projektovanje pokretnih i nepokretnih slika”. Ono 
je 1902. gostovalo u Subotici. Ne verujem da bi se ovde radilo o pukoj slučajnosti, samim tim što je 
društvo svoje predstave organizovalo u raskošnom šatoru. Treba pomenuti da je mesni list Bácskai Hírlap 
imao vrlo loše mišljenje o ovdašnjoj publici te se u njemu moglo čitati: „Interesovanje prema izuzetno 
zanimljivom projektovanju bilo je  sasvim beznačajno. Zaista se možemo čuditi subotičkoj publici što je  
prema ovako zanimljivom događaju pokazala tako malo razumevanja. Opojedinim scenama iz rata, na 
primer, moglo se videti 30 pokretnih slika. Likovi skoro da su progovorili. Jedino se nisu čuli pucanj iz 
puške ili grmljavina topova, inače ono što smo mogli videti na pokretnim slikama, bio je  pravi život

Dók je Kari bez prekida napredovao sa latorom, Aleksandar je po svoj prilici, snimao na više mesta 
po nalogu Uranije. Predmet snimanja nije se svodio samo na beogradsko krunisanje. Snimatelji Uranije su 
1901. godine snimali u Sarajevu po Baš Caršiji i na Ilidži, 1902. su pák prolazili kroz Dalmaciju i Cmu 
Gora, pa su ovekovečili kupacé Zelenike, cmogorsko oro i serpentine ovih krajeva, dečicu kako skaču u 
more, tvrdoglavu mazgu koju nije bilo moguće namamiti na mostié preko brzaka, zalazak sunca na obali 
mora, itd. U Zagrebu su snimali na Maksimiru, u Osjeku na obali Drave. Kao dokaz za to da je Lifka 
stizao svuda dók se Kari trudio oko šatora, mogu da posluže razglednice kője je, sa naznačenim datumima, 
neumomo slao svojoj porodici i Karlu i kője műje supruga, draga Eržika Bek, redovno čuvala po albumima.

Aleksandar Lifka jednako se trudio da usavrši svoje trake i predstave. Sve je upotrebio što god 
bi novog tehnika ponudila. Imao je npr. filmove u boji. Tražio je i mešao bője sve dotle dók nije 
postigao nijansu pogodnu za projektovane. Pored svega tóga, uspeo je filmovima da podari zvuk. S 
napravom koju je sam dovoljno dovitljivo osmislio, uspeo je da uskladi i istovremeno pokrene projektor 
i jedan gramofon. Ljudi koji su imali prilike da vide öve predstave, govorili su mi da je uspostavljena 
sinhronizacija bila savršena.

Kari se 1904. premorio od lutanja, teje odlučio da obilazak predela u Madarskoj i drugim susednim 
oblastima Monarhije prepusti bratu, a on da krene u pravcu Austrije. Aleksandar mu je ustupio dotle 
upotrebljavani sátor, da bi mu Kari za uzvrat pomogao da pripremi növi, savremenij i, raskošni sa 550 sedišta, 
u kojem su postojale i lože. Kari, medutim, nije putovao često i u mnoga mesta „austrijskih pokrajina“, pa 
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pár rezidenciáján. A szalag hossza 40 méter volt, ami rekordnak számított volna, de ilyen összehason
lítást akkoriban még nem tettek. Másrészt a Magyar Tudományos Akadémia éleslátására vall, hogy 
természettudományi szakosztálya keretében, már 1897-ben, Uránia néven „tudományos színház”-at 
alapított az új , jelenség” megfigyelésére, s habár erre nem tudtam (a két filmtár elutasító magatartása 
miatt) írásos bizonyítékot találni, úgy vélem, az Uránia tagjai közé vette Lifkát. Egyébként az Urániának 
a századforduló jeles magyar írói és színészei voltak együttműködő tagjai: Pékár Gyula író, Hock János 
r. k. lelkész, a Függetlenségi Párt országgyűlési képviselője (Tisza István politikájának nagy szónoki 
készségű ellenzője), Blaha Lujza, Márkus Emília, Nikó Lina, Pálmay Ilka, Fedák Sári, Rózsa Miklós, 
Kiss Mihály, Vendrei Ferenc, Balogh Szidi stb. Lifkának köze lehetett egy újvidéki szervezkedéshez, 
amelyről a korabeli lapok azt írták, hogy „Újvidéken Uránia néven hazafias álló- és mozgóképvetítő tár
saság alakult”, s az 1902-ben Szabadkán vendégszerepeit. Nem hiszem, hogy itt véletlen egybeesésről 
van szó, mivel ez a társaság pazar sátorban tartotta előadásait. Hadd jegyzem meg, hogy a helyi Bácskai 
Hírlap igen rossz véleménnyel volt az itteni közönségről, mert ezt írta:

„A minden tekintetben érdekes vetítés iránt kevés érdeklődés nyilvánult meg. Igazán csodáljuk a 
szabadkai közönséget hogy e minden tekintetben élvezetes estély iránt olyan kevés érdeklődést tanúsí
tott. 30 mozgóképet láthattak pedig a háborúk egyes jeleneteiről. Az alakok csakhogy nem beszéltek, 
éppen csak a puska durranását és az ágyúk dörgését nem lehetett hallani, amúgy az életet láthattuk a 
mozgó képeken. ”

Valószínűleg arról lehetett szó, hogy miközben Kari folyamatosan a sátorral haladt, Sándor az 
Uránia megbízásából fényképezett több helyen. Nemcsak a belgrádi koronázásról van szó, hanem ar
ról, hogy az Uránia emberei 1901-ben Szarajevóban filmezték a Baš CarSiját és az Ilidzát, 1902-ben 
Dalmáciában és Montenegróban jártak, szalagra vették a zelenikai furdőzőket, a Crna Gora-i orót, a 
szerpentineket, a tengerbe ugráló gyerekeket, az öszvért, amelyet nem lehetett egy gyorsfolyású patak 
hídjára felcsalogatni, a tengerparti naplementét stb. Zágrábban a Maksimiron forgattak, Eszéken pedig 
a Dráva-parton. Hogy Lifka mindenütt ott lehetett, miközben Kari a sátorral tartott, bizonyítják azok a 
képeslapok és a rajtuk levő dátumok, amelyeket ezekről a helyekről írt családjának és Karinak, s ame
lyet albumában őrzött felesége, a drága Beck Erzsiké.

Lifka Sándor örökké igyekezett tökéletesíteni szalagjait és előadásait. Mindent felhasznált, ami 
újat a technika kínált. Voltak például színes filmjei. Addig kereste és keverte a színeket, amíg el nem 
érte, hogy festett szalagjai átvilágíthatok és vetíthetők legyenek. Mi több: megszólaltatta filmjeit. Egy
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je uskoro izgradio bioskope od čvrstog materijala u 
Salcburgu i Lincu, koji i dán danas nőse njegovo ime. 
Za razliku od njega, Aleksandar je stalno krstario, te 
je nakon nepune godine svoj šator proširio tako da 
je u njega moglo da stane 900 mesta. U Subotici se 
ponovo pojavio 1905. i tada mu se pridružila Eržebet 
Bek, najpre u svojstvu devojke za sve poslove, 
a potom kao životni saputnik. Tóm prilikom ga je 
subotička publika prihvatila sa divljenjem i kad god 
bi držao predstavu, bilo je teško dobiti mesto za 
nju. To je period kad su već i listovi koji su izlazili 
u gradu (.Bácskai Hírlap, Bácsmegyei Napló, Friss 
Újság, Szabadkai Közlöny) s oduševljenjem pisali
o „Lifkinom elektro-bioskopu” i o sadržajnim 
predavanjima, ne zaboravljajući ni okolnost da je 
po povoljnoj ceni priredivao naučna predavanja iz 
geografije, etnologije, zoologije i drugih predmeta 
za srednjoškolske učenike ili profesore. Tako je 
radio i na drugim putovanjima, te napise sličnog 
sadržaja možemo čitati u periodičnim publikacijama 
koje su izlazile u Segedinu, Kečkemetu, Šopronu, 
Požonju, Vacu, Estergomu ili Košicama. Budući da 
je Aleksandar Lifka obilazio veliki broj područja po 
Mađarskoj i budući da su ga u Segedinu i Košicama 
zamolili za to, planirao je izgradnju bioskopa za ova 

dva grada, pa je čak našao i način na koji bi mogao da kontroliše poslove.
Napokon 1911. je u Subotici podigao stalni, kameni bioskop. Iznajmio je prostorije u restoranu 

H u n g a r ij a  i adaptirao ih za tu svrhu. Ovo poslednje, međutim, više ne spada u herojsko doba 
kinematografije čiji je nastanak omogućio Lifka.

Crikvenica, 1936. Séta Szegedi Emil feleségével és 
kisfiával

Crikvenica 1936. Šetnja sa suprugom i sinom Emila 
Segedija
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maga készítette elmés szerkezettel szinkronba hozta vetítőgépét egy gramofonnal. Azok az emberek, 
akik látták ezeket az előadásokat, azt állították nekem, hogy tökéletes volt a két szerkezet összhangja.

1904-ben Kari belefáradt a vándorlásba, és úgy döntött, hogy a Monarchia magyarországi terüle
teinek (és a szomszéd területeknek) a bejárását átengedi Sándornak, ő meg Ausztria felé veszi az útját. 
Sándor odaadta neki az addig használt sátrat, s Kari ezért segített neki egy új, korszerűbb, pazarabb, 
550 férőhelyes sátort elkészíteni, amelyben már páholyok is voltak. Kari csak kevés helyen fordult meg 
az „osztrák tartományokban”, s hamarosan szilárd filmszínházat épített Salzburgban és Linzben -  ezek 
még ma is az ő nevét viselik. Sándor azonban fáradhatatla
nul portyázott és egy év múlva már 900 férőhelyesre bővítet
te sátrát. Ezzel jelent meg 1905-ben újra Szabadkán és ekkor 
csatlakozott hozzá Beck Erzsébet először mindenesként, majd 
élete párjaként. Ezúttal Szabadka közönsége örömmel fogadta, 
és amíg itt volt, ritkán akadt üres szék az előadásain. így az 
itt megjelent lapok (Bácskai Hírlap, Bácsmegyei Napló, Friss 
Újság, Szabadkai Közlöny) már lelkesen írtak a „Lifka-féle 
elektro-bioskop”-ról, annak tartalmas előadásairól, nem feled
kezve meg arról sem, hogy a tulajdonos kedvező áron tartott 
földrajzi, néprajzi, állattani és egyéb tudományos előadásokat 
a középiskolák tanárainak és diákjainak. Ezt tette további útjai 
során is, és hasonlóképpen írtak róla a szegedi, kecskeméti, 
soproni, pozsonyi, váci, esztergomi, kassai stb. lapok. Hatal
mas területeket járt be Lifka Sándor Magyarországon. Sze
gednek és Kassának állandó filmszínházat tervezett, sőt módot 
talált a munka ellenőrzésére is.

Végül 1911-ben Szabadkán állandó filmszínházat létesí- x.fl . , , ,D Lifka Sándor Cnkvenican készült fotója:
tett. Erre a célra a Hungária Szálló termét bérelte ki és alakítót- ejö| egy öreg halász, a háttérben Szegedi
ta át, de ez már nem tartozik a kinematográfia Lifka képviselte Emil újságíró
hőskorához. Fotografija kojuje Aleksandar Lifka sttimio

u Crikvenici: spreda stari ribar a iza njega 
novinar Emil Segedi
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Aleksandar Lifka

Razvitak kinematografije u Jugoslaviji*
Pre pronalaska fiima široke mase imale su malo mogućnosti za razonodu. Jedinu zabavu pružali su 

im cirkusi, ili ponekad mađioničari, koji su ostajali svega nekoliko dana u jednom gradu. Čim je inte- 
resovanje publike popustilo, otputovali su dalje. U pozorištima gde su nastupili, prikazali su takozvane 
„Nebelsbilder”-e, slike kője su se polako krétaié. Tője bila laterna magika.

Nalazio sam se na prvoj godini fakulteta, kada sam za rodendan dobio veliku latemu magiku, 
kojom sam priredio svojoj porodici i svojim školskim drugovima predstavu. Raspolagao sam jednim 
„Chromatrop”-om, slikom koja se sastojala iz dve fabule. Jedan šegrt u poslastičamici doneo je na tacni 
veliku tortu. Kada sam pokrenuo ručicu, na laterna magiéi, iskočila je jedna devojka. Prema svom naho- 
denju uz razne pokrete postigao sam da je devojka nestala ili se pojavila što je stvaralo utisak pokreta. 
Öve slike, kője su se pokretale veoma primitivno, dalé su osnovnu idejű za pronalaženje kinematogra
fije. Naravno, o filmu još nije bilo reči. Fotografi su radili sa vlažnim postupkom (Nasse Plattén). Samo 
kasnije su uspeli raditi sa suvim postupkom (Trocken Plattén). Tada su počeli prvi pút snimati na celu- 
loidne ploče. Na ovaj način su braća Lumiére pronašla film.

Godinu dana kasnije, koliko se seéam, godine 1897, novine u Beču su u dugačkim člancima opisi- 
vale čitaocima premijeru novog pronalaska. Za kartu sam platio jednu forintu. Videó sam u zamračenoj 
prostoriji predstavu, koja se sastojala iz tri-četiri kratka fiima koji su u meni stvorili utisak živog pokreta. 
Tada još niko nije mislio pred kakvom se velikom perspektivom nalazi film. Prikazani filmovi su bili 
dugački ukupno 400 metra.

Samo sam 1900. godine, kada sam završio školovanje, mogao ostvariti svoje planove. Otac mije 
imao muzej. Posle njegove neočekivane smrti, na moju molbu, majka mije omoguéila izgradnju jednog 
pokretljivog bioskopa. Sa svojom starijom braćom, Karlom i Rudolfom sve smo sami planirali. Otputo- 
vao sam za Pariz da bih tamo prostudirao film i metod projekcije fiima, odnosno šta je potrebno za rád.

Na filmovima se nalazila jedna perforacija (Einloch Perforation), ili jedna mala rupa (Schlitz). 
Film, na kojem se nalazila perforacija, priljubio se uz bubanj u kojem je bio smešten. Mali čekić apara-

* Ovo je originalna zabeleška Aleksandra Lifke pripremljena za jedan austrijski filmski časopis. 
Tekst je na srpski preveo Joso Šokčić, za časopis Politiku adaptirao Zoltán Devavari.
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Lifka Sándor

A kinematográfia fejlődése Jugoszláviában*
A film feltalálása előtt a nagy néptömegeknek vajmi kevés szórakozási lehetőségük volt. Főként 

cirkuszok s időnként bűvészek jelentek meg szórakoztatási céllal a városokban, de mindössze pár napig 
maradtak ott. Amint a közönség érdeklődése alábbhagyott, továbbálltak. A színházakban, ahol a bűvé
szek felléptek, ún. Nebelsbildereket mutattak be. Ezek a képek lassan mozogtak. Ez volt a laterna magica.

Elsőéves egyetemi hallgató voltam, amikor születésnapomra 
egy nagy laterna magicát kaptam, s ezzel a családom és iskolatár
saim számára vetítéseket rendeztem. Egy chromatroppal rendel
keztem, azaz egy két fabulából álló képpel. Egy inas tálcán be
hozott a cukrászdába egy nagy tortát. Amikor a laterna magicán 
megmozdítottam a kart, kiugrott egy lány. Különböző mozdulatok
kal elértem, hogy a lány megjelenjen és eltűnjön, ami olyan benyo
mást keltett, hogy mozog. Az ilyen primitív mozgóképek adták az 
alapötletet a kinematográfia feltalálásához. Természetesen a film
ről még szó sem volt. A fotográfusok nedves eljárással dolgoztak 
(Nasse Plattén), csak később sikerült nekik száraz eljárást (Trocken 
Plattén) alkalmazniuk. Akkoriban kezdtek először celluloidlemez
re fényképezni. Ily módon találták fel a Lumiére fivérek a filmet.

Egy évvel később, hajói emlékszem, 1897-ben, a bécsi lapok 
hosszú cikkekben számoltak be olvasóiknak az új találmány pre
mierjéről. A jegyért egy forintot fizettem. Egy elsötétített terem
ben néztem az előadást, amely két-három rövid filmből állott, s 
amelyek bennem az élő mozgás benyomását keltették. Akkor még 
senki nem gondolta, hogy milyen nagy távlatok előtt áll a film.
A bemutatott filmtekercsek összesen 400 méter hosszúak voltak.

* Lifka Sándor német nyelven írt eredeti feljegyzése, amely egy osztrák filmújság számára készült.
Szerbre fordította Šokčić Joso, abból magyarra Kubát Gábor.
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tűre je sa sitnim udarcima pokretao film u donjem bubnju. Ovo je 
bio najstariji tip projekcionog aparata koji se zasnivao na metodu 
čekića (Greifsistem). Samo nakon mnogo vremena su američka 
filmska preduzeća počela proizvoditi filmove sa četiri perforacije 
(Vierlochperforation). Na ovaj način se menjala aparatura zajedno 
sa razvitkom filmske tehnike.

Nije bilo lakó započeti rád bez ikakvog iskustva. Izradio sam 
planove, dopisivao sam se, i angažovali smo stolara, bravara, far- 
bara, tapetara. Kupili smo alate, i -  kao u nekoj pravoj radionici -  
rezali smo, pilili, strugali, farbali, lepili, dók jednog dana, na našu 
najveću radost, nismo završili sa izradom pokretljivog bioskopa, 
koji je imao 460 sedišta. Sve öve radove završili smo u Trstu. To 
je bio prvi bioskop u Trstu 1901. godine. Program se sastojao od 
sedam kratkih filmova. Dužina filmova iznosila je 500 metara. 
Predstavu smo započeli sa slikom iz prirode, zatim je usledila ko- 
medija, pa pozorišno delo, naučni film Život jedne kapi vode, i na 
kraju neka smešna burleska. Dokumenti se nalaze u K in o t e c i u  

Beogradu.
Šta je sve trebalo kupiti za jedan putujući bioskop, može se 

videti iz ovog:
Osnovni kostur bioskopa izraden je od čamovine bez čvora, koju smo nabavili u Sloveniji, ostali 

deo smo izradili od najboljeg čelika fabrike Styrija (Greifsystem), polustabilnu pamu mašinu za proi- 
zvodnju električne energije od Gareta i Schmidta, motor i dinamó od AEG-a (Berlin), sijalice od Körtin- 
ga (Beč), reflektore od firme Weinert et Comp. (Berlin), vagoné u kojima smo stanovali i u kojima smo 
prenosili stvari, od kompanije Freiberg et Comp. Görlitz (Nemačka). Polustabilna pama masina bila je 
smeštena u specijalno sagraden vagon. Isto tako i projekcioni aparat kao i motor sa dinamóm. Naš stan 
se sastojao iz dva vagona. (Jedan deo nameštaja čuvam i danas). Kuhinja se nalazila u posebnom vago- 
nu, pošto se tamo kuvalo za sve nas. Zajedno smo jeli sa poslugom. Šator smo upakovali u četiri vagona 
zajedno sa drvetom, nameštajem, električnim klavirom, i mehaničkim violinama. (Originalni snimci 
snimljeni za vreme rada nalaze se u K in o t e c i u Beogradu).
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Csak 1900-ban, iskoláztatásom befejeztével tudtam megvalósítani a terveimet. Apámnak múzeu
ma volt. Hirtelen halála után édesanyám, a kérésemre, lehetővé tette egy vándormozi megépítését. Két 
bátyámmal, Karllal és Rudolffal mindent mi magunk terveztünk meg. Elutaztam Párizsba, hogy tanul
mányozzam a filmet és a vetítési módszereket, illetve mindazt, ami szükséges a munkához.

A filmeken egy perforáció (Einlochperforation) vagy egy kis átvágás (Schlitz) volt található. Az a 
film, amelyen egy perforáció volt, a dobhoz tapadt, amelybe belehelyezték, s egy kis kalapácsos appa- 
ratúra mozgatta apró ütésekkel az alsó dobba. Ez volt a vetítőgép legrégebbi típusa, amely a kalapácsos 
módszeren (Greifsistem) alapult. Csak jóval később, hosszú idő után kezdtek az amerikai filmvállalatok 
négy perforációval (Vierlochperforation) ellátott filmeket gyártani. Ily módon változott az apparatúra a 
filmtechnika fejlődésével együtt.

Tapasztalat híján nem volt könnyű elkezdeni a munkát. Kidolgoztam a terveket, leveleztem, majd 
alkalmaztunk asztalost, lakatost, festőt és kárpitost. Megvettük a szerszámokat, s -  mint egy igazi mű
helyben -  vágtunk, szeltünk, esztergáltunk, festettünk, forrasztottunk, amíg egy napon, a legnagyobb 
örömünkre, kész nem lett a mozgó filmszínház, amelynek 460 ülőhelye volt. A munkálatokat Triesztben 
fejeztük be, s ez lett Trieszt első mozija 1901 -ben. A műsor hét rövidfilmből állott. A filmtekercsek hosz- 
szúsága 500 m volt. Az előadást természeti képpel kezdtük, utána komédia következett, aztán színmű, az 
Egy csepp víz élete c. tudományos film, és a végén valamelyik nevetséges burleszk. (A dokumentumok 
a belgrádi Kinotekában találhatók meg.)

Hogy mi mindent kellett megvenni egy mobil filmszínház számára, az alábbiakból látható:
A mozi alapváza csomótlan csónakdeszkából készült, amit Szlovéniában szereztünk be, a további 

részeket a legjobb acélból dolgoztuk ki, amelyet az ausztriai Styria gyártól vettünk. A kalapács típu
sú vetítőgépet (Greifsistem) a párizsi Gaumont-tól szereztük be, a villanyáram előállítására szolgáló 
félstabil gőzgépet pedig Garet-től és Schmidttől. A motor és a dinamó a berlini AEG, az égők a bécsi 
Körting, a reflektorok a berlini Weinert et Comp., a vagonok pedig, amelyekben laktunk és amelyekkel 
szállítottuk a felszerelést, a német Görlitz városi Freiberg et Comp. termékei voltak. A félstabil gőzgép 
számára egy speciális vagont építtettünk, akárcsak a vetítőgép, a motor és a dinamó számára is. A mi la
kásunk két vagonból állott. (A berendezés egy része még ma is megvan.) A konyha egy külön vagonban 
kapott helyet, mivel ott készült az étel mindannyiunk számára. Együtt étkeztünk a segédszemélyzettel. 
A sátrat négy vagonba pakoltuk be, a fával, bútorral, az elektromos zongorával és a mechanikus hege
dűkkel együtt. (A munka idején készült felvételek a belgrádi Kinotekában láthatók.)
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Pošto tada nije bilo distributerskih preduzeća, najveći deo prihoda potrošili smo za kupovinu filmo- 
va kako bismo mogli ostati što duže u jednom gradu, pošto je i prevoz bio dosta skup. Ma gde se pojavio 
naš putujući bioskop, osvetljen velikim sijalicama, svugde je požnjeo veliki moralni uspeh. Zbog toga 
smo se više puta vraćali u jedno te isto mesto.

Filmovi su prodavani na metar: u Nemačkoj za 1 DM, u Francuskoj za 1 franak i 20 santima. Za 
filmove u boji (bili su to jednobojni filmovi crvene, žute, plave itd. boje) platili smo za nekoliko pfeniga 
više. Tada još nije postojao star-sistem.

Dva meseca smo se nalazili u Trstu, odakle smo otputovali za Zagreb, gde je u okolini Maksimira 
bilo praznih placeva, pa smo tu mogli postaviti bioskop. Premijera je i u prestonici Hrvatske imala ve- 
oma veliki uspeh. Posle Sarajeva sa pasošem smo putovali u Srbiju. U Beogradu na Kalemegdanu smo 
postavili bioskop, osvetljen šarenim sijalicama, koji je imao 460 sedišta. Nabavio sam nőve filmove, 
angažovao sam tamošnju vojnu muziku, pa smo postigli ogroman uspeh. Bilo je to 1902. godine. (Bi
oskop se zvao B io s k o p  L if k a . Na vagonima je bilo ispisano naše ime. Dokumenti o ovome se nalaze u 
K in o t e c i .

Iz Beograda smo otputovali na sever. Posetili smo Növi Sad. Bioskop smo mogli postaviti na obalu 
Dunává koja je tada jós bila nenaseljena. íz Novog Sada otputovali smo za Suboticu, i postavili bioskop 
na takozvanom Trgu sena (Széna tér). Zatim smo otputovali u Sentu, i preko mosta u banatska mesta. 
Arad i Temišvar smo isto posetili.

Naš putujući bioskop je postao premalen. Proizvodnja fiima se povećala. Godine 1904. izgraden je 
naš drugi bioskop, koji je već imao 580 sedišta. Izgledao je sasvim modemo. Kupio sam nőve filmove. 
Spisak svih filmova se nalazi u K in o t e c i. Nabavio sam od Pathé Freresa iz Pariza jednu aparaturu za sni- 
manje filmova. ( K in o t e k a , Beograd.) Sa njom sam u svim većim gradovima, kője smo posetili, snimio 
filmoveTTonove-stno proputovali -  izuzev južne Srbije -  današnju teritoriju Jugoslavije. Bili smo i na 
manjim mestima. U mnogim mestima već su postojale električne centrale. Pored toga električna energija 
ovih centrala bila je jeftinija od naše.

Godine 1904. drugi pút smo otišli u Beograd. Na Terazijama sam snimao šetače. Aparaturu sam 
postavio pred bivšim konakom i snimio sam ljude. Pomoéu Panoramaplettea snimio sam i panoramu, 
ali sam aparaturu morao postaviti u nepokretljiv položaj. Tako su nastali prvi snimci. Za svoje snimke u 
Austriji i Madarskoj dobio sam tri zlatne i dve srebme medalje. Jedna zlatna medalja se nalazi u K in o -  

t e c i , dve diplome o dodeljivanju medalje nalaze se u G r a d s k o m  m u z e ju  u  Subotici.
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Mivel akkoriban nem léteztek filmforgalmazó vállalatok, a jövedelmünk legnagyobb részét filmvá
sárlásra költöttük, hogy minél hosszabb ideig egy városban maradhassunk, mivel a fuvarozás is megle
hetősen drága volt. Bárhol jelent is meg a nagy villanyégőkkel megvilágított vándormozink, mindenütt 
nagy erkölcsi sikert aratott. Ezért többször is vissza-visszatértünk egy-egy helyre.

A filmeket méterre árulták. Németországban egy márkáért méterét, Franciaországban egy frank 
húsz centime-ért. A színes filmekért -  ezek egyszínű filmek voltak, piros, sárga, kék stb. színben -  né
hány pfenniggel többet fizettünk. Akkoriban még nem létezett a sztár-rendszer.

Két hónapig tartózkodtunk Triesztben, onnan Zágrábba utaztunk, s a Maksimir környéki üres tel
keken állítottuk fel a mozit. A premier Horvátország fővárosában is igen nagy sikert aratott. Szarajevó 
után útlevéllel Szerbiába utaztunk. Belgrádban a Kalemegdanon állítottuk fel a tarka lámpákkal meg
világított mozit, amelynek 460 ülőhelye volt. Új filmeket szereztem be, alkalmaztam az ottani katona
zenekart, s óriási sikert arattunk. Ez 1902-ben történt. (A mozit Lifka mozinak neveztük, a vagonokon 
szintén a mi nevünk szerepelt. Az erről szóló dokumentumok a Kinotekában találhatóak meg.)

Belgrádból északnak vettük az irányt. Ellátogattunk Újvidékre. A mozit a Duna-parton állítottuk 
fel, amely akkor még lakatlan volt. Újvidékről Szabadkára utaztunk, a Széna téren vártuk a látogatókat, 
aztán Zenta következett, majd a Tisza-hídon átkelve a bánáti helységek, valamint Arad és Temesvár.

A mi vándormozink idővel túl kicsivé lett. A filmgyártás megizmosodott. 1904-ben elkészítettük 
második mozinkat, amelynek már 580 ülőhelye volt. Egész korszerűen festett. Új filmeket vettem. (Va
lamennyi film címe a Kinotekában található.) A párizsi Pathé Frerestől szereztem egy filmfelvevő gépet 
(Kinoteka, Belgrád), s ezzel minden nagyobb városban, ahol megfordultunk, felvételeztem. Dél-Szerbia 
kivételével ismét beutaztuk a mai Jugoszlávia egész területét. Kisebb helységekbe is ellátogattunk. Sok 
helyütt már léteztek villanytelepek. Ezeknek a villamos energiája olcsóbb volt, mint a sajátunk.

1904-ben másodszor mentünk el Belgrádba. A Terazijén filmre vettem a járókelőket. Az aparatúrát 
az egykori konak előtt állítottam föl, és filmeztem. A Panoramaplatte segítségével a panorámát is meg
örökítettem, de úgy, hogy a gépezetet rögzítenem kellett. Ezek voltak az első felvételek. Filmjeimért 
Ausztriában és Magyarországon három arany- és két ezüstérmet kaptam. (Egy aranyérem a Kinotekában 
található, az érmek odaítéléséről szóló két oklevél pedig a Szabadkai Múzeumban.)

A filmjeimből igen kevés maradt meg, csak az érmek bizonyítják az állításaimat. Az történt ugyan
is, hogy Zágrábban, a Dolac és a Star film raktárában nagy tűz ütött ki, s emiatt parancsot adtak arra, 
hogy a városból ki kell vinni az összes filmet. Nem volt titok, hogy a saját fölvételeimen kívül legalább
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A szeretett Mama: Lifka Ernestine hatvanéves korában 
Ljubljena mama: Ernestine Lifka u šezdesetoj godini
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A feleség: Beck Erzsébet 
Supruga Erzebet Bek
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Od mojih filmova ostalo je veoma malo, samo medalje potvrđuju moje tvrdnje. Naime, izbio je 
veliki požar u Zagrebu u magazinu Dolac i Star fiima. Zbog tóga je izdata uredba da se moraj u izneti iz 
grada svi filmovi. Nije bila tajna da, pored svojih snimaka, raspolažem sa najmanje 100 komada krat- 
kih filmova. Svi su bili smešteni u okrugle plehane kutije. Na moje pitanje, šta da radim sa filmovima, 
odgovorili su, da ih ne čuvam kod sebe, već da ih prédám fabrici B a ta . Tako sam predao sve filmove 
izuzev jednog, koji se na sreóu otkotrljao. Na njemu je snimljeno vodoosvećenje o Bogojavljenju u 
pravoslavnoj crkvi. Film je sačuvan, u odličnom je stanju, i nalazi se u pravoslavnoj crkvenoj opštini. 
Delovi drugih mojih filmova mogu se videti u beogradskoj K in o t e c i .

Treći moj putujući bioskop, kojeg smo izgradili 1906. godine, imao je 900 sedišta. Ploče original- 
nog snimka nalaze se kod mene. Ovaj bioskop je već bio pravo pozorište. U njemu su se nalazile stolice, 
čiji je donji deo bio pokretljiv, zatim lože pokrivene plišem. Sa spoljašnje strane bile su lepő premazane 
zlatnom bojom, imali smo statue urezane u drvo i umetničke slike.

Nabavka filmova polako je prestala da bude problem. U Madarskoj je 1908. osnovano prvo dis- 
tributersko preduzeće P r o je k t o g r a f , od kojeg smo kupovali neke filmove. Dobili smo mnogo lepih 
američkih filmova, koji su bili daleko svetliji nego filmovi snimani u Evropi. Amerikanci su radili sa 
boljom tehnikom od evropskih snimatelja. Kada su osnovana i druga distributerska peduzeća, polako su 
nestali i putujući bioskopi, pošto su u svim mestima, gde je postojala električna centrala, otvoreni stalni 
bioskopi. Tako smo u Salzburgu, u rodnom mestu Mozarta, zajedno sa mojim bratom Karlom godine 
1905. otvorili prvi bioskop u zgradi. Ovaj bioskop se i dán danas nalazi u istoj zgradi i radi pod našim 
imenom, mada više ne pripada nama.

Moj brat Kari ostao je u Austriji, dók sam ja, zajedno sa svojom majkom i bratom Rudolfom, došao 
u staru Madarsku. Sa svojim bioskopom posetili smo Budimpeštu. Pošto sam za svoje filmove dobio 
zlatne medalje, skrenuo sam na sebe pažnju uprave naučnog filmskog pozorišta U r a n ija  u  Đudimpešti. 
Pozvali su me u Suboticu, da otvorim jedan stalni bioskop, pošto u ovom gradu 1909. godine jós nije 
bilo ozbiljnog bioskopa. Godine 1910. sam u bivšoj zgradi hotela H u n g a r ia  (današnji bioskop A v a l a ) ,  

dobio pogodnu prostoriju, preuredio sam je, pa sam 1911. otvorio bioskop pod imenom L if k a  B io s k o p . 

Program premijere štampan je na belőj svili. Prikazali smo komád poznatog mađarskog pisca Đule 
Pekar Milostivi novac. Tekst fiima pročitao je pop János Hók koji je bio póznát po svojim liberalnim 
shvatanjima. Filmje govorio o raznoraznom dejstvu kapitala, koji nije jednako rasporeden. Originalni 
plakat na svili nalazi se u K in o t e c i .
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100 rövidfilmmel is rendelkezem. Mindegyiket kis kerek pléhdobozokban tároltuk. Kérdésemre, hogy 
mit csináljak velük, azt felelték, hogy ne őrizzem őket magamnál, hanem adjam át a Bata gyárnak. Ezért 
át is adtam őket egy kivételével, amely szerencsére elgurult valahova, s amelyet a pravoszláv templom
ban készítettem a januári vízszentelésről (Bogojavljenje). A film meg lett őrizve, és kiváló állapotban 
a pravoszláv egyházközségben található. Más filmjeim egyes részei a belgrádi Kinotekában láthatóak.

A harmadik vándormozim, amelyet 1906-ban építettünk meg, 900 férőhelyes volt. (Az eredeti 
felvétel lemeze nálam található meg.) Ez már igazi filmszínház volt, mozdítható ülőkéjű székekkel, 
plüssel bevont páholyokkal. Kívülről arannyal vontuk be, és faragott faszobrokkal, művészi képekkel 
díszítettük.

Lassan már a filmbeszerzés sem okozott gondot. Magyarországon 1908-ban alapították meg a 
Projektograf nevű filmforgalmazó vállalatot, amelytől egyes filmeket megvásároltunk. Kaptunk sok szép 
amerikai filmet is. Ezek sokkal világosabbak voltak, mint az Európában készültek. Az amerikai .limesek 
jobb technikával dolgoztak. Amikor más forgalmazók is megjelentek, lassan eltűntek a vándormozik, 
mivel minden olyan helységben, ahol volt villanytelep, állandó mozik nyíltak. Salzburgban, Mozart 
szülővárosában, bátyámmal, Karllal mi nyitottuk meg az első állandó mozit egy épületben, 1905-ben. 
Ez a mozi a mai napig ugyanott működik a mi nevünk alatt, jóllehet már nem a miénk.

Fivérem, Kari Ausztriában maradt, én pedig édesanyámmal és Rudolf bátyámmal együtt a régi 
Magyarországra mentem. Ellátogattunk a mozinkkal Budapestre. Mivel aranyéremmel jutalmazták a 
filmjeimet, felhívtam magamra a budapesti Uránia tudományosfilm-stúdió igazgatóságának a figyelmét. 
Szabadkára hívtak, hogy nyissak egy állandó mozit, mivel ebben a városban 1909-ben még nem mű
ködött valamirevaló filmszínház. 1910-ben az egykori Hungária Hotel (a mai Avala mozi) épületében 
megfelelő termet kaptam, ezt átalakítottam, és 1911-ben megnyitottam a mozimat Lifka bioskop néven. 
A premier műsorát fehér selyemre nyomtattuk. Pékár Gyulának, az ismert magyar írónak a darabját 
mutattuk be, A pénz Őfelsége címűt. A film szövegét Hock János pap olvasta fel, aki liberális nézeteiről 
volt ismert. Az alkotás a tőke romboló hatásáról, a pénz egyenlőtlen elosztásáról szólt. (A selyemre 
nyomtatott eredeti plakát a Kinotekában található.)

Már a hangosfilm feltalálása előtt, 1911-ben bemutattam Szabadkán néhány hangosfilmet. Akkor 
már rendelkeztem egy Ehrnemann nevű vetítőgéppel. Egy gépezet (Luftdrucksistem) segítségével ösz- 
szekötöttem vele egy gramofont, úgyhogy a hang összhangba került a képpel. Az első így bemutatott 
film címe A jókedvű kovácsok volt. Úgy tűnik, az alapötletet ehhez Goya festménye adta. Három kovács-
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Pre pronalaska zvučnog fiima, 1911. godine, u Subotici sam prikazao nekoliko zvučnih filmova. 
Tada sam već imao projekcioni aparat „Ememan”. Sa njim sam uz pomoć određene aparature (Luft- 
drucksystem) povezao gramofon, tako da se tón poklapa sa slikom. Prvi ovako prikazan film nosio je 
naziv: Dobro raspoloženi kovači. Čini mi se da je osnovnu idejű za ovaj film dala slika Goye. Tri kovača 
rade u radionici i na kraju na nakovnju uobličavaju usijano gvožđe. Nemoguće je opisati utisak koji je 
film izazvao kod gledalaca.

U Subotici sam snimio veoma mnogo filmova. Tako na primer završetak radova na izgradnji G r a d s k e  

k u ć e , valiki vašar, veliku proslavu na Paliću, koja je održana pod pokroviteljstvom J e v r e jsk o g  ž e n s k o g

d r u š t v a , proslavu preuredenja crkve Sv. T erezije  (za koju 
je radove obavila jedna inostrana firma), procesiju, korzo 
itd. Sa svima sam postigao veliki moralni uspeh, pa je pu- 
blika polako zavolela film, redovno je posećivala predsta- 
ve. Tome su umnogome doprineli snimci kője sam pravio 
u ovom gradu.

Za vreme Prvog svetskog rata mobilisan sam i ja, po- 
slali su me u Galiciju gde sam isto snimio nekoliko filmo
va. Bio sam ranjen, nakon tóga, kad sam ozdravio, radio 
sam na vojnožumalnom odeljenju „Filmkriegspresse”-a 
u Beču, a odatle su me prebacili u Baden da budem ope- 
rater u glavnom štabu.

Oženio sam se sa Elisabethom, ona je bila moj pravi 
radni ortak.

Posle rata 1918. godine vratio sam se u Suboticu. 
Zbog svog stručnog znanja postao sam generálni zastup- 
nik projekcionih aparata AEG. Za vreme rata kupljene 
su nőve, modeme aparature umesto zastarelih, tako da je 
publika i u najmanjim mestima mogla videti kvalitetne 
predstave. Isto tako sam zastupao filmove UFA i Uni- 

Emlék az Adriáról, 1936-ból versal u Vojvodini gde su na táj način prikazani odlični
Uspomena sa Jadrana iz 1936. filmovi.
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mester dolgozik a műhelyben, és végül az üllőn formálják az izzó vasat. Leírhatatlan, hogy milyen mély 
benyomást gyakorolt a nézőközönségre a film.

Szabadkán nagyon sokat filmeztem. Megörökítettem például a Városháza építésének a befejező 
munkálatait, a vásárt, a palicsi nagy ünnepséget, amelynek a védnöke a Zsidó Nők Társasága volt, a 
Szent Teréz-templomnak egy külföldi vállalat általi felújítása alkalmából rendezett ünnepséget, a kör
menetet, a korzót és így tovább. Mindezzel nagy erkölcsi sikert értem el, úgyhogy a közönség lassan 
megszerette a filmet, és rendszeresen látogatta az előadásokat. Ehhez nagymértékben hozzájárultak 
azok a felvételek, amelyeket erről a városról készítettem.

Az első világháború idején engem is mozgósítottak, Galíciába küldtek, és ott is készítettem néhány 
filmet. Megsebesültem, majd amikor meggyógyultam, a Filmkriegspresse katonai híradójánál dolgoz
tam Bécsben. Onnan Badenbe helyeztek át, operatőr lettem a Főparancsnokságnál.

Feleségül vettem Erzsébetet, aki az én igazi munkatársam.
A háború után, 1918-ban visszatértem Szabadkára. Szaktudásom folytán az AEG vetítőgépeinek a 

főképviselője lettem. A háború idején új, modem gépezeteket vettek a régiek helyébe, úgyhogy a közön
ség a kisebb helységekben is minőségi előadásokat láthatott. Ugyancsak én képviseltem Vajdaságban az 
UFA és az Universal kitűnő filmjeit, amelyeket szintén bemutattunk.

Az Orientíilm részvénye 
Deonicafirme Orijentfilm
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Subotica na prekretnici vekova (XIX i XX)
Prema rečima Klausa-Jirgena Zembaha (Klaus-Jürgen Sembach)', kraj dvadesetog véka priredio 

je svetu dva iznenadenja: bioskop i secesiju i tője ono što u punoj meri karakteriše i Suboticu. Pre no 
što bih počela raspravu o subotičkoni bioskopskom životu, zanimljivo je osvrnuti se na društveno i 
intelektualno okruženje kője je omogućilo pojavu pomenutog izuma i stila.

Vojvodina u periodu između XIX i XX véka

Mađarsko stanovništvo vojvodanskih krajeva, naselja Bačke i Bananta, pretežno je doseljeničkog 
porekla, samim tim što autentičnih predstavnika ovog naciona, usled dugotrajne potlačenosti nije ostalo. 
Srednjovekovni etnički sastav novonaseljenog područja nije ponovo uspostavljen. Pored madarskog 
stanovništva, tu su živeli u trećinskom odnosu narodi nemačkog i južnoslovenskog porekla. Bački i 
banatski krajevi tradicionalno su smatrani žitnicom nekadašnje Monarhije. Tokom 1909. godine 73,66 
posto Bačko-bodroškog područja činile su oranice i u tóm pogledu ono je zauzimalo prvo mesto među 
županijama Mađarske2. Zahvaljujući pretežno poljoprivrednom karakterű, Vojvodina pre Prvog svetskog 
rata nije imala ozbiljniju industriju, te se u skladu s tim nisu mogle razviti ni značajnija građanska, niti 
masovnija radnička klasa. Prema statističkim podacima, 70 posto radno sposobnog stanovništva Bačke 
i Banata bilo je zaposleno u poljoprivredi, a svega 10 posto je nalazilo posla u ostalim privrednim 
granama3.

Mada su bačka i banatska područja manje-više nizijskog tipa (sve ih karakteriše ekstenzivan vid 
seoskog gazdovanja i tome odgovarajući sistem naselja), upadljiv je nedostatak šarenila reprezentativnog 
narodnog folklora. Dók su seoski zemljovlasnici posedovali kulturu stanovanja i raspolagali 
arhitekturom koja je prezentirala gradanski ukus, dotle nošnje ovdašnjeg područja izrazito ukazuju na 
„seoski karakter ali i osećanje mere”.4 Objašnjenje za ovu pojavu Laslo Koša nalazi u posredničkoj

1 SEMBACH, Klaus-Jürgen: Szeceszió: a megbékélés utópiája, 8, Köln -  Budapest, 1999, Taschen —Vince
2 KÓSA László: Parasztipolgárosulás és a népi kultúra táji megoszlása Magyarországon (1880— 1920% 139, Budapest, 1998, Planétás
3 HORNYIK Miklós: A Délbácska története (1920— 1929% 7, Újvidék, 1985, A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások
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Faár Tamara

Szabadka a XIX-XX. század fordulóján
A XIX. század legvégén két felfedezés lepte meg a világot: a mozi és a szecesszió -  állítja Klaus- 

Jürgen Sembach1, és ez az állítása Szabadkára is érvényes. Mielőtt rátérnék a szabadkai mozis élet tár
gyalására, érdemes pár szót szólni arról a társadalmi és szellemi közegről, amelyben mindez megjelent.

Vajdaság a századfordulón

A vajdasági területek, a Bácska és a Bánság településeinek magyar lakossága telepes eredetű, hiszen 
kontinuus magyar lakosság a hosszú ideig tartó hódoltság következményeként nem maradt fenn. Az újra
települő vidék korábbi, középkori etnikai súlya nem állt vissza, a magyar lakosság mellett 1/3 -  1/3 arány
ban éltek itt németek és délszláv népek is. A bácskai és bánsági területek hagyományosan a Monarchia 
éléstárának számítottak, Bács-Bodrog vármegyének 1909-ben például 73,66%-a volt szántóföld, a kora
beli Magyarország vármegyéi közül itt húzódott a legtöbb2. A mezőgazdaság túlsúlya miatt az első világ
háború előtt Vajdaságnak nem volt számottevő gyáripara, ezért jelentékeny városi polgársága és tömeges 
ipari munkássága sem. A statisztikai adatok szerint Bácska és Bánát munkaképes lakosságának 70%-a a 
mezőgazdaságban dolgozott, és a foglalkoztatottaknak mindössze 10%-a talált munkát az iparban3.

Habár a bácskai és bánáti területek tulajdonképpen alföldies jellegűek voltak (hasonló extenzív 
paraszti gazdálkodás és településszerkezet jellemzi őket), feltűnően hiányzott a színes, reprezentatív 
népművészet. A birtokos parasztság fejlett, polgárias ízlésvilágot tükröző lakáskultúrával és építészettel 
rendelkezett, a vidék viselete pedig „határozottan parasztos, de mértéktartó.4” Kósa László ennek ma
gyarázatát a városok közvetítő szerepében látta. „A dél-magyarországi, eredetileg kamarai igazgatású, 
majd királyi címet elnyerő, szabadabb jogállású városok a XVIII. század végétől kezdődő, háromnegyed 
évszázadig tartó gabonakereslet elsőszámú haszonélvezői voltak, míg Pest végleg el nem hódította tőlük 
a kereskedelmi funkciókat. Aligha állunk messze a valóságtól ha a paraszti kultúra fejlettségének fokát

1 SEMBACH, Klaus-Jürgen: Szeceszió: a megbékélés utópiája, 8., Köln -  Budapest, 1999, Taschen—Vince
2 KÓSA László: Parasztipolgárosulás és a népi kultúra táji megoszlása Magyarországon (1880— 1920% 139., Budapest, 1998, Planétás
3 HORNYIK Miklós: A Délbácska története (1920—1929% 7., Újvidék, 1985, A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások
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ulozi gradova. „ Gradovi južne Mađarske, na početku s komornom upravom a potom nosioci obeležja 
slobodnih kraljevskih gradova, bili su od kraja XVIII véka, pa tokom naredne tri četvrtine stoleća, koliko 
je  posíojala izrazitapotražnja za žitom, jedini uzivaoci koristi, sve do trenutka kadje Pešta upotpunosti 
preuzela od njih sve trgovačke funkcije. Nismo daleko od istine, kad stepen razvoja seoske kulture 
dovodimo u vezu s opštim kulturnim kretanjima i pored tóga sa stanjem na tržištu kője je  predstavljalo 
snažan podstrek za proizvodnju u okviru seoskih gazdinstava5. ” Na prostranim površinama može se 
već pre 1848. godine zapaziti nastanak seoskih salaša i ujedno potiskivanje u drugi plán ekstenzivnog 
stočarstva. Pod uticajem ponude i tražnje žitarica, proces razvoja salaša neprekidno dobija na značaju. 
U periodu izmedu 1867-68. godine cena pšenice i obim izvoza doživljavaju svojevrsni rekord. Vrednost 
eksporta kretala se u Monarhiji iznad 130 miliona forinti, što je u znatnoj meri doprinelo bogaćenju 
varošica, kője su živele od uzgoja žitarica i trgovine6. Oko 1880-tih godina potražnja za pšenicom 
znatno opada (zahvaljujući ekstenzivnoj proizvodnji prekomorskih krajeva), ali óva činjenica nije bila 
od naročitog značaja za privredni sistem Bačke. Kao glavna karakteristika područja i dalje je očigledna 
prevaga poljoprivrede nad industrijom, kője skoro da i néma. Tője period kad se po većim gradovima 
(Subotici npr.) „formira životni model koji svedoči o pretežno slaboj urbanizaciji pa ipák i o mnogim 
osobenostima palanačko-ravničarskih naselja” i pri tóm se oslanja na zamah karakterističan za prvu 
polovinu XIX véka7.

Secesijska Subotica

Na prekretnici između XIX i XX véka Subotica je po naseljenosti treći grad istočnog područja 
Austrougarske carevine. Prema statističkim podacima 1890. godine imala je 72.737 stanovnika, 1900. 
broj im je porastao na 81.464, a 1910. pák na 94.610. Brojni živalj raspoređen je na području od 169.192 
katastarska jutra, odnosno na 100.000 hektara otprilike. Prostranost prostora takode upućuje na specifični 
sistem naselja. Više od polovine stanovništva živelo je po prigradskim salašima i pri tóm nije bila retkost 
da je gradsku kuću od salaša odvajalo oko 30 kilometara8. Tamošnji žitelji, s gradom su se susretali tek 
na pijaci, prilikom posete crkve ili sredivanja svojih privatnih poslova. Nedaleko od pustara osnovane

5 KÓSA, 1998,141.
6 HANÁK Péter (szerk.): Magyarország története IV. (1849—1918), 189., Budapest, 1972, Tankönyvkiadó
7 KÓSA, 1998,142.
8 GRLICA, Mirko: A szecessziós Szabadka -  az ellentétek városa. In. Krstić, Boško (szerk.): Secesija u Subotici-A szecesszió Szabadkán.

4—9., Szabadka -  Budapest, 2002, íróközösség -  Kijárat.
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részben a kulturális kisugárzásukkal, részben a falvakat termelésre serkentő konjunktúrával hozzuk ösz- 
szefüggésbe5. ” Már 1848 előtt feltűntek a parasztszállások a nagy kiterjedésű határokban és az extenzív 
állattartás is ekkor szorult háttérbe. A gabonakonjunktúra hatására a tanyásodás folyamata még jelentő
sebbé vált. 1867-68-tól ugyanis a búza ára és a kivitel nagysága rekord magasra emelkedett. Az export 
mértéke meghaladta a 130 millió forintot a Monarchiában, ami jelentősen hozzájárult a gabonatermelés
ből és kereskedelemből élő mezővárosok meggazdagodásához6. Az 1880-as években a búzakereslet már 
számottevően visszaesett (a tengerentúli extenzív búzatermelés miatt), de ez a tény nem sokat változta
tott Bácska gazdasági szerkezetén. A mezőgazdaság túlsúlya és az ipartalanság továbbra is jellemezte a 
térséget, és a nagyobb városokban (mint például Szabadkán is) „ ekkor alakult ki egy viszonylag gyönge 
urbanizációról tanúskodó, mégis jellegzetes kisvárosi-mezővárosi élet'\ mely leginkább a XIX. század 
első felének fellendülésére támaszkodott7.

A szecessziós Szabadka

A XIX-XX. század fordulóján Szabadka a harmadik legnépesebb város volt az Osztrák—Magyar 
Monarchia keleti részében. A statisztikai adatok szerint 1890-ben 72 737, 1900-ban 81 464, 1910-ben 
pedig 94 610 lakosa volt a városnak. A nagyszámú népesség 169 192 kataszteri holdon, azaz körülbelül 
100 000 hektárnyi területen élt. A terület nagysága is mutatja Szabadka településszerkezetét, a lakosság
nak több mint a fele a város környéki szállásokon élt, és nem volt ritka, hogy a városházát és a szállást 
30 kilométer választotta el egymástól8. Az itt élők csupán a piacon, a templomlátogatás során vagy 
különböző ügyeik intézésekor találkoztak a várossal. Iskolák is nyíltak a szállások közelében, az első 
rendszeres tanyasi iskola Szabadkán 1860-ban alakult (elsőként a Bácskában) a ludas-bíbicháti pusztán. 
Pár évre rá már az alsó-, felső-csikériai és kelebiai pusztákon is működött iskola, 1896-ra pedig 19 ta
nyasi iskolát tartott fenn Szabadka városa9.

Szabadkát a nemzetiségi sokszínűség jellemezte, a magyar többség mellett szerb és német kisebb
ség, valamint jelentékeny bunyevác népesség élt a városban. Az 1900. évi népszámlálás demográfiai

5 KÓSA, 1998,141.
6 HANÁK Péter (szerk.): Magyarország története IV. (1849—1918), 189., Budapest, 1972, Tankönyvkiadó
7 KÓSA, 1998,142.
8 GRLICA, Mirko: A szecessziós Szabadka -  az ellentétek városa. In. KRSTIĆ, Boško (szerk.): Secesija u Subotici -  A szecesszió 

Szabadkán. 4—9., Szabadka -  Budapest, 2002, íróközösség -  Kijárat.
9 Bács-Bodrogh vármegye egyetemes monográfiája II., 1896,320.
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su i škole. Prva stalna škola na salašu u blizini Subotice (ujedno prva takvog tipa u Bačkoj) osnovana je 
1860. godine na pustari Bibic kraj Ludoša. Nekoliko godina nakon tóga slične škole funkcionisale su na 
pustarama donje i gomje Čikerije ili Kelebije, a godine 1896. predstavnici grada Subotice organizovali 
su rád u 19 škola po salašima9.

Subotica je bila karakteristična po nacionalnoj raznolikosti. Pored mađarskog većinskog naroda 
u gradu su živele srpske i nemačke manjine, kao i značajan broj bunjevačkog življa. Statistički podaci 
popisa iz 1900. godine svedoče o stanovništvu sastavljenom od 45.646 Madara, 1.729 Nemaca, 2.569 
Srba i 31.327 pripadnika drugih nacija. U tekstovima fusnota statističari skreću pažnju na okolnost da 
od pomenutih 31.327 popisanih, 29.430 stanovnika ciné Bunjevci i Dalmatinci10.

Kao što je bio slučaj s privrednim sistemom cele Vojvodine, i u Subotici je dominantno mesto 
zauzimala poljoprivreda zahvaljujući kvalitetnim parcelama zemlje. Početkom XX véka 60 posto 
stanovništva živelo je od obrade zemlje (ranije je táj postotak bio veći). U oblasti industrije i zanatstva 
radilo ih je 12 posto, a trgovinske i uslužne delatnosti obavljalo je 4,5 posto stanovnika. Na takav 
postotak mogao se svesti i broj onih koji su radili u saobraćaju ili su bili nosioci slobodnih profesija 
(lekari, profesori, advokati, glumci itd.). íz redova potonjih regrutovali su se bogati i uticajni predstavnici 
subotičke građanske klase koji su činili temelj elite grada, mada ih je jedva bilo više od 1000-1500. O 
niskom nivou gradske inteligencije već 1892. godine gorke misli iznosi subotički monograf István Ivanji 
(Iványi István). Prema njegovim rečima „pravog društvenog života ovde i néma, ili bar ne onakvog 
kakav bi dolikovao ovako velikom i bogatom gradu". ” Još su rečitiji statistički podaci koji nas informišu
o stambenim objektima, kao značajnim pokazateljima načina života. Na prekretnici vekova, od otprilike 
15.500 zgrada, svega je 1.300 (8 posto) gradeno od čvrstog materijala, a 2000 je podignuto na čvrstoj 
podlozi. Kupatilo, kője se takođe može smatrati novijim obeležjem građanskog, higijenskog načina 
života, posedovalo je svega 97 kuća12.

Mada je broj intelektualaca u gradu bio mali i samo se o neznatnom delu celokupnog stanovništva 
moglo govoriti da živi gradskim životom, slika grada na prekretnici vekova ipák ukazuje na pojavu 
inteligencije i na započetu urbanizaciju. Od druge polovine XIX véka gradanska klasa je predstavljala 
sloj koji igra značajnu ulogu u životu grada i zauzima važna mesta u raznim službama. Neprekidni
9 Bács-Bodrogh vármegye egyetemes monográfiája II. 1896,320.
10 A Magyar Korona Országai 1900. évi népszámlálásának főbb demográfiai eredményei, 1902.
11 IVÁNYI, 1892, 533.
12 GRLICA, 2002,6.
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adatai 45 646 magyar, 1729 német,
2569 szerb és 31 327 egyéb nemze
tiségű lakosról számolnak be. Láb
jegyzetben arra is felhívják a figyel
met a statisztika készítői, hogy a 31 
327 egyéb nemzetiségből 29 430 bu- 
nyevác és dalmát10.

Hasonlóan a Vajdaság gazda
sági szerkezetéhez, Szabadkán is 
a mezőgazdaság dominált a jó mi
nőségű földeknek köszönhetően. A 
XX. század elején a lakosság 60%-a 
élt földművelésből (korábban ez az 
arány nagyobb volt), 12%-a az ipar
ban, kisiparban dolgozott, 4,5%-a a
kereskedelemben és a szolgáltatásban. Ugyanekkora volt a közlekedésben dolgozók, valamint a sza
bad foglalkozásúak (orvos, tanár, ügyvéd, színész stb.) száma. Az utóbbiak közül kerültek ki a városi 
elit gerincét képező, gazdag és befolyásos szabadkai polgárok, akik lélekszámban alig voltak többen 
1000— 1500 főnél. A városi értelmiség elenyésző voltáról már 1892-ben keserűen szól Iványi István, 
Szabadka történetírója, aki szerint „ itt igazi \társadalmi élet ’nincsen, legalább ily nagy és gazdag várost 
megillető társadalmi élet11. ” Még beszédesebbek azok a statisztikai adatok, amelyek a lakóépületeket 
mint az életmód egyik fokmérőjét veszik számba. A századforduló környékén a város körülbelül 15 500 
épülete közül mindössze 1300 (8%) épült szilárd anyagból, további 2000 azoknak a száma, amelyeknek 
szilárd alapjuk volt. Fürdőszobával, ami szintén egy újabb, polgáribb, higiénikusabb életmód jele, csu
pán 97 ház rendelkezett12. »

Jóllehet a városi értelmiség kisszámú, és az összlakosságnak csupán egy kis hányadáról mondható 
el, hogy polgári életmódot folytat, a város képe a századfordulón mégis friss szellemiséget, meginduló

A szecessziós városháza 1912-ben 
Gradska kuca u stilu secesije 1912. godine

10 A Magyar Korona Országai 1900. évi népszámlálásának főbb demográfiai eredményei, 1902.
11 IVÁNYI, 1892,533.
12 GRLICA, 2002,6.
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privredni razvoj, povoljne okolnosti u pogledu proizvodnje žitarica, stvorili su uslove za vraéanje 
određenih novčanih sredstava gradu u vidu poreza. Od sakupljenog novca omoguéena je modemizacija 
Subotice, otpočeta je urbanizacija a životni uslovi su se iz dana u dán poboljšavali.

Prvi značajan korák vezan za modernizaciju može se zapaziti u oblasti saobraćaja, u trenutku 
kada se Subotica uključila u mrežu železnice koja je povezivala gradove Monarhije. Linija Segedin—  
Subotica puštena je u opticaj prva, 1869. godine, da bi 5. decembra 1882. proradila linija MAV-a, koja 
je, u dužini od 167. km, povezivala Budimpeštu sa Suboticom. Tri meseca kasnije, 5. marta 1883. 
godine, otpočeo je železnički saobraćaj koji je na dužini od 101 km spajao Suboticu saNovim Sadom. 
U januaru 1885. okončana je izgradnja 58 km pruge Subotica—Baja, što je predstavljalo deo linije 
koja je povezivala Budimpeštu sa Zemunom. Od novemabra 1889. putnici mogu da putuju vozom 77 
kilometara, na pruzi lokalnog karaktéra, koja povezuje Suboticu i Stari Bečej13. Tokom 1890-tih godina, 
kompozicije saobraćaju u šest pravaca (prema Budimpešti, Zemunu, Somboru, Segedinu, Baji i Senti).

U vremenu izmedu 1880. i 1910. počelaje izgradnja većih, lepše ukrašenih gradskih zdanja. Tője 
period kada je gradski centar Subotice dobio svoj današnji lik, otpočelo je podizanje novih stambenih 
naselja, višespratnih najamnih zgrada, ali je tada počelo i osnivanje ustanova, ili institucija kője su 
služile na dobrobit naroda. Među njima su bile bolnica, narodne škole, zabavišta a tokom tih godina 
nastala je i nova gimnazija14. Otpočelo je popločavanje ulica (prve kamene pločice položene su 29. aprila 
1878. godine pred kuću Đerđa Manojlovića), počela je izgradnja ukrašenih najamnih kuća (1887/1888. 
podignuta je dvospratna najamna kuóa Mihalja Prokeša na uglu ulice Košut (Kossuth), nasuprot 
pominjane kuće Manojlović15). Takođe 1888. godine nastao je park na prostoru ispred železničke 
stanice. Od perioda popločavanja teren ispred stanične zgrade postaje polazno mesto za omnibuse i 
fijakere. Ulice Košut i Deák (Deák) postaju dve najlepše ulice grada. Tu kasnije, u prvim godinama XX 
véka počinju da otvaraju svoja vrata i stalni bioskopi.

Tokom 1889. u Subotici je izgradena plinara i zahvaljujući tome 5. februara 1890. otpočinje 
funkcionisanje gradske rasvete. Osvetljavanje gradskim gasom i plinom planirano je doduše od 1870- 
tih, medutim, trebalo je sačekati još dobrih neikoliko godina za ostvarivanje plana. Dotle jejavna rasveta

13 FRISNYÁK Zsuzsa: A magyarországi közlekedés krónikája (1750—2000), 80—85., Budapest, 2002, História, MTA Történettudományi
Intézet ..

14 MAGYAR László: Szabadka városfejlesztése (1867—1918) In. lratvallató. Egy levéltáros írásaiból, 100— 125., Szabadka, 1999, 
Életjel

15 IVÁNYI, 1892,610
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urbanizációt mutat. A XIX. század 
második felétől a polgárság volt az 
a réteg, amely jelentős szerepet (és 
tisztséget) töltött be a város életé
ben. A gazdaság állandó erősödése, 
a gabonakonjunktúra elég nyereség
hez juttatta a termelőket ahhoz, hogy 
adó formájában megfelelő mennyi
ségű pénzt származtassanak vissza 
a városnak. A befolyt összegekből 
lehetővé vált Szabadka modernizálá
sa, urbanizációjának elindítása és az 
életkörülmények javítása.

Az első jelentős modernizációs 
lépés a közlekedésben történt, ami-

A korabeli szabadkai korzó 
Subotički korzo iz vremena Lifkinog

kor Szabadka bekapcsolódott a Monarchia városait összekötő vasúthálózatba. Elsőként 1869-ben nyílt 
meg a Szeged—Szabadka vonal, majd 1882. december 5-én a MÁV Budapest—Szabadka vonalát adták 
át 167 km-en. Negyedévvel később, 1883. március 5-én a Szabadkát Újvidékkel összekötő 101 km-en 
is megindult a vasúti közlekedés. 1885 januárjában elkészül a Budapestet Zimonnyal összekötő vo
nal Szabadka—Baja szakasza (58 km), 1889 novemberében helyi érdekű vasút szállítja az utasokat 77 
kilométeren, Szabadka és Óbecse között13. Az 1890-es évek végére pedig már hat irányba (Budapest, 
Zimony, Zombor, Szeged, Baja és Zenta felé) jártak a szerelvények.

Az 1880 és 1910 közötti években indultak a nagyobb horderejű, díszesebb városi építkezések. 
Ekkor nyerte el Szabadka városközpontja a mai arculatát. Új lakóépületeket, emeletes bérházakat emel
tek, de erre az időszakra tehető a város legfontosabb népjóléti intézményeinek felállítása is: a kórházat, 
a népiskolákat, az óvodát és az új gimnáziumot is ebben az időszakban létesítették14. Megkezdődött a 
város kikövezése (az első követ 1878. április 29-én tették le Manojlovics György háza elé), a díszes
13 FRISNYÁK Zsuzsa: A magyarországi közlekedés krónikája (1750—2000), 80—85., Budapest, 2002, História, MTA Történettudományi 

Intézet
14 MAGYAR László: Szabadka városfejlesztése (1867—1918) In: Iratvallató. Egy levéltáros írásaiból, 100— 125., Szabadka, 1999,

Életjel
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obezbeđivana pomoću 137 postavljenih lampi, u kojima je s počoetka gorelo veštačko mineralno ulje 
jeftinije od običnog, a kasnije petrolej.16 Od 1895. upotrebljavaju se električne sijalice17. Godine 1891. 
počeli su asfaltirati glavne ulice, 1892. zazvonio je telefon, 1897. pokrenut je tramvajski saobraćaj do 
Palića, a 1898. stanovnici grada prvi pút su mogli da gledaju pokretne slike.

Istovremeno sa modemizacijom Subotice pojavio se i umetnički pravac koji je na liku grada ostavio 
vidljive tragove. To je bila secesija čiji je građevinski, arhitektonski centar u Vojvodini bio grad Subotica. 
Novinar dnevnog lista B á c s k a i H ír l a p  spominje Suboticu 1914. godine kao najbogatiji grad u državi18, 
što svakako može da se zahvali razvijenoj trgovini i, ne na poslednjem mestu, plodnim oranicama, kője 
su se prostirale oko grada. Za odgovorom pák na pitanje u čemu se krije razlog okolnosti što je secesija 
u tolikoj meri postala karakterističan stilski pravac ovog mesta, može da se traga u specifičnostima 
gradskog života. Uprkos urbanizaciji otpočetoj krajem XIX véka, grad koji je inače bio bogát, delovao 
je kao mesto bez nekog većeg značaja i upravo je to subotičke predstavnike gradanstva podsticalo da 
u njegovu izgradnju i ulepšavanje krenu u duhu nőve umetnosti koja je u svakom pogledu osvajala 
svuda naokolo. Arhitekti su radije primali porudžbine u okolnim gradovima Monarhije. Konzervativna 
zatvorenost Budimpešte obećavala je manje mogućnosti. Nasuprot tome, Subotičani su s lakoćom 
prihvatali savremene inicijative, samim tim što su se one uklapale u urbanističke planove gradskog 
veća. Sve je to u znatnoj meri odslikavalo težnje obogaćene buržoazije ka modemijem gradskom miljeu.

Imajući u vidu podatke I s t o r ijs k o g  a r h iv a  i sadašnji izgled grada, može se konstatovati da je 
izmedu 1893. i 1914. godine u stilu secesije u Subotici izgradeno 44 kuóe na sprat i 82 prizemne, a na 
Paliću 11 zgrada19. Među najimpozantnija zdanja spadaju G r a d s k a  k u ć a  (1908-1912), S in a g o g a  (1902)
i R a jh l o v a  palata  (1904). Posle 1900. godine u gradu je dominantna postala madarska varijanta secesije 
sa svojim prepoznatljivim bojama i brojnim srcolikim motivima ili motivima listova i cvetova, zapravo 
sa elementima narodne umetnosti primenjenim u stilizovanom obliku20.

16 IVÁNYI, 1892,642.
17 GRLICA, 2002,6.
18 CVIJIN , Kata M.: Komor és Jakab szabadkai opusa. In: Krstić, B.(szerk.): Secesija u Subotici-A szecesszió Szabadkán, 24, Szabadka 

-  Budapest, íróközösség -  Kijárat.
19 ALADZIĆ, V.—Grlica, M.—Prčić, G. V.: Szecessziós épületek Szabadkán és Palicson. In: Krstić, B. (szerk.): Secesija u Subotici-A  

szecesszió Szabadkán, 153— 171, Szabadka -  Budapest, 2002, íróközösség -  Kijárat
20 NINKOV, Olga K.: Akár egy szép nő... Az új művészet megjelenése Szabadkán. In: Krstić, B. (szerk.): Secesija u Subotici-A szecesszó 

Szabadkán, 10, Szabadka -  Budapest, 2002, íróközösség -  Kijárat 10.
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bérházak építése. (Például 1887/1888-ban felépül Prokes Mihály kétemeletes bérháza a Kossuth utca 
sarkán, szemben a már említett Manojlovics-házzal15.) Ugyancsak 1888-ban parkosítják a vasút előtti 
teret, melynek pályaháza elől a kikövezés óta omnibuszok és fiákerek is járnak. A Kossuth utca és a 
Deák utca a város két legszebb utcájává lép elő, később az állandó mozik is itt nyitják meg kapuikat a 
XX. század első éveiben.

1889-ben gázgyár épül Szabadkán, ennek köszönhetően 1890. február 5-én megindul a világítás. 
A város légszesszel és gázzal való megvilágítását már az 1870-es évektől tervezték ugyan, de mindez 
még jó pár évet váratott magára. Addig az 1856-ban felállított 137 lámpa szolgáltatta a közvilágítást, 
melyben az olajnál olcsóbb fotogén, később petróleum égett16, 1895-től pedig elektromos izzókat kezd
tek használni17. 1891-ben elkezdték aszfaltozni a főutcákat, 1892-ben megcsörrent a telefon, 1897-ben 
elindult a villamosközlekedés Palicsra, 1898-ban először láthattak mozgóképet a város lakói.

Szabadka modernizációjával egyidejűleg jelent meg az a művészeti irányzat is, amely mély nyo
mot hagyott a város képén. Ez a művészeti irányzat nem más, mint a szecesszió, melynek építészeti 
központja a Vajdaságban Szabadka városa volt. A Bácskai Hírlap újságírója 1914-ben Szabadkát az 
ország leggazdagabb városaként említi18, ami a fejlett kereskedelemnek és nem utolsósorban a várost 
övező termékeny szántóföldeknek köszönhető. De hogy miért lett ennyire meghatározó stílusirányzat a 
szecesszió Szabadkán, arra a város életében kell a választ keresni. A XIX. század végén megindult urba
nizáció ellenére a különben gazdag város jelentéktelen kisvárosnak tűnt és éppen ez adta az ösztönzést a 
szabadkai polgároknak, hogy a modern művészet szellemében fogjanak bele a városszépítő építkezések
be. Az építészek is inkább a Monarchia városaiban kerestek maguknak megrendelőket, hiszen Budapest 
konzervatív zárkózottsága kevesebb lehetőséget adott nekik. A szabadkaiak ellenben örömmel vették 
az újszerű kezdeményezéseket, hiszen ezek nagyon is beleillettek a városi tanács urbanizációs terveibe, 
ami a meggazdagodott polgárság modernebb városkép iránti igényét is tükrözte.

Szabadkán (a Történelmi Levéltár adatai, valamint a város jelenlegi állapota alapján) összesen 44 
emeletes házat, 82 földszintes házat, illetve Palicson további 11 épületet számoltak össze, ami a szecesz-

15 IVÁNYI, 1892,610.
16 IVÁNYI, 1892,642.
17 GRLICA, 2002,6.
18 CVIJIN, Kata M.: Komor és Jakab szabadkai opusa. In: KRSTIC, B. (szerk.): Secesija u Subotici -  A szecesszió Szabadkán, 24., 

Szabadka -  Budapest, íróközösség -  Kijárat.
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* * *
Madaje grad na prekretnici između XIX i XX véka, zahvaljujuéi solidnim investicijama i secesijskim 

oblicima gradnje, odavao izrazito gradanski i moderan utisak, István Ivanji, subotički hroničar svog 
dóba, o njegovom intelektualnom i društvenom životu 1892. godine piše dosta poražavajuće reči: „ U 
našem društvu ne postoji niti jedno telő, kője bi bilo u stanjuprobuditi i razvijati duhovni životprimeren 
ovako velikom i bogatom gradu. Institucije opšteg prosvećivanja uglavnom postoje formalno i nosioci 
su pasivnih uloga21. ” Uz to napominje da u pozadini svega ovoga stoji specifičnost intelektualnog 
siója, mali broj pismenih i onih koji imaju naviku čitanja, te okolnost da obrazovane ljude pretežno 
predstavljaju stranci: činovnici koji čine jezgro subotičke inteligencije, ne potiču odavde, nego su 
uglavnom dovedeni sa strane.

Kultura

U prvoj polovini XIX veka još nisu postojale institucije koje bi mogle stvoriti povoljne uslove za 
prosvećivanje i kvalitetnije osmišljavanje slobodnog vremena. Kao osnovno mesto zabave i provođenja 
slobodnog vremena brojnog seoskog stanovništva Subotice, nastanjenog po okolnim majurima, Ivanji 
spominje crkvu, krčmu, kao i prostor ispred gradske kuće, dók za „izbirljivije” uglednike napominje da 
su se često susretali kod berbera ili u radnjama s pogledom na trg. Događalo se ponekad da su, postavši 
u dućanu nerado viđeni gosti (nakon rasterivanja mnogih kupaca), sami iznajmili poslovni prostor da 
bi tamo organizovali okupljanja, razgovarali, „pušili na lulu22” . Prilika za druga okupljanja i provode 
bili su događaji lične prirode i crkveni praznici. Tokom prve polovine XIX veka, zapravo nije bilo 
velikih razlika u povodima za razonodu među pripadnicima subotičke elite i stanovnika okolnih poljskih 
imanja. „Intimne večernje sate nisu naročito umeli iskoristiti van kuća. Neuređene i gotovo neprohodne 
ulice tadašnjeg doba, pre novembra 1856. godine jo š nisu bile osvetljene. Po kućama su tokom večeri 
uzprigušeni sjaj lojanice obavljali samo najneophodnije poslove i čim se smračilo, čitav bi grad, poput 
bilo kojeg sela, zanemeo i utonuo u duboki sann. ”

Tokom 1853/54. okončanaje zgrada hotela i pozorišta. Dve institucije smeštene su u dva krilajedno 
te istog zdanja. Naziv S z á llo d a  P est  V á r o sá h o z , istaknut na fasadi, označavao je samo gostionu, ne i

2 1 IVÁNYI, 1892, 535.
22 IVÁNYI, 1892,537.
23 IVÁNYI, 1892,537.
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szió stílusában, 1893 és 1914 között épült19. Ezek közül a legimpozánsabb a Városháza (1908— 1912), a 
Zsinagóga (1902) és a Raichle-palota (1904) épülete. A városban 1900 után a szecesszió magyaros vál
tozata (melyben a népművészet elemeit stilizált formában használták fel) vált hangsúlyossá sajátságos 
színvilágával és számos levél-, virág- és szívmotívumával20.

* * *
Habár a város a XIX-XX. század fordulóján a városi beruházásoknak és a szecessziós építészet

nek köszönhetően határozottan polgárias, modern képet mutat, a szellemi és társadalmi életről a kor 
szabadkai krónikása, Iványi István meglehetősen lesújtóan beszél, k in cse n  társadalmunkban csak egy 
oly testület is, amely ily nagy és gazdag városhoz méltó szellemi életet felébreszteni és fejleszteni igye
keznék Közmívelödési intézményeink leginkább csak külső keretökben állanak fenn és passzív szerepet 
viselnek2I” -  írja 1892-ben. Ennek hátterében a vékony értelmiségi réteget, az írni-olvasni tudók kis szá
mát, valamint a városi intelligencia idegenségét említi, vagyis azt, hogy a tisztviselők, akik a szabadkai 
értelmiség magját alkotják, leginkább a városba rendelt és nem onnan származó polgárok.

Művelődés

A XIX. század első felében még meg sem alakultak azok az intézmények, amelyek a városi műve
lődés és szabadidő-eltöltés kereteit adták. A nagyszámú (szállásokon élő) szabadkai parasztság mulato
zásának és szórakozásának színtereként Iványi a templomot, a kocsmát, valamint a városháza előtti teret 
említi, a „válogatósabb” honoráciorokról pedig megjegyzi, hogy gyakran gyűltek össze a borbélyoknál 
vagy a piacra nyíló boltokban. Az is előfordult, hogy ha a bolt már nem látta szívesen őket (mert sok 
vevőt elriasztottak), maguk vettek ki egy üzlethelyiséget, és ott úgynevezett puvacsa összejöveteleket 
tartottak, beszélgettek, „pipálgattak22”. Egyéb összejövetelekre, mulatozásra alkalmat az egyéni élet 
fordulói és egyházi ünnepnapok adtak. Valójában a szabadkai elit és a szállási parasztság szórakozási 
alkalmai alig különböztek a XIX. század első felében. , 4̂z esték bizalmas óráit még nem igen értékesí
tették a házon kívül. A város akkori rendezetlen és járhatatlan utcái 1856 novembere előtt nem voltak

19 Aladžić, V.—Grlica, M.—Prčić, G. V.: Szecessziós épületek Szabadkán és Palicson. In: Krstić, B. (szerk.): Secesija u Subotici -  A 
szecesszió Szabadkán, 153— 1 7 1 Szabadka -  Budapest, 2002, íróközösség -  Kijárat

20 Ninkov, Olga K.: Akár egy szép nő... Az új művészet meg/elenése Szabadkán. In: Krstić, B. (szerk.): Secesija u Subotici -  A szecesszió 
Szabadkán, 10., Szabadka -  Budapest, 2002., íróközösség -  Kijárat 10.

21 IVÁNYI, 1892,535.
22 IVÁNYI, 1892,537.
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teatar. Subotičani su i pre izgradnje pozorišta imali 
prilike da gledaju predstave. U nedostatku zgrade, 
madarske i nemačke pozorišne trupe, nastupale su 
u gostioni. Pod rukovodstvom intendanta Endrea 
Latabara (Latabár Endre), 16. decembra 1854. 
godine, uz predstavu Dva Barčaija, otvoreno je 
stalno pozorište. Od tog trenutka teatar i glumei 
postaju središte društvenog života. O Bunjevcima 
je npr. zabeleženo da su, za vreme božićnih 
praznika, poveli kući glumca za položaja ,24

Za nőve gradanske vidove raspolaganja 
slobodnim vremenom, koji, uz iskorak iz okvira 
dotadašnjih tradicija, ukazuju na drukčije 
kultume potrebe, uslovi su se stekli u drugoj 
polovini XIX véka, da bi sve to od 1880-tih i
1890-ih godina preraslo u növi osnovni oblik 
kultumog života. Kao što o tome beše govorio
i István Ivanji, nekoliko decenija pre otvaranja 
pozorišta, gradani Subotice i stanovnici okolnih 
salaša zabavljali su se uglavnom u isto vreme i na 
istim mestima, mada su po svoj prilici posećivali 
različite gostionice i krčme. Od druge polovine 
XIX véka, međutim, naročito od sedamdesetih i 
osamdesetih godina, jedno za drugim se osnivaju 
udruženja, rázni kružoci itd. koji postaju stecište 

društvenog života i provođenja slobodnog vremena građanskog društva. G ra đ a n sk a  k a sin a  koju je 
osnovalo nemačko zanatlijsko stanovništvo, kasnije N a c io n a ln a  ka sina  gradske inteligencije postojale 
su već 1840-tih godina, medutim, dók je prva, 13 godina nakon svog nastanka, 1853. obustavila rád,
dotle je Nacionalna kasina (uz nekoliko promena naziva) kontinuirano funkcionisala i krajem stoleća.
24 IVÁNYI, 1892,540.
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még kivilágítva és otthon is este csak 
a legszükségesebb teendőket végezték 
a mécs gyönge világításánál, s mi
helyt beesteledett, az egész város, mint 
bármely faluban történik, elnémult és 
álomba merült23.”

1853/54 folyamán megépül a 
vendéglő és a színház, a két intézmény 
ugyanazon épület két szárnyában kap 
helyet. Az épület homlokzatán álló 
Szálloda Pest városához felirat csak a 
vendéglőt jelölte, a színházat nem. A 
szabadkai polgárok már a színház meg
építése előtt is láttak színházi előadáso
kat, hiszen magyar és német színtársulatok egyaránt felléptek (önálló épület híján) a vendéglőben. A 
szabadkai állandó színház 1854. december 16-án, Latabár Endre színigazgató vezetése alatt a Két Barcsai 
című színművel nyitott. A színház és a színészek ezután a társadalmi élet középpontjává váltak, a bunye- 
vácokról például feljegyezték, hogy a karácsonyi ünnepekre színészt vittek a házukba „polozsáj”-nak24.

A XIX. század második felétől kezdődik, de valójában az 1880-as, 1890-es évektől válik meghatá
rozóvá Szabadkán az a polgárias szabadidő-eltöltési forma, mely kilépve a hagyomány szabta keretekből 
egy másfajta időfelhasználást és művelődést mutat. Mint ahogy már Iványi István is említette, pár évti
zeddel a színház megnyitása előtt a szabadkai polgárság és a szállásokon élő parasztság szórakozásának 
ideje és színterei voltaképpen ugyanazok voltak. (Habár nyilván más-más vendéglőkbe és kocsmákba 
jártak.) A XIX. század második felétől kezdve (leginkább a század 70-es, 80-as éveitől számítva) azon
ban sorra alakultak azok az egyletek, körök stb., amelyek a polgárság új szabadidő-eltöltési és társadalmi 
színtereivé váltak. A német iparoslakosság által alapított Polgári Kaszinó, majd később a városi értelmi
ség Nemzeti Kaszinója máraz 1840-es években létezett, ám míg az előbbi alapítása után 13 évvel, 1853- 
ban megszűnt, addig a Nemzeti Kaszinó (pár névváltozást megélve) folyamatosan működött a század

23 IVÁNYI, 1892,537.
24 IVÁNYI, 1892,540.
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Na prekretnici između XIX i XX véka, u periodu koji
je usledio nakon očiglednog privrednog zamaha, Subotica
je krenula putevima ozbiljnijeg napretka, o čemu svedoče
pojava secesije u arhitekturi, modemizacija saobraćaja
(uz ulaganje u druge oblike infrastrukture), kao i stvaranje
organizovanih okvira za razvoj građanske kulture. U
postojećoj društvenoj i duhovnoj atmosferi zabeležen je
nastanak pokretnih slika, kője su ubrzo pridobile naklonost
mnogih zainteresovanih. Njihovoj populamosti u znatnoj
meri su doprinela dva razloga. One su, s jedne strane, kao
tehničko otkriće i nešto sasvim novo, osvojile simpatije i
izazivale divljenje onih koji su ih videli u zgradi pozorišta.
S druge pak strane, stanovništvo okolnih salaša moglo je da

Latabár Endre, a szabadkai állandó színház uživa u njihovoj spektakulamosti prilikom obilaska vašara.
első színigazgatója Bioskop je na početku svog nastanka, ili tokom

Endrt Latabar, prvi upravnik subotiikog Á ■ , . , , . , v. , . ..
pozorišta putujuceg penoda, nedvosmisleno vazio za atrakciju, a

ambijent njegovih produkcija bio je onaj isti vašarski koji
se s vremena na vreme zapažao po pojedinim naseljima, gde je i film stizao sa ciljem da zabavi publiku.
Upravo je to razlog što za prethodnicom pokretnih slika valja tragati u krugu putujućih zabavljača.

Tokom 1870-tih otvoreno je nekoliko novih udruženja i 
kružoka, među njima politička čitališta, zanatska društva, 
momačka udruženja, ili pevačka društva.

Pojava pokretnih slika u Subotici

Prethodni događaji —  okruženje uz atrakdje

Što se tiče preteča bioskopa (nastalih tokom prvih decenija kad je sve to imalo putujući karakter), 
posebno valja izdvojiti ono što se smatra nekom vrstom prototipa pokretnih slika i nesumnjivo tehničkom 
novinom za svoje dóba, posebno pak propratno okruženje putujućih atrakcija koje je stvorilo uslove 
za nastanak i fiinkcionisanje pomenutih izuma. Ove dve pojave često su se međusobno ispreplitale, 
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végén is. Az 1870-es években újabb egyletek és kö
rök nyíltak (politikai olvasókörök, iparosegyletek, 
legényegyletek, dalegyesületek stb.).

A mozgókép megjelenése Szabadkán

A XIX-XX. század fordulóján a gazdasági fel
lendülést követő időszakban Szabadka városa élénk 
fejlődésnek indult, amit a szecessziós építészet, a 
közlekedés modernizálása (és egyéb infrastruktu
rális beruházások), valamint a polgári művelődés 
szervezett kereteinek megléte is bizonyít. Ebben a 
társadalmi és szellemi közegben jelent meg a moz
gófénykép, s csakhamar hihetetlen népszerűségre 
tett szert, mégpedig két okból kifolyólag. Egyrészt 
technikai vívmányként és újdonságként elnyerte a 
polgárság csodálatát (a színház épületében), más
részt mutatványosságként a vásárra érkező szállási 
parasztság is találkozott vele (a piactéren).

A mozi a kezdet kezdetén, vagyis a vándormo
zis korszakban egyértelműen attrakciónak számított, 
közege az a mutatványosi közeg volt, amely időről 
időre feltűnt egy-egy településen, hogy mulattassa, 
szórakoztassa a közönséget. Éppen ezért a mozi elő
képeit is a vándorló mulattatok között kell keresni.

Az első szabadkai mozi plakátja 
Plakata prvog subotiíkog bioskopa

Előzmények -  a mutatványosi közeg

A mozi előzményei között (természetesen csak az első, vándormozis évtizedekben) szét kell vá
lasztani a mozgóképnek mint technikai újításnak az előzményeit, illetve azt a vándormutatványosi köze
get, amelyben megjelent. Sok esetben ez a két dolog össze is fonódik, hiszen a mozgókép technikai előz
ményeinek számító berendezések, optikai játékok, melyek a mozgás illúzióját keltették (guckkastenek,
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samim tim što su uređaji koji se mogu smatrati prethodnicom pokretnih slika, svojevrsne optičke 
igračke sposobne da stvore iluziju pokreta (panorame, diorame, čarobne kutije ili lateme magike itd.), 
često činili sastavni deo riznice prikazivača atrakcija. Poznato je da su novootkrivene optičke sprave u 
velikom broju slučajeva prvo postajale luksuzna svojina aristokracije, potom su, stekavši populamost, 
kao igračke dospevale u ruke dece, da bi završile kao vašarska atrakcija pristupačna širokoj publici25.

U životu seljaštva važnu ulogu igrali su proštenja ili kirbaji. To su ujedno bili dogadaji u kojima 
su putujući glumci, zabavljači, mogli da učestvuju jer su vašari od samih početaka imali, ne samo 
privredni nego i društveni značaj. Oni su bili dobra prilika za susrete, za razmenu informacija, i poput 
raznih praznika, za integrisanje seljaštva, naviknutog tokom radnih dana isključivo na susrete sa svojom 
porodicom, u društvenu zajednicu mesta.

Među svim onim što je prethodilo pojavi bioskopa, pomen u prvom redu zaslužuje prikazivač 
slika, anticipacija svih kasnijih propratnih elemenata uz vizuelne forme, o kojem podatke nalazimo
i u etnografskoj literaturi26. Uz upotrebu nepokretnih slika i odgovarajuću muzičku pratnju, on je 
komentarisao sadržaje predočenih prizora. O njima nam je pisani trag u Evropi ostao još iz XVII véka. 
Pred platnom najčešće izdeljenim na osam delova stajao je interpretator, koji je uz pesmu tumačio 
sadržaj svaké slike. Njegovi pomoćnici, manje-više članovi porodice, međutim, prodavali su uz videne 
slike petparačku literaturu. Za viđenu predstavu nisu naplaćivane ulaznice, nego je prihod formiran od 
prodatog šunda27.

U podacima o Subotici s prekretnice vekova, ne nailazimo na mnoge tragove o karakterističnim 
vašarskim likovima XIX véka poput prikazivača slika, mečkara, uličnog pevača28. Nasuprot tome, 
madioničari, iluzionisti, prikazivači atrakcija od kojih se kosa diže na glavi, kreću se po gradu u sasvim 
lepom broju. S proleća 1898, lokalne novine poput osmog svetskog čuda reklamiraju osmogodišnje 
dete kője bi, ako bi ozbiljno zasukalo rukave, bilo u stanju da proguta čak ceo sto za bilijar (naravno, 
bez bilijarskih štapova)29. Svoje divljenje, svako je mogao da izrazi tokom deset dana, ujutro od devet 
do uveče u osam sati, u ulici Košut. Dečak ogromnog apetita, visok 145 cm, težak 105 kg, uspevao je

25 KOLTA Magdolna: Képmutogatók. A fotográfiai látás kultúrtörténete. 11., Kecskemét, 2003, Magyar Fotográfia Múzeum
26 Vö.: VISKI Károly: A képmutogató. Népünk és Nyelvünk (6), 1934. 177— 185. és Tolnai Vilmos: A „képmutogató ” eredete, 

Ethnographia (XXXII.), 1921. 109— 113.
27 KOLTA, 2003.20.
28 VOIGT Vilmos: Szempontok a magyar folklór akkulturációs vizsgálatához. Ethnographia LXXXIX (4.), 1978, 620.
29 BH, 1898. marc. 30.
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panorámák, diorámák, laterna magicák stb.), gyakran szerepeltek egy-egy vándormutatványos kellék
tárában. Számtalan olyan esetről tudunk, amikor egy újonnan feltalált optikai eszköz előbb az arisztok
rácia luxustárgyává vált, majd popularizálódva gyermekjátékká és a nagyközönség által hozzáférhető 
vásári mutatvánnyá lett25.

A vásárok, búcsúk fontos szerepet töltöttek be a parasztság életében. Ezek voltak azok a színterek, 
ahol a vándormutatványosok, mulattatok megjelentek, hiszen a vásároknak kezdettől fogva nemcsak 
gazdasági, hanem társadalmi szerepük is volt. Alkalmat adtak a találkozásra, az információcserére, és az 
ünnepekhez hasonlóan integrálták a munkája miatt foként csak a saját családjával érintkező parasztságot 
a helyi társadalomba.

A mozi előzményei között elsőként a néprajzi szakirodalomban sem ismeretlen képmutogatót, 
minden későbbi vizuális forma elődjét kell megemlíteni26, aki állóképek bemutatásával és zenei kísé
rettel adott elő elbeszélő történeteket. A XVII. századtól maradt fenn írásos említésük Európában. Az 
általában nyolc képre osztott vászon előtt állt a képmutogató, aki a képekhez tartozó történetet énekelte, 
segédjei (gyakran családtagok) pedig a látott képekhez tartozó ponyvát árulták. A képmutogató az elő
adásáért belépődíjat nem szedett, a bevétel az eladott ponyva ára volt27.

A XIX. század jellegzetes vásári alakjai: a képmutogató, a medvetáncoltató, az énekes koldus28 a 
századfordulós Szabadkán már alig találhatók meg, ellenben bűvészek, szemfényvesztők, különböző 
hátborzongató látványossággal bíró mutatványosok szép számmal akadnak a vásárokban. 1898 tava
szán például a nyolcadik csodaként hirdették a helyi újságban azt a nyolcéves fiút, aki „ha nagyon neki 
gyürköznék, talán egy egész billiárd asztalt is elfogyasztana (persze dákok nélkül)”29. A fiút a Kossuth 
utcában lehetett megcsodálni mindennap reggel kilenctől este nyolc óráig, körülbelül tíz napon ke
resztül. A nagyétkű fiú 145 cm magas és 105 kg súlyú volt, reggelire 2 liter kávét, 10 kiflit, tízóraiként 
két nagy adag paprikást fél kg kenyérrel, ebédre fél kiló húst, 4 kg krumplit és szintén fél kg kenyeret 
fogyasztott. Uzsonnája 30 perecből, vacsorája 10— 15 pár virsliből állt, továbbá naponta 16—20 liter 
vizet ivott meg a hirdetés szerint30.
25 KOLTA Magdolna: Képmutogatók. A fotográfiai látás kultúrtörténete, 11., Kecskemét, 2003, Magyar Fotográfia Múzeum
26 Vö.: VISKI Károly: A képmutogató. Népünk és Nyelvünk (6), 1934,177— 185. és Tolnai Vilmos: A ..képmutogató ” eredete, 

Ethnographia (XXXII.), 1921, 109— 113.
27 KOLTA, 2003.20.
28 VOIGT Vilmos: Szempontok a magyar folklór akkulturációs vizsgálatához. Ethnographia LXXXIX (4.), 1978, 620.
29 BH, 1898. márc. 30.
30 BH, 1898. ápr. 3.
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da popije dve litre kafe, da pojede deset kifli za doručak, za užinu dve velike porcije paprikaša s pola 
kilograma hleba, za ručak pola kile mesa sa 4 kg krompira i pola kilograma hleba. Popodnevna užina mu 
se sastojala od 30 peretaka, a večera od 10 do 15 pari viršli. Nadalje, prema novinskom izveštaju, tokom 
dana popio bi 16 do 20 litara vode30.

Izmedu 14. i 21. maja 1899. godine, za vreme održavanjadržavnog vašara u Subotici, u grad jestigao  
Hermán Prehtl (Prechtl Hermann) sa svojom putujućom cirkuskom predstavom i svojim kerovima. U 
dva šatora postavljena u ulici Jókai (Jókai), prolaznici su mogli videti pse koji su se odazivali na imena 
Flok (Flock) i Karó (Caro). Pored pronalaženja veze između napisanog imena i odgovarajućeg portreta, 
životinje su umele da sabiraju, oduzimaju, množe i dele, kao i da muziciraju31. Prehtl je 1900. bio i u 
Kečkemetu (Kecskemét), plakata njegove predstave čuva se u odeljenju za plakate i sitan bibliotečki 
materijal mađarske N acionalne biblioteke Sečenji (Országos Széchenyi Könyvtár). Iste godine u maju 
boravilo je u Subotici magično pozorište mađarsko-američkog iluzioniste Baltazara (Balthazár). Uz 
učešće dva medijuma, Mis Dantes (Miss Dantes) i Jenea Kiša (Kiss Jenő), Baltazar je tokom dve večeri 
(u nedelju i utorak) zabavljao publiku u teatru grada32. Majska predstava iz 1905, koju su gledaoci mogli 
da vide u kafani Otthon tokom subotnje i nedeljne večeri, smatrana je u najmanju ruku egzotičnom. U 
grad je uskoro stigao imitator Tonči Virág (Virág Toncsi), koji je podražavao glumice poput Lujze Blaha 
(Blaha Lujza), Klare Kiri (Küry Klára) ili Šari Fedak (Fedák Sára). Program m űje bio dopunjen raznim 
iluzionističkim veštinama, ili produkcijama umetnice koja se bavila čitanjem misli33.

Na teritoriji Monarhije krajem XIX véka broj zooloških vrtova bio je relativno mali. Budimpeštanski 
je otvorio svoja vrata tek 1866. Tako je živalj iz krajeva udaljenijih od metropola, egzotične životinje 
jedva imao prilike da vidi. Jedinu mogućnost susretanja sa njima predstavljale su punjene ili prave 
životinje cirkusanata ili lutajućih trupa. Cirkus možemo smatrati prvim oblikom pozorišne predstave 
koja se, u trenutku nastajanja zabavljackih umetnosti, izdvojila u poseban žanr. Njegovu glavnu 
atrakciju u početku nisu predstavljali nastupi sa divljim životinjama, nego tačke s konjima i scensko 
uobličavanje vojničkih téma. Usled opšte stagnacije karakteristične za drugu polovinu XIX stoleća, 
umesto svega pomenutog, u öve krajeve su prvo stizale artističke predstave i potom, od sedamdesetih 
godina véka, numere s nastupom dresiranih divljih životinja, kője su u početku važile za specifičnost
30 BH, 3. aprila 1898.
31 BH, 14. maja 1899.
32 BH, 26. maja 1899.
33 BH, 20. maja 1905.
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1899. május 14. és 21. 
között, a szabadkai országos 
vásár idején érkezett a városba 
Prechtl Hermann vándormu
tatványos kutyaszínházával.
A Jókai utcában felállított két 
bódéjában láthatóak voltak 
Flock és Cáró nevű kutyái,
„akik” az arcképek és a leírt 
nevek összepárosításán kívül 
összeadni, kivonni, szorozni 
és osztani, valamint zenélni 
is tudtak31. Prechtl 1900-ban 
Kecskeméten is járt, mutatvá
nyának plakátját az Országos A két vilá8háború között a színházban kapott helyet a mozi

t , Između dva svetska rata bioskop se nalazio u zgradi pozorišta
Széchényi Könyvtár Plakat- es
Aprónyomtatványtára őrzi. Szintén ugyanezen év májusában kereste fel Szabadka városát a magyar— 
amerikai bűvész Balthazár „varázsszínháza” , hogy Balthazár, Miss Dantes és Kiss Jenő médiumok 
közreműködésével két estén (vasárnap és kedden) a városi színházban a közönséget szórakoztassa32. 
Egzotikumnak számított az az 1905-ös májusi előadás, melyet az Otthon Kávézóban tekinthetett meg 
a közönség szombat és vasárnap este. Nőimitátor érkezett Szabadkára, az országszerte ismert Virág 
Toncsi, aki olyan színésznőket utánzott, mint Blaha Lujza, Küry Klára vagy Fedák Sári. A műsor kiegé
szült különböző bűvészmutatványokkal, illetve egy gondolatolvasó-nő produkciójával is33.

A XIX. század végén a Monarchia területén igen kevés állatkert volt, a budapesti is csak 1866-ban 
nyitotta meg kapuit. A vidéki lakosság így egzotikus állatokat alig látott, a velük való találkozás egyet
len lehetőségét a vándormutatványosok, cirkuszosok kitömött vagy élő állatai jelentették. A cirkusznak, 
az első olyan színjátéktípusnak, amely a szórakoztató művészetek kialakulásával önálló műfajjá vált,

31 BH, 1899. május 14.
32 BH, 1899. május 26.
33 BH, 1905. május 20.
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1901 áprilisában Szabadkán vendégszerepeit a Braun 
cirkusz. Erről szól Csáth Géza naplóbejegyzése 

Tokom aprila 1901. u Subotici jegostovao Braunov 
árkus. 0  tome svedoči ilustrovani fragment 

Dnevnika Geze Čata

isključivo američkih cirkusa34. Cirkusi viđeni u Subotici 
na prekretnici vekova predstavljali su jós uvek starinsku 
varijantu ovog performansa. Temelj programa činili 
su nastupi s konjima te je umesto reči cirkus češće i 
upotrebljavan izraz manež. Tako je tokom godine 1898. 
u Suboticu iz Segedina stigao manež Karolja Mózesa 
(Mózes Károly), sa 24 dresirana konja. Većina onih 
koji su radili u cirukusu, pripremala se i za nastupe s 
konjima. Razanovrsnost su predstavi davali dva klovna, 
nekoliko plesača i pár dresiranih pasa35. Kako se iz 
boravišne molbe daje sagledati, družina je u Subotici 
provela mesec i po dana36.

Pored predstave sa konjima i jahanjem, mesto na 
poprištu dobila je još jedna važna sportska disciplina -  
hrvanje. Od perioda reformi, cirkus je odigrao značajnu 
ulogu u pogledu stvaranja uslova za organizovanje 
jahanja i hrvanja kao sportskih disciplina. Do Prvog 
svetskog rata hrvanje se uglavnom moglo videti na 
cirkuskom borilištu, a kad je prvi pút organizovano 
kao takmičenje, predstavljalo je u pravom smislu reči 
svojevrsnu atrakciju37. U vestima su, jedno za drugim, 
najavljivali termine narednih okršaja uz pozivanje 
pojedinaca iz publike da učestvuju kao izazivači na 
dvoboj i da se prijave na vreme. U slučaju pak da ovaj
sport predstavlja glavnu atrakciju cirkuske predstave, na 

plakate su redovno dospevali portreti pobedničkih hrvača. U leto 1903. dogodilo se daje u Subotici 
pobedu jednom prilikom odneo meštanin, stanovnik domaćinskog grada. U cirkusu Ištvana Šarija (Sári
34 VITÁNYI Iván: A „könnyű műfaj", 126, Budapest, 1965.
35 BH, 4. septembra 1898.
3 6 IAS, Gradski savét II. 188/1898.
37 H. ORLÓCZI Edit: Utazócirkuszok a XX. század elején, Győri Tanulmányok (26), 2002. 95.
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a fő attrakciója kezdetben nem a vadállatok szerepeltetése, hanem a lovasbemutatók, hadiesemények 
színrevitele volt. A XIX. század második felének visszaesése miatt váltotta fel ezeket előbb az artis
tamutatvány, majd a század hetvenes éveitől kezdve a vadállatok szerepeltetése, amire kezdetben az 
amerikai cirkuszban helyeztek nagyobb hangsúlyt34. A századforduló környékén Szabadkán megforduló 
cirkuszok azonban még sokkal inkább a cirkuszok régiesebb változatát képviselték. Lovasbemutatók 
képezték a műsor gerincét. Több esetben a műlovarda kifejezést használták a cirkusz helyett a hirde
tésekben. 1898-ban Mózes Károly műlovardája érkezett Szegedről Szabadkára 24 idomított lóval. A 
cirkusz tagjainak nagy része lovasbemutatóval készült, csupán két bohóc, néhány táncos és egypár ido
mított kutya színesítette az előadást35. A társulat másfél hónapig időzött Szabadkán engedélykérelmük 
tanúsága szerint36.

A lovasbemutatók és a lovassport mellett egy másik fontos sportág, a birkózás is szerepet kapott 
a porondon. A reformkortól kezdve mind a lovassport, mind a birkózás szervezett kereteinek kialakí
tásában fontos szerepet vállalt magára a cirkusz. Az első világháborúig a birkózás leginkább a cirkuszi 
porondon létezett, sőt a legnagyobb attrakció éppen a díjbirkózás volt37. A hirdetésekben sorozatosan 
feltüntették a következő előadás időpontját, és felhívták a közönség tagjainak figyelmét, hogy ha kihí
vóként szerepelnének, idejében jelentkezzenek. A plakátokon egyébként (amennyiben a birkózás volt a 
fo attrakció) rendszerint a díjnyertes birkózók arcképei szerepeltek. 1903 nyarán történt Szabadkán az 
az eset, melynek során a meghirdetett „birokversenyt” egy helyi lakos, Kis Dógyi Mátyás nyerte meg, 
leterítve a kihívót Sári István cirkuszában. A cirkuszigazgató azonban a beígért 50 korona helyett csak 5 
koronát fizetett ki neki, ezért Kis Dógyi Mátyás feljelentette másnap38.

A vándorcirkuszok és a vándormutatványok már a XIX. században is befolyásolták a népi kul
túrát39. Meg kell azonban jegyezni azt is, hogy a nagyobb cirkuszi társulatok és mutatványosok ritkán 
jutottak el falura, és inkább a városokra koncentráltak. Több okból is. Egyrészt nem volt gazdaságos 
kisebb lélekszámú településen játszani, mert a befektetett összeg nem biztos, hogy megtérült volna, 
másrészt a közlekedés sem tette mindig lehetővé a falvakba való eljutást. A cirkuszosok és mutatvá-

34 VITÁNYI Iván:A„könnyűműfaj”, 126.,Budapest, 1965.
35 BH, 1898. szept. 4.
36 SzTL, Városi Tanács II. 188/1898
37 H. ORLÓCZI Edit: Utazócirkuszok a XX. század elején, Győri Tanulmányok (26), 2002,95.
38 BH, 1903. aug. 20.
39 VOIGT, 1978,621.
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István) oglasili su dvoboj u hrvanju. Ponuđeni izazov prihvatio je Maćaš Kiš Dodi (Kiss Dógyi Mátyás), 
koji je ujedno i oborio izazivača. Direktor cirkusa, medutim, umesto obećanih 50, bio je spreman da 
plati svega 5 kruna za ovaj podvig. Tője bio razlog što je Maćaš Kiš Dodi sledećeg dana uputio sudu 
prijavu protiv njega38.

Putujući cirkusi i putujuće predstave već su u XIX veku u znatnoj meri uticali na prosvećivanje 
naroda39. Valja, medutim, imati na umu da su veće cirkuske trupe i spektakli retko obilazili seoske sredine, 
radije bi se orijentisali na gradove. U prilog ovakvoj situaciji može da se navede više razloga. S jedne 
strane, nije bilo ekonomično nastupati po naseljima s manjim brojem zainteresovanih, jer nikada se nije 
moglo sa sigumošću predvideti da li će uložena sredstva biti vraćena. S druge pak strane, ni saobraćajne 
linije nisu uvek omogućavale lakó dospevanje do određenih sela. Većina pripadnika cirkusa i glumci iz 
predstava prevozili su kompletnu opremu, šatore i životinje železničkim vagonima, te su, u skladu s tim, 
posećivali naselja koja su imala železničku stanicu. Neki od cirkusa odlazili su isključivo u velike gradove. 
To su bili manje-više putujući cirukusi koji su funkcionisali uz inostrani kapital i kojima su upravljali 
iz inostranstva. U najvećem broju slučajeva sasvim su se kratko zadržavali u državi40. Sam dolazak u 
unutršnjost bio je znak da se radi o trupama sa manjim tehničkim i umetničkim mogućnostima41. Subotica 
se, medutim, sa svojom stanicom uključila u red gradova do kojih su dolazile predstave. Predstave kője 
su stizale iz Segedina i Bajé, odavde bi odlazile na puteve u ostale vojvodanske gradove.

Cirkuske trupe kője su se obrele u Subotici, bile su manje-više specijalizovane za sport i predstave 
s konjima. Naravno, program je dopunjavan nastupom klovnova i plesača, međutim, egzotične životinje 
retko su dospevale u arenu. Subotička publika se sa pravim životinjama susretala samo po šatrama za 
predstave, dók je punjene mogla da vidi u panoptikumu. Udovica Šandora Fabera (Fáber Sándor) stigla je 
u Suboticu pred kraj leta 1900. godine sa svojom skupinom životinja. Kasnije je i ona oformila putujući 
bioskop. Pored vukova, zmija, medveda, senzaciju veću od svih njih, predstavljao je stopedesetogodišnji 
krokodil duži od 2 metra, kojeg je hranila kćer vlasnice. Šator je više od cele nedelje bio postavljen na 
pijaci u ulici Sandora Petefija i bio otvoren od 8 ujutro do 9 sati uveče. Pijačnim danima i nedeljom 
publika je tokom celog dana mogla da posmatra produkcije male Irme Faber, propraćene hranjenjem

38 BH, 20. avgusta 1903.
39 VOIGT, 1978,621.
40 H. ORLÓCZI, 2002, 100.
41 VOIGT, 1978,621.
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nyosok nagy része vasúti vagonokban szállította a felszerelését, sátrát, állatait, így leginkább azokat a 
településeket keresték fel, amelyeken megállt a vonat. Voltak olyan cirkuszok is, amelyek kifejezetten a 
nagyvárosokat járták, ezek általában külföldi tőkével és tulajdonosi irányítással működő utazócirkuszok 
voltak, amelyek sok esetben csak egy rövid ideig tartózkodtak az országban40. A vidékre is eljutott tár
sulatoknak a technikai és művészi színvonala is alacsonyabb volt41. Szabadka azonban bekapcsolódott 
a mutatványosi állomások sorába, a nagyrészt Szegedről vagy Bajáról érkező társulatok innen mentek 
tovább a Vajdaság többi városába.

Azok a cirkuszi társulatok, amelyek megfordultak Szabadkán, elsősorban a sportra és a lovasbemu
tatókra koncentráltak, természetesen a műsor kiegészült bohócok és táncosok fellépésével is, egzotikus 
állatok azonban ritkán kerültek porondra. A szabadkai közönség élő állatokkal csupán a mutatványosi 
sátrakban, kitömöttekkel pedig a panoptikumokban találkozhatott. 1900 késő nyarán az az özvegy Fáber 
Sándomé érkezett Szabadkára állatseregletével, aki később maga is vándormozit létesített. A farka
sokon, kígyókon és medvéken kívül a legnagyobb szenzáció az a 2 méternél is hosszabb, 150 éves 
krokodil volt, melyet a tulajdonosnő lánya etetett. A sátor több mint egy hétig állt a Petőfi utcai csir
kepiacon, reggel nyolctól este kilencig tartott nyitva. Vasár- és ünnepnapokon minden órában láthatta 
a közönség a kis Fáber Irma etetéssel egybekötött produkcióit42. Özv. Fáber Sándomé meglehetősen 
nagy üzleti érzékkel volt megáldva, mert amellett, hogy nap mint nap hirdetett a helyi sajtóban, érke
zésének napján egy olyan hírt is megjelentetett, mely az állatok veszélyességét és lánya rátermettségét 
volt hivatott illusztrálni. A megtörtént (vagy reklámfogásként kitalált) eset szerint a Halasról Szabadka 
felé tartó állatsereglet egyik vasúti kocsija felborult, épp amelyikben a medvék és farkasok ketrece állt. 
Az elszabadult állatok rávetették magukat egy vasúti munkásra, akinek az élete „ egy hajszálon függött 
már, mikor a tulajdonosné 12 éves kis leánya, Ilonka, ki fiatal kora daczára már egyike a legügyesebb 
szeliditőknek, rászólt a farkasra a mely a következő pillanatban odacsuszott a kis szeliditőnő lábaihoz, 
ki a vad állatot a ketreczbe iparkodott czipelni, miközben még két farkas ugrott ki és a vasútiak nagy 
ijedelmére végig száguldott a síneken és neki iramodtak a kukoriczásnak Az állomás főnök már puskáját 
hozta, de a farkas vadászat nem sikerült, mert a másik két farkast is visszahozta a bátor Ilonka (...), ki 
mint halljuk -  bácskai földink43. ”
40 H. ORLÓCZI, 2002, 100.
41 VOIGT, 1978,621.
42 BH, 1900. szept. 2.
43 BH, 1900. aug. 26.
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krokodila.42 Udovica Šandora Fabera bila je obdarena zavidnim poslovnim duhom. Pored tóga što je 
iz dana u dán izveštavala na stranicama dnevne štampe, tokom svog dolaska objavila je vest koja je 
ukazivala na opasnost od životinja i na izuzetnu sposobnost svoje kćeri u ophodenju s njima. Prema 
njenim rečima, dogodilo se (ili je u reklamne svrhe izmišljeno) da se na putu od Halasa do Subotice 
prevmuo upravo vagon sa kavezima za medvede i vukove. Oslobođene životinje nasmule su na jednog 
od radnika železnice, čiji je život „ visio o koncu u trenutku kadje pribrana Ilonka, dvanaestogodišnja 
kćer vlasnice, koja je  uprkos svojoj mladosti već važila za jednog od najveštijih dresera, opomenula 
životinju, da bi se óva na to pitomo spustila do njenih nogu. U međuvremenu, dók je  divlju životinju 
nastojala uvuéi u kavez, iskočila su jós dva vuka i na zaprepašćenje železničara krenula duž šina u 
pravcu parcela sa kukuruzom. Šef stanice već je  stigao sa uperenom puškom, ali je  lov na vukove bio 
osujeóen, samim tim što je  hrabra Ilonka vratila na svoje mesto i druga dva vuka (...) a kako smo 
obavešteni, ona nam je  zemljakinja -  potiče iz Bačke4S. ”

Izmedu 26. i 30. juna 1902. godine, postavljen je šator na Trgu sena za jednu norvešku ribarsku 
izložbu. Najveću senzaciju tóm prilikom predstavljao je kit dug 21 metar, kojeg su pre dve godine 
ulovili u blizini norveške obale. Pored kita, na izložbu je dospela jós 21 krvoločna morska riba44. Medu 
izloženim eksponatima panoptikuma, često su se mogle videti i punjene životinje. Tokom leta 1901. 
Suboticu su posetili panoptikum i anatomski muzej Vilmosa Vintera (Winter Vilmos) i publika je, pored 
raznih prepariranih životinjskih i Ijudskih tela, mogla da vidi i panoramu.

Napokon treba reći ponešto o spektaklima koji su gradane Subotice upoznali sa optičkim izumima, 
pretečama pokretnih slika. Nosioci ovih atrakcija često su pokušavali pridobiti što veću naklonost 
senzibilnijeg dela subotičkog gradanstva za svoju stvar, uz neprekidno isticanje poučnog karaktéra. U 
ovim krajevima već od 1860-tih godina postoji interesovanje za naučnopopulamim predavanjima, npr. 
1865. godine profesor iz Nemačke Paul Hofman (Hoffmann) izlagao je zanimljive podatke iz oblasti 
geografije, uz upotrebu osvetljenih fotografija45. Zahvaljujući razvoju tehnike, uskoro su sve češća 
postajala predavanja, u početku praćena projektovanjem nepokretnih a kasnije i pokretnih slika.

Ervin Vajs-Albus (Erwin Veiss-Albus) obratio se 2. maja 1895. godine subotičkom G ra d sk o m  v eću

42 BH, 2. septembra 1900.
43 BH, 26. avgusta 1900.
44 BH, 22. juna 1902.
45 MAGYAR László: Tudományos „mutatványok”-tói a filmszínházig. Ibid: Tovatűnő évszázadok. Egy levéltáros írásaiból. 123.,

Szabadka, 2001, Életjel
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A vándormúzeum plakátja 
Plakata putujuéeg muzeja i panoptikuma Lifkinih
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s molbom da mu se odobri upotreba pozorišne sale za dva predavanja uz prikaz fotografija i izuma iz 
oblasti fizike. „ B i id u ć i  daje za prikazivanje mojih spektakla potrebna velika prostorija, a u ovom mestu 
takve néma, ovakvoj nameni može da posluži jedino pozorište grada46”, stoji u njegovom obrazloženju. 
Dozvolu je dobio, te je 4. i 5. maja, u subotu i nedelju, uveče od sedam sati, mogao da održi dvočasovno 
naučno predavanje o temi Kosmos. Albus je bio zadužen za projektovanje slika dók je naučno predavanje 
održao gospodin Ferstrem. Tokom trajanja trodelnog predavanja, publika je u prvom segmentu, uz 
pomoć „ogromnog elektronskog mikroskopa”, mogla da posmatra delove tela raznih životinja (npr. oko 
i rilicu müve, žaoku pčele, jezik puža, nogu pauka, bodlju morskogježa, presek buve ili slike različitih 
kožnih oboljenja). U drugom delu pak, ukazala joj se prilika da uživa u prizoru prirodnih lepota alpskog 
sveta, dók su u trećem delu prikazane slike gradova i umetničke baštine sveta47.

Paralelno s razvojem tehnike pojavili su se i spektakli koji su u sebi čuvali zametke novih varijanti 
fotografije. U ugaonom izlogu H o t ela  P est  stajala je slika koju je je doneo fotograf Pič (Pietsch). 
„ Celu figuru vidimo uz padanje snega, jedino je  lice sasvim čisto bez i jedne pahuljice na sebi, ” može 
se čitati na stranicama lista Bácskai Hírlap.™ Novine ne obaveštavaju o tome ko je fotograf Pič uz 
čije se ime vezuje čitava stvar. U to vreme u Subotici kao fotografi rade Mihalj Pič (Mihály) i Ferenc 
Pič. I jedan i drugi imali su atelje prvo u kući Móra Silašija (Sillasi Mór) u ulici Deák, a od 1894. 
godine u kući dr Dominusa u ulici Košut. Od öve dvojice Ferenc je, na prelazu iz jednog u drugi vek, 
spadao medu najpopulamije fotografe. Atelje je pored Subotice imao u Somboru i Halašu. „Bio je  jedan 
od fotografa, koji su vet u prvim decenijama XX  véka odigrali značajnu ulogu u stvaranju navika i 
potreba za fotografisanjem u krugovima subotičkih zanatlija ili seoskog stanovništva okolnih mesta. 
Prve fotografije ludoških seljakapripremio je  najpre u svom gradskom ateljeu da bi kasnije izlazio tamo 
gde ga pozovu49. ”

Za vreme proštenja na dán svete Rozalije50, 1898. godine, u grad je stiglapanorama, a u septembru 
se stanovnicima ukazala mogućnost da vide i dioramu. Dók je panorama prikazivala „umetnički prizor 
predela51,” dotle je kroz dioramu, pomoću zamršenog mehanizama veštačkog osvetljavanja stvarana

4 6 IAS, Gradski savét II, 80/1895.
47 IAS, Gradski savét II, 80/1895.
48 BH, 8., decembra 1897.
49 RAFFAI Judit: Szabadkai fényképészek az esküvői fényképek tükrében (1862—1940), Szabadka, 2005, Városi Múzeum, CD-melléklet
50 BH, 24. avgusta 1898.
51 KOLTA, 2003,56.
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1902. június 26. és 30. között egy norvég halászati kiállítás számára állítottak fel sátrát a Széna 
téren. A legnagyobb szenzáció itt az a 21 méter hosszú cethal volt, amit két évvel előtte fogtak ki a 
norvég partoknál. A cethalon kívül további 21 ragadozó tengeri hal is közszemlére került44. Kitömött 
állatok a panoptikum tárgyai között is gyakran előfordultak. 1901 nyarán Winter Vilmos panoptikuma és 
bonctani múzeuma látogatott el Szabadkára, és itt a különböző preparált állati és emberi testeken kívül 
panorámát is láthatott a közönség.

Végezetül szólni kell azokról a mutatványokról, amelyek a mozgókép elődeinek is tekinthető op
tikai találmányokkal ismertették meg a szabadkai lakosokat. Ezek a mutatványok sokszor a tudomá
nyosság hangoztatása révén próbáltak minél nagyobb népszerűséget kivívni az erre fogékony szabadkai 
polgárság körében. A tudományos előadások iránt már az 1860-as évektől kezdve igény mutatkozott a 
vidéken, 1865-ben például Paul Hoífmann németországi tanár tartott földrajzi előadást, melyhez „meg
világított" fényképeket is használt45. A technika fejlődésével hamarosan egyre gyakoribbá váltak az 
olyan előadások, amelyekhez kezdetben vetített állóképeket, később mozgóképeket is használtak.

1895. május 2-án Erwin Weiss-Albus fordult Szabadka város tanácsához, hogy fényképei és fizi
kai mutatványai számára két előadás erejéig a városi színháztermet átengedje. ,Jáinthogy mutatványa
imhoz csakis igen nagy helyiség szükségeltetik, helyben pedig olyan nem lévén, egyedül a városi szín
ház felelhet meg e czélra46” -  áll magyarázatában. Az engedélyt meg is kapta, így május 4-én és 5-én, 
szombat és vasárnap este hét órától megtarthatta kétórás, Kosmos című tudományos előadását. Albus 
a képek vetítését végezte, a tudományos előadást pedig Förström úr tartotta. A háromrészes előadás 
keretében, az „elektromos óriási mikroskop” segítségével a közönség az első szakaszban különböző ál
latok testrészeit (pl. a légy szemét és szipókáját, a méh fullánkját, a csiga nyelvét, a pók lábát, a tengeri 
sün tüskéjét, a bolha keresztmetszetét és különféle bőrbetegségek képét) csodálhatta meg, a második 
szakasz az alpesi világ természeti szépségeit, a harmadik pedig a világ városainak és emlékműveinek 
a látképét mutatta be47.

A technika fejlődésével párhuzamosan megjelentek olyan mutatványok is, amelyek mind a foto
gráfia újabb változatának tekinthetők. 1897 telén a Pest Szálloda sarkán levő kirakatban volt látható a

44 BH, 1902. jún. 22.
45 MAGYAR László: Tudományos „mutatványok”-tói a filmszínházig. In: Tovatűnő évszázadok. Egy levéltáros írásaiból. 123., Szabadka, 

2001, Életjel
46 SzTL, Városi Tanács II. 80/1895.
47 SzTL, Városi Tanács II. 80/1895.
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iluzija pokreta. Smenjivanjem različitih osvetljenja, bilo je omogućeno zapažanje promena na slici 
u pogledu vremenskih prilika i mesta. Diorama je (kao jedan od četiri elementa koji su prethodili 
fotografisanju52) predstavljala omiljenu optičku senzaciju, čiji se pronalazak vezuje uz ime Dagera 
(Daguerre)53. Na sličnim principima funkcionisala su širom Evrope razna mehanička pozorišta.

Braća Limijer su 28. decembra 1895. godine u mezaninu pariskog G r a n d  k a f e a  (Grand café) 
prikazala svoju prvu javnu projekciju. To je dán koji se smatra početkom istorije fiima, mada se tada 
nije pojavio film, nego bioskop. Zapravo, tője bila prva javna projekcija na kojoj su publici, uz plaćene 
ulaznice, prikazivane pokretne slike. Izum braće Limijer je kinematograf. Posle su slične naprave drugih 
pronalazača osvojile svet.

Belépőjegy a Lifka moziba 
Ulaznica za bioskop

52 Četiri vizuelna elementa koja su prethodila fotografisanju: veduta, laterna magika, panorama i diorama
53 KOLTA, 2003,57.
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Pietsch fényképész által behozott hókép. „Az egész alakot hóesésben látjuk, csak az arcz tiszta és pely- 
hektől ment.” -  írta a Bácskai Hírlap4*. Arról nem számol be az újság, hogy melyik Pietsch fényképész 
nevéhez fűződik mindez, hiszen Szabadkán ekkor Pietsch Mihály és Pietsch Ferenc is fényképészként 
tevékenykedett. Mindkettejük műterme előbb a Deák utcai Szilassi Mór-féle házban, majd 1894-tól a 
Kossuth utcai dr. Dominus-házban volt. Kettejük közül Ferenc tartozott a századforduló legnépsze
rűbb fotográfusai közé, Szabadkán kívül Zomborban és Halason is rendelkezett fényképészműterem
mel. ,JLgyike volt azoknak a fényképészeknek, akik a szabadkai iparosréteg és a környékbeli parasztság 
fényképkészítési szokásainak kialakításában fontos, irányító szerepet vállaltak már a XX. század első 
évtizedeiben. Például Ludason a falusiak legkorábbi fényképeit ö készítette, eleinte városi műtermében, 
később pedig a helyszínen49”.

1898-ban panorámások érkeztek a Rozália-napi búcsú alkalmából50, szeptemberben pedig diorá- 
mát is láthattak a város lakói. Míg a panoráma a „horizont művészi megjelenését51 ” adta, addig a dio- 
ráma esetében bonyolult világítási mechanizmusokkal érték el a képen látható mozgások illúzióját. A 
különböző megvilágítások váltakoztatásának hatására a kép idő- és térbeli változását lehetett érzékel
tetni. A dioráma (a fényképezést megelőző négy látványelem egyikeként52) kedvelt optikai mutatvány 
volt, melynek felfedezése Daguerre nevéhez fűződik53. Hasonló elven működtek az Európa-szerte nagy 
népszerűségnek örvendő mechanikai színházak is.

1895. december 28-án a Lumiére fivérek a párizsi Grand Café alagsorában megtartották első nyil
vános vetítésüket. Ez az a nap, amelytől a film történetének kezdetét számítják, holott nem a film szü
letett meg ezen a napon, hanem a mozi. Ez volt az első olyan nyilvános vetítés, amelyen fizető közön
ségnek mozgóképet vetítettek. Lumiére-ék találmánya, a kinematográf, és más feltalálók ehhez hasonló 
szerkezetei hamar meghódították az egész világot.

48 BH, 1897. dec. 8.
49 RAFFAI Judit: Szabadkaifényképészek az esküvői fényképek tükrében (1862—1940), Szabadka, 2005, Városi Múzeum, CD-melléklet
50 BH, 1898. aug. 24.
51 KOLTA, 2003,56.
52 A fényképezést megelőző négy látványelem: veduta, laterna magica, panoráma, dioráma
53 KOLTA, 2003,57.
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Eva Rakić

Uloga muzike u životu i stvaralaštvu 
Aleksandra Lifke
Aleksandar Lifka bio je svestran čovek, u jednakoj meri zainteresovan za tehniku i umetnost. Kao 

dete kője je poticalo iz dobrostojeće gradanske porodice, po svoj prilici je dobio i posebno muzičko 
obrazovanje. Kasnije interesovanje műje usmereno ka tehnici, čiji je razvoj u to vreme doživljavao izu- 
zetan napredak. Svoje nauke nastavio je u Beču, na tehničkom smeru, medutim, muzike se nikada nije 
odrekao. U duši je zauvek ostao umetnik. Postojeći podaci nam govore daje lepő svirao na violini, te bi 
rado zasvirao i u krugu porodice.

Odnos fiimai muzike

Poznato je da su dugó snimani samo nemi filmovi. Njihovo projektovanje najčešće je praćeno mu- 
zikom i to uglavnom živom: svirao je vojni orkestar (duvački), manji sastav (violina, klavir, kontrabas) 
ili, evenualno, umesto svega tóga, jedan klavirista. Tokom svaké bioskopske predstave prikazano je više 
filmova uz kője je trebalo odabrati odgovarajuću muziku. Aleksandar Lifka bio je načisto sa snagom 
utiska koju muzika može da izazove. Znao je da na odgovarajući način izabrana propratna muzika u 
velikoj meri deluje na izražajnu moć fiima. Tője razlog zbog kojeg ovaj zadatak nikada nije prepuštao 
nekom drugom. Sa iznajmljenim orkestrom i muzičarima birao je zajedno muzička dela za svaki film, 
čak za svaku sekvencu posebno.

Moglo bi se postaviti pitanje zašto je počeo da komponuje kad mu je život bio ispunjen velikom 
strašću, snimanjem filmova. Bio je umetnički nastrojen, pri tóm čovek visokih prohteva i sigumo mu 
se dešavalo da za svoja filmska ostvarenja nije uvek nalazio odgovarajuću muziku. Verovatno ga je to 
podstaklo na komponovanje (prema svedočenju nekih tője radio sa svojim bratom Karlom). Ostavioje 
za sobom tragove i u ovoj oblasti.

Bio je pedantan, precizan čovek, željan učenja, teje naumio da produbi svoje znanje iz muzike ste- 
čeno u detinjstvu. Proučavao je sve što mu je za komponovanje bilo neophodno: teoriju muzike, harmo- 
niju, kontrapunkt i nauku o oblicima. Prosto je iznenađujuće u kolikoj meri se, kao amater, udubljivao u
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Rákity Éva

A zene szerepe Lifka Sándor életében 
és munkásságában
Lifka Sándor sokoldalú, a technika és a művészetek iránt egyaránt érdeklődő ember volt. Gyer

mekkorában -  mint tehetős polgári család sarja -  valószínűleg külön zenei képzésben is részesült. 
Később érdeklődése az akkoriban nagy lendületet vett műszaki tudományok felé irányult. Noha ta
nulmányait Bécsben, technikai szakon folytatta, a zenéről soha nem mondott le. A lelke mélyén mű
vészember volt. Tudomásunk van róla, hogy szépen hegedült. Otthonában, családi körben, szívesen 
muzsikált.

A film és a zene kapcsolata

Tudjuk, hogy sokáig csak némafilmeket sikerült készíteni. A filmvetítések alatt többnyire zene 
szólt, mégpedig általában élő zene: katonazenekar (fúvószenekar), kisebb hangszerösszeállítás (hegedű, 
zongora, nagybőgő), esetleg csak egy zongorista szolgáltatta a zenei aláfestést. Egy-egy mozielőadás 
alatt több rövidfilmet is vetítettek, és ehhez kellett kiválasztani a megfelelő zenét. Lifka Sándor tisztában 
volt azzal, hogy a zene milyen mély benyomást gyakorolhat az emberekre, hogy nagyban fokozza a film 
hatását. Ezért a felfogadott zenekarokkal és zenészekkel közösen választotta ki, hogy egy-egy film vagy 
filmjelenet alatt milyen zeneművek szólaljanak meg.

Feltehetjük a kérdést, miért kezdett el maga is komponálni, hiszen életét kitöltötte nagy szen
vedélye, a filmezés. Művészi affinitású, igényes ember lévén, valószínűleg került olyan helyzetbe is, 
amikor a bemutatott filmjeihez nem talált megfelelő zeneszámokat. Ez késztethette arra, hogy ő maga 
is (egyesek szerint Kari testvérével együtt) elkezdjen komponálni. Alkotói tevékenysége ezen a téren 
is megnyilvánul.

Pedáns, alapos és tanulni vágyó emberként, a gyermekkorában elsajátított zenei ismereteit 
igyekezett kibővíteni. Tanulmányozta a komponáláshoz szükséges zeneelméletet, harmóniát, kont- 
rapunktot és formatant. Meglepő, hogy amatőr muzsikus lévén, milyen mélyen belemerült a zene- 
tudomány megismerésébe. Még a főleg fúvószenekarokban alkalmazott, úgynevezett transzpozíciós
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izučavanje muzičkih disciplina. Nastojao je da sazna što više o transponirajućim instrumentima, pretežno 
upotrebljavanim u duvačkim orkestrima. Sve to nimalo nije čudno kad se zna daje sam priređivao aran- 
žmane svojih kompozicija za vojni orkestar. Pojedine koračnice zabeležene su u nekoliko varijanti, za ra- 
zličite muzičke sastave, po svoj prilici u zavisnosti od sastava orkestra koji műje stajao na raspolaganju.

Uglavnom je komponovao dela za klavir. Verovatno je za njima postojala najveóa potreba samim 
tim što je u manjim mestima najcelishodnije bilo obezbediti jednog klaviristu. Svoje jednostavne mu- 
zičke misli oblikovao je u male muzičke forme. Nije doduše držao korák sa savremenim muzičkim 
pravcima, komponovanje nije ni smatrao svojim osnovnim zanimanjem, ali mu rukopisi svedoče o 
solidnoj osnovi iz öve oblasti kao i o jasnoći harmonskog izraza. Naročito dolazi do izražaja njegov lep, 
formiran rukopis uočljiv u notnim zapisima. Prebirajući po postojećim tekstovima, možemo mu pratiti 
stvaralačku aktivnost od prvih pokušaja, do više puta preradivanih, gotovih dela.

Na DVD-u koji čini dodatak ovoj knjizi, zahvaljujući sačuvanim rukopisima, mogu se poslušati 
pojedine kompozicije Lifkine. Na táj način omogućeno nam je da sagledamo i ovu oblast njegovog 
delovanja. Nije nam poznato da li su se pomenuta muzička dela izvodila samo tokom projekcije njego- 
vih filmova, jer je on pored svojih, često puštao i filmove drugih autóra. Na pojedinim kompozicijama 
istaknut je dátum nastanka, ali se kod većine on može samo pretpostaviti.

Klavirske kompozicije

Véé i sami nazivi klavirskih dela upućuju na njihov karakter. Ako uzmemo u obzir istorijski trenu- 
tak njihova nastanka, kao i tada aktuelna zbivanja, naslovi nas nimalo neće iznenaditi.

1. Lied ohne Worte (Pesma bez reči)
2. Ungarischer Marsch (Mađarska koračnica)
3. Türkischer Marsch (Turska koračnica)
4. Bulgarischer Marsch (Bugarska koračnica)
5. Durch Kampf zum Sieg (Borbom do pobede)
6. Elisabeth (Eržebet)

Dela za klavir pisao je u forrni dvodelnih, trodelnih ili složenih pesama, kője su uglavnom imale 
kratak uvod i kodu. Kompoziciona tehnika i harmonski jezik su mu jednostavni: u svom radu sledi
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hangszerekről és azok alkalmazásáról is igyekezett mindent megtudni, hiszen ő maga hangszerelte 
katonazenekarra írt darabjait. Egyes indulói több változatban, vagyis különböző zenekari összeállítá
sokra vannak hangszerelve, feltehetően azért, mert alkalmanként különböző összetételű zenekar állt 
rendelkezésére.

Főleg zongoraműveket komponált. Minden bizonnyal erre mutatkozott legnagyobb igény, hiszen a 
kisebb helységekben a zongorista alkalmazása volt a legcélszerűbb. Egyszerű zenei mondanivalóját kis 
zenei formákba öntötte. Nem tartott ugyan lépést a korabeli zenei irányzatokkal -  a zeneszerzést nem 
is főfoglalkozásnak szánta - ,  de kéziratai világosan bizonyítják a zenei alapismereteket és a harmóniai 
tisztánlátást. Különösen szembeötlő szép, kiforrott hangjegyírása. Kéziratait forgatva kísérni tudjuk al
kotótevékenységét az első próbálkozásoktól a többször is átdolgozott, kész művekig.

Hála megőrzött kéziratainak, a könyv mellékletében található DVD-ről meghallgathatjuk Lifka 
Sándor néhány kompozícióját, és így alkalmunk nyílik betekintést nyerni tevékenységének ebbe a ré
szébe is. Nem tudjuk, hogy a saját dokumentumfilmjei vagy mások filmjei alatt szólaltak-e meg ezek a 
zeneművek. Egyes kompozíciókon fel van tüntetve keletkezésük dátuma, de a legtöbb mű esetében csak 
következtethetni lehet a keletkezés időpontjára.

Zongoradarabok

Már a zongoraművek címe is utal a darabok jellegére. Ha figyelembe vesszük a történelmi idő
szakot, amelyben keletkeztek, valamint az éppen aktuális eseményeket, a címek korántsem meglepőek.

1. Lied ohne Worte (Dal szöveg nélkül)
2. Ungarischer Marsch (Magyar induló)
3. Türkischer Marsch (Török induló)
4. Bulgarischer Marsch (Bolgár induló)
5. Durch Kampf zum Sieg (Harccal a győzelemért)
6. Elisabeth (Erzsébet)

Zongoradarabjai formailag a két- vagy háromrészes, illetve az összetett dalforma kereteiben mozog
nak. Többnyire rövid bevezetőt és esetenként kódát is tartalmaznak. Kompozíciós technikájuk és harmó- 
nianyelvezetük egyszerű: a zenei klasszicizmus alapelveit követi. Célja a film tartalmának kiemelése, a
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osnovna načela muzičkog klasicizma. Glavni cilj mu ni u kom slučaju nije samostalno kompozitorsko 
stvaralaštvo, nego isticanje sadržaja filma i intenziviranje doživljaja posmatranog prizora.

Pošto je sam svirao na violini, nije ni mogao u dovoljnoj meri da poznaje klavir i njegovu tehniku, 
tako ni ova dela nisu izričito pijanistična. Jednostavne muzičke forme njegovih kompozicija ne iziskuju 
primenu ozbiljnije, složenije kompozitorske tehnike. Pa ipák, tamo gde je ambijent dela to iziskivao, 
prema svom najboljem umeću, nastojao je da muzički jezik svog izraza učini što zanimljivijim.

Prosto je bio opčinjen traganjem za novim muzičkim temama i njihovim zapisivanjem. Imao je 
posebnu svesku u kojem su se nalazile samo teme za koračnice, međutim, i po marginama pojedinih 
klavirskih dela ili poluokončanih radova, možemo naći usput pribeležene teme.

Da kažemo nekoliko reči o samim delima.

1. Lied ohne Worte (Pesma bez reči)
Što se tiče oblika, to je jednostavna trodelna pesma čiji se harmonski jezik kreće samo u okviru 

glavnih stupnjeva tonaliteta. U ovom minijatumom delu dosta je upadljiva postavka akordske pratnje: 
školski pravilna, ali povremeno u položaju netipičnom za klavirsku primenu. Gledajući u ovom svetlu, 
možemo zaključiti da je reč o jednom od autorovih najranijih dela.

Početne motive oba dela navodimo i u notnom obliku.
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2. Ungarischer Marsch (Mađarska koračnica)
Svojom Mađarskom koračnicom A. Lifka je po svoj prilici imao nameru da podseti na atmosferu 

uzvišenosti starih vojničkih plesova (verbunkosa), koji su se izvodili prilikom vrbovanja vojnika. Melo-
dijom i ritmom jednako je želeo da evocira štimung mađarske muzike. U njoj možemo da prepoznamo 
fine ukrasne elemente karakteristične za nju.



látvány élményének fokozása és semmi esetre sem maga az önálló zeneszerzői alkotótevékenység.
Mivel ő maga hegedűn játszott, nem ismerhette eléggé a zongorát és annak technikáját, így ezek 

a darabok nem kimondottan pianisztikusak. Egyszerű zenei formákba öntött darabjaihoz nincs szükség 
összetettebb zeneszerzői technikák alkalmazására. Mégis, ahol a mű hangulata megkívánta, legjobb 
tudása szerint igyekezett művei zenei nyelvezetét minél érdekesebbé tenni.

Szinte megszállottan kereste és jegyezte fel az új zenei témákat. Volt egy külön füzete, amelyben 
kizárólag indulótémák szerepeltek. De egyes zongoraművek vagy félkész művek margóján is sebtében 
feljegyzett témákra bukkanunk.

Szóljunk most néhány szót magukról a művekről.

1. Lied ohne Worte (Dal szöveg nélkül)
Egyszerű, háromrészes dalforma, melynek harmóniai nyelvezete csak a föfokok keretében mozog. 

Ebben a kis műben még elég szembetűnő a kíséret akkordfelállításának szabályos, de nem zongoraszerű 
alkalmazása. Ilyen megvilágításba helyezve azt a következtetést vonhatjuk le, hogy egy korai művéről 
lehet szó.

Idézzük kottaképben is a két rész kezdőmotívumát:
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2. Ungarischer Marsch (Magyar induló)
Talán leginkább a régi, hősies erőt sugárzó és a katonai toborzókon játszott verbunkosok han

gulatát idézi Magyar indulójában Lifka Sándor. Dallamával és ritmikájával egyaránt a magyar zene 
kedélyvilágát szeretné feleleveníteni. Megtalálhatjuk benne a magyar népzenére oly jellemző apró dí
szítőhangokat is.



Vodeće melodije u delovima koračnice koji dočaravaju utisak dobrog raspoloženja odzvanjaju u 
srednjem i višem registru, dók je segmente koji treba da dočaraju herojstvo, autor smestio u niskom 
registru instrumenta.

3. Türkischer Marsch (Turski marš)
Po svojoj formi, to je složena pesma i počinje kratkim uvodnim delom. Autor je već izborom počet- 

nog tonaliteta želeo da istakne orijentalistički prizvuk dela. Bez obzira na okolnost da je reč o koračnici 
koja iziskuje snažniji zvuk, on se opredelio za meki molski tonalitet.

Harmonski jezik dela sada je već nešto bogatiji. Mestimično se, u deonici leve ruke, javljaju i 
prolazni tonovi karakteristični za koračnice. Akordski obrtaji (u pratnji leve ruke) već mnogo više od- 
govaraju klavirskom izvođenju. Oktave Lifka upotrebljava svesno, s namerom pojačavanja osnovne 
melodije i radi postizanja jačeg zvuka.

4. Bulgarischer Marsch (Bugarska koračnica)
Svoju muzičku misao i ovaj put postavlja u okvire odgovarajuće muzičke forme, uobičajene za korač- 

nice. Kao što je najčešće karakteristično za ovu vrstu muzike, delo počinje snažnim uvodom. Melodijska 
linija se javlja naizmenično u različitim registrima instrumenta formirajući dijalog. Autor ovde hrabrije 
upotrebljava i hromatiku, a na pojedinim mestima primenjuje neuobičajene harmonske obrte.

5. Durch Kampf zum Sieg (Borbom do pobede)
Ova kompozicija vemo odražava patriotska osećanja Lifke. Energičan uvodni deo poziva u borbu. 

Početni deo koračnice je donekle uzdržan, ali tu i tamo daje se naslutiti snažno uzbuđenje nalik raspolo- 
ženju u kojem sazreva ubeđenje da za istinu vredi krenuti u boj. Svoje uskovitlane misli oživljava lagano 
nadirućim, pa naglo opadajućim dinamičkim senčenjima, stepen svojih izliva osećanja pak upotrebom 
kreščenda, a kulminaciju osećanja izražava melodijom u usponu ojačanom oktavama.

Smelije koristi hromatiku, i riznica harmonskih sredstava mu je bogatija.

6. Elisabeth (Valse lento)
Ovaj romantičan, lagani valcer, Lifka je posvetio voljenoj supruzi Eržebet, kao rođendanski po

klon. Delo je datirano 7. maja 1940. godine.
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Az induló kedélyességet sugárzó részeinek dallama a zongora közép- és magasabb fekvésében 
szólal meg, a hősiességet felidéző részletek szólama viszont mély fekvésű.

3. Türkischer Marsch (Török induló)
Formáját tekintve összetett dalforma, rövid bevezető résszel. Már a kezdő hangnem megválasz

tásával szerette volna kiemelni a mű orientalisztikus hangulatát a szerző, mert habár indulóról van szó
-  amely keményebb hangzást feltételez - ,  ő lágy, moll hangnemet választott.

A mű harmóniai nyelvezete már gazdagabb. Helyenként -  a bal kéz szólamában -  az indulókra oly 
jellemző átmeneti hangok is megjelennek. Akkordmegfordításai (a bal kéz kíséretében) már sokkal zon- 
goraszerűbbek. Tudatosan használja az oktávokat a vezető dallam megerősítésére és az erősebb hangzás 
elérésére.

4. Bulgarischer Marsch (Bolgár induló)
Az indulóknak megfelelő dalforma keretébe van helyezve a zenei mondanivaló. Mint ahogy álta

lában erre a műfajra jellemző, energikus bevezetővel kezdődik a mű. A dallamvonal felváltva jelenik 
meg a hangszer különböző fekvéseiben, mintegy párbeszédet alkotva. Itt már bátrabban használja Lifka 
a kromatikát is, egyes helyeken pedig szokatlan harmóniai fordulatokat alkalmaz.

5. Durch Kampf zum Sieg (Harccal a győzelemért)
Ez a mű híven tükrözi Lifka hazafias érzelmeit. Erőteljes bevezető része harcra szólít.
Maga az induló első része visszafogott, de néha-néha előretörő indulatokat sejtet, mint amikor 

valakiben érlelődik a meggyőződés, hogy harcba kell szállni az igazságért. Kavargó gondolatait a 
lassan feltörő, majd hirtelen visszazuhanó dinamikai árnyalásokkal eleveníti meg. Az érzelemkitö
rés folyamatát crescendókkal, az érzelem tetőfokát a magasba kapaszkodó oktávokkal megerősített 
dallammal ábrázolja. Harmóniai eszköztára is gazdagabb, és ezúttal is merészebben használja a 
kromatikát.

6. Elisabeth (Valse lento)
Szeretett feleségének, Erzsébetnek ajánlotta ezt a romantikus, lassú keringőt, születésnapi ajándék

ként. A mű keltezése: 1940. május 7.
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Po forrni podseća na bečke valcere Johana Štrausa. Počinje kratkim uvodom a sastavljeno je iz tri 
dela pisana u raznim tonalitetima, radi dočaravanja različitih raspoloženja. Delovi se razlikuju čak i po 
naznakama tempa i osnovne dinamike.

Pogledajmo početne motive pomenutih delova:

a) C-dur

b) F-dur

c) B-dur

Dela komponovana za duvački orkestar

Kao što je već rečeno, filmske projekcije često su pratili duvački sastavi. Tri koračnice kője možemo 
čuti na priloženom DVD-u (Marsch Op. 1, Marsch Op. 2 i Marsch Op. 3) tipični su predstavnici stila 
duvačkih orkestara. U njihovoj današnjoj izvedbi po svoj prilici ima odstupanja u odnosu na kompozito- 
rovu zamisao (pojedini instrumenti se više ne upotrebljavaju), pa ipák, slušajući ih, možemo steći mnogo 
jasniju sliku o Lifkinim muzičkim namerama. Interesantno je napomenuti da prva koračnica (Marsch 
Op. 1) postoji i u drugom aranžmanu i to namenjenom gudačkom orkestru, što dokazuje pretpostavku da 
se Lifka prilagođavao prilikama i datim okolnostima. Prirediti növi aranžman za muzičko delo nije mali 
posao, samim tim što je svaka prerada (svaka partitúra i svaka orkestarska deonica) pisana rukom. Može 
se pretpostaviti da je ponekad nalazio pomoć za prepisivanje, međutim, veći deo posla obavljao je sam.

Teme za svoje koračnice autor je birao s izuzetnom pažnjom. One su vrlo karakteristične. Ima u 
njima zaleta, snage, herojske uzvišenosti, ponekad mekoće i melanholije, ali i vesele lakoće. Aranžmani 
koračnica takođe su duhoviti i puni novih ideja. Grupe instrumenata često oglašavaju teme deleći ih me- 
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Formailag J. Strauss bécsi keringőire emlékeztet. Rövid bevezetővel indul, és három különböző 
hangulatú, különböző hangnemben írt részből tevődik össze. A részeknek a tempója és az alapdinami
kája is különbözik.

A kezdőmotívumok:

Valse lento

a) C-dúr

b) F-dúr

c) B-dúr

P

Vivő

/

Poco lento

Fúvószenekarra írt művek

Mint már említettük, a filmelőadásokat gyakran fúvószenekarok kísérték. A DVD-n megszólaló 
három induló (Marsch Op. 1, Marsch Op. 2 és Marsch Op. 3) a tipikus fúvószenekari stílust képviseli. 
Hangzásuk feltehetően némileg eltér az eredeti elképzeléstől, egyes hangszerek ugyanis ma már nem 
használatosak. Meghallgatva őket sokkal világosabb képet tudunk alkotni a szerző zenei elképzeléseiről. 
Érdekes megemlíteni, hogy az első induló (Marsch Op. 1) megtalálható egy másik hangszerelésben 
is, mégpedig vonószenekarra írottban. Ez is igazolja azt a feltételezésünket, hogy Lifka az alkalomhoz, 
az adott körülményekhez igazodott. Újrahangszerelni egy művet nem kis munka, hiszen minden átirat, 
minden partitúra és zenekari szólam kézzel van írva. Néha-néha valószínűleg akadt segítsége a másolás
hoz, de a munka oroszlánrészét ő maga végezte.

Az indulók témáit nagy affinitással válogatta meg, és igen jellegzetesek. Van bennük lendület, erő, 
néha lágyság, melankólia és könnyedség is. Maga a hangszerelés is nagyon ötletes: a hangszercsoportok 
gyakran megosztják egymás közt a téma megszólaltatását, mintha csak kérdés -  felelet játékot játszaná-
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đusobno, stvarajući dojam igre pitanja i odgovora, ili naprosto razgovora. Nije isključeno da je prilikom 
aranžiranja, dobijao pomoć od dirigenata tadašnjih duvačkih orkestara.

Nemamo podataka o tome, kada su ova dela, pre ove naše izvedbe, poslednji put predstavljena 
publici ali, imajući u vidu muzičku literaturu posvećenu duvačkim instrumentima, ona i danas mogu da 
izdrže probu vremena.

Druga dela

Među autorovim rukopisima naišli smo i na dva kratka Preludijuma.
Prvi je nesumnjivo komponovao s namerom da posluži kao studija za dela crkvenog karaktéra i cilj 

műje bio da se usavrši u višeglasnoj, polifonoj tehnici. Drugi A-dur Preludijum nastao je 25. V I1911. To 
je delo manjeg obima, rađeno tehnikom imitacije i u njemu se mogu razlikovati dva odvojena dela različi- 
tog karaktéra. Prvi je komponovan u 4/4 a drugi u 3/4 taktu. Polifoni karakter upućuje na to da je kompo- 
zicija verovatno namenjena za orgulje, eventualno za izvođenje na klaviru uz filmove sakralnog karaktéra.

U kratkom delu Die Donauwacht (Dunavska straža), autor je sa naznakom Andante maestoso 
(lagano, svečano), uputio na način izvedbe, što nesumnjivo ukazuje na okolnost koliko mu je mnogo 
značilo da njegova zamisao bude dobro shvaćena. Delo je pisao za instrument sa dirkama, za orgulje 
(harmonijum) ili za klavir. Uprkos jednostavnom harmonskom jeziku, delo zrači herojstvom i snagom.

Među rukopisima nalazi se i mala kompozicija pod naslovom Kobold. Može se pretpostaviti da je 
pisana za violinu, međutim, pošto nije pronađena klavirska pratnja, nije izvesno da li ju je planirao za 
solo violinu ili je predvideo mogućnost improvizovane pratnje klaviriste (u to vreme improvizacija nija 
predstavljala ništa neobično).

Posle Drugog svetskog rata, Lifki se više nije ukazivala mogućnost da snima sopstvene filmove. 
Tada je iznova počeo sveobuhvatnije da se bavi komponovanjem. Ali muzika mu sada više nije pred
stavljala deo filmskog stvaralaštva, nego više mogućnost bekstva od stvamosti. Listajući po preostalim 
rukopisima, naišli smo na mnoge studije za manje ili veće kompozicije (uglavnom valceri, koračnice, a 
i jedan kapričo). Nije nam póznát razlog zbog kojeg ih nije završio. Možda nije imao dovoljno duhovne 
snage, samim tim što nije nazirao nikakav opipljivi cilj. S jedne strane, više se nije mogao baviti snima- 
njem filmova, a za njega su film i muzika predstavljali nerazdvojno jedinstvo, a s druge, bilo koliko daje 
nastojao usavršiti sebe, stručno znanje műje u domenu muzike ipák bilo nepotpuno, što gaje sprečavalo 
u stvaranju krupnijih, složenijih muzičkih dela.
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nak, vagy egyszerűen csak beszélgetnének egymással. Nem tartjuk kizártnak, hogy Lifka a hangszere
lésben igénybe vette az akkori fúvószenekarok karmestereinek segítségét is.

Nincsenek adataink arról, hogy ezek a művek a mostani előadásuk előtt mikor szólaltak meg leg
utóbb, de a fúvószenekarok zenei irodalmában ma is megállják a helyüket.

Egyéb művei

Kéziratai között rábukkantunk két kis Preludiumra is.
Az elsőt minden bizonnyal előtanulmánynak szánta egyházi jellegű művekhez, és a többszólamú, 

polifon technika elsajátítása volt a célja.
A másik (A-dur Praludium, keltezése: 1911. VI. 25.) imitációs technikával írt, kisméretű darab, 

két különálló, különböző karakterű résszel. Az első rész 4/4-es, a második 3/4-es ütemben van írva. 
Kontrapunktos jellege arra utal, hogy feltehetően orgonaműnek készült, esetleg -  zongorán előadva -  
szakrális hangulatú filmjelenetekhez.

A Die Donauwacht (Dunai őrség) című, kis darabon a szerző feltüntette az előadás jellegét is: 
Andante maestoso (Lassan, ünnepélyesen), ami arra utal, mennyire fontos volt neki, hogy megértsék 
elképzeléseit. Billentyűs hangszerre írta, tehát vagy orgonára (harmóniumra), vagy zongorára. Egyszerű 
harmóniai nyelvezete ellenére is hősiességet és erőt sugároz.

A kézirataok között található a Kobold című kis kompozíció is. Feltehetően hegedűre írta Lifka, 
de mivel nem található hozzá zongorakíséret, nem tudjuk, hogy szólóhegedűre tervezte-e, vagy esetleg 
a zongorista rögtönzött kíséretet hozzá. (A rögtönzés abban az időben nem volt szokatlan.)

A II. világháború után megszűnt Lifka számára a lehetőség saját filmek készítésére. Ekkor ismét 
többet foglalkozott zenével. Most már azonban nem a filmes alkotómunka részeként, inkább mene
dékként tekintett rá. Hátrahagyott kéziratait lapozgatva számos kisebb-nagyobb kompozíció vázlatára 
bukkantunk. Többnyire keringők, indulók és egy capriccio is található közöttük. Nem tudni, miért nem 
fejezte be őket. Talán nem volt elég lelki ereje hozzá, hiszen nem látott kézzel fogható célt maga előtt. 
Egyrészt nem foglalkozhatott tovább filmezéssel, és számára ez a két fogalom: film és zene elválaszt
hatatlanul kötődött egymáshoz. Másrészt zenei tudása -  bármennyire is igyekezett képezni magát -  hi
ányos volt, és ez akadályozta a nagyobb méretű, összetettebb zeneművek megírásában.

Lifka Sándor zenei tevékenységének jelentősége főleg abban van, hogy felismerte a filmvásznon 
megjelenített képek (események, tájak) és a zene kapcsolatát. Azt, hogy a zenében mekkora erő rejlik.
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Značaj muzičke delatnosti Lifke možemo videti uglavnom u tome što je prepoznao moguću vezu 
između muzike i slika (zbivanja, krajolika) predstavljenih na filmskom platnu. Bio je svestan moći koja 
se krije u muzici. Važnost ove spoznaje mogla bi nam postati jasnija ako bismo tokom trajanja pojedinih 
filmskih sekvenci isključili glas, pa bismo prizor pred sobom posmatrali kao nemi film, ili kad bismo 
umesto predviđene muzike, slušali neku drugu po sopstvenom izboru. Doživljaj bi, svakako, bio drukčiji.

Kontinuirano je radio na usavršavanju filma. Naročito ga je zanimala ideja razvijanja zvučnog 
filma. Pošto je, kao elektrotehničar, raspolagao potrebnim stručnim znanjem, pokušavao je da udruži 
filmski projektor sa gramofonom. Uz pomoć jedne naprave, ako i ne savršeno, ali već početkom 20. 
veka pošlo mu je za rukom da pripremi prvi ozvučeni film. Prema rečima savremenika, funkcionisao je 
skoro besprekomo. Interesantno je podsetiti, da se zvaničnim početkom zvučnog filma smatra muzičko 
ostvarenje Pevač džeza sa pevačem Alom Džolsonom (A1 Jolson) u glavnoj ulozi. Filmje napravljen u 
Americi i premijemo prikazan 23. oktobra 1927. godine.

Pihenés a Rogaška Slatina-i gyógyfürdőben (középen Lifka Sándor) 
Odmor u lekovitoj banji Rogaike Slatine (Aleksandar Lifka u sredini)
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E felismerés fontosságát talán úgy 
értenénk meg legjobban, ha egy- 
egy mai filmjelenet alatt kikap
csolnánk a hangot, és egy darabig 
némafilmként néznénk, vagy eset
leg valamilyen más, általunk vá
lasztott zenét hallgatnánk közben.
Az élmény más és más.

Lifka folyamatosan a film 
tökéletesítésén dolgozott. Főleg a 
hangosfilm ötlete foglalkoztatta.
Mivel -  villamossági technikus 
lévén -  volt hozzá kellő szaktu
dása, megpróbálta egybehangolni 
a filmvetítőt és a gramofont. Egy 
szerkezet segítségével, ha nem is 
tökéletesen, de sikerült neki már a 
20. század elején elkészíteni egy-
fajta hangosfilmet. Kortársai sze- Kedvenc karosszékében
rint szinte tökéletesen működött. Uomiljenojfotelji
Érdemes megjegyezni, hogy -  hi
vatalosan -  a hangosfilm kezdetének egy zenés alkotást tekintenek: A dzsesszénekes című filmet, A1 
Jolson énekessel a főszerepben. Amerikában készült, és bemutatója 1927. X. 23-án volt.
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K la r a  Š ifliš

Počeci snimanja filmova na našem podneblju
O vojvođanskim mađarskim filmskim autorima, o delima koja su stvarali, te o ars poetici kojom 

su bili rukovođeni u stvaranju znamo malo, uprkos tome što svi oni za sobom imaju značajan i bogat 
opus. O prošlosti i aktuelnim zbivanjima u pripremi vojvođanskih filmova ne postoji sveobuhvatna 
dokumentacija, mada bavljenje pomenutom umetnošću u našim krajevima može da se prati od davnina.

Na ovom podneblju Aleksandar Lifka bio je prvi koji je nabavio kameru i osnovao putujući bioskop, 
da bi njime obilazio gradove i prikazivao sopstvene filmove. Eme Bošnjak (Bosnyák Ernő) žrtvovao je 
kompletnu imovinuzarad pripreme jednogjedinog igranogfilma, medutim, i oni koji su došli posle pomenutih 
začetnika dobili su mnoge éminentne domaće i medunarodne nagrade. V ideó  tábor  pák organizovan u Topoli, 
postojao je kao jedinstveni pokret. Šta li može da bude razlog tome što je madarska nauka o kinematografiji 
u tolikoj meri zanemarila svoje značajne pionire, istrajnost, kvalitet i spremnost onih koji su došli posle njih 
s namerom da svetu progovore o izuzetnoj raznolikosti vojvodanskog intelektualnog života?

0 dokumentarnom filmu

Sa snagom delovanja slike ili izrečene reči susrećemo se svakodnevno. Različiti slojevi fikcionalnih 
ostvarenja i plastičnih, naturalističkih predstavljanja stvamosti u sociografskim ili dokumentamim 
filmovima, u jednakoj meri se doimaju senzibilnog gledaoca. Pri tóm, valja imati na umu da se utisak 
koji ostavljaju filmovi potonjeg žanra, uglavnom temelji na upotrebi neposrednih izražajnih sredstava, 
neretko na direktnom iskazivanju stvamih dijaloga i mogli bismo podsetiti na brojne primere iz istorije 
koji potvrduju da od težine izrečene reči i prikazane stvamosti često zazire i politika.

„ Poreklo dokumentarnogfilma možemo tražiti u nekadašnjim žurnalima, projektovanim neposredno 
pre prikazivanja filmova. To su zapravo filmovi koji progovaraju o stvarnim događajima i ljudima. Naziv 
samogžanra potiče odfrancuskog izraza documentaire, koji je  u svom izvornom obliku označavao pojam 
putopisnogfilma. Prema mišljenju mnogih filmskih estetičara, pravi dokumentarnifilm mora daprosledi 
i izvesne socijalne vrednosti, s namerom da doprinese poboljšanju društvene ili ekonomske situacije.

1 http:Au.wikipedia.org/wiki/Dokumentami film 28. V 2007. 
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Siflis Klára

A filmezés kezdetei vidékünkön
A vajdasági magyar filmalkotókról, munkásságukról, ars poeticájukról keveset tudni, jóllehet je

lentős és gazdag opust hoztak létre. Nincs átfogó dokumentációja a vajdasági filmkészítés múltjának és 
jelenének, pedig a filmezés vidékünkön a régmúlt időkbe nyúlik vissza.

Térségünkben elsőként Lifka Sándornak volt kamerája és vándormozija, melyben a kölcsönzött 
filmeken kívül a saját maga által készített (dokumentum)filmeket is bemutatta városról városra járva. 
Bosnyák Ernő az egész vagyonát egy játékfilm elkészítésére áldozta. A filmes úttörők utódai is számos 
rangos hazai és külföldi elismerést tudhatnak magukénak. A topolyai videotábor pedig térségünkben 
egyedülálló mozgalom volt.

Vajon miért mellőzött a magyar filmtudomány ilyen jeles úttörőket, ahogy nem méltányolta eléggé 
az utódok értékes, dacos kitartását, elszántságát sem, hogy a Vajdaság sokszínű szellemiségéről szólja
nak a világhoz?

A dokumentumfilmről

A kép vagy a kimondott szó erejével naponta szembesülünk. A fikciós alkotások és a szociogra
fikus, dokumentarista művek naturálisabb, szókimondóbb valóságfeltárása egyaránt megérinti az érzé
kenyebb lelkű nézőt. Csakhogy ez utóbbi műfaj filmjeinek hatása a sokkal közvetlenebb eszközökben, 
nemegyszer a direkt szókimondásban rejlik, és számos történelmi példát mondhatnánk arra, hogy ezek 
súlyától, a kimondott, bemutatott tények erejétől gyakran a politika is retteg.

,A  dokumentumfilm eredete afilmhíradókban gyökerezik Olyan tényeken alapulófilm, amely valós 
eseményekről és emberekről szól. A műfaj megnevezése a francia documentaire kifejezésből származik, 
amelyet eredetileg az útifilmek megnevezésére használtak. Sok esztéta szerint az igazi dokumentumfilm
nek tartalmaznia kell a szociális értékeket, azzal a céllal, hogy a társadalmi és gazdasági körülménye
ken javítani lehessen

„A dokumentumfilm a valóság alkotó megfogalmazása, és ennek vannak különböző műfajai. ”2

1 http:/hu.wikipedia.org/wiki/Dokumentumfilm 2007.V. 28
2 John Grierson -  kritikus, az angol dokumentumfilm-iskola megteremtője
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„Dokumentarni film predstavlja stvaralački pristup prikazivanju stvamosti i kao takav 
manifestuje se u nekoliko žanrova. ”2

„Dokumentarnifilm može se smatrati postupkom koji postoji od samog nastanka fiima i po mom 
ubeđenju njegovo značenje bi moglo biti mnogo bolje pokriveno kad bismo ga smatrali načinom 
razmišljanja. ”3

íz navedenih rečenica postaje očigledno da su žanr dokumentarnog fiima rázni stvaraoci tumačili 
na različite načine.

Stvaraoci uvek polaze od svojih opažaja u stvarnosti. Činjenice im služe za uopštavanja, za 
formiranje stavova, za vrednovanje. Upravo je to razlog što dokumentarne filmove bazirane na 
činjenicama -  kője svojim činjeničnim materijalom dokumentuju, dokazuju, ubeduju -  smatramo, 
u prvom redu, delima od posebnog uticaja. Pojave društvenog života oni prikazuju kroz činjenice, 
zbivanja, ljudska svedočenja o konfiiktima ili izjave koji utiču na zauzimanje stava, stvaranje 
zaključaka kod gledalaca, eventualno čak i na preduzimanje koraka. Uverenje stavaraoca može 
da bude sugerisano u prikrivenoj ili otvorenijoj forrni. Dešava se da odabrani činjenični materijal 
„govori sam za sebe” .

Šta je zapravo film koji komunicira sa stvarnošću? On ne predstavlja ništa više nego prikaz 
nekog detalja ili epizode iz prošlosti ili sadašnjosti na filmskom platnu. Postoji li za tako nečim 
uopšte realna potreba? Izgleda da ima umetnika koji podržavaju ovakav izraz, po svoj prilici iz 
razloga što im je jasno da svaki trenutak brzo iščezava, sećanje se zamagli, onaj koji se priseća ode 
u nepovrat, a stvamost može da bude ovekovečena samo onda kad se, na ovaj ili onaj način, tretira 
kao stvamost. U društvu i u ljudskom životu značajnu ulogu igra imaginacija, ali isto toliko značajnu
1 vemo prisećanje.

Polovina véka koja je otpočela godinom 1867, predstavljala je za čitavu Madarsku i južne 
teritorije pravo zlatno dóba. Tője period kad su naselja u evropskom smislu reči prerastala u gradove: 
počele su da niču impozantne javne zgrade, a kad su umetnici secesije počeli da traže svoje mesto 
pod suncem, u Subotici je zazvonio telefon, zasvetlela je električna sijalica, pokrenut je tramvajski 
saobraćaj, putujući bioskop Aleksandra Lifke projektovao je prvi pút svoje pokretne slike.

2 John Grierson -  kritičar, tvorac engleske škole dokumentarnog fiima
3 0  dokumentarnom filmu za okruglim stolom, Savez madarskih reditelja dokumetamih filmova (Magyar Dokumentumfilm-rendezők 

Egyesülete MADE), Montázs 2000 kiadó, str. 18. Eržebet Silađi (Szilágyi Erzsébet)
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„A dokumentumfilm a film születése óta létező módszer, én inkább úgy érzem, hogy sokkal jobban 
lefednénk a jelentését, ha azt mondom, hogy egy gondolkodási mód. ”3

A fentiekből kitűnik, hogy a dokumentumfilm műfaját sokan sokféleképpen fogalmazták meg.
Az alkotók mindig a valóság megfigyeléséből indulnak ki. A tények alapján általánosítanak, ítéle

tet mondanak, értékelnek. A tényeket tolmácsoló dokumentumfilmeket -  éppen azért, mivel tényanya
gukkal dokumentálni, azaz bizonyítani, meggyőzni akarnak -  elsődlegesen befolyásoló alkotásoknak 
tekintjük. Úgy mutatják be az élet jelenségeit, hogy a filmre rögzített tények, történések, emberi meg
nyilatkozások, konfliktusok következtetések levonására, állásfoglalásra, esetleg cselekvésre bírják a né
zőket. Az alkotó ítélete érvényesülhet leplezetlenül vagy burkoltabb formában. Olykor a kiválasztott 
tényanyag mintegy „önmagáért beszél”.

Mi is tehát a valóság-film? Nem több, mint a múlt vagy a jelen egy-egy valóságos szeletének, 
epizódjának megjelenítése a filmszalagon. Vajon kinek van rá szüksége? Úgy tűnik, akad néhány istá
polója, vélhetően azért, mert tudja, hogy a pillanat elszáll, az emlékezet megkopik, az emlékező eltűnik, 
a valóságot pedig csak addig lehet megragadni, amíg -  így vagy úgy -  még valóságként lehet gondolni 
rá. A társadalomban és az ember életében nagy szerepet játszik a képzelet, de ugyanúgy fontos a hű 
emlékezet is.

Az 1867-tel kezdődő fél évszázad egész Magyarország és a déli területek igazi aranykora volt. A 
városok ekkor váltak a szó európai értelmében várossá: impozáns középületek nőttek ki a földből, ami
kor a szecesszió művészei helyet követeltek maguknak a nap alatt, Szabadkán megcsörrent a telefon, 
elektromos izzó világított, megkezdődött a villamosközlekedés, megtartotta első mozgóképes előadását 
Lifka Sándor vándormozija.

A vándormozik időszaka és a filmezés megindulása (1896— 1910)

A kinematográfia története a Jugoszláv Szövetségi Köztársaságban 1896. június 6-án veszi kez
detét, amikor André Carre, a Lumiére testvérek képviselője a belgrádi Terazijén, az Aranykereszthez 
címzett kávéházban bemutatta azt a programot, amely szinte azonos volt a fél évvel korábban, Párizs
ban, az első filmbemutatón látottakkal. Ez volt egyúttal az első filmvetítés is a Balkánon. Feljegyezték 
azt is, hogy az első filmvetítéseket ugyanezen év novemberében Újvidéken is megtartották, majd pedig

3 Kerekasztalon a dokumentumfilm, Magyar Dokumentumfilm-rendezők Egyesülete (MADE) Budapest, 2004. Montázs 2000 
Kiadó, 18. o., Szilágyi Erzsébet
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Period putujućih bioskopa i početaksnimanja (1896— 1910)

U Saveznoj Republici Jugoslaviji istorijat kinematografije vezuje se za 6. juni 1896. godine, kad 
je Andre Kar (André Carre), predstavnik braće Limijer (Lumiére), u kafani K o d  z l a t n o g  k r st a  na 
Terazijama, prikazao program koji je bio identičan s pre šest meseci prikazanim u Parizu, na prvoj 
filmskoj premijeri. Tője ujedno bila i prva filmska projekcija na Balkanu. Postoje podaci na osnovu kojih 
znamo da je tokom novembra iste godine táj program prikazan i u Novom Sadu, a u maju sledeée godine,
1897, u Subotici. Najstariji sačuvani filmski materijal snimljen u Srbiji pripremljen je u Beogradu 1904. 
godine i prikazuje krunisanje Petra I Karađorđevića. Autori su počasni srpski konzul iz Šefilda Amold 
Mór Vilson (Amold Moore Wilson) i njegov snimatelj Frenk Storm Meteršo (Frank Storm Matershow).

Sve do 1900. godine, vlasnici putujućih bioskopa ljudi su iz inostranstva. U ovoj godini pridružuje 
im se Stojan Nanić iz Zaječara koji je ostao zapamćen kao „prvi srpski iluzionista” . Bioskopi koji se u 
neku ruku mogu smatrati stalnim, počinju da se javljaju oko 1905. godine, samim tim što se putujuóe 
družine mesecima zadržavaju u istim gradovima, ali nedeljno prikazuju po dva sasvim nova programa. 
Eme Bošnjak je bio medu prvima koji je 1906. otvorio stalni bioskop u Somboru, da bi tokom 1908. 
stalni bioskopi otvorili svoja vrata u Subotici i u cmogorskom gradu Cetinju.

Domaći pioniri kinematografije (1910— 1914)

Filmska produkcija predstavljala je svojevrsni izazov, naročito za vlasnike bioskopa, koji su nabavili 
kamere i ovekovečili, u prvom redu, aktuelne dogadaje. Tako je uradio i Eme Bošnjak, a na sličan nácin 
krenula je svojim putem i karijera drugog vojvodanskog pionira kinematografije Aleksandra Lifke. Nakon 
desetogodišnjeg putujućeg iskustva, 1911. godine on se nastanio u Subotici i svoje filmove je u prvom 
redu pripremao o različitim dogadajima kője je posle prikazivao kao svojevrsni filmski žumal.

Pošto je u to vreme teritorija Vojvodine bila u sastavu Austrougarske Monarhije, domaća proizvodnja filma 
počelaje u Beogradu gde je vlasnik restorana i bioskopa, koji je nosio naziv Kod Pariza, Svetozar Botorić, 1911. 
godine zajedno sa čiča Ilijom Stanojevićem, prvakom Narodnog pozorišta, osnovao Savez srpskih filmskih 
s n im a te l ja .  Iste godine pošlo im je za rukom da snime dva filma: Život i delo besmrtnog (nepobedivog) vođe 
Karađorđa, te UlrikCilei i Laslo Hunjadi (Ciliéi Ulrikés Hunyadi László), kao i dokumentarac Ciganska svadba.

U Srbiji uvučenoj u balkanske ratove, prestala je proizvodnja igranih filmova, medutim, snimani su 
i dalje dokumentami filmovi. U to dóba Đoka Bodganović, vlasnik bioskopa K a s in a , ovekovečio je na 
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a következő esztendőben, 1897 májusában Szabadkán is. A legrégebbről megőrzött, Szerbiában ké
szült filmanyag I. Karagyorgyevics Péter (Petar Karađorđević) király koronázásáról készült Belgrádban 
1904-ben. Az alkotók: Amold Moore Wilson sheffildi tiszteletbeli szerb konzul és felvételezője, Frank 
Storm Matershow.

Egészen 1900-ig külföldiek a vándormozik tulajdonosai, ebben az évben csatlakozik hozzájuk a 
zaječari Stojan Nanié, akit egyébként „az első szerb szemfényvesztőként” említenek. A félig-meddig 
állandó filmszínházak 1905 körül jelennek meg, a vándormozisok ugyanis hónapokig maradnak ugyan
abban a városban, de hetente két teljesen új műsort mutatnak be. Az elsők között, 1906-ban nyitotta meg 
állandó filmszínházát Zomborban Bosnyák Ernő, majd pedig 1908-ban állandó mozi nyílt Szabadkán és 
a montenegrói Cetinje városában is.

A kinematográfia hazai pionírjai (1910— 1914)

A filmgyártás nagy kihívás volt mindenekelőtt a mozitulajdonosok számára, akik filmfelvevő ka
merákat szereztek be és elsősorban az időszerű eseményeket rögzítették. így tett Bosnyák Ernő is, aki 
1906-ban megnyitotta állandó zombori filmszínházát. Hozzá hasonlóan indult a másik vajdasági filmes 
úttörő pályafutása is: Lifka Sándoré, aki egy teljes évtizednyi vádormozis karrier után, 1911-ben Sza
badkán telepedett le, és mindenekelőtt különböző eseményekről készítette filmjeit, amelyeket egyfajta 
előzetes történetekként mutatott be.

Mivel abban az időben a mai Vajdaság területe az Osztrák—Magyar Monarchiához tartozott, az 
igazi hazai filmgyártás Belgrádban kezdődött, amikor Svetozar Botorić, a Párizshoz címzett szálloda és 
filmszínház tulajdonosa 1911-ben -  Čiča Ilija Stanojeviótyel, a Nemzeti Színház egyik nagy színészével 
közösen -  megalakította a szerb filmkészítők egyesületét. Még abban az évben sikerült két játékfilmet 
felvenniük. Ezek: A halhatatlan Karađorđe vezér élete és cselekedetei meg Ciliéi Ulrik és Hunyadi 
László, valamint a Cigánylakodalom című dokumentumfilm.

A balkáni háborúkba sodródott Szerbiában megszűnt a játékfilmek gyártása, folytatódott viszont 
a dokumentumfilmeké. Abban az időben Đoka Bogdanovié, a Kasina mozi tulajdonosa a háborús ese
ményeket filmezte, s folytatta az I. világháború csatáinak megörökítését. Ezeket a felvételeket jórészt 
megőrizték. A felvételezők (operatőrök) között úttörőnek számít Slavko Jovanović.
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filmskoj traci ratna zbivanja, da bi kasnije na to nadovezao i prizore bitaka Prvog svetskog rata. Svi ovi 
snimci manje-više su ostali sačuvani. Među snimateljima (operaterima) za pionira važi Slavko Jovanović.

Prvi mađarski snimatelji našeg podneblja

Prvim dokumentamim filmskim ostvarenjem možemo smatrati delo Nanuk Eskim Roberta Dž. 
Flaertija (Róbert J. Flaherty), snimljeno 1921. godine jer ono poseduje sve komponente važne za 
ostvarenja öve umetnosti. Utvrdivanje perioda nastanka dokumentarnog fiima u Vojvodini vezuje se za 
pitanje samog aspekta sa kojeg se fenomen posmatra, samim tim što u trenucima nastanka pokretnih 
slika žanrovskog diferenciranja i kategorisanja još nije bilo. Razlike između onog što pokrivaju današnje 
definicije dokumetamog fiima i onog što se, u odredenom smislu reči, time može smatrati u periodu koji 
nazivamo herojskim dobom pomenute umetnosti, nimalo nisu male.

Za vreme herojskog dóba fiima, onda kad su firma Pate (Pathé), braća Limijer i drugi, načinili prve 
korake u oblasti izrade i proizvodnje pokretnih slika, uskoro je i nekoliko domaćih „filmadžija” počelo 
pokazivati interesovanje za sve ovo. Posmatrajući period u kojem su još francuski gostujući operateri i 
štabovi obilazili Istočnu Evropu, može se zaključiti da su već tada bili osetni pokušaji i primetna naklonost 
ka dokumentovanju. Sve to iz razloga što je prilikom otkrića izražajnih sredstava pokretnih slika i 
mogućnost njihovog prikazivanja u očima publike važilo za čudo tehničkog razvoja što gradanin Subotice 
koji se šeta po korzou ponovo može da vidi sebe projektovanog na platno. I tője zapravo dokumentovanje
-  svedočanstvo o jednom periodu, o jednoj situaciji, o slici vojvodanskih gradova u 1900. godini, o 
ambijen'.u ili različitim zbivanjima.Verovatno prema današnjim definicijama, sve ovo ne bi moglo biti 
obuhvaćeno pomenutim pojmom, ali bi se moglo smatrati pretečom dokumentarnog fiima. Da budem 
preciznija, priredivani su snimci kője bih ja okvalifikovala kao sasvim kratke dokumentame filmove.

Istorija kinematografije Jugosolavije subotičkog Aleksandra Lifku ne drži za svog prvog stvaraoca, 
uprkos tome što je on već 1900. snimao u mestu Gedele (Gödöllő), ali ni somborskog Emea Bošnjaka, 
koji je snimao 1909. Po pojedinim srpskim stručnim časopisima proslavlja se ime Miltona Manakija. 
Önje u makedonskom gradu Bitolju, koji je u to vreme pripadao Srbiji, 1911. snimio oproštajnu posetu 
turskog sultana. Drugi istoričari početkom jugoslovenske kinematografije tretiraju 6. jun 1896, dán kada 
je u Beogradu prikazan prvi film. Nije na odmet ukratko se upoznati s onim što na 95. strani petog toma 
Enciklopedije Jugoslavije4 piše ojugoslovenskom filmu:
4 Miroslav Krleža: Enciklopedija Jugoslavije, 1962, Jugoslovenski leksikografski zavod 

84



Tájunk első magyar filmesei

Az első dokumentumfilm-alkotásnak Róbert J. Flaherty Nanuk, az eszkimó (1921) című művét te
kinthetjük, mivel rendelkezik mindazokkal a komponensekkel, amelyeket nélkülözhetetlennek tartunk a 
filmalkotások szempontjából. Hogy Vajdaságban mióta beszélhetünk dokumentumfilmről, ez nézőpont 
kérdése, merthogy a mozgókép megjelenésének első éveiben a műfaji tagolódás vagy besorolás nem 
létezett. Mit nevezünk tulajdonképpen dokumentumfilmnek a mai definíciója szerint, és mit lehet bizo
nyos értelemben a film hőskorában dokumentumfilmnek nevezni? A két meghatározás között különbség 
van, nem is kis különbség.

A film hőskorának az éveiben, amikor Pathé, a Lumiére fivérek és mások megtették az első lépése
ket a mozgóképkészítés és filmgyártás terén, hamarosan ráhangolódott erre néhány itteni „filmember” 
is. Ezekben az években, amikor még francia vendégoperatőrök és vendégstábok járták Kelet-Európát, 
már érezhető a dokumentálásra való törekvés és hajlam. A mozgókép eszközeinek fölfedezése és a 
nézőnek való megmutatása ugyanis már erre vallott, s valóságos technikatörténeti csoda volt, hogy 
egy vászonra kivetítve viszontláthatta magát a korzón egy szabadkai polgár. Ez is tulajdonképpen do
kumentál: dokumentál egy kort, egy helyzetet, dokumentálja az 1900-as évek vajdasági városainak a 
képét, a hangulatát, a történéseit stb. A dokumentumfilm a mai meghatározásába nyilván nem igazán 
férne bele, de tulajdonképpen ez a dokumentumfilm őse. Valójában rövidke kis dokumentáló filmek 
voltak ezek.

A jugoszláv filmtörténet nem tartja első filmesének a szabadkai Lifka Sándort, pedig ő már 1900- 
ban forgatott Gödöllőn, de a zombori Bosnyák Ernőt sem, aki 1909-ben filmezett. Egyes szerb szak
könyvek Milton Manakit ünnepük, aki az akkor Szerbiához tartozó Macedóniában, Bitolában (1911- 
ben) filmre vette a török szultán búcsúlátogatását. Mások szerint pedig a jugoszláv kinematográfia kez
dete 1896. június 6-ára tehető, amikor Belgrádban megtartották az első filmbemutatót.

Tekintsük át röviden, mit mond a Jugoszláv enciklopédia4 (Enciklopedija Jugoslavije) ötödik köte
tének 95. oldalán a jugoszláv filmről:

1896: Az első filmbemutatók Belgrádban, Zágrábban és Ljubljanában.
1898: Lumiére-ék utazó csoportja Opatijában vihart, Ljubljanában tájat vett fel szalagra.
1903: Stanislav Novorita riportot készít a francia Pathé cégnek.

4 Miroslav KRLEŽA: Enciklopedija Jugoslavije, 1962. Jugoslovenski leksikografski zavod
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1896. Prve premijere filmova u Beogradu, Zagrebu i Ljubljani.
1898. Putujuća ekipa Limijerovih snimila je na traku Vihor u Opatiji i Pejzaž u Ljubljani.
1903. Stanislav Novorita pripremio je reportažu za francusku firmu Pate.
1904. Jedan engleski operater pripremio je film o krunisanju kralja Petra.
1905. Milton Manaki snima u blizini Bitolja
1906. Otvoren je prvi bioskop u Beogradu.
1911. Milton Manaki ovekovečio je sultanov dolazak u Bitolj.
Aleksandar Lifka se u leksikonu spominje kao jedan od operatera izmedu dva rata, uz imena 

Stanislava Novorite, Emea Bošnjaka i Metodija Madure.
Miltona Manakija iz Bitolja istorija filma spominje kao tvorca prve jugoslovenske filmske trake 

samim tim što je 1905. kupio kameru i snimao scene iz života. Te kocke su, medutim, nedostupne. 
Jedino postoji pomenuta traka snimljena o dolasku sultana u Bitolj, koja je nastala 1911. godine.

Što se Aleksandra Lifke tiče, znamo da je kameru nabavio 1900. i s njom u mestu Gedele snimao 
Jožefa Ferenca. To u biti nije jugoslovenski film, mada se može smatrati da ga je snimio Jugosloven. 
Aleksandar Lifka nastanio se u Subotici i još je u staroj Jugoslaviji primio jugoslovensko državljanstvo. 
Znamo da je Lifka od 1901. posećivao naše krajeve i svuda je, pripremao trake, prema sopstvenim 
rečima, ne zbog fotografisanja, nego s namerom prikazivanja, dakle, planski je snimao filmove a ne 
izradivao fotografije. Sem pomenutog, znamo i to da je 1904, dakle godinu dana pre Manakijeve prve 
kamere, kupio novu kameru. Jasno je da ju je kupio zato da bi snimao filmove.

Napokon, Lifka je za svoje filmove prve nagrade dobio 1907, prema tome, na osnovu zdravog 
razuma, mora biti jasno da ih je snimio pre te godine. Mi medutim, prvu integralnu traku nalazimo kod 
Miltona Manakija, koju je on 1911. snimio o sultanu.

Imajući sve ovo u vidu, makar i posrednim putem, može se dokazati da prvi jugoslovenski 
filmadžija, čovek koji je svesno snimao filmove radi projektovanja, nije niko drugi no Aleksandar Lifka.

I Lifka i Bošnjak doživeli su uhodavanje novog, četvrtog sistema, u kojem je -  čak i ako ne svesno
-  nastavio da se sanja vojvođanski san o filmu, nešto sasvim novo, njihova sasvim različita ali krajnje 
odvažna i istrajna rešenost da pred svetom progovore o raznolikoj intelektualnoj atmosferi u Vojvodini. 
Nažalost ni jedan od njih nije dobio pravo društveno priznanje. Umesto tóga živeli su gorkim životom 
siromašnih usamljenika. Tője bio ujedno i način na koji su nas napustili zauvek.
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1904: Egy angol operatőr filmet készít Péter király koronázásáról.
1905: Milton Manaki Bitola környékén filmez.
1906: Megnyílik az első állandó mozi Belgrádban.
1911: Milton Manaki filmre veszi a szultán érkezését Bitolába.
A lexikon Lifka Sándort a két háború közötti idők operatőrei között említi Stanislav Novorita, 

Bosnyák Ernő és Metód Madura társaságában.
Afilmtörténet a bitolai Milton Manakiban tiszteli az első jugoszláv filmszalag készítőjét, mégpedig 

annak alapján, hogy 1905-ben kamerát vásárolt, és fölvételeket készített az életről. Ezek a kockák azon
ban hozzáférhetetlenek. Egyedül hozzáférhető a szultán Bitolába érkezését tartalmazó szalag, amely 
viszont 1911-ben készült.

Lifka Sándorról tudjuk, hogy 1900-ban vett kamerát, Gödöllőn filmezte Ferenc Józsefet. Ez nem 
tekinthető jugoszláv filmnek, noha mégis úgy vehető, hogy jugoszláv ember készítette, hiszen Lifka 
Sándor Szabadkán telepedett le, utódállamban tehát, s még a régi Jugoszláviában felvette a jugoszláv 
állampolgárságot. Azt is tudjuk, hogy Lifka Sándor 1901 óta a mi tájainkat látogatja, a maga állítása sze
rint mindenütt készített bemutatásra és nem fényképkészítés céljaira szalagot, tehát tudatosan filmezett 
és nem fényképezett. Azt is tudjuk, hogy 1904-ben, tehát Manaki első megvásárolt kamerája előtt egy 
évvel, új kamerát vett, s vajon megint csak minek vette volna, ha nem azért, hogy filmezzen.

Végül Lifka Sándor filmjeiért az első díjakat 1907-ben kapta, tehát a szalagokat minden logika 
szerint 1907 előtt kellett készítenie. Mi viszont az első teljes, integrális szalagot a Milton Manakiében 
tiszteljük, amelyet ő a szultánról 1911-ben forgatott.

Ha tehát közvetve is, mégis bizonyítható: Jugoszlávia első filmese, olyan embere, aki tudatosan, 
vetítés céljaira készített filmet, nem más, mint a szabadkai Lifka Sándor volt.

Lifka és Bosnyák is megélték egy negyedik rendszer beindulását is, melyben -  ha nem is tudatosan
-  folytatódott a vajdasági filmálom, egy másság, kettőjük különböző, de rendkívül értékes, dacos ki
tartása és az elszántság, hogy Vajdaság sokszínű szellemiségéről szóljanak a világhoz. Sajnos, egyikük 
sem kapta meg az igazi szakmai és társadalmi elismerést, ehelyett a szegény magányosok életét élték, 
így távoztak közülünk.
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Epizódé iz dokumentarnih filmova Aleksandra Lifke

Lifka Sándor (balról) a Pallas mozi előtt A Bácska labdarugópálya bejárata
Aleksandar Lifka (levő) pred bioskopom Palas Ulaz u nogometno igralište Bačke

A Bácska labdarugópálya páholya 
Loza nogometnog igrališta Bačke

Érkeznek a szurkolók a mérkőzésre 
Navijaá stizu na utakmicu
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Kockák Lifka Sándor dokumentumfilmjeiből

Hívők a pravoszláv templom előtt Úrnapi körmenet a két világháború közötti Szabadkán
Vernici pred pravoslavnom crkvom Povorka na Telovo u Subotici između dva svetska rata

Korabeli szerb katonák 
Srpski vojnici iz Lifkinih vremena

Az egykori férfifürdő, ami leégett 
Nekadašnje muško kupatilo kojeje izgorelo

89



Plemeniti sin Monarhije
Sećanja usvojene kćeri porodice Lifka -  Edité Sabo Evetović

Otkada sam pročitala knjigu Janoša Brenera (Brenner János) koja otkriva podatke o delu Alek- 
sandra Lifke, od tog trenutka znatiželja mi ne daje mira. Interesuje me kakav li je ovaj čovek izuzetnih 
zasluga mogao da bude u svom privatnom životu i kakva li je bila njegova supruga. Pored prikazivanja 
filmova, uz kője se prosvećivala ne samo njegova uža zajednica, već skoro cela Srednja Evropa, uprkos 
svojoj skrhanoj karijeri, on je smogao dovoljno snage i odlučnosti da usvoji vojnu siročad: dve sestre. O 
svemu ovome želela sam da saznam što više, uz prisećanje njegove pastorke Edite (rođ. Szabó) Eveto- 
vić, i uz malo arhivskog istraživanja.

Prema porodičnom usmenom predanju, Aleksandar Lifka, „srednjoevropski začetnik i prosvetitelj 
kinematografije” zbog svojih lutanja oženio se kasno, tek 1920., kada je imao četrdeset godina. S dva- 
naest godina mlađom Eržebet Bek vezivali su ga zajedničko interesovanje, odnosno uspešan zajednički 
rád. „Ona mije bila pravi saveznik u poslu” -  piše u svojim memoarima pionir evropskog filma.

Stasit, elegantan gospodin finih manira, pošto je u Subotici, na području Austrougarske, 13. ok- 
tobra 1911. pušten u rád njegov prvootvoreni kameni bioskop, otišao je u redakciju dnevnih novina 
Bácskai Hírlap da préda oglas. Tamo je naišao na šarmantnu službenicu, Eržebet Bek (Beck Erzsébet), 
koja je dobro govorila nemački, imala je diplomu o završenoj ekonomskoj školi, i povrh svega bila 
je vrlo pismena. Nagovorio ju je da prede na rád kod njega. Jelisaveta je poticala iz imućne jevrejske 
zemljoposedničke i trgovačke porodice, pa se njeni roditelji baš nisu obradovali budućem neozbiljnom 
poslu, koji bi njihovoj kćeri mogao naneti čak i uvrede od strane neotesane publike. Srećom, njen otac, 
zainteresovan za nőve tehničke izume, na kraju se pomirio sa željom svoje ćerke, prihvativši uz sve i 
obavezu da je svakodnevno dočekuje posle radnog vremena i da je prati kući. U pismu namenjenom 
uredniku Radija Košut (Kossuth rádió) iz Budimpešte, Jelisaveta se 1977. godine priseća svog rada 
ovakvim rečima: -  Posle završene ekonomske škole postala sam službenica uredništva novina Bácskai 
Hírlap. Tu sam imala prilike upoznaíi Gezu Donija (Gyóni Géza), Zoltana Šomljoa (Somlyó Zoltán), 
Adorjana Stelu (Stella Adorján), koji su bili spoljašnji ili unutrašnji saradnici redakcije. Nakon tóga u 
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Farkas Zsuzsa

A Monarchia széplelkű fia
Lifkáék nevelt lánya, dr. Evetovityné Szabó Edit emlékezik

Amióta elolvastam Brenner János Lifka 
Sándorról szóló, tényfeltáró könyvét, azóta fur
dal a kíváncsiság: milyen is volt ez a nagyérde
mű ember (s milyen volt a felesége) a magán
életében. Milyen volt az az alkotó, aki fontos
-  nemcsak a szűkebb közösséget, hanem majd
hogynem az egész Közép-Európát érintő -  tény
kedése mellett s derékba tört karrierje ellenére 
talált még magában annyi erőt és eltökéltséget, 
hogy örökbe fogadjon egy hadiárva testvérpárt 
is. Ennek igyekeztem utánajárni neveltlányuk, 
dr. Evetovityné Szabó Edit visszaemlékezései, a 
családi dokumentumok és némi levéltári kutatás 
alapján.

A családi szájhagyomány szerint „a kine- 
matográfia közép-európai megismertetőjét” , a 
vándormozis foglalkozása miatt csak későn -  
negyvenévesen -  házasodott Lifka Sándort és a 
nála tizenkét évvel fiatalabb Beck Erzsébetet az 
azonos érdeklődési kör, a munka hozta össze. „Erzsébet volt az én igazi szövetségesem a munkában” -  
írja német nyelvű visszaemlékezésében az európai film úttörője.

A szép szál, elegáns, finom modorú úriember -  miután az Osztrák—Magyar Monarchia területén 
Szabadkán elsőnek (1911. október 13-án) megnyitott kőmoziját már két éve működtette -  elment egyszer 
a Bácskai Hírlap szerkesztőségébe meghirdetni a moziműsorát, s ott találta a németül is jól beszélő, ke-

Dr. Evetovityné Szabó Edit 
Gospoda Edita Sabo Evetovié (Foto: Žuža Farkas)



B io s k o p u  L if k a  dobila sam knjigovodstvene zadatke, a naj- 
više sam dobila uputstva za sastavljenje tekstova za oglase, 
odnosno nalepnice, reklame, kao i za pisanje filmske kritike 
na madarskom jeziku.

Pošto sam bila ozbiljni poznavalac, bolje rečeno čita- 
lac, tada objavljene nemačke, francuske, engleske i američ- 
ke moderne, ne spominjući klasike kője sam čitala n vreme- 
nima ostavljenim iza sebe -  zadatak je  bio lak. "

Ovu plodonosnu saradnju prekinuo je Prvi svetski rat: 
Aleks, kako su ga zvali u porodici, bio je pozvan u vojsku. 
(Poslali su ga u Galiciju, a nakon ranjavanja u Beč, gde po- 
staje član redakcije novina Filmkriegs Presse. Posle ovoga 
radio je kao snimatelj u Badenu kod Generalštaba.)

Gospođica Eržebet ostala je sama s Emestinom Lifka, 
Aleksandrovom majkom, „ženom kraljevske lepote”, koju 
je sin naprosto obožavao. Pored tóga što je bioskopsku fir- 
mu vodila s izvanrednim osećajem, Eržebet se savesno bri- 
nula i o majci svoga poslodavca. Aleks se u Suboticu vratio 
1918, posle četiri godine, i s velikom radošću konstatovao 
da su te dve snalažljive žene modemizovale i snabdele bio

skop novim, savremenim masinama, kao i činjenicu da medu njima vlada potpuna harmonija.
Ovo je toliko podstaklo zadrtog samca da je pred kraj 1920. sa svojom vemom saradnicom stao 

pred oltár.
íz ovog braka rodilo se jedno jedino dete, devojčica koja je živela kratko. U godinama kője su usle- 

dile, óva dva veličanstvena čoveka posvetila su se isključivo poslu. „Od 1914. do 1920. godine, ali i ka
snije, sve do 1933. Bioskop Lifku vodila sam potpuno sama,” piše Jelisaveta u pomenutom pismu. „Moj 
muz se bavio pozajmljivanjem filmova, projektorima i snimanjem (dokumentamih filmova -  op. a.). 
Lično sam poznavala mnogo glumaca i režisera koji su nastupali kod nas, Vilmu Medasai (Medjaszai 
Vilma), Ernea Kiralja (Király Ernő), Juciku Labaš (Lábas Juci) koja je  bila Subotičanka, Alfreda Dešija 
(Déesi Alfréd), članove Kerpeljskog (Kerpely) kvarteta, poznavala sam i Dežea Kostolanjija (Koszto-

A legszebb féríikorban 
U najlepšem zxvotnom dobu



reskedelmi iskolát végzett helyes fiatal tisztviselőlányt, aki fogalmazni is jól tudott. Rábeszélte, menjen 
át őhozzá dolgozni. Erzsébet zsidó földbirtokos és kereskedő családból származott, s a szülei nemigen 
lelkesedtek ezért a „komolytalan” munkáért, amelynek végzése közben még különféle inzultusok is ér
hették a lányukat a bárdolatlan közönség részéről. A technika új vívmányai iránt élénken érdeklődő apa 
azonban végül is megenyhült, vállalva még azt is, hogy munkaidő után megvárja és hazakísérje a lányát.

Erzsébet a Kossuth rádió szerkesztőjéhez 1977-ben írt levelében így emlékezik a munkájára: 99A 
kereskedelmi iskola után a Bácskai Hírlap kiadóhivatalnak lettem tisztviselője. Itt lehetőségem volt meg
ismerni Gyóni Gézát, Somlyó Zoltánt, Stella Adorjánt -  kik külső vagy belső tagokként működtek a 
Bácskai Hírlapnál. A Bácskai Hírlap után a Lifka Moziban kaptam könyvelői, de legfőként a magyarul 
szövegezendő falragaszok, egyéb reklámok, filmkritikák megírására utasításokat. Mivel az akkoriban 
megjelent német, francia, angol, amerikai modernek nagy ismerője, jobban mondva olvasója voltam -  
nem beszélve a mögöttem levő időben olvasott klasszikusokról -  ez könnyű feladat volt...” Gyümölcsö-

Beck Jakab, Lifka Sándor apósa, kedvenc lovával 
Jakab Bek, svekar Aleksandra Lifke, sa svojim miljenikom
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Aleksandar Lifka snimio je ogroman broj filmova u Subo
tici, na primer o završavanju radova na izgradnji Gradske kuće, 
o velikom vašaru, o velikoj proslavi na Paliću, koju je orga- 
nizovalo Udruženje jevrejskih žena, o proslavi organizovanoj 
povodom završetka radova na obnavljanju C r k v e  Sv. T e r e z ije , 

o kružnoj povorci na Korzou itd. „Sve ovo predstavljalo je  za 
mene moralni uspeh izuzetnog značaja, jer je  publika zavolela 
film, ipočela redovno daposećujep re d s ta v e piše on u svojim 
zapisima.

Glavni zadatak i osnovna uzrečica bili su im: podići nivo 
kultume svesti. , JNajistaknutija zasluga moga muža je  u tome, 
sto je  na početku išao od grada do grada s putujućim biosko- 
pom sa sátorom, uspinjući se kroz bespuća, približavajući kul- 
turu neprocenjive vrednosti do Naroda, pred síroké narodne 
mase. Prikazivali su prirodna čudesa pet kontinenata, labora- 
torijska dostignuća nauke, remek-dela književnosti neprocenji
ve vrednosti.

Širenju kulture doprineli su i njegovi vlastiti snimci koji- 
Séta Szabadka főterén ma Je izri&to želeo da podstakne interesovanje širokih narod-
Šetnja glavnim trgom nih masa.

Aleksandar Lifka nikad nije spadao medu one koji bi se 
laktali. Sa skromnošću bi prihvatio uspehe kod publike, kojim je  pozdravljan njegov program. Prema 
sopstvenom shvatanju kulture, smisao svoje istinskeposvećenosti i svojepravo zvanje nalazio je  u vaspi- 
tavanju naroda” -  piše gospoda Lifka filmskom kritičaru dnevnog lista Madar So (Magyar Szó), Ištvanu 
Ladiju (Ládi István) 1975. godine.

lányi Dezső), Ernea Lanjija (Lányi Ernő) direktora muzičke 
skole, njihove dve divne kćeri, Hedvigu i Saroltu (Sarolta)..” 

Takode sa zadovoljstvom konstatuje da joj je društveno 
osiguranje priznalo 25 godina radnog staža na mestu direktora 
B io s k o p a  L i f k a .
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ző együttműködésüket a világháború szakította meg: 1914-ben Alexet, ahogyan a családban Sándort be
cézték, behívták katonának. (Galíciába küldték, s miután megsebesült, Bécsbe, a Filmkriegs Presséhez 
került, majd Badenban operatőrként dolgozott a főparancsnokságnál.) Erzsébet magára maradt Lifka 
Emestinával, a fia által rajongásig szeretett, „fejedelmi szépségű” mamával, s azonkívül, hogy kiváló 
érzékkel vezette a mozivállalatot, még a mamára is lelkiismeretesen gondot viselt. Alex 1918-ban tért 
vissza Szabadkára, s örömmel konstatálta, hogy a két asszony nagy hozzáértéssel modernizálta a mozi
ját és hogy teljes a harmónia közöttük. Ez annyira megérintette a megrögzött magányost, hogy 1920-ban 
oltár elé vezette hű munkatársát. Ebből a házasságból egyetlenegy gyermek, egy kislány született, aki 
csak pár napot élt. A házaspár utána kizárólag a munkának szentelte magát. Erzsébet így ír erről a fent 
már idézett levelében: „1914-től 1920-ig, de később is, 1933-ig magam vezettem a Lifka Mozit, a férjem  
filmkölcsönzéssel, a vetítőgépekkel és a felvételekkel (dokumentumfilmek készítésével -  a szerző megj.) 
foglalkozott. Személyesen ismertem sokfilmszínészt, rendezőt, kik nálunk felléptek, Medjaszai Vilma, Ki
rály Ernő, Lábass Juci, aki szabadkai lány volt, Déesy Alfréd, a Kerpely vonós négyes tagjai, ismertem 
Kosztolányi Dezsőt és családját, Lányi Ernőt, a zenede igazgatóját, két gyönyörű lányukat, Hedviget és 
Saroltát... stb. ” Elégedetten állapítja meg azt is, hogy a társadalombiztosító elismerte neki a huszonöt 
évi „moziigazgatói” munkáját.

Szabadkán rengeteg filmet készített Lifka. Saját följegyzése szerint a 
Városháza befejezéséről, a nagy vásárról, a palicsi ünnepségről, amelynek 
védnöke a zsidó nőegylet volt, a Szent Teréz-templom felújítása alkalmá
ból rendezett ünnepségről, a körmenetről, a korzóról stb... „Mindezzel nagy 
erkölcsi sikert értem el, úgyhogy a közönség lassan megszerette a filmet, 
rendszeresen eljárt az előadásokra. ” -  jegyzi meg.

Felemelni a közösség kulturális színvonalát -  ez volt a jelszavuk. yyA 
férjemnek kimagaslóan az a legnagyobb érdeme, hogy a kezdeti időkben a 
sátoros utazómozival városról városra mentek... úttalan utakon haladva, 
a tömeg, a NÉP elé vitték a felmérhetetlen étékű kultúrát. Az öt kontinens 
természeti csodáit, a tudomány laboratóriumi eredményeit, az irodalom 
örökbecsű remekműveit. Ehhez járultak saját kamerájával készített aktu
ális felvételei, amelyekkel kizárólag a tömegnek a mozi iránti szeretetét, 
érdeklődését kívánta felkelteni... Lifka Sándor soha nem volt törtető. Sze-

Barátjával a színház 
oszlopainál 

Sa prijateljem kraj stubova 
pozorišta



Živa je istina, da su oduvek -  prema zabeleškama iz tog dóba -  Lifkini oglašavali potrebu za stva- 
ranjem široke perspektive ka kultumoj baštini ljudskog stvaralaštva.

Ta uspešna íilmsko-bioskopska karijera odjednom se prelomila sredinom tridesetih godina. Izigrao ih 
je jedan „dobar drug” . Izgubili su filmsko pozajmno preduzeće. Néma većeg greha od greha počinjenog 
protiv čovečnosti” -  zapisao je jedan mudrac rugajući se i samom sebi. U našem slučaju dogodilo se upra- 
vo to. Ipák, bračni pár nije postao ogorčen. Nastojali su snaći se na drugim poljima rada i života, i dalje po- 
magati ne samo sebi već i ljudima u oskudici, pogotovo u krvlju obasutom vremenu Drugog svetskog rata.

* * *

U februaru 1944. ovaj divan pár usvojio je dve se- 
stre, ratnu siročad da bi ih podizali kao svoju decu. Us- 
peli su da naprave ljude od njih, stvorivši pravi topli dóm 
oko sebe. Jedna od dve ćerke, Edita Evetovié subjekt je 
ovog intervjua. Supruga poznatog hirurga, dr. Lajosa 
Evetovića, po školovanju profesor madarskog jezika i 
književnosti živi u Subotici, i s potresnom iskrenošću 
svedoči o svom životu i odnosu prema divnim ljudima 
koji su je usvojili, kao i o sudbini sopstvene porodice u 
Madarskoj.

* * *

Sedimo okruženi finim holandsko-baroknim name- 
štajem, u stanu bračnog para Evetović, u ulici Braće Radi- 
ća. Edita, gospođa blagih, šarmantnih crta lica i profinjenih 
manira -  s čarobnim papagajem Robikom na ramenu, koji 
neprestano „komentariše” naše reči -  počinje odmotavati 
klupko svog sećanja. Nasuprot nas stoji dvestogodišnja 
vitrina Aleksandra Lifke, na prozoru rezbarena sipka za 
zavese koja je slučajno ostala u kući od predmeta radne Lifkáné Beck Erzsébet (Jakab Károly festménye)
sobe predatih Gradskom muzeju posle smrti Lifkine udo- Gospođa Erzebet Bek Lifka (rád Jakaba Karolja)



rényen tudomásul vette a tömeg tetszésnyilvánítását a műsorról. Egyéni felfogása szerint is ebben a 
népnevelő munkában találta meg az igazi elhivatottságát." -  írja a Magyar Szó filmkritikusához, Ládi 
Istvánhoz, 1975 végén intézett levelében Erzsébet asszony.

Való igaz, hogy Lifkáék nagyfokú igényességet hirdettek mindig, a korabeli feljegyzések szerint is, 
széles távlatokat nyitva az emberi műveltség tájaira. A harmincas évek közepén aztán egyszer csak derék
ba tört a sikeres filmes pálya. Kijátszotta őket egy „jó barátjuk”, elveszítették a filmkölcsönző vállalatot.

Nincs nagyobb bűn, mint amit az emberiesség ellen követ el valaki -  írta le egy bölcs ember. Ez 
történt esetükben is. A házaspár azonban nem vált megkeseredetté. Igyekezett feltalálni magát az élet s 
a munka más területein, és tovább segíteni nemcsak magán, hanem rászoruló embertársain is, a második 
világháború vérzivataros idejében kiváltképpen.

* * *

Negyvennégy februárjában e nagyszerű emberpár örökbe fogadott két hadiárva pesti testvérlányt, 
s felnevelte őket a sajátjaiként, embert faragott belőlük, igazi meleg otthont teremtve nekik. Egyikük 
mostani interjúalanyunk, a Szabadka-szerte ismert sebész szakorvosnak, dr. Evetovity Lajosnak a fele
sége, leánykori nevén Szabó Edit, végzettsége szerint magyartanámő, aki azóta is Szabadkán él, s aki az 
alábbiakban megrázó őszinteséggel vall életéről, a nevelőapjához és -anyjához fűződő kapcsolatáról s a 
maga magyarországi családjának sorsáról.

* * *

Az Evetovity házaspár Radié fivérek utcai lakásán ülünk, kecses holland barokk bútordarabokkal 
körülvéve. A bájos arcvonású, finom modorú Edit asszony vállán a beszélgetésünkbe minduntalan bele
belekotyogó Robi nevű papagájukkal kezdi gombolyítani emlékei fonalát. Szemben velünk Lifka Sádor 
kétszáz éves vitrinje, az ablakon a faragott fliggönytartó, mely véletlenül itthon maradt az özvegy halála 
után a Városi Múzeumnak átadott dolgozószoba tartozékai közül. Ennek a mintázatát örökítette át az 
ügyes kezű, a politikán kívül minden iránt érdeklődő, álmodozó lelkületű öregúr élete vége felé egy kép
keretbe, melyet Editke tizennyolcadik születésnapjára faragott a nagykorúvá lett kedvenc fotója számára. 
Szemben velünk Lifka Erzsébetnek az Oláh Sándor által megfestett portréja, amely -  interjúalanyunk el
mondása szerint -  sokáig a falnak fordítva ott porosodott „az Apu” királyhalmi műhelyében. Mert a mo
dell -  eléggé hiú lévén -  túl molettnek találva magát rajta, nem kívánta kifüggeszteni. Aztán a Monarchia
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vice. Stari gospodin veštih ruku i sanjarskog duha, koji se -  izuzev politike -  zanimao za sve i svašta, 
pred kraj svog života ukrasio je ram jednog Editinog portreta, povodom punoletstva svoje miljenice, 
omamentikom ovog dela nameštaja. Naspram nas je uljana slika, delo Šandora Olaha (Oláh Sándor) 
sa kője nas posmatra Eržebet Lifka. Preko ovog divnog dela, prema rečima domaćice, dugó se taložila 
prašina u Aleksovoj radionici u Bačkim Vinogradima, nedaleko od Subotice. Pošto je bila dosta sujetna, 
model je nalazila da na slici deluje previše punački i nije želela da je okači. Nakon nekog vremena dala 
ju je drugom poznatom monarhijskom slikaru, Karolju Jakabu (Jakab Károly) na „malu ispravku”, što 
je izmedu ostalog podrazumevalo da joj se struk stanji. Posle je slika data na uramljivanje, te se tako 
doterana našla u jednom izlogu. Autor originala, Šandor Oláh je, prolazivši tuda, videó šta su mu učinili 
sa slikom, teje tužio Eržebet. -  Ako se dobro sećam -  kaže Edita -  izgubio je pamicu. Na sudenju je 
rečeno da sa ličnom svojinom čovek može činiti šta god i postupati kako god hoće.

* * *

U februaru 1944. devojčica je imala dvanaest godina kad su je Lifkini usvojili zajedno sa sestrom, 
godinu i po dana starijom Ilonom. Otac im je na ruskom frontu, usred pakla Donske bitke nestao bestra- 
ga, a mati im je februara 1943, u roku od tri dana umrla od upale slepog creva na bolničkom krevetu.

Sasvim je očigledno da su Lifkini u svemu ovome bili rukovodeni humanim razlozima. Ali zašto 
je njihov izbor među bezbroj ratnih siročića pao baš na te dve devojčice? O tome ima mnogo pret- 
postavki. Neki smatraju da je gospođa Eržebet Lifka Bek prihvatanjem madarske dece na neki nácin 
htela kompenzirati sopstveno jevrejsko poreklo. Gospoda Edita ovo odlučno poriče, govoreći da je 
njena negovateljica koju je oduvek zvala „mama” već 1920. promenila veru verovatno po želji buduće 
svekrve. Kao što ovo potvrđuje u subotičkom Istorijskom arhivu čuvan dokumenat, prema tadašnjim 
zakonima ona nije smatrana Jevrejkom. Sadržaj potvrde koju je izdala madarska vlada 1942. i koja se 
može naći u pomenutom arhivu, glasi ovako:,,Prema uredbi iz 1939. godine i prema prikazanim do- 
kumentima, utvrđujem i potvrđujem, da je  gospoda Aleksandra Lifke, rođ. Eržebet Bek, Subotičanka, 
stanovnica kuče pod brojem 20, pút Miklósa Hordja, rodena od roditelja Jakoba Béka i Roziké Fišer
7. maja, 1892. u Đeru, rimokatoličke veroispovesti, prema 3. tački 4. paragrafa 34. odeljka, ne može 
se smatrati Jevrejkom. ”

Aleksandar Lifka je, prema rečima gospođe Edité tipičan produkt Austro-ugarske Monarhije: u 
celoj se Srednjoj Evropi osećao kao kod kuće, na osnovnom nivou govorio je mnoge jezike. Na ovo ga 
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A Szabó kislányok édesanyjukkal (balról Ica, jobbról Edit) röviddel annak halála előtt 
Devojčice porodice Sabo (levő Ica, destio Edita) sa svojom majkom neposredno pre njene smrti

szintén hírneves festőművészével, Jakab Károllyal egy kicsit módosíttatott a festményen -  karcsúsíttatta 
a derekát - , majd berámáztatta, s így kapott helyet egy kirakatban. -  Az eredeti szerző, Oláh Sándor, arra 
járva meglátta, mit műveltek a képével, s bepörölte a megrendelőt. „Hajói emlékszem azonban -  mondja 
Edit asszony - , a vádat elejtették, hiszen magántulajdonnal azt tesz az ember, amit jónak lát...”

* * *

Tizenkét éves volt a kislány, amikor Lifkáék -  1944 februárjában -  örökbe fogadták nővérével, 
a nála másfél évvel idősebb Ilonával együtt. Az édesapjuk az orosz fronton, a Don-kanyar poklában 
nyomtalanul eltűnt, édesanyjuk pedig 43 szeptemberében -  mindössze három nap alatt -  vakbélgyul
ladás következtében a kórházi ágyon meghalt. Hogy humánus megfontolásból tették Lifkáék, amit tet
tek, az nyilvánvaló, de hogy miért éppen a két Szabó kislányra esett a választásuk a rengeteg hadiárva 
közül, azzal kapcsolatban sok feltételezés született. Egyesek azt tartják, hogy Lifkáné Beck Erzsébet 
zsidó származását kívánta a magyar gyerekek befogadásával ellensúlyozni. Edit asszony határozottan 
cáfolja ezt, mondván: a nevelőanyja már 1920-ban átkeresztelkedett -  valószínűleg jövendőbeli anyósa
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je podsticao, primoravao i posao vezan za putujući bioskop, teje u svakome gledao čoveka, a ne njegovu 
nacionalnost. Kao što su na mnogim mestima zapisali o njemu, čeških korena, austrijskog porekla, ro- 
den u Rumuniji, inače Subotičanin, izjašnjavao se kao gradanin Linca, sve do dobivanja jugoslovenskog 
državljanstva još u staroj, a ne u novoj Jugoslaviji, kao što neki izvori pogrešno navode.

O tradicionalnoj pripadnosti, kao i Aleksandar Lifka, Edita nerado govori, smatrajući to sporednim 
pitanjem pored kategorije čovečnosti. „Na kraju krajeva svako postaje ono i onakav kakvim se oseća i 
izjašnjava” , kaže ona.

Epizódé iz detinjstva

Zanimljivo je poslušati potresnu i poučnu životnu priču gospode Edité od početka ranog detinjstva. 
Rodila se u Estergomu 1931. kao kćer majstora bravara Mihalja Saboa (Szabó Mihály, 1908) i 

domaćice Iloné Ašenbrener (Aschenbrenner, 1908).
-  O Estergomu čuvam samo blede uspomene -  započinje sećanje pošto smo se u mojoj trećoj go

dini preselili u Budimpestu. Estergom je grad 
rudnika, otac mi je radio u rudniku kao bra- 
var. Kako je poticao iz dobrostojeće gradan- 
ske porodice sa sedmoro dece, njegovi su mu 
roditelji uzeli za zlo što je oženio moju siro- 
mašnu, vanbračno rodenu majku. Više puta su 
spominjali poreklo porodice moje majke, ali 
ona nije poznavala svoje roditelje. Govorilo 
se da joj je majka bila glumica švapskog po
rekla i verovatno su Lifkini ovo uzeli u obzir 
kada su nas usvojili, ne znam... O ovome nam 
nikada nisu pričali. Majka, odnosno moja 
baka novorođenče je dala dadilji, u stvari jed- 
noj seoskoj porodici iz Alaćana (Alattyán) u 
županiji Solnok (Szolnok), jer je to tada bilo 

Edit Szabadkára érkezése után u modi. Prema rečima dadilje majka je svo-
Edita nakon dolaska u Suboticu , , i j  •• * i n n  j-je dete poslednji pút posetila 1917. godine, í

100



kívánságára- s mint a szabadkai Történelmi Levéltárban őrzött okirat is bizonyítja, az akkori törvények 
értelmében nem minősült zsidónak. A tanúsítvány szövege, amit a magyar hatóságok adtak ki 1942-ben, 
s amely megtalálható a szabadkai Történelmi Levéltárban, így hangzik: ,^iz 1939. évi ... rendelet ér
telmében a bemutatott okiratok alapján megállapítom és tanúsítom, hogy Lifka Sándor Andrásnéf szül 
Beck Erzsébet szabadkai, Horthy Miklós út 20-as számú lakos, aki Beck Jakab és Fischer Rózsi szülőktől 
Győrött 1892. év május hó 7. napján született és akinek vallása római katolikus, az 1939-es évi 4. tör
vénycikkely 34. bekezdése 3. pontja értelmében nem tekinthető zsidónak

Lifka Sándor Edit asszony szerint az Osztrák—Magyar Monarchia tipikus „produktuma” volt. 
Egész Közép-Európában otthon érezte magát, számos nyelvet beszélt alapszinten, erre késztette a 
vándormozijával járó munkája is, s mindig az embert nézte, nem a nemzetiséget. Mint sok helyütt leírták 
már róla, cseh eredetű, osztrák származású, romániai születésű, szabadkai lakos lévén linzinek vallotta 
magát egészen a jugoszláv állampolgárság felvételéig, amire még a régi s nem -  mint egyes források 
tévesen állítják -  az új Jugoszláviában került sor. A nemzetiségi hovatartozásról -  nevelőapjához hason
lóan -  Edit sem szívesen beszél, mellékes kérdésnek vélve ezt az emberség kategóriája mellett, elvégre 
mindenki az, aminek érzi és vallja magát, mondja.

Emlékfoszlányok a kisgyermekkorból

De kövessük Edit asszony megrázó és igen tanulságos élettörténetét kisgyermekkorától kezdve.
Esztergomban született (1931), Szabó Mihály (1908) lakatosmester és Aschenbrenner Ilona (1908) 

háztartásbeli lányaként.
-  Esztergomról csak homályos emlékeim vannak -  kezd bele az emlékezésbe - , mivel háromévesen 

már Pestre költöztünk. Esztergom bányaváros, ugye, ott dolgozott az apám lakatosmesterként. Hétgyer
mekes, jómódú polgári család lévén a szülei zokon vették, hogy a törvénytelen születésű, nincstelen anyá
mat vette feleségül. Többször emlegették Mórt, ahonnan az édesanyám családja származik, de az anyám 
nem ismerte a szüleit. Az édesanyja, úgy mesélték, sváb származású színésznő volt -  talán ezt vehették 
tekintetbe Lifkáék, amikor örökbe fogadtak bennünket, nem tudom, erről sohasem meséltek nekünk. Az 
újszülöttet dajkaságba adta az anyja egy falusi családhoz a Szolnok megyei Alattyánba, mert akkor ez 
„divat” volt. A dajka szerint 1917-ben látogatta meg utoljára a kislányát az édesanyja, s ezekkel a sza
vakkal búcsúzott tőle: „Te kisz randa, majd megnősz nadra.” Aztán kiment Amerikába azt remélve, hogy 
valakik majd utánaviszik a gyereket, de erre nem került sor, mert a hatóságok nem engedélyezték, hogy a
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opraštala se od njega sledećim rečima: „Mala nikakva, postaćeš velika devojka!” Otišla je za Ameriku 
nadajuéi se da će neko poneti za njom njeno dete, ali se to nije dogodilo, pošto vlasti nisu dozvoljavale 
da neko ko nije krvni srodnik putuje sa emigrantima. I otada se glumici gubi svaki trag. Porodica koja 
je prihvatila dadiljstvo kasnije je, kada su novčani izvori splasnuli, držala dete na hlebu milosrda, te se 
ono vrtelo tamo-vamo izmedu onih koji bi ukazivali milost. S ocem Mihaljem Saboom (Szabó Mihály) 
majka mi se upoznala u Estergomu. Verovatno je to bio brak iz ljubavi. Mi deca nikada ih nismo videli 
da se svadaju, majka je bila izvanredno dobra, mnogo se bavila s nama, učila nas je, pevala i pričala nam 
svakodnevno.

Nismo živeli na visokoj nozi, ali nismo ni oskudevali ni u čemu. Otac je pribavljao sve za porodicu. 
Medutim, jasno se sećam: nas je uvek majka čuvala i vaspitavala kod kuće, a otac je oduvek bio vojnik. 
Između ostalog, čuvam jednu lepu uspomenu iz zabavišta: odlazila sam kod časnih sestara kője su mi 
dalé zadatak da recitujem na božićnoj predstavi -  kao deo završne tačke stupila sam na binu, možda baš 
zato što sam bila najmanja. I dán danas se seóam teksta:

„Mala sam ja, kao što vidite, ipák vám ja  govorim ja vám kažem, da je  lepoj svečanosti doš ’o kraj. 
Bog s Vama! -  Šteta je  velika, a l’se moramo oprostiti... Idobro ste učinili, što ste rtaše malo zabavište 
potražili! ”

Publika je pljeskala a otac mije ponosno prišao, strgnuo me sa bine i čvrsto me zagrlio.
U Peštu smo se najverovatnije preselili jer, kao što sam spomenula, očeva estergomska porodica ne 

samo da nije volela, nego je i prezirala moju majku.
Tataje imao jednog dobrog druga iz detinjstva, Lasla Saboa, hemijskog injženjera, tadašnjeg ge- 

neralnog direktora rudnika koji je dobio posao u Budimpešti. Poveo je sa sobom i mog oca, rekavši: 
potrebni su dobri stručnjaci i u glavnom gradu.

Živeli smo blizu fabrike u kojoj je otac radio, u desetom okrugu, u stambenoj zgradi. Seóam se da 
se jednog dana, kada je moja sestra već pohadala srednju školu, na našim vratima pojavio dobro odeven 
gospodin, medutim, mama nas je udaljila iz njegove blizine. Kada se tata zatim vratio kući, mama műje 
rekla: „Zamisli, bio mije tu otac i ponudio materijalnu pomoć rekavši: ako već mene nije mogao podići, 
bar da prihvatim nešto za odgajanje njegove unučadi. Nisam prihvatila...”

Gospoda Edita našla je fotografiju o Aleksandru Lifki snimljenu u Estergomu 1907. godine. Na 
osnovu nje mogli bismo zaključiti da je Ilona Ašenbrener, rodena 1908. godine, njegova kéer. Ali pravu 
istinu Edita nikada nije saznala.
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nem vérrokon kivándorló családdal tartson, s akkor nyoma ve
szett a színésznőnek. A dajkaságot vállalt család aztán -  miután 
a pénzforrás elapadt -  kegyelemkenyéren tartotta a kislányt, 
majd ide-oda sodródott, ahhoz, aki éppen megkönyörült rajta.
Esztergomban ismerkedett össze az apámmal... Szerelemhá
zasság lehetett, mi gyerekek sohasem láttuk őket veszekedni, 
az anyám kiváló anya volt, sokat foglalkozott velünk, tanított 
bennünket, énekelt és mesélt nekünk. Nem éltünk nagylábon, 
de szükséget nem láttunk semmiben. Az apám mindent be
teremtett a család számára. Arra viszont határozottan emlék
szem, hogy az édesanyám ügyelt ránk mindig otthon, az apám 
meg mindig katona volt. Van egy óvodás kori emlékem is: a 
kedves nővérekhez jártam, akik egy karácsonyi műsorban egy 
versikét mondattak velem zárószámként. Talán, mert én voltam 
a legkisebb. Még ma is emlékszem a szövegére: „Kicsi vagyok, 
amint látják, /  mégis én beszélek, /  én mondom, hogy vége van 
már /  a szép ünnepségnek. /  Isten velük, így búcsúzunk, / jaj, de 
jó l is tették, /  hogy a mi kis óvodánkat /  ennyien felkeresték! ” A 
közönség tapsolt, az apám pedig büszkén felállt, odajött, leka
pott a színpadról, és boldogan átölelt.

Pestre talán azért költöztünk el, mert -  mint említettem -  
apám esztergomi családja nemigen szerette, lenézte az anyámat.

Volt az apunak egy gyerekkori jó barátja, Szabó László vegyészmérnök, a bánya akkori vezérigaz
gatója, aki Pesten kapott állást, s ő magával vitte az apámat, mondván: a fővárosban is szükség van jó 
szakemberekre.

AX. kerületben laktunk, bérházban, közel ahhoz a gyárhoz, ahol az apám dolgozott. Arra is emlék
szem, hogy egyszer, amikor a nővérem középiskolába kezdett járni, megjelent nálunk egy jól öltözött 
úriember, az anyám azonban eltávolított bennünket a közeléből. Amikor aztán hazajött az apu, mondta 
neki: képzeld, itt járt az apám -  akit ő nem ismert - , és felkínálta az anyagi segítséget: hogy ha már 
engem nem tudott felnevelni, legalább az unokái neveltetéséért fogadjak el valamit. Nem fogadtam

A Szabó család Budapesten 
Porodica Sabo u Budimpešti



-  Jadna moja majka! -  nastavlja sećanje naša domaćica. -  Šta li joj je sudbina namenila? U oča- 
janju, sa suzama u očima preklinjala je dadilju da je ne otera od kuće, kad je prestala da stiže pomoć za 
njeno odgajanje. Biće zadovoljna i ljuskom od krompira, samo da ostane. Pričala nam je i o tome kako 
su za prvu pričest svi bili lepő odeveni, samo ona nije imala svečanu haljinu. Onda se učiteljica smilova- 
la i napravila joj je neku haljinu od belog čaršava. Bila je sve, ali srećna ne. Udala se -  a njen muž, moj 
otac, bio je vojnik. Verovatno je došla na svet samo da bi nas rodila, i kada je mogla malo da proživi, 
već je morala umreti sa trideset pet godina.

Kakva sudbina! Verujte, ovo je ostalo duboko u meni. Dók nisam napunila trideset petu, ne mogu 
da vam kažem koliko sam se bojala! Sa tolikom ljubavlju sam se hvatala za svoju decu, Gospode, samo 
da ne bi imala takvu sudbinu -  i tada se porodična sudbina ponovila: moj otac je od 1941. bio na ruskom 
frontu, svegaje jedanput došao kući na odsustvo, i 43. je nestao u okuki Dona. Godinu dana ništa nismo 
znali o njemu. Tada mi je majka odjednom dospela u bolnicu i umrla. A oca smo izgubile zbog rata... 
(Mihalj Sabo se posle više godina vratio iz sovjetskog zarobljeništva, ali devojčice su onda već bile u 
Subotici, kod Li/kinih -  o. a.) I, kažem vám, sudbina se ponovila: i našeg sina su pozvali u vojsku kad 
su ovde počele borbe. Povorka je krenula u Baranju, a ja sam trčala za njim držeći ruke njegove dve 
devojčice.

Ali da se vratim priči o mojoj majci: u peták joj je pozlilo, odneli su je u bolnicu, u subotu su je 
operisali, u nedelju smo išle kod nje u posetu sa komšinicom. Popeli smo se u bolesničku sobu i rekli: 
tražimo gospođu Mihalja Saboa...

-  Mislite na onu koja je sad umrla? -  rekao je neko.
-  Ma ne, moja mama nije umrla! -  ogradivala sam se od neverovatne sudbine.
Posle nas je komšinica otpratila do kuće. Ica i ja smo sele na prag i nismo smele ući. Bojale smo 

se. Komšije su se sažalile. Spavale smo kad kod jednih, kad kod drugih.
Bio je septembar, počela je škola. Nedaleko od nas nalazio se karmelitski samostan. Najverovatnije 

su nas, nedelju dana posle mamine smrti, smestili tamo jer je bio blizu nas. Cijim posredovanjem? Maj
ka je imala dobru drugaricu: Ružu Šaška. Njen verenik i tata su se zajedno borili u istoj četi na ruskom 
frontu. S njim zajedno iz tatine grupe vratilo se oko 70-75 ljudi. Kada su čuli, šta se sa nama desilo, nisu 
dopustili da se troškovi našeg obrazovanja finansiraju iz skromnih roditeljeskih sredstava, od pokret- 
nina, nego su zapečatili stan s tim, da sve što se u njemu nalazi, neka ostane nama deci, te su kao neki 
zaštitnički prkosni savez, sami plaćali samostansku opskrbu. Redovno nas je samo teta Ruža posećivala, 
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el... (Edit asszony nem mondja ki, de abból, hogy talált Lifka Sándorról egy 1907-ben, Esztergomban 
készült fényképet, esetleg arra is következtethetünk, hogy az 1908-ban született Aschenbrenner Ilona az 
ő leánya lehet. -  A szerző megj.,)

Szegény anyám! Mit kapott a sorstól?! Kétségbeesetten, könnyek között könyörgött a nevelőany
jának, hogy ne küldje el, mondván, ő a krumplihéjjal is beéri, csak maradhasson... Azt is mesélte, hogy 
amikor elsőáldozók voltak, mindenki szépen fel volt öltöztetve, csak neki nem volt ünnepi ruhája... Ak
kor a tanító néni megkönyörült rajta, s lepedőből fabrikált neki. Minden volt, csak nem boldog. Férjhez 
ment, az apám meg: mindig katona! Valószínűleg csak azért jött a világra az édesanyám, hogy bennün
ket megszüljön. És amikor egy picit élhetett volna, el kellett mennie. Harmincöt évesen...

Hogy milyen a sors! Tudja, ez annyira bennem maradt! Amíg nem töltöttem be a harmincötödik 
évemet, úgy féltem, de úgy! Már szinte beteges szeretettel csüngtem a gyerekeimen, félve, nehogy erre 
a sorsra jussanak. És aztán megismétlődött a történelem: apám 41 óta kint volt, ugye, az orosz fronton, 
mindössze egyszer jött haza szabadságra, 43-ban pedig eltűnt a Don-kanyarban, egy évig semmit sem 
tudtunk róla, amikor anyám hirtelen kórházba került... Mi az apánkat, ugye, elveszítettük a háború 
miatt... (Szabó Mihály sok viszontagságos év után hazatért ugyan a szovjet fogságból, de a gyerekei 
addigra már Jugoszláviában voltak, a nevelőszülőknél. -  A szerző megj.,) És képzelje el, hogy amikor itt 
nálunk kezdődtek a harcok, a fiamat is behívták katonának... Indult a menet Baranyába... és én szalad
tam utána a két kislánya kezét fogva.

De hogy visszatérjek az anyámhoz: pénteken rosszul lett, bevitték a kórházba. Szombaton meg
operálták, és vasárnap mentünk hozzá a szomszédasszonnyal látogatóba. Fölmegyünk a kórterembe, 
mondjuk, keressük Szabó Mihálynét. -  Ugye, nem az, aki most halt meg?! -  mondta valaki. -  Nem, 
az én anyukám nem halt meg! -  tiltakoztam én. Nem akartam tudomásul venni. Aztán hazakísért ben
nünket a szomszédasszony, és mi az Icával leültünk a küszöbre... És nem mertünk bemenni. Féltünk. A 
szomszédok megsajnáltak bennünket, és hol az egyiknél, hol a másiknál aludtunk.

Szeptember volt, kezdődött az iskola. Nem messze volt tőlünk a karmelita zárda. Valószínűleg 
azért helyeztek bennünket oda, az anyu halála után egy héttel, mert közel volt hozzánk. Hogy kinek 
a közbenjárására? Az édesanyámnak volt egy nagyon jó barátnője: Sáska Rúzsó. Az ő vőlegénye és 
az apu egy században harcoltak az orosz fronton. Vele együtt az apu csapatából visszajött vagy 70-75 
ember... Amikor meghallották, hogy mi történt velünk, nem engedték meg, hogy a neveltetésünk költ
ségeit a meglevő anyagiakból, az ingóságainkból fedezzék, hanem lepecsételtették a lakást azzal a meg-
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ona nam je naručila i odelo za sahranu, a iz porodice mog oca jednom ili dvaput došlaje jedna od nje- 
govih mladih sestara. Baka je prvi i poslednji pút u životu bila kod nas onda kad su sahranjivali mamu.

Naš staratelj postao je čika Sabo, tatin drug koji nas nije usvojio, jer műje žena bila Jevrejka, te 
bi nam sudbina kod njih bila nesigurna. U samostanu su, inače, skrivali i jevrejsku decu, sećam se na 
primer Rože Kaufman, Marike Ferek, Magde Korupčak... Moja sestra išla je u četvrti razred gimnazije, 
a ja sam tada krenula u drugi.

Kakav li je bio naš život kod časnih sestara? Vladao je strogi red, pre doručka se uvek slušala sveta 
misa. Međutim mene su -  pošto mije uvek bilo loše od dima tamjana- oslobodili öve obaveze. Sećam 
se jednom, kako smo napravile neki nestašluk, a sestra Anamarijaje pre spavanja rekla: neka se svako 
izvini, svi odjednom, rekavši: „Nemojte se ljutiti, ubuduće nećemo ništa loše učiniti” . Pošto se nisam 
osećala grešnom, ja sam ćutala. Časna sestra je, primetivši to, rekla: „Ostali mogu ići na spavanje, a ti, 
Edita, ostaješ ovde -  izvini se sama” ! Nisam se izvinila, pre sam prihvatila kaznu, da cele noći stojim 
napolju na hodniku.

Sećam se da su časne sestre stavljale veliki akcenat na naše pojedinačno vaspitanje i obrazovanje. 
Bila je jedna devojčica, stigla je iz Francuske, sa kojom su redovno razgovarale na francuskom, da ne bi 
zaboravila svoj maternji jezik. Sa mnom se posebno bavila profesorica nemačkog, pošto je primetila da 
imám dara za ovaj jezik. Od mene i još nekih očekivalo se da uvek sve znamo. Bila sam skroz odličan 
đak i ono, na šta sam posebno ponosna: godišnje sam imala samo jadan do dva časa izostanka. Jednom, 
na primer, zato, što su me odveli kod očnog lekara, da bi dobila naočare. I kada sam naučila čitati, uzalud 
su me zvali da se igram, ja sam stalno čitala.

* * *

Kako se sad prisećam, užasno je veliki lom bio u našim dušama posle gubitka óba roditelja, ali bilo 
je dobro znati, da sestra Anamarija čini sve da ne bismo tugovale, i sa posebnom pažnjom se bavi sa 
nama. Jedina loša uspomena koju sam ponela iz samostana jeste da sam jedne nedelje, kada je svakome 
stizala poseta, jedino ja sedela kraj prozora i čekala, čekala -  i niko nije dolazio. Teta Ruža bila je zbog 
nečega zauzeta...

Jednog novembarskog popodneva odjednom se iznenada pojavila kod mene sestra Anamarija. Po- 
gledala me je od glave do pete -  da li mi je lepő upletena pletenica, kako mi stoji mašna, da li su mi 
čarape u redu -  i odvela me je u sobu za posete. Dók smo prolazili hodnikom, napomenula mije: došla 
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hagyással, hogy ami ott van, az „legyen majd a gyerekeké, ha nagykorúak lesznek”, s afféle véd- és 
dacszövetségként maguk fizették a zárdái ellátásunkat. Látogatni viszont csak a Rúzsó néni jött hozzánk 
rendszeresen -  ő csináltatta nekünk a gyászruhát is. Az apám családjából pedig egyszer-kétszer az apám 
egyik húga. A nagymama életében először és utoljára akkor járt nálunk, amikor az anyut temették. A 
gyámunk Szabó bácsi lett, az apu barátja, aki azért nem fogadott örökbe bennünket, mert a felesége zsi
dó volt, s bizonytalan lett volna náluk a jövőnk. Zsidó gyerekeket is rejtegettek a zárdában, emlékszem 
pl. Kaufmann Rózsira, Ferek Marikára, Korupcsák Magdira.

A nővérem 4. gimnáziumba járt, én pedig akkor indultam másodikba.
Hogy milyen volt ott az életünk? Szigorú rend uralkodott, reggeli előtt mindig szentmisét kellett 

hallgatni. Engem azonban, mivel a tömjénfusttől mindig rosszul lettem, felszabadítottak ez alól a 
kötelezettség alól. Emlékszem, egyszer, mint afféle csintalan gyerekek, rossz fát tettünk a tűzre, és a 
kedves nővér, Annamária, lefekvés előtt azt mondta, tessék mindenkinek kórusban bocsánatot kérni 
ezekkel a szavakkal: „Ne tessék haragudni, máskor nem csinálunk rosszat!” Mivel én nem éreztem 
magam vétkesnek, néma maradtam. A kedves nővér észrevette ezt, és így szólt: a többiek mehetnek 
aludni, de te, Edit itt maradsz, egyedül kérj bocsánatot. Nem kértem. Inkább vállaltam a büntetést, 
hogy egész éjjel kint álljak a folyosón.

Nagy hangsúlyt helyeztek a nővérek az egyéni nevelésünkre. Volt pl. egy Franciaországból érke
zett kislány, akivel rendszeresen beszélgettek franciául, hogy el ne felejtse az anyanyelvét, énvelem meg 
külön foglalkozott a némettanámő, mert észrevette, hogy jó érzékem van ehhez a nyelvhez... Nekem 
meg még néhányunknak mindig mindent kellett tudnunk. Színkitűnő tanuló voltam mindig. És amire 
külön büszke vagyok: évente ha egy-két órát hiányoztam! Egyszer pl. azért, mert elvitt a szemorvoshoz 
az anyám, hogy szemüveget kapjak. És amikor megtanultam olvasni, engem hiába hívtak játszani, én 
örökké csak olvastam.

* * *

Ahogy most vissza tudok emlékezni, borzasztó nagy törés lehetett akkor a lelkűnkben, de azt jó 
volt érezni, hogy az Annamária kedves nővér mindent megtesz, hogy ne szomorkodjunk, s hogy meg
különböztetett figyelemmel kezel... Egyedüli rossz emlékem a zárdából talán csak az, hogy egyszer, 
amikor jött a „látogatóvasámap”, én kiültem az ablakba, és vártam, vártam... hiába. Mert nem jött senki. 
A Rúzsó néni valami miatt el volt foglalva.
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je jedna teta, koja bi volela da ima ćerkicu... Povela bi mene sa sobom. Da li bih pošla sa njom? Nisam 
htela ni da čujem o tome! Mesec dana pre tóga mi je umrla majka, i jedva sam se navikla na život u 
samostanu... A sad ponovo da se selim?! Bila sam više nego uplašena, bojala sam se, poput neke male 
životinjice. Posle nedelju dana nepoznata, odlučna gospoda, mama Lifka, ponovo je došla kod mene u 
posetu. Alija nikako da podem s njom... Pa za nedelju dana opet. Više nego deset puta putovalaje gore 
u Peštu i nazad u Suboticu... Hteli su pridobiti moje simpatije, naklonost mlade sestre, da bi kasnije i Ica 
mogla doći, kad završi razred. Mnoge lepe stvari ispredala je mama Lifka o Bačkim Vinogradima, gde 
im je bio letnjikovac: kako ima divne crvene jabuke, koko ima najfinijeg grožđa, daje i Palićko jezero 
predivno, gde se možemo kupati -  ali me nikako nije mogla ubediti. Onda sam je u trenutku slabosti 
upitala: „Ima li psa?” „Ima.” „Dobro... onda idem!” -  odgovorila sam.

Susret sa Aleksandrom Lifkom

-  U Suboticu sam stigla strahujući, 29. februara 1944, sa ovom tvrdokomom i odlučnom ženom, ali 
puna nade da će čika, kod kojeg me vode, biti drugačiji. Preplašena dečija duša žudela je za nežnošću. 
Kada sam stigla i ušla u stan, stariji gospodin je sedeo u fotelji, ustao je, pogledao me, pomilovao po 
glavi i samo mi je ovoliko rekao: „Videćeš, biće nam dobro zajedno” . U tóm svetom trenutku osetila 
sam beskrajno poverenje prema njemu, kao ni prema kome drugom od smrti moje majke, i taj osećaj je 
ostao u meni sve do kraja njegovog života -  kaže Edita. Aleksandar Lifka tada je imao šezdeset četiri 
godine, a njegova žena pedeset dve.

Gcspođa Edita dobro se još seća te intimne atmosfere koja je kod Lifkinih viadala, takođe i toga da 
su na sofi radne sobe napravili ležaj za nju. Da ne bi pala, oivičili su ga foteljama.

Eržebet je bila gospodarica kuće. Davala je veliki značaj ne samo sopstvenom perfektnom izgledu, 
nego je obraćala pažnju i na svaki pojedini detalj domaćinstva, vodeći brigu o tome da sve besprekomo 
funkcioniše, da joj muž -  koji je u njenim očima bio pravi svetac -  bude poslužen u svemu, da izgleda 
uvek kao da je iz kutije izašao.

-  Koliko sam se bojala mame, toliko sam osećala neograničenu ljubav prema táti i bila vezana za 
njega. Mogla bih reći da je tata bio srce, a mama pamet u ovom braku. Da bih ilustrovala razliku između 
njih dvoje, da vidite koliko su bili neophodni jedno drugome, reći ću vám ovo:

Bile su ratne godine, počela su bombardovanja... Bila je nedelja, pre podne, i odnekud se neka 
starica stvorila kod nas. Sedela je napolju u predsoblju -  i mama je nije pozvala na ručak. Osećala sam 
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Aztán egy novemberi délutánon egyszer csak betoppant hozzám Annamária, és szemügyre vett 
tetőtől talpig: be van-e szépen fonva a copfom, hogy áll a masnim, rendben van-e a harisnyám... És el
vezetett a látogatószobába. Útközben közölte velem: jött egy néni, aki szeretné, ha lenne egy kislánya. 
Engem elvinne. Akarok-e vele tartani? Dehogy akartam! Egy hónappal előtte halt meg az édesanyám, 
s alighogy megszoktam a zárdái életet. És most újra költözködjek? Úgy meg voltam ijedve, mint egy 
megriadt madárka. Aztán egy hét múlva megint eljött hozzám látogatóba ez az ismeretlen, határozott 
asszonyság, a Lifka anyu... S egy hét múlva megint. Vagy tíz-egynéhányszor utazgatott le-föl Pestre 
meg vissza Szabadkára. Engem akartak megnyerni, a kisebbet, hogy aztán Ica is velem tartson, ha 
befejezi az osztályt. Mindenféle szépet mesélt Királyhalomról, ahol a nyári lakjuk volt: hogy milyen 
gyönyörű piros almák teremnek ott, micsoda finom szőlők, hogy ott van a Palicsi-tó is, ahol fürödni 
lehet -  de nem tudott meggyőzni. Aztán egy gyenge pillanatomban megkérdeztem tőle: kutya van? 
Van. Jó, akkor megyek!

A találkozás

-  Félve érkeztem meg Szabadkára 1944. február 29-én, ezzel a kemény, túl határozott asszonnyal. 
Csak abban bíztam, hogy az a bácsi, akihez visznek, más lesz. A megriadt gyermeklélek gyengédségre 
vágyott. Amikor ideérem, az Apu ott ült a fotelban, fölállt, rám nézett, megsimogatta a fejemet, és csak 
ennyit mondott: meglátod, nagyon jól megleszünk egymással. Abban a szent pillanatban egyszerre végte
len bizalmat éreztem iránta, s ez a bizalom mindvégig megmaradt bennem -  mondja beszélgetőpartnerem.

Lifka Sándor akkor hatvannégy éves volt, a felesége ötvenkettő. Edit jól emlékszik még a meghitt 
hangulatra, amely Lifkáéknál uralkodott, arra is, hogy a dolgozószoba kanapéján ágyaztak meg neki, s 
hogy le ne essék, körülbástyázták fotelokkal... Erzsébet volt a ház úrnője, aki nemcsak a saját kifogásta
lan külsejére ügyelt nagyon, hanem a háztartás minden apró részletére is, arra, hogy minden olajozottan 
működjön, hogy a férje -  aki szent és sérthetetlen volt számára -  mindenben ki legyen szolgálva, hogy 
úgy fessen mindig, mintha skatulyából húzták volna ki.

-  Amennyire féltem az Anyutól, annyira vonzódtam az Apuhoz -  vallja Edit. -  Úgy is fogalmazhat
nék, hogy az Apu volt a szív, az Anyu pedig az ész ebben a házasságban. Hogy illusztráljam a kettejük kö
zötti különbséget, s hogy lássék, mennyire kellett ez a két ember egymás mellé, arra elmondok egy példát.

Háborús időket éltünk, elkezdődtek a bombázások. Vasárnap délelőtt volt,jött hozzánk valahonnan 
egy öregasszony. Kint ült az előszobában, és az Anyu nem hívta meg ebédre. Énnekem mintha gombóc
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se kao da imám knedlu u grlu... Tata je odjednom ustao od stola, i rekao: „Erži, nemoj se ljutiti, ali ja 
ne mogu da jedem.” Mama je skoro zaplakala, rekavši: „Vi ne znate, koliko je energije uloženo u to da 
stvorim novac za hranu. Radujem se da je barem vi imate!”

Tata je bio takav da ko god bi mu se obratio za pomoć, nikoga nije odbio, ukoliko je mogao, da- 
vao je svima. Mama je bezbroj puta u njegovim džepovima nalazila papiriće sa njegovim rukopisom. 
Po njima se uvek videlo da su ovaj ili onaj dobili od njega na zajam toliko i toliko novaca... Naravno 
da mu te pare nikada nisu vraćali, ali on to nije ni očekivao. Tata je bio sušto srce i duša, dók je mama 
bila sasvim realna. Posmatrajući ih današnjim očima, mogu reći samo sve najlepše o njima. Izuzetno 
sam zahvalna táti za ljubav i toplinu koju sam dobila od njega, a mami što me je pripremila za realan 
i stvaran život. Ona je u stvari bila svesna odgovornosti koju je prihvatila usvojivši nas. Bila je svesna 
tóga da se od nas moraju formirati ljudi. Sa zrelom pameću svakome je jasno da je decu najlakše voleti, 
ali ponekad čovek mora smoći snage da bi od deteta stvorio čoveka. Óva uloga, ta najmanje zahvalna 
uloga, pripala je mami. Neka zbivanja doticala su me se veoma bolno. Gledano iz öve perspektive vidim 
ih sasvim drugačije.

Život Lifkinih u posleratnoj Subotici

Posle rata Aleksandar Lifka više se odavno nije bavio fi lmom. Trideset i prve oduzeli su mu radnu 
dozvolu. Za ovakav postupak postojala su dva razloga: u svom bioskopu emitovao je delo u kojem je
dan Ciganin svira na violini lepu madarsku pesmu čuvenog ciganskog kompozitora Pište Dankoa Csak 
egy kislány van a világon... (Samo je jedna devojka na svetu...), čime je navodno, putem popularizacije 
mađarske muzike, širio propagandu u kőrist Madara. A drugi razlog je bio, što ga je prilikom obnav- 
ljanja ugovora o radu bioskopa izigrao jedan advokat, stavljajući bioskop i firmu za pozajmljivanje 
filmova u ruke svoje dragane. Posle tóga Aleksandar Lifka morao je otvoriti specijalizovanu električar- 
sku radnju, jer se od nečega moralo živeti, a önje u Beču završio višu školu ovakve struke. Prodavnica 
elektromaterijala i radio uređaja Aleksandra Lifke -  stoji na dopisnici koju je njegova udovica predala 
Istorijskom arhivu. Radnja se nalazila u srcu grada, na današnjem Korzou, koja se tada nazivala ulica 
Košut (Kossuth), u zgradi br. 8. (kod današnje česme). Bila je snabdevena radionicom i kancelarijom. 
Za vreme rata Lifka je mnoge srpske i jevrejske poznanike spasao prisilnog rada, tako što ih je prijavio 
kao svoje zaposlenike. U arhivi se može naći zabeleženo mišljenje mađarske vlasti po kojem je progla- 
šen nelojalnim građaninom.
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lett volna a torkomban, az Apu pedig felállt az asztaltól, és így szólt: „Erzsi, ne haragudj, de én nem 
tudok enni...” Az Anyu majdnem elsírta magát: „Ti nem tudjátok értékelni, hogy én mekkora energiát 
fektetek abba, hogy megteremtsem az asztalra valót. Örülök, hogy nektek van!”

Az Apu olyan volt, hogy aki csak hozzáfordult segítségért, senkitől sem tagadta meg. Hacsak te
hette, adott mindenkinek. Az Anyu nemegyszer talált a zsebében holmiféle kis kézzel írt cetliket arról, 
hogy ez meg az ennyit és ennyit kapott tőle kölcsön. Persze, sohasem látta viszont a pénzét, de nem is 
számított rá. Az Apu csupa szív és lélek volt, az Anyu pedig tiszta realitás. Mai fejjel mindkettőjükről 
csak a legszebbeket tudom mondani. Az Apunak rendkívül hálás vagyok azért a szeretetért és meleg
ségért, ami nekem általa jutott, az Anyunak pedig azért, hogy a reális életre nevelt. Az Anyu az értünk 
vállalt felelősségének is tudatában volt. Hogy ezekből a gyerekekből embert kell nevelni. Mert felnőtt 
ésszel már tudjuk, hogy a gyereket a legkönnyebb szeretni. De néha az embernek önmagán is erőt kell 
venni, hogy a gyerekből embert faragjon. Ez a szerep az Anyunak jutott. És ez nem hálás szerep. Akkor, 
amikor történtek, nagyon fájón érintettek bizonyos dolgok. Most, ebből a perspektívából azonban más
ként látom őket.”

Lifkáék élete a háború utáni Szabadkán

Akkortájt, a háború után Lifka Sándor régóta nem foglalkozott már filmmel. Harmincegyben meg
vonták tőle a munkaengedélyét. Két okból: mert olyan alkotást vetített a mozijában, amelyben egy 
cigány Dankó Pistának a Csak egy kislány van a világon c. szép magyar nótáját hegedülte, és azzal vá
dolták meg, hogy propagandát fejt ki a magyarság érdekében a magyar zenét népszerűsítve. A másik ok 
pedig az volt, hogy a működtetési szerződés felújításakor kijátszott vele egy ügyvéd, a kedvese kezére 
játszva a mozit és a filmkölcsönző vállalat vezetését. Villamossági szaküzletet nyitott hát a korzón, mert 
valamiből élni kellett, s neki a Bécsben szerzett főiskolai végzettsége is megvolt ehhez a szakterülethez. 
Lifka Sándor villamoscikkek és rádiókereskedése -  áll a Történelmi Levéltárban az özvegy által átadott 
hagyatékban található levelezőlapon. Az üzlet a Kossuth utca 8. alatt állott (a mai Korzón, az ivókútnál), 
s műhellyel, irodahelyiséggel is el volt látva. A háború alatt Lifka nem egy szerb és zsidó ismerősét men
tette meg a munkaszolgálattól azzal, hogy bejelentette mint alkalmazottját. A levéltárban megvan egy 
véleményezés is róla, amelyben anglofilnak, megbízhatatlannak nevezik a magyar hatóságok.

-Amikor idejöttem Szabadkára, mindjárt következett a „felszabadulás” -  gombolyítja tovább em
lékeinek fonalát Edit asszony. -  Rám zúdult a szerb nyelv megtanulásának a terhe, meg oroszból is
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-  Kada sam došla u Suboticu, ubrzo je usledilo „oslobodenje” -  odmotava niti svojih sećanja dalje 
gospođa Edita. -  Srpski jezik se u pravom smislu reči sručio na mene, a odjednom je i iz ruskog trebalo 
polagati ispit. -  Cirilica je pismo s kojim sam se tada prvi pút srela. Naravno da sam pala. Ispit i malu 
maturu polagala sam kasnije privatno. Mama je rekla, da „nećemo povećavati broj netalentovanih inte- 
lektualaca” , neka izvolim izabrati takav poziv, od kojeg ću moći živeti.

Tada su od porodice Lifke oduzeli veliki deo voćnjaka u Bačkim Vinogradima, i viadala je takva 
psihoza po kojoj se od čoveka sve može oduzeti ősim znanja i struke. Nemoj se upisivati u gimnaziju, 
glasio je savét, pošto ona ne daje nikakvu stručnu spremu. Upiši se na hemiju, idi u tehničku školu, izuči 
za hemijskog tehničara, tője poziv od kojeg se može živeti. Mama nije razmišljala o tome, šta se meni 
dopada, niti za šta imám talenta. A tata -  koji je već tada verovatno bio duboko depresivan, imao je do- 
voljno probléma i sam sa sobom, a kamoli da bi se bavio mojim brigama -  na svoj pitomi način rekao je

Nakon nekoliko meseci bilo je potpuno 
očigledno da od mene hemičar nikada neće po- 
stati. íz madarskog sam bila najbolja u razredu, 
ali stručne predmete, ni hemiju, ni fiziku nisam 
razumela. Neka bude rečeno na njenu čast, mama 
je uvidela ovo, ali je rekla, moram nešto raditi, 
ako hoću da od mene postane neko. A pored po- 
sla mogu učiti i vanredno. Ništa nije nemoguće, 
ako se čovek izbori za to. Ovako sam dospela u 
Malu Bosnu, u zemljoradničku zadrugu, gde sam 
obavljala neke računovodstvene poslove. Ujutro 
u šest već sam biciklom stizala na radno mesto, a 
popodne se vraćala kući.

Pored posla sam vanredno završila gimna
ziju, a posle udaje i fakultét. Imala sam vremena 
čak i za plivanje, što sam izuzetno volela, voda 
me je uvek smirivala. Odlazila sam u Spartak na 
Paliću s braćom Ladocki, sa Pribojem i Kmecom,

samo ovoliko: „Erži, nadam se da znaš šta radiš...”

„Lifka Sándor villamoscikkek és rádiókereskedése” a 
Kossuth u. 8. alatt (a mai Korzón)

Radnja Aleksandra Lifke za električne uređaje i radio- 
aparate, u ulici Košut (današnji Korzo) pod brojem 8



kellett vizsgázni, a cirill írásmódról nem is beszélve, amellyel akkor találkoztam először. Megbuktam 
persze. A kisérettségit is magánúton tettem le. Az Anyu azt mondta, nem fogjuk szaporítani a tehetség
telen entellektüelek számát, tessék olyan pályát választanom, amiből majd megélhetek.

Akkor vették el a királyhalmi szőlő nagy részét meg az üzletet is a Lifka házaspártól, s olyan 
pszichózis uralkodott, hogy mindent el lehet venni az embertől, csak a tudását, szakmáját nem. Ne 
gimnáziumot végezzek, hangzott a tanács, mert az nem ad semmilyen szakképesítést, hanem iratkozzak 
be a vegyészeti technikumba. A vegyésztechnikusi egy reális hivatás, amiből meg lehet élni. Arra nem 
gondolt az Anyu, hogy nekem mihez van kedvem, tehetségem... Az Apu -  aki akkoriban már erősen 
depressziós lehetett, s magával is elég baja volt, nem hogy az én bajaimmal is törődjön -  csak ennyit 
mondott a maga szelíd módján: „Erzsi, remélem, tudod, mit csinálsz.”

Néhány hónap után teljesen nyilvánvaló lett aztán, hogy énbelőlem vegyész soha nem lesz. Ma
gyarból én voltam a legjobb az osztályban, de a szaktantárgyakat: sem a vegytant, sem a fizikát nem 
értettem... Az Anyu, becsületére legyen mondva, belátta ezt, de azt mondta, valamit csinálnom kell, 
ha azt akarom, hogy legyen belőlem valami. El kell mennem dolgozni, és a munka mellett magánúton 
tanulhatok. Semmi sem lehetetlen, ha megküzd érte az ember... így kerültem el Kisboszniába, a Föld
műves-szövetkezetbe bérszámfejtőnek, s az anyagkönyvelést is én végeztem. Reggel hatra már kiértem 
kerékpárral, s délután jöttem haza.

És a munka mellett magánúton végeztem el a gimnáziumnak mind a négy évét. Utána pedig 
a főiskolát, sőt -  miután férjhez mentem -  az egyetemet is. Arra is jutott időm, hogy ússzak. Ezt 
nagyon szerettem, a víz mindig megnyugtatott. A Spartakba jártam, Palicsra, a Ladócki fivérekkel, 
Pribojjal, Kmeccel mi élesztettük újjá annak idején a klubot. Én ugyan nem voltam valami nagy te
hetség, de sokan közülünk országos versenyekre jártak... Nekem csak az volt a fontos, hogy ússzak. 
A nevelőszüleim is örültek ennek, mert látták, hogy egy szolid és megbízható közösségbejárok el. A 
Kmec Bandi bácsi -  kokszkirálynak hívtuk a fekete bajusza miatt -  úgy vigyázott ránk, mint a szeme 
fényére. Igazi sportszerű életet éltünk. Az Apu is azt mondta mindig, hogy mozogni kell. Igaz, az 
Anyu mindig gondoskodott róla, hogy mozogjak! Adott feladatokat. Hogy kimehessek edzésre, azt 
ki kellett érdemelni. Villamossal, gyalog vagy kerékpárral naponta kijártam. Semmi sem volt nehéz 
nekem akkor. Dolgoztam, tanultam, úsztam... Mindenre volt időm. Örök életemben sokat olvastam, 
és tájékozott voltam, sokkal tájékozottabb, mint a kortársaim. Szépirodalmat, útleírást, újságot for
gattam, de a lapokban inkább csak a helyi jellegű hírek érdekeltek, akárcsak a nevelőszüleimet is,

113



i ulili smo növi život tadašnjem klubu. Nisam bila neki sjajan talenat, ali mnogi od nas su odlazili na 
republička, državna takmičenja... Meni je bilo važno samo to, da plivam. Radovali su se ovome i moji 
odgojitelji, jer su videli da je društvo u kője odlazim solidno i pouzdano. Čika Bandi Kmec, zvali smo ga 
Koksnim Kraljem, zbog njegovih cmih brkova, čuvao nas je, kao oči u glavi. Živeli smo pravi sportski 
život. A tata je uvek govorio da se moram „kretati’, mada je mama dosta vodila računa o tome da se 
krećem. Stalno mije zadavala neke zadatke. Odlazak na tréning morala sam zaslužiti. Tramvajem, peške 
ili biciklom svakodnevno sam odlazila. U ono vreme ništa mi nije bilo teško. Radila sam, učila, plivala i 
informisala se najčešće putem čitanja novina. Bila sam više informisana nego moje društvo. Čitala sam 
i beletristiku, i putopise i novine. U novinama najviše su me zaminale lokalne vesti, kao i moje odgoji-
telje. Dnevnu i partijsku politiku smo uvek zanemarivali.

* * *

Posed u Bačkim Vinogradima smo ku- 
pili 1931. godine, kada je bioskop prestao
da postoji kao izvor prihoda za nas. Mama je
bila „oficir gazdinstva”, ona je vodila vino- 
grad i voćnjak. S k l a d iš t e  v in o g r a d a r s k ih  i

VINARSKIH UZORAKA ALEKSANDAR LlFKA -  t a k o

je gazdinstvo bilo registrovano. Mama je 
pokupovala više malih parcela, tako da smo 
imali u jednom delu oko osamnaest jutara. 
Cinila je prava čuda. Stare voćke je izbacila, 
i posadila nőve izvanredne vrste. Tada naj- 
modemijim metodama oblikovala je krošnju 
drveća -  upotrebivši žicu. Čika Jani Pap ih 
je sadio, jedan veoma stručan, jednostavan 
čovek. Od ulaza u voćnak levője bilo delika- 
tesno grožđe, a s desne strane vinsko grožđe
-  aromu njihovu i dán danas osećam u usti- 
ma. Popodne su radnici obrali voće -  sećam

Lifkáék dolgozószobája (középen Lifkáné Beck Erzsébet) 
Radna sóba Lifkinih (u sredini Eržebet Bek Lifka)
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mert ami a napi politikát és a pártpolitikát 
illeti, azt mellőztük mindig.

* * *

A királyhalmi birtokot harmincegy
ben vették, akkor, amikor a mozi megszűnt 
számukra mint jövedelmi forrás: -  Az Anyu 
volt a „gazdatiszt” , ő vezette a szőlőt és a 
gyümölcsöst. Lifka Sándor Szőlészeti és Bo
rászati Mintatelep -  így nevezték, így lett 
bejegyeztetve. Az Anyu összevásárolta a 
kis földeket, s egy tagban volt vagy 18 hold.
Csodálatos dolgokat művelt ott -  emlékezik 
Edit. -  A régi gyümölcsösöket teljesen leta- 
roltatta, s új facsemetéket telepített, kiváló 
fajtákat... A legkorszerűbb módszerekkel 
formáltatta meg a gyümölcsfák koronáját, 
dróttal szabályozva őket. Középen volt a 
körtelugas, kb. 70—75 centiméteres törzsű 
fákkal -  Pap Jani bácsi telepítette őket, egy végtelenül egyszerű, de nagyon hozzáértő ember-, bal oldalt 
volt a csemegeszőlő, jobb oldalt a borszőlő -  a zamatát ma is itt érzem a számban... Délután a mun
kások leszedték a gyümölcsöt -  emlékszem a hatalmas fontos almákra! s akkor következtünk mi az 
Anyuval: megnéztünk minden fürtöt, ollóval kivágtuk a romlott szemeket... A faládák ki voltak bélelve 
újságpapírral meg faforgáccsal, arra helyeztük a szőlőt. Aztán gumirádlis speditőr kocsival szállítottuk 
be a szabadkai piacra, ahol már tolongtak érte a kofák. Két órakor keltünk, s felültünk az Anyuval együtt 
a kocsis mellé a speditőrre. Délfelé már kint voltunk Királyhalmon megint.

Télen benn, a városi lakásban, nyáron kint szeretett a család ebben a kis édenkertben, amely mind
össze 800 méterre húzódott a magyar határtól, s ahol idényben tizennyolc munkás dolgozott. (Ma, 
ami megmaradt belőle a nacionalizáció után, parlagon hever, mert aki örökölte, Ica leánya Zágrábból 
nemigen érkezik gondját viselni.) A házról fényképek is készültek annak idején, nem egyet találtunk

Lifkáné a két nevelt lányával a királyhalmi birtokon (balról Edit) 
Gospođa Lifka sa svoje dve usvojene kéeri na imanju u Bačkim 

Vinogradima (levő Edita)
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A pihenés perceiben, házuk teraszán a férj...
U trenucima odmora, na terasi svoje kuée Aleksandar Lifka...
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... és a feleség 
...i supruga
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se ogromnih jabuka zvanih „fontos alma” -  i tada je bio red na mami i meni. Pogledale smo svaki grozd 
i makazama isekle eventualno trula zrna. Drvene gajbe bile su ispunjene novinama i iverjem, na to smo 
poslagale grožđe. Potom smo špediterskim kolima, na gumene točkove, divnu robu odnosili na subotič- 
ku pijacu, gde su se već piljarice grabile za njega. Budile smo se u dva i sedale sa marnom zajedno pored 
kočijaša na špediter... U podne ponovo smo bile u Bačkim Vinogradima.

Zimi smo stanovali u gradskom stanu, a leti napolju, u malom edenskom vrtu koji se protezao 
svega na 800 metara od madarske granice i gde je u sezoni radilo osamnaest radnika. Ono, što je posle 
nacionalizacije do danas ostalo od njega, napušteno je, jer Icini naslednici iz Zagreba ne stižu da vode 
računa o njemu.

Svojevremeno su snimljene i fotografije o kući, možemo ih naći u arhivi. Najlepše su one na koji- 
ma se vesela družina okupila oko baštenskog stola. Na nekima od njih, nalaze se dve mile devojčice o 
kojima iz prepiske gospode Lifke saznajemo da su bile Nemice, poreklom iz Vrbasa. Roditelji su im za 
vreme promene vlasti emigrirali u Nemačku, ostavivši Lifkinima decu na čuvanje dotle dók se ne snadu, 
i ne krenu dalje za Ameriku. Prema navodima Eržebet Lifka „<otac dveju devojčica, Felicitas i Renate 
Klajn, bio je  Đula Klajn, dirigent jugoslovenskog vojnog orkestra. Cerke prijatelja Aleksandra Lifke 
puné dve godine bile su skrivane kao nadena jevrejska deca, prijavljene kao Jevreji. Školu su o našem 
trošku pohađale u Bačkim Vinogradima ”. Jós jedan dokaz o humanosti bračnog para, o čemu svedoči 
i nekoliko pisama zahvalnosti, koja su stizala iz inostranstva od strane roditelja. Da zavirimo u jedno, 
pisano 18. öktobra 1948. godine, a prispelo od majke devojčica iz Schloss-Freiberga. Svoje misli ona 
započinje ovakvim recirna: „Dragi moj dobri Aleks i draga Eržika! Đula ovde nete náci zaposlenje, 
možda tekuAmerici. Kako su devojčice? fEdita i Ica -  opaska autóra/.. Nadam se da su se krmače ugo- 
jile i biće svinjokolja tokom zime. Lepő je  kad se može klati i kad ima slanine u kuti. Mi tek sad vidimo 
kako je  teško kad néma i kad se ne može kupiti. Ovako se borimo, ali kako vidim, ni kod vas nije kao što 
je  nekad bilot prošla su lepa stara vremena. Ima li nade da te  se vratiti? Pozdrav devojkama, šaljem 
vám poljupce uz mnogo ljubavi: vasa Flóra”

I Felicity im želi sretan Božić, dodajući: „Pošto želimo otputovati, marljivo učim engleski. Opet 
sam u samostanu, lepő je  i ovde, ali ne tako lepő kao u Bačkim Vinogradima. Šaljem vám mnogo po- 
Ijubaca: vasa zahvalna Felicity: Nadamo se da ćemo u novoj godini dospeti negde drugde i náci novu 
domovinu, jer  ovaj život ovde nije život.”

Zanimljivo je osvmuti se i na odlomak iz Đulinog pisma: ,JLvo, vet treti Božič slavimo ovde, tu
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a levéltárban, a legszebbek azok, amelyeken együtt üli 
körül a kerti asztalt a jókedvű társaság. Két kedves ide
gen kislányt is láthatunk e képeken, akikről Lifka Erzsé
bet levelezéséből megtudjuk, hogy verbászi származású 
németek. A szüleik a „változásakor kimentek Német
országba, Lifkáék gondjaira bízva a gyerekeiket addig, 
amíg nem találják fel magukat ott idegenben, s nem me
hetnek tovább Amerikába. Mint Lifka Erzsébet írja: 99A 
két kislány; Klein Renáta és Felicitas, verbászi svábok, 
atyjuk Klein Gyula volt katonakarmester, jugoszláv ka
pitányi rangban, Lifka Sándor barátjának lányai két évig 
voltak rejtegetve mint talált zsidó gyerekek, vagyis zsi
dóknak bejelentve. Iskolába Bacski vinogradon jártak, 
a mi költségünkön...” Ismét egy bizonyíték a házaspár 
humanitására. Akárcsak a később már kintről érkezett há
lálkodó levelek. Kukkantsunk be egybe, amely 1948. X.
18-án íródott, Schloss-Freibergből érkezett a kislányok 
anyukájától: „Kedves jó  Erzsikém és Alexkám! ... Gyula 
itt állást nem kap, majd talán Amerikában... Hogy van
nak a lánykák? (Edit és Ica -  a szerző megj.) ...Remélem, 
a kocák meghíztak, és lesz vágás télire, szép az mégis, 
ha lehet vágni és lesz a házban szalonna, mi csak most látjuk, ha nincsen és nem lehet venni, milyen 
nehéz... így küzdünk, de amint látom, nálatok sem olyan, mint régen, elmúltak a boldog, szép idők... 
Van-e remény, hogy visszatérnek? Üdv. a lányoknak is és sok szeretettel csókollak: Flórád” Felicity is 
boldog karácsonyt kíván: „Mivel ki akarunk utazni, szorgalmasan tanulok angolul. Ismét kolostorban 
vagyok, szép itt, de nem olyan, mint Király halmon. Sok puszit küld: hálás Felicity. Reméljük, hogy az új 
évben el fogunk innen kerülni és új hazát találni, mert itt nem élet az élet...” Részlet Gyula leveléből: 
„íme, már a harmadik karácsonyt is itt töltjük, sajnos, itt rekedtünk, pedig nem így volt elképzelve, no, 
de most ki kell még egy kicsit tartani... Én majdnem az egész napot gyakorlással töltöm... Sajnos, a jó  
világ elmúlt... Mások is át akarnak menni a ,nagy vízen ’... Lici kolostorban van, a Nada nagylány lett,

Lifkáné neveltlányaival és a két kis védencével 
Gospođa Lifka sa svojim usvojenim kéerima i 

štićenicama



smo se nažalost zaglavili, iako nije bilo ovako zamisljeno. No, mora se još malo izdržati. Skoro ceo dán 
provodim u vežbanju. Nažalost dobrom životu je  došao kraj. I  ostali bi hteli preći preko velike vode -  
Lici je  u samostanu, Nada je  postala velika cura, prošle godine je  završila kurs za daktilografe, sad 
svira klavir i uči engleski, tako da govori četiri jezika, pa i ovo je  nešto. Eržika, jako mi je  žao lepog 
vinograda, koliko si se o njemu brinula, a sada je  sve to pretvoreno u ništa. fAutor pisma misli na na- 
cionalizaciju dobara 46-47. godine, svega su tri hektara ostavili Lifkinima, medutim, kako je rečeno, 
kasnije je gospoda Lifka otkupila nazad veći deo imanja -  o. a.) Ali mi smo hiljaduputa gore prosli”

Vredi takode pročitati pisma iz 1946, koja su stigla iz Čikaga od rodaka porodice Klajn u kojima 
je reč o tome da šalju pakete „siročićima”: devojčicama Klajn, a takode i Editi i lei, s lepim haljinama, 
cipelama i drugim stvarima. Što bi iz ovih pisama za nas moglo biti posebno poučno i što nikako ne treba 
zanemariti: njihovi autori posebno ističu važnost sticanja znanja i obrazovanja, naročito omladine, jer 
vide da sva deca njihovih tamošnjih poznanika pohađaju škole najvišeg stepena, a prosek inteligencije 
im se nalazi na visokom nivou. Savét dakle glasi: „Molim te, reci devojkama da uče,jer će mipućisrce, 
ako čujem da neée biti dovoljno obrazovane (Možda se misli na Editu i Icu? -  o. a ), protraćiće svoje 
godine, u dobu, kada se tako lakó uči. Srećan vám Božić! Draga Erži, s beskrajnom zahvalnošću za sve 
dobro što si učinila za siročiće. Večna zahvalnost za tvoju dobrotú” -  piše mlada sestra Đule Klajna iz 
Čikaga u pismu datiranom 3. decembra 1946. godine.

No, da se vratim voćnjaku! Edita smatra važnim da je gospoda Lifka svojim oštrim okom već tada 
zapazila da se na terenu na kojem se on nalazi, mora obratiti posebna pažnja odvodnjavanju što je danas 
u Bački.n Vinogradima opet aktuelno. Ona kaže: -  Mama je imala snage isforsirati, da se radi odvodnja- 
vanja iskopa jarak od njenog piaca do granice, skoro do železničkih šina. Táj jarak je redovno održavala. 
A kada su oduzeli voćnjak... (A ko ga je dobio? Dobio je onaj koji se najviše otimao!)... oni, koji su 
dobili deo pored jarka, zatrpali su ga kod ulaza! Odvodnjavanja od onda više nije bilo.

Ovako prolazi svako ko ne poštuje iskustvo prošlosti, baca u zaborav bogato naslede.
Mama je do kraja vrlo trezveno gospodarila. Kako je već rečeno, završila je ekonomsku školu koju 

su tada nazivali Ekonomskom akademijom, trajala je dve godine i funkcionisala u takozvanoj Kakaš 
školi (kod današnje Mlečne pijace). U to vreme tője bio obrazbeni maksimum za devojke.

U vezi sa voćnjakom rado je isticala: „Jedna godina na nogama, jedna upodrumu ijedna u džepu,” 
podrazumevajući pod ovim da se mora gospodariti tako da uvek postoji izvor iz kojeg se mogu finan- 
sirati sve potrebe. Cena godišnjeg prihoda treba uvek da ostane netaknuta u džepu... Ona je uglavnom 
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tavaly elvégezte a gép- és gyorsíró tanfolyamot, twoj/ zongorázik és angolt tanul úgyhogy négy nyelven 
beszél hát ez is valami... Erzsiként, nagyon sajnálom a szép szőlőt, és a sok-sok fáradságodat a körül 
na és most majdnem semmi az egész (a 46-47-es nacionalizációra gondol a levélíró, csak három hektárt 
hagytak meg Lifkáéknak, később azonban Erzsébet asszony lassan visszavásárolta a birtoka nagy részét
-  a szerző megj.), de mink meg ezerszer rosszabbul jártunk...” Érdekesek a 46-ban Chicagóból, a Klein 
család rokonaitól érkezett levelek is, amelyekben arról van szó, hogy küldenek csomagot az árváknak, 
mind a Klein lánykáknak, mind Editnek és Icának, csinos ruhákkal, cipőkkel, miegyébbel. Amire külön 
oda kellene figyelnünk: a tudás, a műveltség megszerzésének fontosságára hívják fel íróik a figyelmet, 
a lányok esetében is, hiszen azt látják, hogy az ottani ismerőseik gyerekei „a legmagasabb színvonalú 
magasiskolába járnak, ahol az intelligenciaátlag nagyon magas fokon van...” „...Kérlek, mondd meg, 
hogy tanuljanak, a szívem majd megreped, ha hallom, hogy nem lesz művelt lányka (Editből talán? -  a 
szerző megj.), csak elfecsérli ezeket az éveket, most ebben a korban, amikor oly fogékony az ész és oly 
könnyen tanulnak... Kellemes karácsonyt! Drága Erzsi kém, végtelen hálával köszönök minden jót, amit 
az árvákkal tanúsítottál... Örök hála a jóságodért/” -  írja Klein Gyula húga Chicagóból, 1946. decem
ber 3-án keltezett levelében.

De térjünk vissza a gyümölcsöshöz! Edit asszony azt is említésre méltónak tartja, hogy Lifkáné 
éles szeme már akkor látta: azon a tájon különös gondot kell fordítani a talajvíz levezetésére, ami napja
inkban ismét igen-igen aktuális Királyhalmon: -  Az Anyunak volt szíve az ő telkétől egészen a határig, 
majdnem a vasúti sínekig árkot ásatni, hogy a talajvizet levezesse. S azt mindig karban is tartotta. És 
amikor elvették a gyümölcsöst, aki megkapta -  kapta, aki marta! - ,  az, ha árok mellett volt a földrésze, 
betemettette azt, hogy be tudjon járni! S nem volt többé lecsapolás.

Nos, így járunk, ha nem ismerjük fel, nem becsüljük meg a múlt tapasztalatát, gazdag örökségét.
Az Anyu végig nagyon józanul gazdálkodott. Kereskedelmi iskolát végzett, ugye, kereskedelmi 

akadémiának mondták akkor, kétéves volt, s az úgynevezett Kakasiskolában működött, abban az időben 
egy lány számára az volt a képzési maximum... Ezt mondta a gyümölcsössel kapcsolatban az Anyu: 
egy év a lábon, egy év a pincében, egy év a zsebben. Értve ezen, hogy az embernek úgy kell gazdálkod
nia, hogy mindig legyen hova nyúlnia, az egy év termésének az ára mindig a zsebben kell hogy legyen 
érintetlenül. Ő mindig megtalálta valahogy a módját annak, hogy az értékeket megmentse. Valószínűleg 
a megmentett étékekből vette meg az Antunić -  a mai Đura Đaković -  utca 3-as számú házában azt a 
lakást is, ahol ma a magyar főkonzulátus működik, amikor a zsidók 48-ban kezdtek kimenni Izraelbe.

121



A Lifka házaspár Királyhalmán, a gyümölcsösben 
Braíni pár Lifka u svom voćnjaku u Bačkim Vinogradima

uvek uspevala da sačuva vrednosti i verovatno je zahvaljujući tome i kupila stan (kada su Jevreji 48. 
počeli da se iseljavaju u Izrael), koji se nalazi u današnjoj ulici Đure Đakovića pod brojem 3, tamo gde 
se danas nalazi madarski konzulat.

Nas je vaspitavala da marljivo radimo, ali nedeljom smo uvek imali praznik. U pola dvanaest odla- 
zili smo u crkvu na „mirisavu misu”, odeveni u svečane halj iné. Posle bismo navratili na korzo, dók je 
kućna pomočnica spremala ručak...

Šta je odlučujuće za razvoj ličnosti jednog čoveka: nasledni géni ili njegov odgoj? -  postavljaju 
stalno pitanje naučnici, a odgovor svako drugačije vidi. Kako li misli o ovome Edita Evetovié?

-  Uverena sam da je odlučujući odgoj. Svakako zahvalna sam mojim prirodnim roditeljima što sam 
nasledila ovakve gene, jer se iz ničega ne može stvoriti nešto. Ali tata Lifka je izvukao iz mene ono što 
smatram pozitivnim. Izmedu taté i mene postojalo je pravo savezništvo, živeli smo harmoničnim zajed- 
ničkim životom. Ne znam kako deca vole svoje prirodne roditelje (ne govorim o svojoj deci), ali kada



Minket kemény munkára nevelt, de a vasárnapokat mindig megünnepeltük: fél tizenkettőkor templomba 
mentünk, ünneplőben, a szagos misére, utána kisétáltunk a korzóra, miközben otthon a bejárónő meg
főzte az ebédet -  emlékezik Edit.

Mi a meghatározó egy ember személyiségének a kialakulásában: az öröklött gének-e vagy a neve
lés?-teszik fel minduntalan a kérdést a kutatók, s mindenki másként látja a feleletet. Edit asszony vajon 
hogyan vélekedik erről?

-  Én azt gondolom, hogy a nevelés. Mindenképpen köszönöm a természetes szüleimnek, hogy 
ezeket a géneket örököltem, mert semmiből nem lehet valamit kihozni. A Lifka apu azt hozta ki belőlem, 
amit pozitívnak tartok. Igaz „szövetség” volt közöttem és az Apu között, olyan harmonikusan éltünk 
együtt! Nem tudom, hogy a gyerekek hogy szeretik a természetes szüleiket -  nem beszélek az én gyere
keimről! - ,  de ha a nevelőszüleim iránti érzelmeimet analizálom, úgy gondolom, hogy nem szerethettem 
volna jobban a természetes szüléimét sem. Olyan dolgokat csináltam meg -  nem azért, mert kellett, hi
szen senki sem kényszerített rá-, ami ma szinte hihetetlen számomra. Például egyszer az Anyu nem volt 
itthon, elment nyaralni a Splitben élő nővéréhez. (Az én nővérem meg nagyon hamar elment Zágrábba 
élni. Jól feltalálta ott magát, de hát: távol a szemtől, távol a szívtől -  tartja a német közmondás.) Egye
dül maradtam otthon az Apuval. Mint említettem, naponta kikarikáztam dolgozni Kisboszniába. Egy 
délelőtt, munka közben valami rossz érzésem támadt, hogy talán az Apuval valami nincs rendben, mert 
eléggé gyengélkedett akkoriban... Tíz órakor felpattantam a kerékpárra, és hazabicikliztem. Emlékszem, 
az Aput a székben találtam, elbóbiskolva... Letérdeltem elé, s fölnézem az arcába, nem történt-e valami 
baja. Kinyitotta a szemét, fölébredt, és megsimogatta a fejemet. „Nagyon jó kislány vagy” -  mondta. Ez 
volt az elismerésének a csimborasszója. Mert ő olyan ember volt, hogy igényelte ugyan a szeretetet, de 
ő maga nem volt egy teátrális típus, nemigen akarta kimutatni az érzelmeit. Hogy én mennyire boldog 
voltam akkor! Madarat lehetett volna fogatni velem, s szinte repültem vissza a munkahelyemre.

Hát igen: az Apu!
Érdekes, mondom, hogy a háború után soha senki nem kérte fel Lifka Sándort: kamatoztassa tudását 

a filmművészet terén. Vajon emlékezik-e a neveltlánya arra, hogyan kommentálta a kiváló dokumentum
filmek szerzője azt a művész és a művészettörténet számára tragikus tényt, hogy szégyenletes emberi 
kapzsiság és a saját hiszékenysége miatt a megőrzésre átadott, annak idején több arany- és ezüstéremmel 
jutalmazott filmjei ragasztó-alapanyaggá lettek, alig néhány maradt meg belőlük az utókor számára?

Edit ezt feleli: -  Ami bántotta, azt magába zárta. Ő nem volt egy narrátor típus. Csak akkor beszélt
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analiziram sopstvena osećanja prema odgojiteljima, čini mi se da ne bih mogla više voleti ni prirodne 
roditelje. Učinila sam za njih stvari, kője mi danas deluju neverovatnim i to ne zato što sam morala, niko 
me na tako nešto nije primoravao. Jednom na primer mama nije bila kod kuće, otišla je na letovanje 
kod sestre koja je živela u Splitu, a moja sestra je veoma rano otišla da živi u Zagrebu. (Tamo se dobro 
snašla ali, kako glasi nemačka poslovica, daleko od očiju, daleko od srca.) Ostala sam kod kuće sama 
sa tatom. Kao što sam napomenula, odlazila sam svaki dán da radim u Malu Bosnu. Jednog prepodneva 
dók sam radila, odjednom me je obuhvatio neki loš osećaj, da možda nešto nije u redu sa tatom, pošto je 
u to vreme fizički bio dosta slab. Skoknula sam na bicikl oko deset sati, i odjurila kući. Sećam se, tata 
je zadremao u fotelji... Kleknula sam pored njega, pogledala ga u lice, nije li mu se nešto desilo. Otvorio 
je oči, probudio se, i pomilovao me po glavi: „Veoma si dobra devojčica!” rekao je. Ovo je bio vrhunac 
njegovih priznanja. Bio je čovek koji je imao potrebu za ljubavlju, ali sam nije bio teatralni tip. Uvek je 
nerado pokazivao svoje emocije. Koliko li sam tada bila srećna! Mogli bi me naterati ptice da hvatam u 
letu. Prosto sam letela nazad do svog radnog mesta.

Da, da: tata!
Zanimljivo je da posle rata niko nije zamolio Aleksandra Lifku da mu poveéa znanje na području 

filmske umetnosti. Da li se usvojenica seća kako je komentarisao autor interesantnih, najvećim prizna- 
njima nagradenih dokumentaraca, tu, za umetnika i za istoriju umetnosti tragičnu činjenicu da su, zbog 
sramne ljudske gramzivosti i sopstvene lakoverenosti, ti neprocenljivo vredni filmovi predati na čuva- 
nje, postali sirovina za proizvodnju lepila? Edita odgovara ovako:

-  Ono što ga je diralo, skrivao je duboko u sebi. Govorio je samo onda, kada bi ga pitali. Više je 
mama pričala. Ona je žalila propale filmove, ali ne iz srca, pre je gledala na materijalnu stranu stvari, 
uvek se ponašala kao poslovna žena.

Devet godina se Edita vaspitavala pored Aleksandra Lifke sve do njegove smrti 1952. Kako sama 
véli, néma dovoljno reči da naglasi, koliko je zahvalna sudbini što ju je usvojio ovaj izvanredni čovek, 
toplog srca: „Tata je bio fin, dobronameran čovek. Ulivao je poverenje na prvi pogled, cela pojava műje 
bila takva. Njegove manire ću ilustrovati kratkom pričom koju sam čula od njega lično. Pošto se oženio 
tek u četrdesetoj godini, do tada se ponajviše hranio po restoranima. Jednom se dogodilo da je jedan 
čovek za susednim stolom zapalio cigaretu za vreme obeda. Tata mu se obratio rečima: Gospodine, ne 
smeta vám što ja rucám?”

Ponešto možemo saznati i o njegovim pedagoškim principima:
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valamiről, ha rákérdeztünk. Inkább az Anyu mesélt. Sajnálta, de nem szívügyeként tekintett a történtek
re. Inkább az anyagi vetületét nézte a dolgoknak. Üzletasszonyként viselkedett mindig.

Kilenc évig nevelkedett Edit Lifka Sándor mellett, annak 1952-ben bekövetkezett haláláig, s nem 
győzi eléggé hangsúlyozni, milyen hálás a sorsnak, hogy e meleg szívű, kiváló ember fogadta lányául.

-  Jóhiszemű, bizalomkeltő, finom ember volt az Apu. Ilyen volt már a megjelenése is. A modorát 
egy tőle hallott kis történettel illusztrálnám. Mivel csak negyvenévesen nősült meg, addig főként ven
déglőkben étkezett. Történt egyszer, hogy az ebédje elköltése közben cigarettára gyújtott az asztalszom
szédja. Az Apu csak ennyit mondott neki: „Uram, nem zavarja, hogy én ebédelek?”

Egyetlen mottója volt: gyerekek, csináljatok, amit jónak láttok, de nagyon vigyázzatok, hogy min
dig egyenes úton járjatok. Nem tudlak rákényszeríteni benneteket semmire, amire nincs tehetségetek. 
De ha valamit elvállaltok, azt végig kell csinálni.

* * *

Közép-Európa filmes pionírja végtelenül szerette a zenét. Már az általa bemutatott némafilmekhez is 
gyakran maga komponálta a kíséretet, testvérével, Karllal együtt, akinek ugyancsak kiváló zenei érzéke, 
abszolút hallása volt. (Az a hír járta felőlük, hogy hazatérve a hangversenyekről hibátlanul eljátszották he
gedűn és zongorán a hallott műveket.) Egész életében komponált, de különösen azután, hogy elvették tőle 
a mozit. Mi is kézbe vehetjük az Edit asszony által őrzött, nagy precizitással lejegyzett kottákat, az egész 
zenekarra hangszerelt szerzeményeket, keringőket és főként az akkor divatos indulókat. Erzsébet asszony 
levelezéséből megtudjuk azt is, hogy egy ilyen indulót (a Vajdasági induló címűt) 1955-ben elküldött Tito 
kabinetjének, s megérkezett rá az elnök nevében a köszönő válasz, ezekkel a -  a már megmosolyogni való
-  zárószavakkal: Smrt fašizmu -  sloboda narodu! (Halál a fasizmusra -  szabadság a népnek!)

Élete vége felé a filmezést pótolta Lifka Sándor számára a zene. Komponált is, játszott is, kon
certekre járt a családjával... -  Meg tudod különböztetni a hangszerek hangját? -  kérdezte a lányától.
-  Csukd be a szemed, és ne nézd a zenekart. Mondd meg, melyik hangszert hallod!

-  Kiváló pedagógiai érzéke volt -  véli Edit asszony. -  A nővérem szépen énekelt, én megtanultam 
zongorázni, ő pedig hegedült. És olyan jól éreztük magunkat! Hogy az Anyu közben mit csinált? Meg
teremtette a feltételeket arra, hogy így éljünk.
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-  Osnovni moto műje bio: „Deco, činite 0110 što mislite da je najbolje, ali uvek pazite da ostanete 
na pravom putu. Ja ne mogu da vas prisilim ni na šta, za šta nemate talenta. Ali ako se nečega prihvatite, 
to se uvek mora dovršiti.”

* * *

Pionír filma Srednje Evrope beskrajno je voleo muziku. Već je i za prikazivanje nemih filmova 
komponovao muzičku pratnju, zajedno sa bratom Karlom, koji je takođe imao izvanredan sluh. Pričalo 
se da su, vrativši se kući sa koncerata, bez greške (na violini i klaviru) odsvirali dela koja su slušali. 
Lifka je celog života komponovao, pogotovo nakon oduzimanja bioskopa. Mi danas možemo űzeti u 
ruke kompozicije beležene uz izuzetnu preciznost kője čuva gospoda Edita. One su komponovane za 
kompletan orkestar i medu njima ima valcera i u to vreme naročito populamih marševa.

Iz prepiske gospode Lifke saznajemo da je jedan ovakav marš (Vojvođanski mars) posle smrti svog 
muža, 1955. godine, poslala Titovom kabinetu. U predsednikovo ime vratio se odgovor zahvalnosti sa, 
danas već pomalo komičnim, završnim rečima „Smrt fašizmu — sloboda narodul”

U životu Aleksandra Lifke film je postepeno zamenila muzika. Komponovao je, svirao, odlazio 
na koncerte sa porodicom. -  Da li možeš da razlikuješ zvuke instrumenata? -  pitao je Editu. -  Sklopi 
oči, i nemoj gledati orkestar... Reci: koji instrument čuješ? Imao je izvanredan pedagoški osećaj. Editina 
sestra, Ica lepő je pevala, ona je naučila da svira violinu i kako kaže, veoma su se dobro dopunjavale.

A šta je za to vreme radila mama Eržika?
Odgovor glasi: „Stvarala je uslove da živimo ovako.”

Hodočašće Lifkino

-  U haosu rata, kada su terali zarobljenike, smestili su kod Lifkinih jednog ruskog oficira. Mora 
da je voleo i razumeo muziku, jer je rado slušao tatinu svirku na violini. Posle rata, kada je ruska vojna 
milicija skupila Subotičane o kojima je pretpostavljala da su se zalagali za „Kulturbund”, ti ljudi više 
nikada nisu videni. Medu njima se našao i Aleksandar Lifka ali ga je ovaj ruski oficir spasao. Otišao je i 
pronašao listu, pregledao ko su bili članovi, i videvši da Lifkinog imena néma, vratio ga je kući. Politi- 
kom se tata nikada nije bavio, medutim, bio je član masonske lože (Velike loža Jugoslavije) -  nastavlja 
Edita. -Zdravlje mu se posle rata postepeno pogoršavalo. Postao je mršav, bolešljiv, srčani bolesnik. Za- 
nimljivo je, šta sve mama nije preduzimala, iskoristivši i ovu činjenicu, da imanje u Bačkim Vinogradima 
spase od izrabljivanja. Pribegla je lukavstvu: strpala muža u krevet, dala jednom ruskom vojniku da na 
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Az Apu kálváriája

- A  háború zűrzavarában, amikor terelték a foglyokat, beszállásoltak hozzánk egy orosz tisztet -  
folytatja emlékezését Edit. -  Zeneértő lehetett, mert nagyon szívesen hallgatta az Apu hegedűjátékát. A 
háború után, amikor az orosz katonai rendőrség összeszedte azokat a szabadkaiakat, akikről feltételez
ték, hogy bent voltak a kultúrbundban -  soha többé nem látták azokat az embereket! - ,  az Apu is közéjük 
került, de ez az orosz tiszt elment, és kikereste, kik voltak valóban a tagjai, s látva, hogy az Apu neve 
nem szerepel a listán -  politikával soha nem foglalkozott, ellenben tagja volt a szabadkőműves-páholy
nak (Velika loža Jugoslavije), ma is őrzi a levéltár a tagsági könyvét - , hazahozta őt. Az egészségi álla
pota a háború után fokozatosan romlott. Nagyon sovány, beteges, szívbeteg ember lett. S érdekes, hogy 
az Anyu mire fel nem használta ezt a tényt! Hogy megmentse a királyhalmi birtok pincéjét a kifosztástól, 
cselhez folyamodott: befektette a férjét az ágyba, egy orosz katonával felíratta papírra, hogy „TlFUS”, 
s egy nagy vörös kereszttel együtt kiakasztotta az ajtóra. Nem is jött be oda senki! -  mosolyog Edit.

Lifka Erzsébet Splitben élő nővére, Terka megőrizte a Lifkáéktól neki küldött leveleket, s most 
ezeket forgatjuk vendéglátónkkal. Részlet Erzsébet asszony 1948. VIII. 18-án géppel írt soraiból: „Ked
ves Teruska, leveledet megkaptam, úgy, mint írod, Ica expressz elment és remélem, nem fog  terhedre 
lenni idegességével meg hangjával, hiszen fogja tudni a jó  modort. Mondtam sokszor Icának, te csak 
itthon vagy nagy legény, máshol és másokkal csendesebb vagy, mert gyengébbnek érzed magad. Hiszen 
ha a kenyeret kétszersültként jóízűen elfogyasztottátok, nem emelgette párszor orrához és fmnyáskodva 
eltolta egypárszor. Jó iskola az idegen részére, legalább meglátja, otthon is mit nem szabad. Örülök, 
hogy jó l érzitek magatokat és gondfeledten úszkáltok a tengerben.

Ha még egyszer születünk, Teruskám, s ha még a pálya aktuális lesz, papnő légy vagy népfelvilágo
sító. Igen jó  tanácsokat tudsz mindig adni, de sajnos megfogadásuk sokszor akadályokba ütközik. Pél
dául senki sem tartja vissza Alexet Lipiktől, és mégsem megy. Nem tudom, de úgy kötve vagyunk, mintha 
láncolva lennénk. Talán a munka megengedi már, de akaraterő hiányzik az elmenéshez. de én biztosan 
elutazom valahova. (Edit szerint a nevelőanyja „megrögzött” utazó volt! -  A szerző megj.)

Olyan kevés a szüreti kilátás, olyan rossz a termés, amilyenre itt még soha sem emlékszem. Tavaly 
is kevés volt, de az idén 10 hektónál nem remélek többet.

Icát és Editet felvették a tanfolyamra, remélem, utána sikerül álláshoz jutni mindkettőnek és saját 
lábukon megállni. Lakásügyben kérvényt adtam be, hogy egy szobát a lányoknak utaljanak ki.
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papir ispiše: TIFUS, i ovaj je natpis, uz veliki crveni krst, okačila 
na vrata. Niko nije pokušavao da uđe -  kaže Edita.

Terka, starija sestra Ežebet Lifke, koja je živela u Splitu, sa- 
čuvala je pisma Aleksandra i Eržike, pa ih sada čitamo s našom 
domaćicom. Odlomak iz redova gospođe Lifke, pisan mašinom 
18. VI 1948 glasi:

,JDraga Teruška, dobila sam tvoje pismo. Kao što pišeš, Ica je  
otišla ekspresom i nadam se da ti neće teško padati njena nervoza i 
njen jak glas, znaće dobro da se ponaša. Rekla sam jo j da je  samo 
kod kuće veliki momak, drugde i sa drugima mora da bude tiša.
Dobra škola za stranca, bar će videti, šta je  ono, što se ni kod kuće 
ne sme. Radujem se što se osećate dobro i što bezbrižno plivate 
u moru. Ako se budemo još jednom rodili, Teruško moja, i ako to 
zanimanje još uvek bude aktuelno, budi pop ili prosvetitelj naro- 
da. Umeš da daješ dobre savete, ali njihovo prihvatanje nažalost 
nailazi na prepreke. Na primer: Aleksa niko ne zaustavija, a on 
ipák ne odlazi na odmor, ne znam, ali kao da smo vezani lancima.
Posao bi valjda dozvolio, ali nedostaje mu volja za odlazak. Ali ja  
ću sigurno otputovati negde. fPrema Editi njena odgojiteljka bila 
je okoreli putnik -  o. a ./ Izgledi za berbu su toliko mali, tako je  
los rod, kakvog se od ranije ni ne setam. I  prošle je  godine rod bio slab, ali öve ne očekujem vise od 10 
hektara. Icu i Editu primili su na kurs, nadam se da te  posle obe dobiti posao i da te  stati na svoje noge. 
Predala sam molbu za stan da isporuče devojkama jednu sobu. Sa Editom néma probléma, sve uradi kako 
treba, lepő se ponasa. Jednom rečju, postala je  dobra devojka. Upravo je  krenula biciklom do pekara 
i ponela hleb i paket. Poslala sam izrazito lepe jabuke, sljive, krompir, dve gajbe su 26 kilograma, ne 
znam, kako tete ih dobiti, ali mi ne prihvatamo odgovornost za lepotu i težinu. Od malih gusaka nete biti 
ništa. Ujajetu néma ni traga od semena. Kokošija jaja sam stavila pod kvočku. Prasita jós néma, svaki 
dán očekujemo da nam se krmača oprasi. Vet je  okrugla kao tovljena svinja od 120 kilograma. Zizi uvek 
pase u pusnici, Zuta je  debela kao ovca. IJagnje sam videla, ima 26 kilograma. Köze su ispale lepe po- 
put svile, ali néma dovoljno za bundu. Odneli smo vunu i za uzvrat dobijamo više od kilograma prediva.

Az utolsó felvétel: a börtönből való 
kiszabadulása után 

Poslednji snimak: nakon izlaska iz 
zatvora



A szabadkőművesi igazolvány 
Legitimacija masonske loze

Edittel semmi baj, mindent elvégez, rendesen viselkedik egyszóval jó  lány lett. Most épp a pékhez 
biciklizik a kenyérrel és a csomagokkal.

Kimondottan szép almát, szilvát és krumplit küldtem, a két láda 26 kiló, nem tudom, hogy kapjátok 
meg, de mi nem vállalunk felelősséget annak szépségéért és súlyáért... A kislibákból nem lesz egy se, mert 
nincsen szem a tojásban. Tyúktojást tettem az ülős alá. Kismalac még nincsen, mindennap várjuk a fiazást. 
Már olyan kerek a koca, mint egy 120 kilós hízó. A Zizi mindig legel a füstölőbe. A Zsuzsa olyan kövér, mint
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Kedves Terka! Lipikkel nem igy áll a dolog mint ha nem 
akarnám oda menni .üigyszer már voltam Mpiken, akkor a fürdöorvos azt 
tanácsolta nekem,hogy menyek inkább máshova,mert a lipiki viz* még 
csökkénteima már Agyié gyenge gyomorsavomat,pedig fogyasztó kúrára 
nem volna Szükségem mert csak 63 kilo vagyok.Két év óta,mióta olyan 
beteg voltam,hogy a z*egyik orvos kijelentette hogy kevés -remény van 
arra hogy 'életbeq maradok,nem tudok teljesen ren&fee jönni,gyenge vagyok 
nincs étvágyom és talán lelkibeteg vagyok mert érzem hogy süpped a 
talaj a lábam alatt.Hiszem erre nincs orvosság,rosszkor születtem és 
rossz tartozkodási helyet választottam!Majd ennek is egyszer vége lesz!

Sokszor üdvozel.

Alex egyik utolsó levele 
Jedno od poslednjih pisama Aleksovih

Ako možeš, donesi kima, cimeta, bibera, ribalicu za aluminijsko posude. Mi smo dobro, upravo se 
spremam da skuvam ručak Svi se radujemo, Ico moja, da se osećaš dobro i samo se raduj ovoj zlatnoj 
slobodi. Kupajte se, možete iti na izlet u dolinu, i noću smete da plešete ako vám tetka Terika dopusti. 
Što vas upadljivo gledaju, to mi zaista nimalo nije neobično, vi ste za njih stranci i to zaslužujete. Danas 
ti je  imendan, odsrca ti želim mnogo sreće i želimo da ti se ispune želje. Lep kolač, koji sam ti u subotu 
ispekla za današnji dán, mačkica tvoja je  temeljno izgrickala. Od ostataka sam htela da napravim pre- 
zle, ali kako vidim, moja Edita ih gricka umesto dvopeka. Ljubimo svakog mnogo puta, teta Teriku, čika 
Milana, tebe, Leu: mama, tata, Edita

Na poleđini pisma stoje Lifkini redovi koji mnogo tóga objašnjavaju:
,rDraga Tera! Stvar sa Lipikom ne stoji tako kako izgleda. Nije da mi se ne ide tamo. Jednom sam 

vet bio na Lipiku, i tad mi je  banjski lekar savetovao da krenem na drugo mesto,jer bi mi lipička voda 
još više smanjila vet ionako slabu stomačnu kiselinu. Mada nemam potrebu za mrsavljenjem, jer  imám 
samo 63 kile. Od pre dve godine, kada sam bio tako bolestan, da je  jedan od lekara izjavio: malo nade 
ima da tu  ostati u životu, ne mogu potpuno da dodem k sebi. Slab sam, nemam apetit, i možda sam bo
lestan u duši, jer  osetam da gubim tlo pod nogama. Verujem da za ovo néma leka. Rodio sam se u lose



egy birka. A Bárányt is láttam. 26 kilós lett. A bőrök nagyon szépek lettek, olyan, mint a selyem és fehér. 
De bundának kevés. A gyapjút bevittük, 1 kilónál több fonalat kapunk érte... Ha lehet hozz köménymagot, 
cimetet, borsot és síkálót alumínium edényhez. Mi jó l vagyunk, most éppen készülök ebédfőzéshez.

Mindannyian örülünk, Icám, hogy jól érzed magad és csak örülj ennek az arany szabadságnak. Fürödje- 
tek, szabad kirándulást csinálni a környékre és szabad este táncolni, ha Tera néni megengedi. Hogy feltűnően 
sokan néznek titeket, az nem szokatlan előttem, az idegeneknek kijár. Ma van névnapod, szívből sok szerencsét 
és minden elérhető boldogságot kívánunk. A szép kalácsot, amit szombaton sütöttem, a mai napodra, Mütyü
röd alaposan kirágta. Maradék roncsaibólprézlit akartam csinálni, de úgy látom, Editkém mint kétszersültet 
csipogatja. Sokszor csókolunk mindenkit, Tera nénit, Milán bácsit, téged, Leát: Anyu, Apu, Edit”

S a levélpapír hátoldalán ott vannak az Apu -  vele kapcsolatban sok mindent megmagyarázó -  
sorai: Kedves Tera! Lipikkel nem így áll a dolog, mint ha nem akarnám oda menni. Egyszer már vol
tam Lipiken, akkor a fürdőorvos azt tanácsolta nekem, hogy menyek inkább máshova, mert a lipiki víz 
még csökkentené a már úgyis gyenge gyomorsavamat, pedig fogyasztó kúrára nem volna szükségem, 
mert csak 63 kiló vagyok. Két év óta, mióta olyan beteg voltam, hogy az egyik orvos kijelentette, hogy 
kevés remény van arra, hogy életben maradok, nem tudok teljesen rendbe jönni, gyenge vagyok, nincs 
étvágyam és talán lelkibeteg vagyok, mert érzem, hogy süpped a talaj a lábam alatt. Hiszem, erre nincs 
orvosság, rosszkor születtem és rossz tartózkodási helyet választottam! (Kiemelés tőlem -  F. Zs.) Majd 
ennek is egyszer vége lesz! Sokszor üdvözöl: Alex ”

Más alkalommal német nyelven ír a sógornőjének kedves, rövid levelet, elnézését kérve ezért, de 
ezen a nyelven sokkal jobban ki tudja fejezni magát, mint magyarul, jegyzi meg.

Aztán egy Vmjačka Banja-i levelezőlapon küldi üdvözletét a húsznapi kúrája lejártával. ,rAz étvá
gyam jobb, de azért nem híztam, mert gyenge az élelmezés, ellenben a vérnyomásom nem akar leszállni, 
még mindig 200-on felül van.”

És egy 1951. október 16-i keltezésű levél, amit a belgrádi katonakórházból írt Lifka Sándor, ahova 
azért küldték az orvosok, mert a soványságából arra következtettek, hogy tüdőbeteg: Kedves Terka! Most 
egyszerre kaptam a két kedves lapodat. Nagyon szépen írtál, én sajnos nem tudom magamat a magy. nyelv
ben úgy kifejezni, hogy hasonlóképpen tudnám válaszolni. Látom, hogy jó  szíved van és őszintén jót kívánod 
nekem. Itt nagyon jó  lenne minden, csak kár, hogy nem beszélek szerbül. Az orvosok nagyon igyekeznek 
engemet rendbe hozni, talán lesz is valami eredménye. Ebbe a korba csak foltozni lehet mind egy kopott 
kabátot. Egyelőre nem kell semmit mert itt minden meg van. Sokszor üdvözlem Téged és Milánt is -  Alex”

131



vreme i izabrao loše mesto za obitavanje (istakla Žuža Farkas), i ovome te  jednom dóéi kraj. Mnogo te 
pozdravlja: Aleks.”

Drugom prilikom svojoj rođaki piše nemačkom, umiljato, kratko pismo tražeći usput izvinjenje 
zbog jezika, ali se na ovome mnogo bolje zna izraziti, nego na madarskom, kako sam primećuje. Potom 
na dopisnici iz Vmjačke Banje šalje pozdrave prilikom završetka dvadesetodnevnog lečenja.

„Apetit mi je  bolji ali se nisam ugojio jer  je  ishrana dosta slaba. Nasuprot tome ni pritisakneće da 
mi se spusti, jós uvek je  iznad 2 0 0 ”

I napokon jedno pismo pisano 16. decembra 1951. godine, u beogradskoj Vojnoj bolnici, gde su ga 
doktori poslali da bi na osnovu činjenice da je mršav, izveli zaključak da je plućni bolesnik:

„Draga Terka! Sad sam odjednom dobio dve tvoje srdačne dopisnice. Pisala si mi lepő, a ja  naía- 
lost ne znam da se izrazim isto tako na mađarskom jeziku da bih slično mogao odgovoriti. Vidim da imaš 
dobro srce i iskreno mi želiš dobro. Ovde bi bilo sve dobro samo sto nepričam srpski. Lekari se izuzetno 
trude da me dovedu u red' moglo bi i da bude nekih rezultata. U ovom životnom dobu čovek se može 
samo krpiti kao kakav pohabani kaput. Ništa mi za sada nije potrebno. Ovde zaista ima svega. Mnogo 
pozdravljam tebe i Milana -  A lex”

Teška su bila vremena, živci gospodina Lifke bili su temeljito istrošeni, kako zbog švapskog pore
kla, tako i zbog materijalne nesigumosti. Tője kraj srećnog mirnodopskog perioda.

Alexandra Lifku, komé je zdravlje već ozbiljno bilo narušeno, pogodio je 1949. jós jedan ozbiljni 
potres, koji ga je u potpunosti dokrajčio. Od tada pa do smrti doslovno više nije dolazio k sebi.

-  Desilo se jedne nedelje u Bačkim Vinogradima -  priča Edita. -  Ručali smo, sedeli za stolom, a 
odjednom se pojavio jedan udbaš i stavio lisice na tatine ruke. Tako ga je sproveo od vinograda do stani- 
ce. Zatvorili su ga na pola godine podvalivši mu da je preko zelene granice, koja je bila udaljena svega 
800 metara od nas, preveo mnoge Madare. Ovo je, naravno, bio samo izgovor. íz poverljivih izvora 
saznali smo da su u stvari u tim vremenima tražili zlato, i ako su naslutili da ga neko ima, od njega bi 
oduzimali, konfiskovali pod bilo kakvim izgovorom. I kod nas su vršili pretres kuće, naravno nisu našli 
ništa. Svaké subote smo posećivali tatu u subotičkom zatvoru, odnosili mu hranu. Zatvorenike su po- 
strojili u dvorište, a nas, posetioce naspram njih. Paket, hranu i donji veš trebalo je predati čuvarima. Sa 
zatvorenicima se moglo pričati samo sa pristojne udaljenosti. Telesno ga nisu mučili, ali su ga duševno 
u potpunosti slomili. Posle tóga više nikada nije mogao ozbiljno raditi. U nekoj maloj radonici u Bačkim 
Vinogradima petljao je nešto, ali i tűje sve sredio poput apoteke, sve je stajalo na svom mestu.
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Lifka Sándor kézírása a sógornőjéhez intézett levelezőlapon 
Rukopis Aleksandra Lifke na dopisnici upuéenoj svastici

Nehéz idők járták akkoriban, Lifka úr idegei alaposan meg voltak viselve sváb származása miatt is, 
meg az anyagi bizonytalanság miatt is. Végük szakadt a boldog békeidőknek.

1949-ben a gyenge egészségi állapotú Lika Sándort még egy nagy megrázkódtatás érte, ami végte
lenül megtörte. Utána haláláig úgyszólván nem tért magához. -  Az történt, hogy Királyhalmon voltunk 
egy vasárnap, ebédeltünk, egyszer csak betoppant hozzánk egy belügyes, és megbilincselte az Aput
-  tudjuk meg beszélgetőtársunktól. -  Úgy vezette a szőlőtől az állomásig. Bezárták fél évre. Ráfogva, 
hogy sok magyart átsegített a zöldhatáron, ami úgy 800 méterre volt tőlünk. Ez csak ürügy volt persze. 
Bizalmas forrásokból megtudtuk, hogy tulajdonképpen abban az időben aranyat kerestek, és akiről úgy 
sejtették, hogy van neki, attól szerették volna valamilyen ürüggyel konfiszkálni... Házkutatást is tartot
tak nálunk, persze, nem találtak semmit. Szombatonként meglátogattuk az Aput, vittünk neki ennivalót. 
A foglyokat felsorakoztatták az udvaron, minket, látogatókat is velük szemben. A csomagot -  élelmi
szert, fehérneműt -  az őröknek kellett átadni. Csak tisztes távolságban lehetett a foglyokkal beszélni. 
Testileg nem kínozták ugyan, de lelkileg teljesen összetörték az Aput. Utána már csak a királyhalmi kis
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Sećam se da je jednom, jednog subotnjeg dana, oko devet sati, i mene odnela ÓZNA. Došli su 
ljudi u dugim kožnim kaputima kakve su nosili udbaši i rekli da podem s njima. Poslali su me u jednu 
sobu, i tamo sam čekala i čekala. Nije mi bilo jasno zašto. Oko podneva su ušli neki ljudi i ispitivali me 
u vezi taté: ko nas je posećivao, kője šta smerao, ko su mu prijatelji, a ja sam rekla ono što sam znala, 
nisam imala šta da krijem. Ali: da li sam videla nekakve žute dukate? Ne. Onda su opet izašli, pustili 
me da sedim sama. Oko dva sata sam počela da lupám na vratima: molim Vas, budite ljubazni, pustite 
me napolje, jer je danas subota, a ja moram kod taté u posetu -  vikala sam. Pustili su me. Potom i njega. 
Nisu mu mogli naći nikakvu krivicu.

Kada je tata izašao, rekao je: „Svet se okrenuo naopako”... Önje odgajan u sasvim drukčijem 
duhu. Moždaje pomalo idealizovao dóba u kojem je ranije živeo, jer čovek uvek ulepšava prošlost, ali 
je tada imao osećaj materijalne sigumosti što je neobično važno. Kada je već morao da odgovara i za 
nas, ne samo za sebe, izopačen svetski poredak ga je još više tištio.

Mama je bila mnogo fleksibilnija. Vidi, rekla je, ostavili su nam toliko da nećemo postati prosjaci, 
nekako će već biti... I drugi žive. Bila je dvadeset godina mlada i nije toliko osećala težinu situacije. Tata 
je strahovao i zbog svog porekla, jer je bio proknjižen kao Svaba. Véé je bio prošao jednu kalvariju, jer 
su ga Madari kvalifikovali kao nepouzdanog. Stiglo je „oslobodenje” . Odnosili su Švabe, a on pojma 
nije imao kako će njega kvalifikovati. Živeo je u egzistencijalnoj neizvesnosti, ősim tóga tištala ga je i 
materijalna osakaćenost.

Bilo műje potrebno da bude voljen, da nekome nešto znači. Bio műje takođe potreban i duševni 
oslonac. Mama je u svom životu stvamo volela samo dva čoveka: jedan je bio tata, a drugi ja. Sasvim 
neovisno od tóga daje na svoj nácin bila tvrda, ja sam joj i rekla: mama, ja znam da me voliš, ali to ne 
oseóam. Tatina ljubav prema mami došlaje do izražaja u jednom valceru sa naslovom Elisabeth koji je 
za nju komponovao 1940. „Für meinem Iieber Erschi zum ihre Geburstag” -  može se čitati posveta na 
partituri. Kad bi ga nešto tištalo, uzimao bi violinu i svirao. To ga je smirivalo.

Kakva műje bila životna filozofija?
Jednom sam ga upitala: „Reci, tata, da li bi želeo da budeš bogatiji?” Odgovor je glasio: „Zašto? 

Ne mogu odjednom pojesti dva ručka, niti obući dva odela. Ajedno imám”. Životna filozofija műje 
bila filozofija zadovoljnog čoveka, filozofija koju na kraju krajeva može dopustiti sebi samo čovek, koji 
néma potrebu ni za čim.

Nikada ni u čemu nije bio ekstreman. Za vreme rata, dók su mama i Ica bili u Bačkim Vinogradima,
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műhelyében tett-vett, barkácsolt, olyan volt az, mint a patika, minden a maga helyén benne... Emlék
szem, egyszer, egy szombati napon úgy kilenc óra felé engem is bevittek az OZNA-ra. Eljöttek értem a 
hosszú bőrkabátos emberek, ilyenben jártak a belügyesek, hogy menjek velük. Leültettek egy szobába, 
és vártam, vártam... De hogy mire, nem tudom. Hogy mért vittek be, azt sem tudtam. Dél körül bejöttek 
valakik, és mindenfélét kérdeztek az Apuról, hogy ki járt hozzánk, ki mit mondott, kik a barátai... és 
mondtam, amit mondtam, nekem nem volt semmi tagadnivalóm. De láttam-e olyan sárga pénzeket?! 
Nem. Akkor megint kimentek, ott hagytak... Két óra felé elkezdtem dörömbölni az ajtón: legyenek 
szívesek, engedjenek ki, mert szombat van, és nekem mennem kell az Apuhoz látogatóba! Elengedtek. 
Meg aztán őt is. Nem tudtak rábizonyítani semmit.

Azt mondta, amikor kijött, hogy „felfordult a világ!” Ő egészen más szellemben nevelkedett. Lehet, 
hogy egy kicsit idealizálta azt a kort, amelyben előbb élt, mert a múltat mindig megszépíti az ember, de 
azért akkor megvolt az anyagi biztonságérzete. És ez nagyon fontos. Amikor már nemcsak saját magá
ért, hanem érettünk is felelősséget kellett vállalnia, ez a felforgatott világrend még inkább nyomasztotta. 
Az Anyu sokkal flexibilisebb volt. Nézd, mondta, hagytak annyit, hogy nem jutunk koldusbotra, majd 
csak lesz valahogy. Mások is megélnek. Igaz, ő tizenkét évvel fiatalabb is volt és nem érezte annyira a 
helyzet súlyát. Az Apuban ott volt a félelem a származása miatt is, mert svábként volt elkönyvelve, ő egy 
kálvárián ment keresztül, mert a magyarok meg, ugye, anglofilnek, megbízhatatlannak minősítették... 
Jött a „felszabadulás”, a svábokat elvitték, nem tudta, hogy őt minek fogják minősíteni. Létbizonytalan
ságban élt. Plusz még az anyagi javaiknak a megcsonkítása is nyomasztotta.

Szüksége volt arra a tudatra, hogy szeretik. Hogy valakinek jelent valamit. Szüksége volt a lelki 
támaszra is. Az Anyu két embert szeretett csak igazán életében: az egyik az Apu volt, a másik meg én. 
Mindattól függetlenül, hogy kemény volt a maga módján. Meg is mondtam neki, hogy „én tudom, Anyu, 
hogy szeretsz, de nem érzem...”

Az Apunak az Anyu iránti szeretete egy neki komponált, neki ajánlott valcerban nyilvánult meg, 
amit 1940-ben írt hozzá. Für mernem lieber Erschi zum ihre Geburstag-  olvasható az ajánlás a kottán. Ha 
valami bántotta, akkor mindig elővette a hegedűjét, és játszott. Ez megnyugtatta.

Hogy milyen volt az életfilozófiája? Amikor egyszer rákérdeztem, hogy: mondd, Apu, szeretnél-e 
te gazdagabb lenni, ezt válaszolta: „Minek?! Két ebédet nem tudok megenni és két ruhát sem tudok fel
venni egyszerre. Egy meg van.” Olyan életfilozófiája volt, amit csak egy megelégedett ember engedhet 
meg magának végeredményben, akinek semmire nincs szüksége.
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tata i ja smo otišli biciklima na Bajsko groblje sa mnogim drugima, jer smo se nadali da groblje neće 
bombardovati. Tamo sam ga pitala: „Reci, šta bi voleo da radiš posle rata?” „Voleo bih da kupim šešir” 
„Zašto?” „Jer bih onda znao, da mije glava jós na ramenima.” Takav műje bio humor.

Sećam se kada me je prvi pút vodio u šetnju po Subotici. Pokazivao mije grad. U blizini se nalazila 
jedna trafika. Vodila ju je neka dosta kisela matora devojka. Tata je ušao po cigarete i predstavio me je: 
„Ovo je moja ćerkica” -  rekao je. Gospodica se začudila: „Ali nije rodena, zár ne?!” „Pa, samo je po- 
gledajte! Zár nije rodena?!” -  odgovorio je na neumesno pitanje. Zbog ovakvih malih divnih epizoda i 
duhovitosti voleli smo ga i prihvatali. Mnogo je svirao, čitao, pogotovo stručnu literaturu na nemačkom 
jeziku, ali i beletristiku. Sećam se, koliko je voleo Sagu o Forsajtima. Sa jednom drugaricom je mnogo 
raspravljao o toj knjizi... Odlazio je do masona kojima se pridružio 1932. godine. Subotička loža se 
nalazila iza evangelističke crkve. Šta su tamo radili, nismo mogli znati, ali znali smo, gde odlazi. (Za 
vreme rata mama je u odredenim vremenskim periodima pekla tortu sa orasima, a on ju je nosio tamo.) 
Loža je, naravno, posle rata ukinuta.

Naši praznici bili su lepi i prisni. Za Božić, na stolu su se našla tradicionalna jela, supa od vina, 
riba, „makos guba” (pečeno testo s makom). Tada je i tata dolazio s nama u franjevačku crkvu, pozdra- 
vio Vitlejem sa kipovima, i tumačio nam Bibliju. Mama je zadržala jevrejske običaje, bar što se tiče 
načina kuvanja. Imali smo takozvanu kóser kuhinju -  kada svako jelo ima posebnu posudu, a što se tiče 
subote -  mada to nikad nije naglašavala, ipák se subotom uvek suzdržavala. Veoma je dobro naučila i 
održavala hriščanske prazniče običaje. Obično smo dobijaié knjige na poklon. I sve ono -  takva su bila 
vremena -  za čim smo imale potrebu. Te stvari je mama odabirala. U porodici su vladali zanimljivi od- 
nosi. Starija sestra uvek je želela sve, volela je lepő da se oblači. Dode jednom kući, kad ono dobilaje 
ručni sat. A mama pita tatu: -  A zašto Edita nije dobila? -  Pa, nije ni tražila?! -  odgovorio je. Nije baš 
dobro poznavao dečiju dušu.

Ica

Pošto smo odmakli u razgovoru, ukratko óemo se podsetiti Editine sestre lepe Ice, koja je 2002. 
umrla na Paliću, ali je pre tóga godinama živela u Zagrebu. Verovatno je i njen odgoj od strane gospođe 
Lifke umnogome doprineo njenoj, u materijalnom smislu, uspešnoj karijeri. Radi svog verenika nasta- 
nila se u Zagrebu, i počela raditi kao bankarska činovnica. Dogodilo se da je jednom veliki hrvatski 
književnik Krleža došao do njih da rešava svoje raznorazne probleme. Koji je pravi razlog, ne bih znala 
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Soha nem volt a szélsőségek embere, semmiben sem. A háború alatt, a bombázáskor, amikor az 
anyuék az Icával kint voltak Királyhalmon, mi az Apuval kikarikáztunk a Bajai úti temetőbe -  sokakkal 
együtt, mert azt reméltük, a temetőt a halottak iránti kegyeletből kiindulva nem fogják bombázni. Ott 
kérdeztem meg tőle: „Mondd, Apu, te a háború után mit szeretnél csinálni?” „Kalapot szeretnék ven
ni” -  mondta. „Miért?” „Mert akkor tudni fogom, hogy megvan még a fejem!” Hát ilyen humora volt!

S arra is visszaemlékszem, amikor először vitt el sétálni Szabadkán, bemutatva nekem a várost. 
Volt a közelben egy trafik. Egy elég savanyú vénkisasszony tartotta. Az apu bement cigarettáért, s bemu
tatott engem: „Itt van a kislányom” -  mondta. A hölgy rácsodálkozott: „De nem édes?!” „Hát... nézze! 
Nem édes?!” -  válaszolta az Apu. Az ilyen apró kis epizódok azok, amiért az ember szerette, elfogadta. 
Sokat zenélt, olvasott -  főleg német nyelvű szakkönyveket, de szépirodalmat is, emlékszem, a Forsyte 
Sagát mennyire kedvelte, jókat vitatkozott róla egy barátnőjével, és eljárt, ugye, a szabadkőművesekhez, 
akikhez 32-ben csatlakozott... Ott volt a szabadkai páholy az evangélikus templom mögött... Hogy ott 
mit csináltak, mi nem tudtuk, csak abból sejtettük (a háború alatt) hova megy, hogy az anyu bizonyos 
időközökben sütött diós tortát, és ő elvitte... A páholy persze a háború után megszűnt.

Szépek, meghittek voltak az ünnepeink. Karácsonykor tradicionális étkek kerültek az asztalra: bor
leves, hal, mákos guba... Akkor az apu is velünk jött a Barátok templomába, megmutatta a betlehemet, 
és magyarázta a Bibliát.

Az anyu ugyan megtartotta a zsidó szokásokat is, már ami a főzés módját illeti, az úgynevezett 
kóser konyhát -  amikor külön edénye van a különféle ételeknek - , és ami a szombatot illette -  nem 
hangsúlyozta ugyan soha, de akkor azért igyekezett visszafogni magát. A keresztény vallási ünnepi 
szokásokat is megtanulta és szorgalmazta. Rendszerint könyvet kaptunk ajándékul. Meg azt -  olyan 
időket éltünk! - , amire szükségünk volt. Az anyu választotta ki. Érdekes viszony volt a családban. Az én 
nővérem mindig mindent szeretett volna. Szeretett szépen öltözni... Jön egyszer haza, hogy kapott egy 
karórát. És az Anyu kérdi az Aputól: és az Editnek mért nem vettél? Hát az Edit nem kért! -  felelte az 
Apu. Nemigen ismerte a gyermeki lelkületet.

Ica

Idáig jutva a beszélgetésben rövid kitérőt teszünk Icára, Edit asszony nővérére, aki néhány éve 
halt meg Palicson, de sokáig Zágrábban élt. Lifkáné nevelése, szellemisége is közrejátszhatott abban, 
hogy anyagi téren sikeres pályát fusson be. A szimpátiája végett telepedett le a horvát fővárosban, s
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reći -  možda što se po njenom akcentu osećalo da nije prava Hrvatica, 
obratio joj se na mađarskom:

-  Mondja, kislány, szereti maga a munkahelyét? (Recite, devojčice, 
volite li vi ovo radno mesto?) Živim od ovoga, odgovorila je Ica. -  Dodite 
do mene u kancelariju! (koja je  bila u Jugoslovenskom leksikografskom 
zavodu -  o. a.) Znate, izdajemo leksikone, te bi ih trebalo distribuirati. 
Vidim da ste vi snalažljiva Madarica, ne biste li želeli da prodajete knjige? 
Leksikone?

-  Ne mogu da žrtvujem svoju sigumost -  rekla je Ica. (Leksikone 
tada skoro niko nije kupovao.) Ali zašto ne biste probali? -  uveravao ju 
je pisac. -  Uzmite godišnji odmor, i ako vám se svidi posao, ostaćete, ako 
ne, nećete. -  Ica ga je uzela, razradila je strategiju, fino se uredila, i počela 
da prodaje. Odlazilaje u sve škole. Upitala je, da li imaju leksikone. -N e-

mamo -  bio je odgovor. -  Pa kako to da škola néma ovako važne knjige?! - 1 svi direktori su kupovali 
leksikone. Sve ih je prodala. Kada je Krleža videó njen učinak, nije smeo da kaže ostalima.

-  Znači, Ica je sve to sigumo naučila od mame -  kaže Edita. -  Uglavnom ono, kako da se snade. 
Jednom kada su mama i tata bili na izletu u Parizu, i kada je svako bio zaokupljen odmorom, mama je 
čula da se negde u blizini snima film. Skočila je, potražila trupu, i obezbedila pravo za distribuciju filma 
u pripremi. Tada se vratila i osećala se dobro. Kada je film bio završen, i drugi su hteli da ga otkupe. A  

producent je rekao: „Molióu lepő, firma A lek sa n d a r  L ifk a  za iznajmljivanje filmova već je kupila pravo 
za prikazivanje u Jugoslaviji.”

Ali da se vratimo Lifki. Kad god su nešto tražili od njega, uvek je nastojao da svakome izade u 
susret, ako je ikako bilo moguće. Veoma je cenio svoje radnike. Oni bi pák ruku stavili u vatru radi nje
ga. Bio je jedan bioskopski mehaničar, čika Teleki, koji je uvek govorio da ako bi se desila ma kakva 
zbrka oko projekcije, gospodin Lifka bi se u istom momentu našao tamo, skinuo sako, zasukao rukave 
bele košulje i sve popravio. Gledaoce je dočekivao na vratima, pozdravljao bi svakoga smeškajući se, a 
uniformisani razvodnik je svakoga odveo do sedišta.

Aleksandar Lifka cenio je ljude od kojih je živeo.
-N jegova smrt oslabila je ponajviše mene -  priseća se Edita. -  Ostavio je veliku prazninu za so- 

bom. Ostala je mamina trezvenost, ali nije bio koga ko bi umeo da je izbalansira. K sebi sam došla tek
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banktisztviselőként kezdett dolgozni. Történt egy
szer, hogy a nagy horvát író, Miroslav KrleUa is be
tért hozzájuk ügyes-bajos dolgait intézni. S miért, 
miért nem -  talán, mert Ica hangsúlyából megérez
te, hogy nem tősgyökeres horvát - , magyarul szó
lította meg: „Mondja, kislány, szereti ezt a munka
helyet?” Ebből élek, felelte Ica. „Jöjjön fel hozzám 
az irodámba! (Ami a Lexikográfiai Intézetben volt.)
Tudja, lexikonokat adunk ki, azokat kellene forgal
mazni. Látom, hogy maga talpraesett, igazi magyar 
lány... Nem lenne kedve könyveket árulni? Lexi
konokat.” Ő a biztonságát nem áldozza föl, mondta 
a nővérem. (Ki vett akkoriban lexikont?!) De mért 
ne próbálná meg, erősködött az író. Vegye ki a sza
badságát, s ha megtetszik a munka, marad, ha nem, 
nem... A nővérem kivette a szabadságát, kidolgo
zott egy stratégiát, jól kicsípte magát, és elkezdett 
árulni. Elment minden iskolába. Megkérdezte, 
van-e lexikonjuk. Nincs? Hát, hogy lehet meg egy 
iskola lexikon nélkül?! És minden igazgató vett be
lőle. Mindet eladta. Amikor KrleD a meglátta a telje
sítményét, nem merte elárulni a többieknek. Szóval

* Lifkáné 1980-ban, Vicsek Károly A lakás c. filmjében,azt biztos az anyutol tanulta meg a noverem, hogy , . „ ljt J  ’J °  > o j amelynek o volt a főszereplője
miként lehet feltalálnia az embernek magát. Gospoda Lifka 1980. godine, kao protagonista fiima

Stan Karolja Vičeka
Egyszer, amikor Párizsban volt az Anyu meg 

az apu kiránduláson, és amikor mindenki pihent, az Anyu meghallotta, hogy valahol filmet forgatnak. 
Fogta magát, felkereste a stábot, s megvásárolta a készülő film forgalmazási jogát. Aztán visszament, 
és jólérezte magát... Aztán, amikor a film elkészült, és meg akarák mások is vásárolni, azt mondták: 
kérem, a Lifka Sándor Filmkölcsönző Vállalat már megvette a Jugoszláviában való forgalmazás jogát!
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onda, kad mi se rodio sin i kada sam stekla novu porodicu. Za trezvenost i odlučnost mogu da se zahva- 
lim mami, jer sam uvek znala šta hoću. Nikada nisam hodala po oblacima, već po zemlji.

Porodica Evetović

Razgovor nam se otegao do kasno u noć, kada se, posle uspešno obavljene operacije, vratio kući 
i dr. Evetović, muž dobro póznát u Subotici po svojoj duhovitoj naravi, koga, mada je u penziji, sin 
Aleks, vlasnik privatne K l in ik e  E v e t o v ić  u Crnojevićevoj ulici, ponekad pozove da operiše. -  Čak i 
u snu stalno operišem -  zamislite! -  kaže fini gospodin, nalik na poznatog francuskog glumca Luja de 
Finea (Louis de Funes). S velikim entuzijazmom pokazuje svoju „zbirku”. Da pogledam samo te kašike, 
kukice i slične stvari kője je svojevremeno, još dók je radio u bolnici, izoperisao iz želudaca subotičkih 
zarobljenika, željnih vazduha slobode. Ima ih podosta.

-  Prvi pút smo se videli na klizalištu -  počinje novu priču, priču o njihovom upoznavanju Edita.
-  Da, upravo na Spartakovom klizalištu. Od tada se više i ne kližem -  preuzima reč gospodin 

doktor. -  Upoznao nas je jedan naš poznanik. Rekao sam da sam stolar... I budućoj tašti sam se tako 
predstavio. Bili smo simpatični jedno drugome. Kakve sam ja kompote dobijao od nje! Bilaje odvažna 
i uvek je znala šta hoće. Kad sam je pitao kako se ovo, a kako ono desilo, rekla je: ja se sećam samo 
onoga što hoću, i čujem ono što hoću.

-  Zašto je odobrila naš brak? -  pita se Edita. -  Prema zlim jezicima zbog njegove mršavosti i nosa 
zaključila je da je Jevrejin.

Edita se sa diplomom više škole mađarskog jezika zaposlila na opštem odseku subotičkog Eko- 
nomskog fakulteta. Od 1961. do 1967. vodila je ovaj odsek. Kada je muž konkurisao i kao hirurg dobio 
marokansko zaposlenje i ona je otišla s njim, sa sinčićem i devojčicom. Koliko su je poštovali kao radnu 
snagu i čoveka, o tome svedoči i sledeće pismo:

,,Poštovana drugarice, prilikom napuštanja našeg radnog kolektiva, zbog odlaska sa svojim 
bračnim drugom van zemlje, Fakultetsko veće na svojoj jučerašnjoj sednici donelo je  odluku, da Vam 
se prilikom odlaska nabavi poklon u vrednosti od visine jednomesečnih ličnih dohodaka. Ovaj poklon 
neka Vam je  samo skroman spoljni izraz naše zahvalnosti i podsetnik na zajednički provedeno vreme u 
kolektivu. Ono što je  više od tóga je  jednodušna zahválnost Fakultetskog veća i celokupnog kolektiva, 
a posebno moja lična za nesebičan i samopregoran rád od početka postojanja našegfakulté ta do danas 
na radnom mestu kője je  tražilo puno lično angažovanje, organizatorsku sposobnost, ekspeditivnost a 
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De hogy visszatérjünk Liíka apura! Ha tőle kértek valamit, ha csak tehette, mindenkinek teljesítette 
a kívánságát. A munkásait nagyon megbecsülte. Azok tűzbe mentek volna érte. Volt egy mozigépész, a 
Teleki bácsi, aki mindig mondta, hogy ha bármilyen zűr volt a vetítéssel, a Lifka úr rögtön ott termett, 
levette a zakóját, felgyűrte a fehér ingujját, és megjavított mindent. A nézőket az ajtóban várta, moso
lyogva üdvözölt mindenkit, az egyenruhás jegyszedő pedig a helyére kísérte a vendégeket.

Lifka Sándor megbecsülte az embereket, akikből élt.
Úgy érzem, engem viselt meg legjobban a halála. Nagy űrt hagyott maga után. Megmaradt az Anyu 

józansága, és nem volt, aki egyensúlyozza. Madáchot idézve mondtam: „A vesztes csak én vagyok!” 
Akkor tértem magamhoz teljesen, amikor a fiam megszületett. Amikor új családom lett. Az Anyunak 
köszönhetem viszont a józanságomat, a határozottságomat. Tudtam mindig, hogy mit akarok. Én sosem 
az egekben jártam, hanem a földön.

Az Evetovity család

Késő estébe nyúlt már a beszélgetésünk, amikor -- egy jól végzett műtét után -  hazatért a derűs, 
szellemes természetéről Szabadkán közismert férj, Evetovity doktor is, aki már nyugdíjas ugyan, de a 
fia, Alex, a Cmojević utcai Evetović Klinika tulajdonosa, behívja néha operálni. -  Már álmomban is 
folyton csak operálok, képzelje! -  jegyzi meg Louis de Funes hasonmása. S nagy lelkesedéssel mutatja 
a „gyűjteményét”: nézzem már meg azokat a kanalakat, rigliket, miegyebeket, amelyeket annak idején 
még a kórházban kioperált a szabadkai börtön szabad levegőre vágyó lakóinak gyomrából. Van belőlük 
jócskán.

- A  korcsolyapályán találkoztunk először -  kezd bele megismerkedésük történetébe Edit.
-  Igen. A Spartak pályáján... Azóta sem korcsolyázok! -  veszi át a szót a doktor úr. -  Egy ismerő

sünk mutatott be bennünket egymásnak. Azt mondtam, asztalos vagyok. Az anyósomnak is így mutat
koztam be. Szimpatizáltunk egymással... Hogy én milyen befőtteket kaptam tőle! Volt benne egy erély, 
s mindig tudta, mit akar. Amikor kérdeztem tőle, hogy ez hogy volt, az hogy volt, azt mondta: tudod, én 
arra emlékszem csak, amire akarok, és azt hallom, amit akarok.

-  Hogy mért hagyta jóvá a házasságunkat? -  próbálja megválaszolni a kérdést Edit. -  A rossznyel
vek szerint a soványságából meg az orrából ítélve azt hitte: zsidó.

Edit az újvidéki magyar tanszéken szerzett főiskolai diplomájával az Újvidéki Egyetem szabadkai 
Közgazdasági Karának általános ügyosztályán helyezkedett el, 1961-től 1967-ig vezette azt. Amikor a
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naročito tačnost, što ste vi sa puno uspeha obavili. Još jednom najlepše Vam hvala na svemu i puno 
sreće u daljem Vašem \ ivotu i radu. Sa drugarskimpozdravom dekán: ing. BoUidar Race, 8. 9. 1967

Do 1969. niveli su u inostranstvu, te su i deca dobro naižila francuski. Njihova ćerka, Bea kasnije 
je diplomirala za profesora francuskog jezika. Sin Aleks takođe je lekar, specijalista hitne pomoći, i 
danas cela porodica Divi u Subotici. Zanimljivo je setiti se da 1967. nisu pozvali nazad u domovinu od- 
ličnog hirurga, već Editu. Dobila je telegrafsku poruku: ako Deli da se vrati na svoje radno mesto, neka 
dođe odmah, jer imaju veliku potrebu za njom. I vratila se, dovodeći i svoju porodicu sa sobom.

-  Vratila sam se prvog maja i do prvog septembra je trebalo dovesti u red administraciju. Čekala 
me je netaknuta, onako, kako sam je ostavila. Sve se urušilo. Zamisao je bila drugačija, moj uobličeni 
stil niko nije mogao da nastavi, jer je bio samo moj. I uradila sam ono, što su očekivali od mene. Nasta- 
vila sam i školovanje na fakultetu. Završila sam drugi stepen na katedri za mađarski jezik i knjiDevnost, 
sve to pored dvoje dece.

Edita se oseća sretnim čovekom. I pored svega ostala je optimista, jer je njena lična tragedija iz
detinjstva imala srećan ishod.

-  Da smo tada zaglavili u 
Pešti -  kaDe - , samo dobri Bog 
zna, šta bi nam se dogodilo, među 
kakve okolnosti bismo dospeli. 
Novi reDim ukinuo je samosatan, 
a ono što su mi ova dva čoveka, 
koja su me vaspitavala poput vla- 
stitog deteta, pruDila u svakom 
pogledu, prosto je neverovatno. 
Osećam da mi više od tóga ni sop- 
stveni roditelji ne bi mogli pruL li- 
ti. Formirali su od mene čoveka.

Danas Edita predstavlja si- 
gumu tačku, jedan od stubova raz- 
granatog porodičnog stabla.

2008: Evetovity Edit átadja a Lifka Sándor díjat Gorán Paskaljević 
rendezőnek (balról). Jobbról Radoslav Zelenović, a fesztivál 

és a Jugoszláv Kinoteka igazgatója 
Uz prisustvo Radoslava Zelenovića, direktora festivala i direktora 

Jugoslovenske Kinoteke (desno), Edita Evetovićpredaje nagradu Aleksandar 
Lifka reditelju Goranu Paskaljeviéu (Foto: Mihajlo Plankoš)
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férje megpályázott s elnyert egy marokkói szakorvosi állást, vele tartott ő is a kisfiúkkal meg a kislá
nyukkal. Hogy mennyire becsülték mint munkaerőt és mint embert, arról az alábbi levél is tanúskodik: 

„ Tisztelt Kolléganő, az egyetemi tanács tegnapi ülésén úgy döntött, hogy mivel elhagyja a kollek
tívánkat és az országot, megjutalmazza önt az egyhavi keresetének megfelelő értékű ajándékkal Ez az 
ajándék csak szerény kifejezése a hálánknak és emlékeztető az együtt eltöltött időre. Ami több ennél: 
az egyhangú köszönet az egyetemi tanács és az egész kollektíva részéről és külön az én részemről azért 
az önzetlen és önfeláldozó munkáért, amit a kar megalakulása óta máig kifejtett azon a munkahelyen, 
amely nagy személyes odaadást, szervezési és expeditív készséget, főként pontosságot igényelt, s amit 
Ön nagyon sikeresen elvégzett. Még egyszer nagy-nagy köszönet Önnek mindenért, és sok szerencsét to
vábbi életútja során mind a magánéletében, mind a munkájában. Baráti üdvözlettel: ing. BoUidar Raa 
dékán, Szabadka, 1967. 9. 8. ”

Hatvanhétig éltek kint, a gyerekek is jól megtanultak franciául, Bea lányuk franciatanári diplomát 
szerzett, Alex fiuk mentő szakorvos, s ma az egész család Szabadkán él. Érdekes, hogy 1967-ben nem a ki
váló sebészorvost hívták haza, hanem Editet! Kapott egy táviratot, hogy ha vissza szeretne térni a munka
helyére, most jöjjön, mert nagyon nagy szükség lenne rá. És hazajött. Visszahozva magával a családját is.

-  Január elsején tértem vissza és a következő év január elsejéig rendbe kellett tenni az adminisztrációt. 
Mert ahogy hagytam, úgy maradt. Minden összeomlott. Az én kialakított stílusomat senki sem tudta folytat
ni, mert az az enyém volt. S megcsináltam, amit elvártak tőlem.
És folytattam a tanulást az egyetemen. Elvégeztem a második 
fokozatot is a magyar tanszéken... A két gyerek mellett.

Edit szerencsés embernek érzi magát. És mindenek el
lenére megmaradt derűlátónak. Hiszen gyerekkori személyes 
tragédiája végül is „jól véződött”. -  Ha mi ott rekedünk Pes
ten a nővéremmel -  mondja - , a Jóisten a megmondhatója, mi 
lett volna velünk, milyen körülmények közé kerülünk. A zárdát 
megszüntette, ugye, az új rendszer... S amit az a két ember 
adott nekem, minden vonatkozásban, aki a saját gyerekeként 
nevelt fel, annál többet, úgy érzem, nem adhattak volna az édes 
szüleim sem. Embert faragtak belőlem.

Ma Edit a népes család egyik legbiztosabb pontja.

Az Evetovity házaspár a 15. palicsi 
filmfesztivál záróünnepségén 

Bračni pár Edita i dr Lajos Evetović na 
završnoj svečanosti 15. festivala Evropskog 
filma na Paliću (Foto: Mihajlo Plankoš)



Završna reč
Publikacija koju čitalac drži u ruci, nije nastala s namerom da se ponovi ono što je Janoš Bre- 

ner o Šandoru Lifki izrekao u knjižici objavljenoj 1982. godine, nego da se njena sadržina dopuni 
podacima i naknadno istraživanim dokumentima o životu i delu „srednjoevropskog popularizatora 
kinematografije44, prvog snimatelja našeg podneblja. Smatrali smo da bi to bilo važno iz razloga što 
se ovaj izuzetno zanimljiv intelektualac, čovek koji je veći deo svog života proveo u Subotici, pored 
stvaranja i prikazivanja filmova, bavio i mnogim drugim aktivnostima o kojima u Brenerovoj knjizi 
néma pomena, mada zaslužuju punu pažnju. Sem toga, želeli smo da omogućimo upoznavanje sa 
pojedinim detaljima iz privatnog života ove svestrane i primamljive ličnosti, ličnosti kulturnog gra- 
đanina.

Osećali smo ne samo novom mogućnošću, no i obavezom da što kompletnije pokušamo saču- 
vati uspomenu na čoveka čiji kompletan način života može da posluži kao uzor u ostvarivanju ideala 
obrazovanog građanina. Što se tiče Lifke, mogle bi se ponoviti reči kője je Kodalj (Kodály) izrekao 
o sebi „...nikada se nisam bavio dnevnompoliíikom... Uprenesenompák smislu reči, svaki takt koji 
sam ikada stavio na papir, bila je  politika (...), je r  sve to predstavlja po jednu ciglu u izgradnji nőve 
Mađarske. ” U sluöaju Aleksandra Lifke, svako njegovo ostvarenje bilo je u službi formiranja sve- 
strano obrazovanog društva. Budući da je u Srednjoj Evropi bio medu prvima koji je s putujućim 
bioskopom i kamerom obilazio gradove i da je, nastanivši se u Subotici, osnovao ovde prvi bioskop 
izgrađen od kamena, možemo reći da je u svom vremenu dao neprocenjivi doprinos razvoju kulture.

Istraživanjem novih dokumenata, uz sagledavanje Lifkinih rukopisa autobiografskog karaktéra, 
uz razgovor sa njegovom usvojenom ćerkom, gospodom Editom Sabo Evetović, kao i objavljivanjem 
lične prepiske Eržebet Bek, supruge Lifkine, te objavljivanjem muzičkih dela, njegovih kompozicija, 
na DVD-u koji čini sastavni deo publikacije, autori ove knjige želeli su da približe čitaocu velikog 
sina Subotice i sa jedne sasvim nőve, ljudske strane. Nadamo se da će sve ovo doprineti tome da on 
ostane zapamćen po „prefinjenom razumu, prefinjenom srcu, prefinjenoj ruci i prefinjenom sluhu 
svom”. Knjigaje namenjena širokoj publici i, verujemo, može da posluži kao koristan detalj stvara- 
nju i negovanju kulta Šandora Lifke. Medunarodnom filmskom festivalu na Paliću ona takođe može 
da posluži kao korisni priručnik.

144



Utószó
Nem kívántuk megismételni Brenner János 1982-ben kiadott könyvében a Lifka Sándorról 

írottakat, hanem néhány újonnan felkutatott dokumentummal szerettük volna kiegészíteni „a 
kinematográfia közép-európai népszerüsítőjé”-nek, tájunk első filmkészítőjének az életéhez és 
munkásságához fűződő kötetet. Úgy gondoltuk, annál inkább szükség van erre, mert ez az életének 
túlnyomó részét Szabadkán leélt, kivételes személyiség sok minden mással is foglalkozott a 
filmezésen kívül, amiről Brenner könyvében nem esett szó, s amiről érdemes tudnunk. Bepillantást 
szerettünk volna adni ennek a kivételes személyiségnek, a rokonszenves, művelt polgárnak a 
magánéletébe.

Úgy éreztük, nemcsak jogunk, hanem kötelességünk is megőrizni annak az embernek az 
emlékét, akinek az egész életvitele ma is követendő példaként szolgálhat a művelt polgár 
eszményének a megvalósításában. Lifkáról is elmondható az, amit Kodály mondott önmagáról: 
„...napi politikával sohasem foglalkoztam, átvitt értelemben azonban politika volt minden 
taktus, amit írtam (...), mert mind egy tégla az új Magyarország felépítéséhez. ” Lifka esetében 
pedig ugyanezek voltak az őáltala létrehozott alkotások a művelt társadalom megteremtéséhez. 
Miközben Közép-Európában az elsők között járta vándormozijával és kamerájával a városokat, 
majd Szabadkán letelepedve megalapította itt az első kőből épült filmszínházat, a maga idejében 
felbecsülhetetlen szolgálatot tett a kultúrának.

E könyv szerzői új dokumentumok felkutatásával, Lifka önéletrajzi jellegű írásának 
közreadásával, nevelt lányának, dr. Evetovityné Szabó Editnek a megszólaltatásával, valamint 
a feleség: Beck Erzsébet magánleveleinek s Lifka most először közzétett, saját zeneműveinek a 
mellékelt DVD-n való bemutatásával emberközelbe szerették volna hozni Szabadka nagy fiát, akit 
,, a kiművelt értelem, a kiművelt szív, a kiművelt kéz és hallás ” j ellemzett. A könyv a nagyközönségnek 
szól, azt remélve, hogy hasznos láncszeme lehet a Lifka-kultusz felélesztésének, erősítésének. A 
palicsi filmfesztivál szintén egyfajta adalékként hasznosíthatná.

Végül köszönetét szeretnénk mondani dr. Evetovityné Szabó Editnek, aki nemcsak hogy 
elmondta nekünk a nevelőapjához fűződő tudnivalókat, hanem a családi levelezés egy részét és a
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Na kraju želimo da izrazimo zahvalnost Editi Sabo Evetovié, koja ne samo da nam je sa zado- 
voljstvom govorila o detaljima vezanim za ličnost njenog negovatelja, nego je napravila opsežan iz- 
bor fotografija iz porodičnog albuma i pisama iz porodične prepiske. Takođe želimo da se zahvalimo 
kompozitoru Lajošu Međeriju (Megyeri Lajos) koji se pokazao spremnim da nam pruži pomoć u 
vrednovanju i prezentovanju Lifkine muzičke ostavštine, nadalje direktoru Istorijskog arhiva Suboti- 
ce Stevanu Mačkoviću i njegovom saradniku Zoltu Hežeu (Hézső Zsolt), što su nam srdačno stavili 
na raspolaganje sav materijal koji je njihovoj instituciji predala gospođa Eržebet Bek Lifka, te direk
toru Gradskog muzeja Subotice Ištvanu Hulou (Hulló István) i kustosu Mirku Grlici zbog ustu- 
pljenih fotografija, potom Dűli Ditrihu (Ditrich Gyula) i Zoltanu Šiflišu (Siflis Zoltán) za svesrdnu 
podršku pruženu prilikom rada na ovoj knjizi i, napokon, Ireni Andrić za doprinos u prevodenju.

Iskreno verujući da ée knjiga udovoljiti ulozi koja joj je namenjena, s posebnim poštovanjem 
pozdravljam cenjenog Čitaoca:

Žuža Farkas
Subotica, máj, 2009.
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családi fotókat is felkutatta, továbbá Megyeri Lajos zeneszerzőnek, aki áldozatkészen segédkezett 
Lifka zenei hagyatékának az értékelésében és prezentálásában, ezenkívül a szabadkai Történelmi 
Levéltár igazgatójának, Stevan Mačkovićnak és munkatársának, Hézső Zsoltnak, valamint a 
Szabadkai Múzeum igazgatójának, Hulló Istvánnak, külön Mirko Grlicának, amiért a Lifkáné 
Beck Erzsébet által nekik átadott anyagot rendelkezésünkre bocsátották, ezenkívül Dietrich 
Gyulának, Siflis Zoltánnak és a Hét Nap szerkesztőségének a könyv megszületéséhez nyújtott 
készséges támogatásért, nemkülönben Andrić Irénnek, aki a fordításban segédkezett.

Abban a meggyőződésben, hogy könyvünk betölti remélt szerepét, tisztelettel köszöntőm az 
Olvasót:

Farkas Zsuzsa
Szabadkán, 2009 májusában
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