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ELÖLJÁRÓBAN

Ez a kiadvány eddig meg nem jelent, illetve hazai és külföldi publikációkban 
már közzétett szövegeket tartalmaz, melyeket esszé, esszétanulmány és klasszi
kus tanulmány formájában írtam az elmúlt évek során. A nyomtatásba nem került 
írások többsége a 2010-es években keletkezett, felkérésre, tudományos konferen
ciák megnyitó előadásaként, melyeket a szegedi Juhász Gyula, a szarvasi meg a 
bajai pedagógiai karon tartottam, általában a Magyar Tudomány Napján. Ezek az 
esszék alkotják a kötet Mérföldkövek az ezredfordulón című első fejezetét, és a 
korunkban felmerült/felmerülő létmeghatározó kérdések, problémák némelyikét 
járják körül az azokról való egyéni gondolkodásom szintjén az útkeresés, illetve 
a megtalált út összefüggésében. Az eddig megtett szellemi utazásaimon kialakult 
sajátos látásmód segítségével keresem a választ olyan témákban, mint a tradíció 
és változtatás, a regionalizmus és egyetemesség, a nemzeti kultúra és történelem, 
a kisebbségi és európai lét, valamint a nemzeti összetartozás megtapasztalt/meg
tapasztalható megnyilvánulása.

Arra vonatkozóan, hogy miként jutottam el egyedi gondolkodásomban az írá
saimban kifejezésre juttatott felismerésekig, részint a kötet Olvasmányok von
zásában című, második részében közzétett esszék adhatnak választ. Ezeknek 
az általában rövid írásoknak egy része a Hét Napban jelent meg a Könyvszé
li jegyzetek sorozatban, közülük számosat pedig az Újvidéki Rádió dr. Franyó 
Zsuzsanna által szerkesztett Szempont című műsorában olvastam fel a harmadik 
évezred elején. Néhány tanítómesteremnek tekintett szellemi óriásról is vallanak 
ezek a rövid lélegzetű eszmefuttatások. Mindenekelőtt Hamvas Béláról, Popper 
Péterről, a dalai lámáról, Simoné Weilről, Hermann Hesséről és az amerikai elmé
leti fizikus Michio Kakuról, hiszen az ő műveiket olvasva jutottam el a világról 
való -  a hagyományostól eltérő -  másképpen gondolkodásig, ami lehetővé tette/ 
teszi számomra, hogy a megrongált létezés -  melyben élünk - , állapotának em- 
bemyomorító körülményei ellenére, a földre teremtett emberi élet folyamatában 
időnként megleljem az Isten képére teremtettség jelenlétét, s hitben megerősödve 
legyek képes továbbhaladni a teremtésben számomra kijelölt úton.

A kötet harmadik részében főleg klasszikus tanulmányok, valamint esszétanul
mányok találhatók, melyek a Hungarológiai Intézet tudományos közleményeiben, 
hazai és külföldi -  magyarországi és romániai -  tematikus kiadványokban láttak 
napvilágot. Ezeknek az írásoknak meghatározó szerepe volt a könyv címének 
meglelésében. A közlésre kiválasztott tanulmányok némelyikének okán ugyanis 
ismételten bizonyságot nyert, hogy múlt és jelen elválaszthatatlanul bontakozik 
ki, jut érvényre nemcsak a mindennapjainkban, de a jövő alakulásának kontex
tusában is, meg az is, hogy milyen mérhetetlen igazsága van annak a megfogal
mazott és útmutató kijelentésnek, miszerint a történelem az élet tanítómestere, 
ám annak is, hogy amíg az e megállapításhoz való viszonyulásunkon lényegbe-



vágóan nem változtatunk, azaz nem szívleljük meg ennek a szentenciának a lét 
minőségét meghatározó helyénvalóságát, indokoltságát és nem cselekszünk az 
emberi viszonyok, a közösségek közötti viszonyok, végső soron a népek közötti 
viszonyok jobbá formálásának érdekében, semmilyen előrelépés nem fog történ
ni, nem történhet abban az értelemben, hogy az emberiség a teremtésben megelő
legezett értelmes emberi élet lehetőségének a letéteményese legyen.

Meglátásom igazolására a kötetben szereplő egyetlen egy konkrét példára hi
vatkoznék. A 19. század utolsó harmadában az egykori Bács-Bodrog vármegye 
székhelyén, Zomborban kiadott magyar nyelvű hetilapoknak nagy szerepe volt 
bizonyos művelődési intézmények, mindenekelőtt egy vármegyei történelmi tár
sulat tevékenységének a beindításában. De amíg a helybeli főispáni hivatal nem 
ismerte fel ennek jelentőségét és nem szorgalmazta az intézmény létrehozását, 
mindazok, akik később aktívan részt vállaltak a társulati tevékenységben, hiába 
cikkeztek, írogattak az ügy érdekében, nem történt semmilyen előrelépés. A főis
páni hivatal viszont, amint felismerte annak lehetőségét, hogy a magyarosodás, 
valamint a magyar kultúra szupremáciája szempontjából meghirdetett magyar 
kultúrpolitika hathatós fegyvere lehet egy ilyen társulat megalakítása a nemze
tiségek által lakott megyében, a mozgalom élére állt. A megalakulás körül nagy 
volt a csinnadratta, a hangos szólamok sem hiányoztak, ígérgetés is akadt bőven 
a majdani anyagi juttatások tekintetében, de végül mégis az történt, hogy az el
végzett hatalmas munka anyagi feltételei igencsak korlátozottak maradtak: sem
miképpen sem voltak összhangban az elvégzett munka mennyiségével. Ahogy 
mondani szokás, a kutatómunkát végzők sokszor ingyen és bérmentve, pusztán 
lelkesedéstől vezérelve tették azt, amit a közösségükért kötelességként felvállal
tak. S az nem volt kevés. Évente négyszer megjelenő évkönyvet adtak ki 1885-től 
1919-ig, kétkötetes vármegyei monográfiát állítottak össze a millenniumi ünnep
ségekre, régészeti ásatásokat végeztek, s a leleteket összegyűjtve, megalapozták 
városaink jövendő múzeumait. A tudományos kutatómunkához való mai hozzáál
lás szempontjából ismerős a helyzet, nemde? Viszont több mint száz év távlatából 
nézve, egyértelművé vált, hogy a jelzett kor értékteremtő szellemi hagyatékának 
létrehozóira még emlékszik -  ha egyáltalán még képes emlékezni -  az utókor, de 
nem úgy az önmagát ünneplő főispáni hivatalra.

Az egykori társulatban működött s elődeimnek tekintett Iványi István, Dudás 
Ödön és Gyula, dr. Margalits Ede, Steltzer Frigyes, Trencsény Károly, Roediger 
Lajos, Gubitcza Kálmán stb. példáját követve, jómagam is arra törekszem, hogy e 
térség magyarsága kulturális örökségének feltárásával segítsem elő önismeretünk 
minél szélesebb körű megalapozottságát. Célom az, hogy a ma divatos és gyak
ran bográcsos népünnepély kíséretében megszervezett látványos hagyományőrző 
rendezvények mellé és a megőrzésre valóban érdemes néphagyomány mellé fel
sorakoztassam mindazokat az egyetemes európai művelődésben megnyilvánuló, 
előremutató tendenciákat, melyek egykor elérték térségünket, s a komplex kutatá
si módszerek alkalmazása révén beépítsem azokat az egyetemes magyar szellemi 
értékek tárházába. Vallom és tudom, hogy e nélkül csak röghöz kötöttség van, 
nem pedig az egyetemes emberi kultúrához való felzárkózás.



Tudatosítani szeretném azt, hogy az időigényes tudományos kutatómunka nap
jainkban a nem kifizetődő tevékenységek közé taszítódott, holott pl. a múlt század 
hetvenes éveiben a Hungarológiai Intézet révén a tudományos eredmények pub
likációi a washingtoni Kongresszusi Könyvtárba, az Amerikai Egyesült Államok 
nemzeti könyvtárába is eljutottak, irodalmunk pedig a Híd meg a Symposion ré
vén az egyetemes magyar irodalom számára kijáratot biztosított az európai folya
matok megismerése felé. Ma viszont csak a színházainkban tapasztalható szán
dék, hogy a hazai hagyományok mellett a korszerű folyamatok is tetten érhetőek 
legyenek a felkínált produkciókban, s teszi ezt időnként egy-egy képzőművészeti 
tárlat is.

A harmadik részben, a Variákban összegyűjtött írások a szerteágazó művelő
déstörténeti kutatásaim egy-egy szegmensét veszik számba, gyakran az összefüg
gések viszonylatában. Ezek a szakdolgozatok, tanulmányok egyben hitelt tesznek 
a kutatói munka lelket melengető és gazdagító szépsége mellett, megelőlegezen
dő az értelmes emberi élet esélyének a megvalósítását a jelenben megnyilvánuló 
elértéktelenedett, a pillanat szülte, csak látványt becsben tartó, anyagelvű vilá
gunk ellenére.

E kötet elkészítése számomra örömforrás volt. Azé az örömforrásé, mely vég
telen, mint a kozmikus energiákból táplálkozó szeretet. Tiszteletadás, de egyben 
figyelmeztetés is arra vonatkozóan, hogy aki megfeledkezik a múltból felszínre 
hozható műveltségbeli szellemi értékekről, nem fogja tudni kiérdemelni majd a 
jövő nemzedékek megbecsülését sem.

Szabadka, 2017 szeptembere Káich Katalin





I.
MÉRFÖLDKÖVEK 

AZ EZREDFORDULÓN

Ajánlom e kötetet testvéremként szeretett 
dr. Tóth Kira emlékének





TRADÍCIÓ ÉS VÁLTOZTATÁS

Bármilyen hihetetlenül is hangozzék, mégis azt kell mondanom, hogy életem 
körülményeinek alakulása ellenére, végső soron szerencsésnek tartom magam, lé
vén hogy a változásoknak egy olyan korában adatott meg élnem, amikor az ember 
közelebb kerülhet az emberi létezés értelme titkának megfejtéséhez, természete
sen nemcsak a megtestesülés, de mindenekelőtt a szellemi szintű megnyilvánulás 
síkján történő átalakulások lassú folyamatának az összefüggésében. A 21. századi 
ember oly mértékben eltávolodott a természettől, s ösztöneinek egészséges mű
ködésében oly hatalmas méretű lett a romlás -  ugyanakkor a spiritualizálódás 
ösvényeiről nagy ívben letért -, hogy ma már egy szétesett létezésben vergődik, 
a kiút keresésében pedig továbbra is a megszokottat hívja segítségül, s az nem 
működik.

Fel kell ismernünk azt, hogy a nézőpontváltás hatványozott lehetőségeinek 
korát éljük, ami előfeltétele a tudatszint-váltásnak mind az egyén, mind pedig a 
közösség viszonylatában, tehát a szellemben megnyilvánuló lényegi változások 
eshetősége mindannyiunk számára adott, abból a célból, hogy evilági tartózkodá
sunk az összlétezés folyamatában értelmében megnemesedjen és ne a hiábavaló
ság léleknyomorító posványába süllyedjen.

Nem véletlen, hogy éppen az emberi létezés minőségének módszeres romlása 
következtében ugyanakkor egy oly kor gyermekei is vagyunk, amely végleteiben 
a megváltás vagy a teljes megsemmisülés alternatívájának hordozója is. Az em
beriség most és itt lehetőséget kap a választásra önnön további sorsának alaku
lásával kapcsolatban. Ezért van az, hogy napjainkban az ember felelősségtudata 
fontosságának a felismerése és állandó hangsúlyozása megkülönböztetett helyet 
kap azok körében, akik hisznek abban, hogy függetlenül a létezés romlásának 
fokától az emberiségnek még mindig van esélye arra, hogy a földi létezési formát 
átmenekítse a tradicionális tanok előlátta aranykorba.

Az sem véletlen, hogy napjainkban e kék bolygó minden zugában kezdik újra 
felfedezni a már említett tradicionális doktrínák lényegmeglátó igazságait, mint
egy segítségül hívják azokat, azért, hogy megleljék a kiutat abból a lélekvesztő 
káoszból, amely az évezredek folyamán olyannyira besűrüsödött a megoldatlan, 
ember okozta problémák okán, hogy különösen az utóbbi évszázadokban, az 
észérvekkel aládúcolt, állítólag értelmes földi létezésről kialakított elméletek, az 
egységből -  melynek egyébként eredendően részei -, tehát az egységből kiszakí
totta^ alapjaiban törtek darabokra. Ebben a földi létezésünket meghatározó mó
don befolyásoló kérdéskörben az észérvek útján haladva ma már oda jutottunk, 
hogy valóban nem látjuk a fától az erdőt. Ezért van az, hogy a megoldást keresők 
a tradícióhoz fordulnak, lett légyen az hindu vagy keresztyén hagyomány, René 
Guénon vagy Hamvas Béla, illetve a dalai láma útja, hiszen „a gondolat-szó-tett



azonosságáénak az összefüggésében az említettek élete és műve példázza, hogy 
a tradíció miképpen válhat az emberi élet kiindulópontjává, az emberi lélek és 
szellem felemelkedésének útjává, lévén hogy „alkotásaikban szerves egységbe 
forrt a bölcselet, vallás, művészet és élet”. Visszatértek ők, mint ahogyan 
Szathmári Botond írta a Ki nem volt Hamvas Béla című jegyzetében, „azokba 
az időkbe, amikor a vallás, filozófia, tudomány és költészet nem vált el. Ezen 
területek mindegyike meghasadt a költészet kivételével. A vallás túlvilágra és e 
világra, a filozófia tudatra és anyagra, a tudomány szubjektumra és objektumra. A 
művészi tapasztalatban az a csoda, hogy ott minden egy, ráadásul hiányzik belőle 
az idő, ezért örök”.

Visszatérve témánkhoz tehát a tradíció az, amely úgy tűnik, segítségünkre lehet 
az egész keresésében és meglelésében, az egység helyreállítása iránti igényünk
ben, igyekezetünkben, végső soron abban, hogy a megrontott létezés útvesztőjébe 
tévedt ember számára lélekvezető fáklya legyen és segítse őt a nézőpontváltás 
gyötrelmes folyamatában, tekintettel arra, hogy az kizárólagos feltétele a lényeg
beli változások előidézésének az ember szellemi és lelki fejlődésének az össze
függésében. Ez egy nagyon hosszú és fájdalmas folyamat: az évezredek során 
megkövesedett negatív beidegződések rabjaként funkcionáló mai, pl. a nyuga
ti civilizációhoz tartozó és ragaszkodó ember a bizonyíték erre, aki, ha csak az 
elmúlt kétezer évet vesszük figyelembe, mind a mai napig nem tudott/nem tud 
mit kezdeni Tanítójának, a Megváltónak következő kijelentésével, melyet Lukács 
Evangéliumának 14. részében olvashatunk: „Ha valaki én hozzám jő, és meg nem 
gyűlöli az ő atyját, és anyját, feleségét, és gyermekeit, fitestvéreit és nőtestvéreit, 
sőt még a maga lelkét is, nem lehet az én tanítványom. / És valaki nem hordozza 
az ő keresztjét és én utánam jő, nem lehet az én tanítványom” (Lk. 14, 26-27.).

Az idézettek megértése -  ahogy a dalai láma is mondotta Howard C. Cutler- 
nek, A boldogság művészete című munka szerzőjének - , nos tehát Jézus szavainak 
megértése, az azokkal való hatékony megbirkózás, azonosulás (?!), elsősorban az 
egyén nézőpontváltási képességén múlik, tehát azon, hogy milyen perspektívába 
helyezi az elmondottakat. Ha képesek vagyunk felismerni azt, hogy az apa, az 
anya, a férj és feleség, a gyerek, a nő és fitestvér, azaz a hozzánk legközelebb 
álló személyek egész addigi életünk olyan velejáróinak szimbólumai, melyek a 
megrontott létezésben a negatív beidegződésekkel együtt elhomályosították, sőt 
elsikkasztották mikrotheoszi lényegünket, minek következtében elveszítettük 
istenképére való teremtettségünket, nos tehát ilyen szempontból megközelítve 
a dolgot, hogy újra meglelhessük „a gondolat- szó-tett azonosságáéból eredő 
harmonikus önön valónkat, valóban meg kell gyűlölnünk, meg kell tagadnunk 
és el kell hagynunk addigi életünk féltőn dédelgetett és őrzött összes megszo
kását. Ennek eredménye az lesz, hogy miközben elveszítjük az immár gépiessé 
vált, elszürkült, elértéktelenedett és elszellemtelenedett életünket, egy magasabb, 
sok fáradsággal, kínnal megszerzett tudatszint birtokosaiként visszanyerhetjük 
azt. Mint mondottam volt, ez a folyamat töretlen hitet, alapos kitartást igénylő, 
mélységes fájdalommal jár. Ez az a kereszt, amelynek felvételéről Jézus beszél, s 
amely nélkül nincs megváltás, amely nélkül a lélek megtisztulása az idők folya
mán rátapadt sallangoktól nem lehetséges.



A nézőpontváltás szükséges és elengedhetetlen feltétele bárminemű lényegi 
változásnak. Az erre való képesség megszerzése, begyakorlása hatékonyan hoz
zájárulhat az ember lelki nyugalmának a fejlesztéséhez. Hogy miképpen, arra vo
natkozóan a dalai lámát idézzük: „Nagyon sokat segíthet, ha képesek vagyunk az 
eseményeket különböző nézőpontból is tekinteni. Ha az ember ezt kellőképpen 
begyakorolta, bizonyos élmények, sőt tragédiák hatására is ki tudja fejleszteni 
lelki nyugalmát. Ehhez azonban fel kell ismernünk, hogy minden eseménynek 
különböző vetületei vannak. Minden viszonylagos. Vegyük például az én esete
met: én a hazámat veszítettem el. Ebből a nézőpontból tekintve a dolog nagyon 
tragikus -  de ennél sokkal rosszabb dolgok is történnek. [...] Ám ha képes vagyok 
a helyzetemet máséhoz hasonlítani, más szemszögből nézni, valahogy mégis tör
ténik valami, ... rájövünk például, sok más embernek is hasonló, ha nem ennél 
szörnyűbb élménye lehet”.

E rövidke kis esszét azzal kezdtem, hogy végső soron szerencsés embernek 
tartom magam, pedig ma már teljesen egyedül állok itt, szeretteim testi valósága 
nélkül, ebben a barátságtalan, csöppet sem szívderítő világban. Hogy ez mégis 
így van, annak köszönhetem, hogy néha sikerült/sikerül a megszokottól eltérő 
módon viszonyulnom ahhoz a valósághoz, mely életteremül megadatott. Mega
datott a nézőpontváltás képessége. Mindannyiunk Istenének legyen hála!



REGIONALIZMUS ÉS EGYETEMESSÉG

A 21. század nagy felismerései s azok egyre inkább gyakorlatba iktatása közé 
tartozik a határnélküliség újrafelfedezése, mindenekelőtt a szellem szintjén. Ez 
az a tudatos ember számára megadott lehetőség, amelynek törvényszerűségeit 
követve az emberben rejlő isteni szikra lángra lobbanhat, és kiterjesztheti a tar
talommal teli értelmes emberi létezés határait, ez viszont egy mindent felölelő, 
teljes értékű emberi élet letéteményese lehet. Hamvas Béla, miközben megkísérli 
tetten érni az ember mikrokozmikus jellegét, természetszerűleg azt a mikrothe- 
oszi lényeg felmutatásával teszi, ez a sajátossága az embernek viszont nem tűri 
meg a behatároltságot, a mesterségesen felállított korlátokat, hiszen a teremtésben 
elementárisán éppen a végtelenség nyilvánul meg a határtalan lehetőségek révén.

Kezdetben vala az Ige és az Ige Istennél vala, olvashatjuk a Szentírásban. Az 
Ige, azaz a gondolat, a szellem, erősebb az anyagnál. Az anyag bezár, a szellem 
kibontakozik, szétárad, szétterjed. Az anyagbazártság béklyóinak szétzúzása teszi 
lehetővé azt, hogy az azonos szellemi értékek elkötelezettjei, függetlenül az em
beri szándék alkotta határoktól, egymásra találjanak, egymást felismerve, kiegé
szítve megalkossák az emberiség számára örök érvényű, az időben folyamatként 
megnyilvánuló vagy kinyilatkoztatott, szellemet, lelket egyaránt nemesítő, gaz
dagító kvalitásokat, melyek igazolják az ember Isten képére teremtettségét. Ilyen 
folyamatban manifesztálódik pl. a kultúra is, s ezért alkalmas a művelődéstör
ténet arra, hogy a határnélküliség és a szellemi maradandóság örökérvényüsége 
mellett tegyen hitelt.

Azok az időben megnyilvánuló művelődési folyamatok, melyeket az embe
riség kulturális örökségeként tartunk számon, mind-mind határok feletti síkon 
bontakoztak ki és realizálódtak. Az itáliai reneszánsznak az uomo universale 
attribútumait magába foglaló embertípusa Európa-szerte megjelent a 15. és 16. 
században, s létrehozta mind a szellemiekben, mind pedig az anyagban kifeje
zésre juttatható gondolatvilágát. A francia barokk Közép-Kelet-Európában is el
sősorban a katolikus restauráció fenséges magasztosságát kellett, hogy hirdesse, 
a szecesszió alkotásainak csodájára járnak napjainkban is Rigától Barcelonáig, 
Hollandiától térségünkig azok, akik jelenvalóságuk uniformisba öltöztetett, lélek
nyomorító lakótelepi tömegépítményeiben kényszerülnek életüket leélni.

Nem véletlenül hasonlítják az emberi szellem megnyilvánulási lehetőségeit 
a vándormadarak repüléséhez: a magyar nyelv ezt lényegre tapintóan a szellem 
szárnyalásaként fogalmazza meg, ismételten bizonyságot téve kifejezőerejének 
nagyszerűségéről.

A 20. századi vasfüggönyök sem voltak képesek teljes mértékben elzárni az 
emberi szellemi számyalásforrásainak csapjait, hiszen a hatvanas-hetvenes évek
ben pl. számos magyarországi író, kinek írásai nem voltak mindig a fennálló 
rendszer elvárásainak megfelelően artikulálva, nos tehát, Hamvas Béla, Mészöly



Miklós vagy éppenséggel Eörsi István a vajdasági Hídban vagy az Új Sympo- 
sionban publikálhatott. Részben ugyanezek a folyóiratok voltak a nyugati világ 
szellemi áramlatainak közvetítői is Magyarország felé.

A közép-kelet-európai kulturális kínálat gazdagsága, illetve a térség kulturá
lis örökségének sokszínűsége is a múltban realizálódott, határokon átívelő kap
csolatok életrevalósága mellett tett/tesz tanúbizonyságot, s a multikulturális kö
zösségek szellemiségének bizonyos fokú egymáshoz való hasonlatossága is azt 
bizonyítja, hogy a hosszantartó egymásmellettiség, a hagyományok és a nyelvi 
különbözőségek ellenére, éppen a gondolkodás szintjén alakít ki a körülmények 
hatására olyan közös megnyilvánulási és viselkedési formákat, melyek idővel a 
térségben élők sajátos ismertetőjeleivé válnak.

Ma már azt is tudja minden tudós, hogy nem szabad, mert nem is lehet, élesen 
elválasztani a humán és a társadalomtudományokat a természettudományoktól, 
hogy a problémák egységben látása és láttatása nélkül nincs elfogadható magya
rázat a feltett tudományos kérdésekre, s hogy még a normális és az ún. paranor- 
mális közötti határok is elmosódhatnak.

A regionalizmus és az egyetemesség kérdésköre az emberi szellem határok 
nélküliséget magába foglaló jellegéből adódóan is megközelíthető. A régió min
dig is része a nagy egésznek, s miközben az öntörvényüség kialakította sajátos
ságok egy-egy kistérség egyediségében körvonalazódnak, abban mutathatók ki, 
az egész viszonylatában történő kimozdulás minden esetben elsősorban minőségi 
változást eredményez a fejlődés és az előrehaladás hordozójaként, de csak abban 
az esetben, ha képes beépülni a régió meglévő rendjébe, egyébként idegen test
ként, önmaga ellentétévé válik. Az előbbi a szilárd hagyományőrzés letétemé
nyeseként manifesztálódik, az utóbbi az egésszel való szorosabb kapcsolatépítés 
lehetőségét biztosítja, s a realizálódás szintjén a kettő együtt fejezi ki egy-egy 
régió specifikus szellemiségét.

Az idő jelentős mértékben beleavatkozik a regionalizmus és az egyetemes
ség létrehozta viszonyrendszerbe, ami általában megkésettséget okoz, így a le
maradás ténye mindig is felismerhető ismertetőjelként nyilvánul meg a kistér
ség szellemi életének vonulataiban. Az egyidejűség csak kivételes pillanatokban 
tűnik elő. Ilyen egyidejűséget lehet felfedezni pl. a 19. század második felében 
a Bács-Bodrog vármegyei és az egyetemes magyar történetírás viszonylatában. 
Ekkor a történészek országszerte hatványozott figyelemmel fordultak a múlt ku
tatása felé, lévén hogy a tudományos történetírás, melynek alapvetése már a 18. 
században megtörtént, s melynek nemzeti jellege a 19. század első felében, de 
főleg a polgári átalakulás, valamint a nemzeti függetlenségért vívott harc hatására 
jutott kifejezésre a kiegyezés után, jelentős mértékben egyértelműen a hetvenes 
években bontakozott ki. Ennek ellenére csak nagyon kevés régiónak/vármegyé
nek sikerült az, ami az egykori Bács-Bodrog Vármegyei Történelmi Társulat han
gyaszorgalmú munkatársainak igen, nevezetesen hogy a millennium évére a Du
dás Gyula szerkesztette vármegyei monográfia két kötetben elkészült. Nem sokan 
büszkélkedhettek azzal, hogy az állam ezeréves fennállásának megünnepléséhez 
ilyen rendkívüli teljesítménnyel járulhattak hozzá.



A regionális és az egyetemes igényének ilyen szerencsés találkozása azonban 
nem gyakori. Inkább a megkésettség a jellemző. A szabadtanítás mozgalma pl. 
csak a 19. század végére érkezett meg a történelmi Magyarországra, holott a min
ta, az angliai University Extention már a század közepén megkezdte a sikeres 
működést, amit nagyon hamar a német Freie Kurse is követett.

A regionalizmus és az egyetemesség az összefüggések lényegbevágó szerepé
ről is bizonyosságot tesz, hiszen az egymásra hatás éppen az összefüggések okán 
a tartalmak gazdagodásában jut a legtettenérhetőbb módon kifejezésre.

A régió esetében az egyetemességnek több irányú hatása is megfigyelhető. Ha 
szükebb pátriám közelmúltjából indulok ki, s értem alatta az Osztrák-Magyar 
Monarchia időszakát, akkor az egykori Bács-Bodrog vármegye viszonylatában 
a kulturális folyamatok tekintetében többlépcsős hatásról kell szólnom, hiszen 
egyszer ott van a történelmi Magyarország, majd Kelet-Közép-Európa, továb
bá Nyugat-Európa. A szecesszió akár klasszikus példaként is említhető ebben a 
kontextusban, mert a kölcsönösségben az említett földrajzi térségek szoros ösz- 
szefonódása, egymásra hatása mutatható ki, minek eredményeként Budapest és 
Szabadka vonalán létrejött az egyetemes és regionális jelleget egyaránt magába 
foglaló magyar szecesszió.

Amikor tehát egy-egy szerző a szabadkai szecessziós épületekről értekezik, azt 
nem teheti meg anélkül, hogy ne érintse azokat az európai szellemi, de társadalmi, 
gazdasági folyamatokat is, mely viszonyrendszerek közepette ez a stílusirányzat 
hódító útjára elindult. S a történetnek ezzel még nincs vége, hiszen a szecesszió 
szellemiségének anyagban kifejezésre juttatott megnyilvánulása az anyagismerettel 
kapcsolatos tudnivalókat is feltételezi, s ez már egy másik tudományterületben való 
jártasságot posztulál. Szép példája tehát ez annak, miképpen mosódnak el a határok, 
esetünkben a természet- és a társadalomtudományok között.

Ma már minden kétséget kizáróan csak akkor beszélhetünk egy-egy tudományos 
munka értékállóságáról, ha a véleményezett alkotás az egyetemes folyamatokba 
ágyazottan elemzi, minősíti, mutatja meg a feldolgozott, esetünkben a régióhoz kö
tött témával kapcsolatos meglátásokat, s a színvonal tekintetében az eredményesség 
mértékét az egészhez, azaz az egyetemeshez viszonyítottan jelöli ki.

A mai Vajdaság területén egykor kibontakozott magyar nyelvű színjátszás 
története pl. szintén csak a többlépcsős megközelítés módszerével vázolha
tó fel, írható meg, melyben a 18. századi német -  lett légyen az németországi 
vagy ausztriai - vándorszínészet hatásáról éppúgy beszélni kell, mint a korabeli 
egyetemes német színjátszás európai aspektusairól, a ferencrendiek által realizált 
iskolai színjátszás kérdéskörének taglalása pedig szintén egy nyugat-európai gya
korlat ismeretére épülhet csupán. A 19. században viszont a régió színjátszásában 
nemcsak a nemzeti jelleg mikéntjéről kell szólni, hanem a főváros közvetítette 
európai színházi gyakorlat úgymond vidéki realizálásának mibenlétére is választ 
kell adni. Amikor pl. Somlay Artúr 1902/1903-ban fiatal színészként Zomborban 
járt, s jutalomjátékul Ibsen Kísértetekjét választotta, a bemutató előtt a helybeli 
Bácskában egy tanulmányt tett közzé, melyben az európai kortársak alakításait, 
nevezetesen az olasz Ermete Zacconi és a bécsi Kainz Oswaldját mutatta be s ele



mezte, majd kitért saját szerepfelfogásának ismertetésére, s ily módon a szerep
megformálást illetően olyan értékes információt hagyott az utókorra, amelynek 
alapján könnyebben lehet felidézni az egykori színházi előadást.

Nem véletlen tehát, hogy a tudományos kutatások módszerét, azok mértékét 
és minőségét ma már csak a komplexitás viszonylatában lehet elfogadni és ered
ményre vezetően alkalmazni. Az ilyenfajta megközelítés, miközben teammunkát 
igényel, ugyanakkor a kutató egyéni viszonyulásán is jelentős mértékben módo
sít, amennyiben megköveteli az egyén szerteágazó, sokrétű tájékozottságát, s a 
technikai fejlődés mai állása, illetve a világháló-adta lehetőség ezt az alternatívát 
biztosítani is tudja.

A rész kutatása ma már az idejétmúlt hozzáállás jele. A 20. század társadalmi 
életének nagy félrecsúszásai, az eltömegesedés és eldologiasodás emberiességet 
meghazudtoló globalizálódási folyamatai az egészről meg az egységről való meg- 
feledkezésben is gyökereznek, ahogyan Ady is megírta a század elején: „Minden 
egész eltörött, / Minden láng csak részekben lobban...”. Vissza kell tehát térni az 
egészben való gondolkodáshoz, nemcsak a társadalmi kérdések és törvényszerű
ségek elfogadható megválaszolásának okán, de a különböző tudományterületek 
hathatós kutatásának a viszonylatában is.

Egy-egy jelenség, téma feldolgozásával kapcsolatban, amikor a regionális és 
az egyetemes megközelítés szükségszerűségéből kiindulva a résznek az egészben 
történő láttatását tűzzük ki feladatul, ez azt jelenti, hogy nemcsak korunk elvá
rásainak megfelelően végezzük kutatói munkánkat, hanem azt is, hogy képesek 
vagyunk közelebb jutni a regionális és az egyetemes között kialakult ellentmon
dások feloldásához.



AZ ÖSSZETARTOZÁS TÖBB EZER ÉVES SZELLEMI 
ÖRÖKSÉG BIRTOKLÁSÁVAL IS AZONOS

Ha abból indulunk ki, hogy az ember mindenekelőtt társas lény, és csak közös
ségben élve képes kiteljesíteni azt az életfeladatot, melyet a teremtésben Istentől 
kapott, akkor az ember igen nehezen tudja elfogadni a valóságot, amelyben ma 
élünk, nevezetesen azt, hogy boldog-boldogtalan azt tapasztalja: minden nappal 
nehezebbé válik az emberhez méltó élet megvalósítása. Kiváltképp a nagymér
tékű, mindenre és mindenkire kiterjedő gyűlölet okozta, elviselhetetlenné váló 
naponkénti konfliktushelyzetek oly mértékben elhomályosítják az ember éleslátá
sát, éberségét, hogy még ott sem képes a jónak, aj óravalóságnak megnyilvánulási 
formáit érzékelni és észrevenni, ahol azok még megtalálhatók.

Az erkölcsi normákat tekintve ma már egy értékrendszerében elhasználódott 
és kiüresedett valóságban élünk. Irány tévesztetten keressük a megoldást, mely 
kivezethetne bennünket az egyre elviselhetetlenebbé váló életkörülményekből, 
de csak kevesen vannak, akik felismerik, hogy a megoldás nem másutt, és nem 
másban keresendő, hanem egyedül és kizárólag magában az emberben. Az em- 
ber-generálta összetűzések, konfliktusok tömkelegé mind-mind arról vall, hogy 
az ember megfeledkezett helyéről a teremtésben, önös érdekeket előnyben része
sítve, azokat követve megfeledkezett arról az isteni szándékról, melynek értelmé
ben életfeladatainak realizálását csak közösségben tudja kibontakoztatni, abban 
az esetben, ha felismeri, hogy a másik ember nem más, mint önmaga hasonmása, 
ahogyan az írás is mondja: „Szeresd felebarátodat mint tenmagadat...”, vagy aho
gyan Keleten fogalmaznak: tat tuam asi: én te vagyok!

Hamvas Béla, a 20. századi magyar szellemóriás követőjének, hívének tar
tom magam, amennyire ezt a képességeim engedik. Tanítása tudatosította ben
nem egyebek között azt is, hogy nemcsak az emberi tulajdonságok mássága, de 
a nemzeti meg a vallási közösségek szintjén kifejezésre jutó másság is számos 
konfrontáció forrása volt, s lehet a mai világban is. Annak érdekében, hogy meg
maradhassunk olyan embernek, aki nem gyűlöli, hanem képes elfogadni, meg
érteni mind az egyénben, mind pedig az egy-egy közösségben megnyilvánuló 
másmilyenséget, megtanultam az ő szemével látni a világot. Ez volt az egyedüli 
lehetősége annak, hogy emberhez méltóan élhessem az életem olyankor is, ami
kor a környezetem gyűlöletben fuldoklóit.

Az ő meglátásai, tanítása segített abban, hogy megértsem: az általános emberi 
identitástudat nem zárja ki, de erősíti a nemzeti önazonosság kinyilatkoztatását, 
hiszen, a lényeget tekintve, egyazon értékrendszeren alapul mindkettő. A rongált- 
ság állapotába jutott világ összes konfliktusa arra vezethető vissza, hogy a tömeg
gel elhitetik, a két identitástudat nem azonos egymással, sőt egymást kizárja, ergo 
vagy az egyiket, vagy a másikat kell választani. Holott Jankovics Marcell már



régen bebizonyította, hogy a szembenállást kifejező „vagy-vagy” helyett a világ 
egységben való látása és láttatása csak az „is-is” viszonylatában fogalmazható 
meg a mindenre és mindenkire kiterjedő kozmikus törvények szellemében. Ha 
általános emberként megállóm a helyem a világban, úgy egy nemzeti közösség
hez tartozóként sem vallók szégyent. Szeretném Önöknek felhívni a figyelmét 
erre vonatkozóan Nobel-díjas és nagy nemzetközi sikereket elért nemzettársaink 
példaértékű magatartására. Miközben a tudásukat és a tehetségüket az egész em
beriség felemelkedésének szolgálatába állították, egyikük sem feledkezett meg 
arról, hogy a magyarságára hivatkozzon.

Miközben az egész emberiséghez való tartozásunkat a teremtésben kapott ki
vételes helyünk igazolja, s megtestesülésünk kegyelmi ajándékként van jelen a 
földi világban, az egy nemzethez való tartozásunk tudatának erősítésében min
denekelőtt a nemzeti kultúrához és az anyanyelvhez való kötődés, a vele való 
kapcsolat minősége játszik meghatározó, lényegi kapcsolódást jelentő szerepet.

Most itt Önöknek határon túli magyarként azt szeretném elmondani, miképpen 
nyilvánul meg bennem, s életem minden percében az összetartozás feltétel nélküli 
jelen valósága, mely ugyanakkor lehetővé tette/teszi számomra azt is, hogy Isten 
teremtményeként, a másságot is elfogadva, azt tiszteletben tartva, sem ember
ként, sem magyarként ne vallják szégyent.

Amikor Ady Endrével együtt vallom és hiszem, hogy „sem utóda, sem boldog 
őse / nem vagyok senkinek, / nem vagyok senkinek, / Vagyok, mint minden em
ber: fenség, / Észak-fok, titok, idegenség”, akkor arra az egyszeri és megismétel
hetetlen, senkihez sem hasonlítható isteni teremtményre gondolok, aki külön-kü- 
lön, minden emberben öntörvényűén nyilvánul meg, egyidejűleg mikrokozmikus 
és mikrotheoszi jelleggel.

Ugyancsak Ady Endrét idézem, ha azt kérdezem: „Én nem vagyok magyar?”, 
akkor, amikor kétségbe vonják a magyarságomat, hiszen az ő magyarságát is sok
szor megkérdőjelezték, mint írta, a habzó szájúak, ködevők és a mellveregető 
magyarkodók.

Az összetartozás egy több ezer éves szellemi örökség birtoklásával is azonos. 
Az összetartozást, lett légyen az pusztán emberi vagy nemzeti, nem lehet máról 
holnapra megrendelni, gyorstalpaló tanfolyamon megtanultakkal kialakítani, el
sajátítani. Életre hívásában nagy szerepet játszik a folyamatos közös együttélés a 
múltban, melyben a szellemi és anyagi kultúrán alapuló identitástudat megfogan, 
a nyelvhasználat pedig megfogalmazza, rögzíti és kulturális emlékezetté nemesíti 
azokat a közösség meglétére és megtartására vonatkozó létfontosságú körülmé
nyeket és pillanatokat, melyek egy nép kulturális arculatává formálódnak. S aho
gyan a keletkezésük nem a pillanat műve, hatásuk sem semlegesíthető, törölhető 
el egyetlen megsemmisítő gesztussal. Az csak a nép kiirtásával történhet meg. Az 
elmúlt kétezer év történelme erre vonatkozóan számtalan példát ismer, amikor a 
civilizálás jelszóval takarózva népek sokaságát irtották ki az újkori területhódítók.

A megfogalmazott megállapításaimra vonatkozóan két történetet szeretnék el
mondani Önöknek.



Néhány évvel ezelőtt úgy adódott, hogy egy utazási iroda kínálatában szere
pelt a Bajkál-tó és környéke, s a programban benne volt az ottani sámánnal való 
találkozás lehetősége is. Akkor még nem volt divat a sámánok, táltosok újrafelfe
dezése, de számomra, aki művelődéstörténetet tanítottam az újvidéki Bölcsészkar 
Magyar Tanszékén, s az egyik tanítási egység éppen a nomád népek kultúrája 
volt, nos tehát ez a tény, mondanom sem kell, döntően befolyásolta úti célom 
megválasztását, hiszen nemzetem majd kétezer éven át a nomád népek kultúrájá
nak szellemében alakította a maga egyéni és sajátságos nemzeti tudatvilágát. Ez 
az utazás életem egyik meghatározó és sokatmondó találkozását tette lehetővé. 
Ugyanis a burjátok sámánja, aki nagyapjától örökölte a képességeket, amelyek 
predesztinálták őt erre a több ezer éves státuszra, amikor megtudta, hogy magyar 
vagyok, átölelt és szerb utastársaimnak kinyilvánította: ez a hölgy pedig a test
vérem. Megérni azt, hogy szülőföldemtől több ezer kilométer távolságra kerülve, 
valaki testvérének nevezzen, a legfelemelőbb érzések egyike volt életemben. Egy 
pillanat alatt könnybe lábadt a szemem, majd az jutott eszembe: vajon otthon, 
szűkebb, de tágabb pátriámban is, hányán tudják, hogy kik a burjátok, s miért 
nevezett engem testvérének a sámán. Én tudtam, hála azoknak a művelődéstörté
neti ismereteknek, melyeket a kulturális emlékezet őrzött meg számunkra. Meg
tapasztalhattam tehát a népeket együvé tartó hagyományok életre vezető erejét. 
A burját sámán számára a magyar, bárhonnan is érkezzék, testvér. A testvér pedig 
azt jelenti, nem vagy egyedül a világban. Akkor nekem nagy szükségem volt erre 
a tapasztalatra, lévén hogy a bombázások utáni időszakra esett az utazás, és szerb 
útitársaimmal az oroszok minden nap, folyamatosan igyekeztek éreztetni, hogy 
nincsenek egyedül, s meg kell vallanom, egy kicsit irigyeltem őket emiatt.

Művelődéstörténészként nagyon szeretem azt a korszakot, melyben népünk 
a nomád kultúra letéteményeseként megteremthette a maga sajátságos imázsát, 
mely hozzájárult önazonosságtudatunk tartalmi mibenlétének kialakításához. A 
magyar irodalom is bizonyítja, milyen páratlan és csodálatra méltó asszociatív 
kifejezőerővel rendelkezik az anyanyelvűnk. Gondoljunk csak Krúdy Gyula mű
veire! Nem kell nyelvésznek lenni ahhoz, hogy e rendkívüli nyelvben élő kép
zettársítási készség eredetében ne fedezzük fel egy több ezer éves kultúrtörténeti 
hagyomány továbbélését. Egy-egy kifejezésünk valóságos művelődéstörténeti 
ismerettár. Vegyük pl. ékszer szavunkat, amelynek eredete az égszerűségre vezet
hető vissza. Az égszerü díszekkel való felékesítése az embernek szintén a nomád
korból ismeretes. Az ennél is korábbi, ősi tradíció viszont úgy tudta, az embernek 
hármas entitása van: egy szellemi, melynek helye a fej, egy lelki, melynek helye 
a szív tájéka, és egy testi/anyagi, melyen a derék alatti rész értendő. Az ezeket el
választó, de egyben össze is tartó testrészek a nyak, illetve a derék. Az ősidőkben 
is, meg a nomádkorban is ezeket kellett felékszerezni égszerű, személyre készített 
díszekkel, de a füleket is, hiszen azok az egész embert jelképezték.

Sorolhatnám tovább a minden magyar szoros szellemi és lelki összetartozására 
vonatkozó bizonyítékokat, amelyeknek nyelvtörténeti, kultúrhistóriai és egyéb 
vonatkozásai több ezer éves hagyományokon alapulnak. Olyan megfellebbezhe
tetlen, átütő erejű összetartó erőről van szó, melyet nem lehet parancsszóra sem



missé tenni, s melynek meglétét, jelenvalóságát semmi sem kérdőjelezheti meg. 
Ezt bizonyítják az utóbbi évek eseményei is, melyek megadták határon innen 
és határon túl, minden magyar számára az egyértelmű választ arra vonatkozóan, 
hogy tartózkodáshelyétől függetlenül, a magyar nemzet egy és osztatlan, és min
denki, aki ennek az ellenkezőjét állítja, nem a nemzetépítés ügyét, hanem annak 
rombolását szolgálja.

Azt szeretném, hogy nemcsak ezen a napon, a Nemzeti Összetartozás Napján, 
de az évnek más időszakában is, minden magyar lelke mélyén ott munkálkod
jék az együvé tartozás embememesítő tudata. A nemzet, állapítja meg Jankovics 
Marcell, „kulturális kategória, és sokkal ősibb meg stabilabb társadalmi forma, 
mint az állam”. Erről tett/tesz tanúbizonyságot az általam említett két történet, de 
a magyarság huszadik századi történelme is. Ahhoz, hogy nemzetünk a globalizá
lódó világ szorításából ne vesztesként kerüljön ki, elkerülhetetlen a nemzettudat 
erősítése, az önazonosságtudat megőrzése érdekében pedig konkrét tartalmakat 
kell adni az összetartozás nyújtotta lehetőségeknek. Egyedül a cselekvés, a tettek 
szintjén állítható meg a globalizálódás nemzetleépítő folyamata.

A Trianon óta elmúlt majd száz esztendő is azt bizonyította, hogy a több ezer 
éven át kialakított kulturális és nyelvi hagyományoknak, függetlenül a módosított 
államhatároktól, nemzetmegőrző hatóereje van az egy és osztatlan önazonosság
tudat viszonylatában. A nemzettudatot formáló és nyomatékosító tradíciónak oly 
mértékű a szellemi súlya, hogy azon nem foghat ki sem a tér- és időbeli távolság, 
sem a mesterségesen megvont, fizikai akadályként felállított határ.

Mondandómat azzal kezdtem, hogy egy majdnem élhetetlen világban realizá
lódik az életünk. De ha a megszokásainkon túlmutató mindenség felé fordítjuk a 
tekintetünket és felvállaljuk a változtatásokkal járó esetleges kockázatokat is, s az 
egyes emberben újra felébred a közösség iránti felelősségtudat, újfent az értelem
teljes élet letéteményesei lehetünk, és testvérnek nevezhetjük egymást.

Egy személyes történettel szeretném zárni ünnepi beszédemet.
Édesanyám Nyíregyházán született, magyar állampolgárként. 1942-ben eskü

dött örök hűséget zombori származású Édesapámnak a nyíregyházi evangélikus 
templomban, majd követte a Bácskába férjét, akit közben munkásszázadba vittek. 
A háború vége és Édesapám visszatérte Zomborban egyesítette újra a családot. 
1948-ban Jugoszlávia kilépett a Szovjetunió vezette szocialista államok köteléké
ből, Édesanyám pedig ennek következményeként elveszítette magyar állampol
gárságát. Hontalan lett. Sztálin halála után nagyon hamar megkapta a jugoszláv 
állampolgárságot, de a magyart sohasem kapta vissza. Az efelett érzett fájdalom 
és keserűség egész életében végigkísérte.

Amikor 2011-ben a magyarságomat bizonyító állampolgárságért folyamod
tam, tettem ezt az ő emléke előtt tisztelegve, meg mindazoké előtt, akik önhibáju
kon kívül hasonló helyzetbe kerültek.

Azt szeretném, ha soha többé, egyetlen egy magyar sem válna hontalanná, füg
getlenül attól, hogy melyik szegletében él a világnak. Isten minket úgy segélyjen! 
Köszönöm, hogy meghallgattak.



A NEMZETI KULTÚRA ÉS TÖRTÉNELEM 
IDENTITÁSMEGŐRZŐ SZEREPE 

A MULTIETNIKUS KÖRNYEZETBEN

A 21. század végérvényesen a komplex tudományos kutatások kezdetét jelenti, 
ellentétben a 20. századi, az egységet megkerülendő aprólékos, részleteket előny
ben részesítő, oknyomozó és pragmatikus búvárkodással, minek eredményeként 
az alkotóelemeknek, illetve egy-egy szegmens törvényszerűségeinek perspektí
vájából, úgy vélték, kétségbevonhatatlan tudományos igazságok születtek. Ezek 
az egységből kiragadott rész szempontjából általában megállták helyüket, de az 
egészre vonatkozóan rengeteg lett a tévút meg a zsákutca.

Az atomjaira hullott anyagban megnyilvánuló világ látószögéből megfogalma
zott, úgynevezett tudományos igazságok nem tudtak/ma sem tudnak megfelelni, 
hatékonyan szembeszállni az eldologiasodás, az eltömegesedés folyamatába egy
re inkább belesüllyedő, célt és erkölcsi normákat vesztett egyéni és közösségi lét 
problémáinak dekódolásához. Nagyon divatos ma a globalizálódásról beszélni, 
elmélkedni. Sokan úgy vélik, a globalizáció az oka elértéktelenedett, kilátástalan- 
sággal fenyegető, igencsak összetett valóságunk állapotának. Arra vonatkozóan 
viszont, hogy mit kell értenünk globalizálódás alatt, nem biztos, hogy mindig 
megfelelő, használható, lényeget kifejező választ tudunk adni. Vajon a globali
záció alatt a világháló kínálta információáradatot kell-e érteni, amely megszab
ja a tudás mennyiségét, gyakran a minőség és az érdemi részek megértésének 
a rovására, vagy azt, hogy a tőlünk tízezer kilométerrel távolabb lévő térségek 
eseményeit -  általában háborúit és katasztrófáit -  a tv-hálózaton keresztül, úgy
mond élőben láthatjuk, avagy az amerikanizálódást, tehát a farmernadrágot, a 
Coca-Colát, a Mac Donald’s nyújtotta ízeket, a techno zenét, az erőszakra épülő 
amerikai filmek kínálta sci-fit és horrort, netán a világméretű katasztrófát megidé
ző filmábrázolásokat, vagy az utca szennyét színpadra állító produkciókat, ame
lyek nélkülözik a határozott etikai mércét és erkölcsi állásfoglalást. De itt említ
hetjük meg azt a jelenséget is, hogy az emberek többsége már nem ér rá olvasni, 
az iskoláinkban pedig az irodalom olvasását, megint csak amerikai mintára, a 
brosúrák kínálta rövid tartalmi kivonatok jelentik. Egyenes következménye min
dennek pedig, hogy gyermekeink jelentős hányada nem tudja a gondolatait -  ha 
vannak is -  értelmes módon megfogalmazni: az anyanyelv elsorvadása, ellapo- 
sodása a mindennapok kommunikációjában igencsak tetten érhető jelenség lett, 
mint ahogyan az SMS-stílus is már belopakodott és elhatalmasodott az írásbeli 
fogalmazásokban.

A globalizált világnak érdemi jelentőséget adhatna az emberek közötti tole
rancia kialakulására/kialakítására való törekvés, de ehhez az egész folyamatot 
egy tudásalapú irányultság kellene, hogy útba- és eligazítsa, illetve megadja. Eb



ben a pillanatban ilyen jellegét a globalizációnak nem látom. Talán ezért is vált/ 
válik aktuálissá -  a globalizálódással párhuzamosan -  ebben a mi térségünkben 
is az identitás kérdéskörének feszegetése, a vele való hatványozott foglalkozás, 
mintegy lehetőség annak ellensúlyozására, hogy az uniformizált egyetemes em
berinek ne essenek áldozatául azok a sajátosságok, melyek évezredekre vissza
menően alakították ki egy-egy közösség, nép egyszeri és megismételhetetlen, 
jellegzetes arculatát.

Nagyon nehéz konkrét, tárgyszerűen megfogalmazható, az ember számára 
hozzáférhető, ismert és könnyen megérthető módon választ adni arra az egyszerű 
kérdésre, hogy ki vagyok én, mit keresek én itt ebben az anyag-meghatározta 
világban, hogyan kell leélnem ezt a számomra ajándékba kapott, megismétel
hetetlen és egyszeri földi életet. Filozófiai és vallási rendszerek próbálkoztak/ 
próbálkoznak a válaszadással hosszú évezredeken át, de úgy tűnik, hiányzik a 
kielégítő, a megnyugtató felelet: egyszer nagyon kézzelfogható és röghöz kötött, 
máskor pedig túl spirituális, elvonatkoztatott az egyszerű emberi elme számára, 
így azután nem igen tudunk mit kezdeni még a jézusi tanítással sem, miszerint 
mindannyian Isten teremtményei vagyunk. Születésünk és halálunk pillanatában 
ugyanis, a végeredményt tekintve, félreérthetetlenül bizonyossá válik, hogy em
ber és ember között nincs különbség. A nagy többség Hamvas Béla axiómájával 
sem tud mit kezdeni. Tudniillik a 20. század számomra legnagyobb magyar gon
dolkodója azt sugallja, hogy az embernek világa van, s nem környezete. Ennek 
az alapelvnek a kifejtése a Mágia szutrábán olvasható, nevezetesen: „Az ember 
világa nem valamely földrajzi hely vagy nép, vagy osztály, vagy faj, vagy val
lás, vagy világszemlélet, hanem az egész teremtett kozmosz, éspedig lélek- és 
szellemvilágával együtt, vagyis az egész természet” (Hamvas, 1994, 233.). Ezt 
azzal magyarázza a szerző, hogy „amikor az ember élettervét alkotja, tekintet 
nélkül a képességre, a műveltségre, a tudásra, a fajra, a nemre, a korra, a vallásra, 
a helyre, az egész bázisára épít” (Ua., 234.). Mindebből egyenesen következik, 
hogy tulajdonképpen újra kell értelmezni az emberiség egészére, de egy népre, 
közösségre, vagy az egyénre vonatkozó identitás meghatározásával kapcsolatos 
álláspontokat, nézeteket, méghozzá az egész teremtett világ, a világmindenség 
egységének a kontextusában, hiszen a jelenlegi „kvalitástalan számkoncepció” 
a minőségétől megfosztott, mennyiségi embert, a tömeget tette uralkodóvá a lé
tezés minden szférájában -  ez a globalizálódott ember? -  s ilyen értelemben a 
technikai fejlődés „ugyanannyi életet pusztít el, mint amennyiről gondoskodik, de 
úgy gondoskodik, hogy azt az életet, amelyet fenntart, minőségtelenné és eldolo- 
giasodottá teszi”(Hamvas, 1994, Tabula smaragdina, 29.).

Egyre nyilvánvalóbbá válik az is, hogy a technikai fejlődés nincs összhangban 
az átlagember tudatvilágával, merthogy magasan felette áll annak. A technológiák 
a világmindenséggel igyekeznek kommunikálni, míg az ember továbbra is a föld
re szegezi tekintetét, nem lát túl szülőhelyének határain, identitásának mibenlétét 
csak a nemzet, a vallás, a társadalmi osztály, a régió perspektívájából képes szem
lélni, megfogalmazni, holott eredendően az egész teremtett világ a hazája, úgyis 
mint mikrotheoszi, és úgy is mint mikrokozmikus lénynek. Miközben a technoló



giák a világmindenség meghódításának lehetőségei felé tágítják az emberi tudást, 
öndefiniálásában az egyes ember még mindig a 19. századi szellemiség alapelve
inek idejétmúlt látásmódját igyekszik érvényre juttatni permanens konfliktusos 
helyzeteket produkálva, anélkül, hogy a kettő között feszülő kibékíthetetlennek 
látszó ellentmondások feloldására bármiféle esély körvonalai kirajzolódnának. S 
máris elérkeztünk a globalizálódás mibenléte tényének a fejtegetéséhez. Akár
hogy is elemezgetjük a ki vagyok én kérdésére adott lehetséges válaszokat, az át
lagember számára ma is az az út látszik járhatónak, amelyet a nemzeti történelem 
és kultúra oktatása jelent, különösen a multietnikus közösségekben. Egyébként 
nem szívesen választom szét a két szakterületet, mert annak lényege a totalitariz- 
mus-fliggő hatalomgyakorlás volt a 20. század második felében a tömegek köny- 
nyebb eszmei átnevelése és irányíthatósága okán.

Egy relatíve hosszú élet tapasztalata mondatja velem az következőket, azaz azt, 
hogy hogyan juthat el az ember a nemzeti történelem és művelődéstörténet alapos 
ismeretének viszonylatában a létről, végső soron a saját létezésről való gondolko
dás egyetemes emberi kontextusához, amelyben a nemzeti, illetve a vallási, a faji 
vagy akár az osztálykategóriai jelleg nem lesz egymást ellentétessé tevő, kizáró 
minőségi különbség, hanem egymást építő, kisegítő, gazdagító, nemesítő, életmi
nőség-javító, szellemi bölcsességben történő általános emberi megnyilvánulás, 
melynek középpontjában az ember isten képére való teremtettsége áll. Hamvas 
Béla mikrotheoszi lényegről beszél. Minden multietnikus közösség hatványozot
tan kínálja azokat a lehetőségeket, melyek az öndefiniálásban nem állítják szembe 
a nemzetit az egyetemes emberivel, hanem a kettő egységét sugallják, s esélyt 
adnak egy magasabb rendű önazonosságtudat elnyerésére. Világhírű művészeink, 
tudósaink egyetemes emberi értékeket teremtettek, miközben sohasem tagadták 
meg a magyarságukat.

Közhelynek számít az a megállapítás, miszerint az ember csak az anyanyelvén 
tud szívből imádkozni, szerelmes szavakat suttogni, számolni stb. Az ember iden
titástudatának megalapozásában, kialakításában meghatározó szerepet játszik az 
a kulturális környezet, amelyet a lehető legkorábban megtapasztal, amelyben él
ményvilága kibontakozik, amelyben szellemi kincsekre tesz szert, s azok az élete 
végéig elkísérik, bármerre is vetődjék el későbbi életútja során. A kiegyensúlyo
zott, tudatos magánélet alapja is úgy jön létre, hogy az ember először megismeri, 
s idővel minden ellentmondásossága ellenére is megtanulja megérteni és elfogad
ni önmagát, családját, majd pedig azt a közösséget is, amelybe beleszületett, s 
amelynek részévé vált. Erre vonatkozóan útravalóul a legtöbb tudnivalót a nem
zeti történelem és kultúrtörténet adja, amely viszont szerves része az egyetemes 
emberinek, miről a többnemzetiségü környezetben élőknek módja van közvetlen 
tapasztalatokat is szereznie.

Az identitástudat kialakításában meghatározó szerephez jut a nemzet, a val
lás, de a meglévő geopolitikai életfeltételek is befolyásolják tartalmi milyenségét. 
Szükebb pátriánkban a miloseviéi időkben a nemzetiségi közösségekben is nagy 
hangsúlyt fektettek a szerb nemzeti történelem megismertetésére, miközben az 
oktatási programokból teljesen kimaradtak a kisebbségekre vonatkozó történelmi



tudnivalók, így azokról nem szerezhetett tudomást sem a többségi nemzet, sem 
pedig a kisebbség. Az elnemzetietlenítés szándéka immár egy újabb fázishoz ér
kezett, hiszen az első világháború utáni SzHSz Királyság oktatáspolitikája hason
lóképpen járt el, szerencsére sikertelenül.

A kilencvenes években a gyakorlatban az elnemzetietlenítést preferáló törté
nelemoktatás úgy mutatkozott meg, hogy pl. a magyar anyanyelvű diákok/diák a 
szerb történelem nemzeti tudatot, önazonosságot kialakító, azt formáló és meg
határozó elemeit sajátjának tekintette, azaz saját nemzeti hovatartozását ebből a 
szempontból definiálta. Sajnos, a magyarokat oktató magyar anyanyelvű történe
lemtanárok legtöbbje semmit sem tett meg annak érdekében, hogy a történelem 
oktatására vonatkozó programokat kiegészítse, holott erre megvolt a lehetőség, 
hiszen az elmúlt ezer évben a szerb és a magyar történelem sokszor találkozott 
egymással, s már maga ez a tény is segíthetett volna abban, hogy a szükséges 
ismereteket a magyar történelem viszonylatában át lehessen nyújtani. Ez tette 
volna lehetővé azt, hogy a vonatkozó, releváns és specifikus történelmi és műve
lődéstörténeti események, folyamatok tanulmányozása révén a magyar nemzeti 
közösséghez tartozók eljuthassanak az öndefiniáláshoz szükséges ismeretekhez.

Tudjuk azt, hogy a mai Vajdaság területe a 18. századi újratelepítések által 
lett azzá a multietnikus környezetté, mely, ha módosítottan is, de alapjában véve 
még ma is élő valóságként élhető meg. Az akkor kialakult demográfiai jelleg nem 
sokat változott a második világháború befejezéséig, annak ellenére, hogy 1918, 
illetve 1920 után a térséget az SzHSz Királysághoz csatolták. A lényegbevágó 
demográfiai változások folyamata 1945 után kezdődött, s tart napjainkig. A né
metek teljes és a magyarok részbeni kitelepítése a második világháború befeje
zésétől kezdve a szláv ajkúak tömeges betelepítését jelentette. Ez a folyamat a 
20. század végi délszláv háborúk ideje óta lényegbevágó változásokat hozott a 
népesség összetételében. Míg 1945-ig a térségnek a közép-európai orientáltsága 
érhető tetten, a második világháború befejeződésétől kezdődően a fokozatos bal- 
kanizálódásnak lehetünk tanúi.

A nemzeti identitás megőrzésének lehetősége a térségben, így a magyaré is, a 
két világháború között került először igazán veszélybe. A meghozott törvények, 
pl. a névelemző törvény, majdnem teljesen lehetetlenné tették az anyanyelvű ok
tatást a kisebbségek viszonylatában, s a nemzetiségi kultúrintézmények működé
sét is igencsak megnehezítették a vonatkozó előírások. A hivatásos magyar szín
ház működését pl. sohasem engedélyezték, így a színházi kultúra folytonosságát 
1945-ig égtájunk alatt az amatőrök tevékenysége biztosította.

Az elnemzetietlenítés formái a 90-es években, a milosevici rendszer idején 
az oktatásban jelentettek számottevő változást, különös tekintettel a történelem, 
a helytörténet tantárgyának tanításában, lévén hogy az érvényben lévő oktatási 
programok teljesen kiiktatták a magyar vonatkozásokat, így kívánva meg nem 
történtté tenni a múltat, s elgyökérteleníteni, esetünkben a vajdasági magyaro
kat. Pedig a mai Vajdaság története, művelődéstörténete számtalan kézzelfogható 
és előremutató, valódi, tartalomban gazdag adatot tud felsorakoztatni a zökke
nőmentes együttélés és a gyümölcsöző egymás mellett élés kontextusában. Ez



a lehetőség a 20. század végén kiaknázatlan maradt, s helyette a szerb nemzeti 
történelem és kultúrtörténet kapott hangsúlyos szerepet az oktatásban vajdasági 
viszonylatban is. A nemzetiségeket -  főleg a magyarokat -  idegen, alárendelt, 
gyökértelen elemként kezelte ez a hozzáállás, s figyelmen kívül hagyta a térség 
több évszázadon át kialakult, mellérendelésben megnyilvánuló, autonómián ala
puló többnemzetiségű jellegét. Az erőteljes centralizáció szellemében kiépített 
államalakulat szempontjából így minden önállóságra való törekvést a szeparáló- 
dási aspiráció számlájára lehetett írni, s mint államellenes tendenciát, elutasítani.

A rendszer bukása a 21. század elején lehetőséget biztosított/biztosít a kérdés
kör újrarendezésére, s ez a folyamat már be is indult -  lásd az új oktatási progra
mokat, a tolerancia-mozgalmakat stb. - , de még nagyon sok esetben magukban 
a tanítókban/tanárokban sem tudatosodott teljes mértékben az, hogy lehet, hogy 
szabad, sőt hogy igenis kell az identitástudat-formáló, azt kialakító és megőrző 
tudnivalókat, tartalmakat a magyar történelem és művelődéstörténet tanítása ré
vén átadni az új generációknak. Szűkebb pátriánk történelme, művelődéstörténe
te ugyanis elvezethet bennünket ahhoz az ismeretszerzési lehetőséghez, amely, 
miközben biztosítja mind az egyénben, mind a közösségben a saját, specifikus 
nemzeti identitástudatra vonatkozók kikristályosodását s a megszerzett tudniva
lók beépítését az önmeghatározás vonatkozásában, ugyanakkor -  köszönve éppen 
a multietnikus környezetben szerzett tapasztalatoknak - ,  esélyt ad arra, hogy az 
egyetemes emberihez való tartozás távlataiban is gondolkodva a megállíthatatlan 
globalizálódás ne a nemzeti kárára történjék.

Végezetül pedig azt is meg kell állapítanunk, hogy az egyetemes magyarság- 
tudat fogalomkörébe tartozó ismérveknek igenis tartalmazniuk kell a határon 
kívüli régiókban kialakult specifikus magyarságtudati tartalmakat is, mert csak 
így beszélhetünk célravezető és hatékony, egységes nemzeti identitástudat-meg
őrzésről.



KISEBBSÉGIKÉNT ÚTBAN EURÓPÁBA

Vajdasági magyar értelmiségiként, bármennyire is hihetetlenül hangzik, külö
nösen az utolsó két évtized történéseinek tükrében, mégis azt kell elmondanom, 
hogy a tudatfejlődés lehetőségeinek szempontjából igencsak hatékonynak bizo
nyultak azok az ellentmondásos és gyakran a kiúttalanság érzését keltő körülmé
nyek, melyek között élni és dolgozni kényszerültem a régi Jugoszlávia felbomlása 
után. Ezeknek az éveknek a tapasztalata mondatja el velem mindazt, amit a kapott 
témával kapcsolatban -  Kisebbségiként útban Európába -  ma itt Önöknek el fo
gok mondani. Nagyon hamar ki fog derülni, hogy a mondandóm sok mindenben 
eltér majd attól, amit ebben a kérdésben képviselnek pl. azok, akik a napi politikai 
kánonok meghirdetőiként, értelmezőiként, realizálóiként, kiszolgálóiként és elfo
gadóiként foglalkoznak ezzel a kérdéskörrel, megoldásokat keresve a felmerülő 
végtelenül sok probléma viszonylatában. Azt is mondhatnám, hogy rosszul és 
rossz helyen keresik a megoldást, olyan idejétmúlt pozíciókból kiindulva, melyek 
a 21. század elején már igencsak túlhaladottak, főleg az ember szellemi lényként 
való megítélése szempontjából.

Mindenekelőtt a nemzeti kisebbség megnevezéssel van bajom itt az ezredfor
duló tájékán, annál is inkább, mert a magyar történettudományban már a 19. szá
zad második felében meghonosodott, éppen a törvényhozásnak köszönve, a nem
zetiség, mint fogalom az 1868-ban életbe léptetett Nemzetiségi Törvény révén, 
melynek középpontjában a nemzetiségi egyenjogúság állott. A két világháború 
közötti Jugoszlávia nemzetiségi jogokat megtipró törvényhozása visszahozta a 
kisebbség fogalmát, ezzel is jelezve a lényeges különbséget az államalkotó népek 
meg a többiek között.

Az 1945 utáni titói Jugoszlávia is igen hamar kiiktatta a kisebbség kifejezést 
a törvényhozásból és a mindennapi nyelvhasználatból, köztudatba helyezte az 
egyenrangú népek és nemzetiségek fogalmat, és „az országban élő nemzetiségek” 
megnevezés mellett tette le a voksot.

A két kifejezés tartalmában nagyjából ugyanazt jelenti. Ti.: kisebbség = „az 
állam nemzeti jellegét meghatározó néphez képest kisebb számarányú népcso
port, etnikai elem”, illetve: a nemzetiség = „az államon belül kisebbségben élő, 
nem a többség nyelvét beszélő népcsoport” (Kézi Értelmező Szótár, 1972, 726., 
997-998.), de mégis lényeges a különbség a két fogalomhoz társuló asszociációs 
elemek tekintetében.

A kisebbségek megnevezéshez a mindennapok szóhasználatának a folyama
tában az idők folyamán pejorativitás társult, a „valami, ami kevesebbet ér” érte
lemben, tehát érték-meghatározóként van jelen az emberek tudatában, számhoz, 
mennyiséghez kapcsolódik.

Geopolitikai értelemben nincs is vele nagyobb baj, de akkor igen, ha a gazda
sági, illetve, mint esetünkben, a társadalmi viszonyok mibenlétét ezzel a földrajzi



körülmények meghatározta, egyoldalú elmélettel kívánjuk tetten érni, definiálni, 
illetve értelmezni.

Az egyes ember vagy egy közösség: nem szám és nem mennyiség -  legalábbis 
a mi korunkban már nem csak az - , amit a hatalmi pozíciók igényeinek megfe
lelően, tetszés szerint ide-oda lehet tologatni, mert ez a pozíció egy atomjaira 
hullott 20. századi világ perspektíváját feltételezi, a mai korban viszont a tudomá
nyos gondolkodásnak a legfőbb jellemzőjeként és céljaként mindinkább az egy
ség helyreállításának a követelménye fogalmazódik meg, melynek realizálásában 
alapvető és meghatározó szerepet játszanak a komplex kutatási módszerek. Eb
ből a szempontból megítélve és értelmezve tehát, teljes mértékben egyetértünk az 
egységes magyar nemzet megteremtésére irányuló mai törekvésekkel, amelyek 
többé nem a fizikai értelemben létrehozott és szentesített határok elválasztást, 
leválasztást sugalló tényállására építik a megoldást kereső folyamatokat, hanem 
a nemzet szellemi egységét hangsúlyozva igyekeznek minél kevésbé fájdalmasan 
kiutat/kiutakat keresni az újraegyesítés szándékával. Mindehhez pedig nagy se
gítséget nyújt a világháló is, mely az anyagelvü valóság határait igencsak lerom
bolni látszik, s jó úton halad arra vonatkozóan is, hogy egy-egy nemzet szellemi 
egységének, illetve az egész emberiség szellemi egységének alapvető ismérveit, 
kritériumait megteremtse. Ilyen körülmények között, ilyen jövőkép mellett va
lóban anakronisztikusán hat a napi politika nemzeti kisebbségekre vonatkozó 
szóhasználata, mely nézetében egy elavult kor gyakorlatát igyekszik átmenteni, 
életben tartani nem minden hátsó szándék nélkül.

Az egyes ember nem kisebbség és nem többség, s erre vonatkozóan az egye
temes magyar szellemtörténet, de azt is mondhatnám az egyetemes emberi szel
lemtörténet egyik legnagyobb 20. század középi gondolkodója -  szellemóriása - , 
Hamvas Béla művei taníthatnak meg bennünket, amennyiben igényünk van arra, 
hogy tanításaival megismerkedjünk. Miközben létrehozta impozáns életművét -  
még a világháló sem állt rendelkezésére - , fizikai értelemben ugyan nem adatott 
meg neki semmilyen határ átlépése, ugyanakkor viszont a szellem határtalanságá
nak, a benne munkálkodó egyetemes emberi szellem végtelenségének köszönve, 
európaibb volt -  bármit is értünk ez alatt - , mint a mai Európai Unióban élők 
többsége.

Tehát óhatatlanul is felmerül a kérdés: mi az, hogy Európában lenni. Az-e, 
hogy vannak-e schengeni határok, melyeken egyesek előtt félretolják a rámpát, 
mások előtt meg nem, vagy csak nagyritkán, az-e, hogy az európai értékeknek ne
vezettek miképpen épülnek be egy-egy társadalom mindennapjaiba, lévén hogy 
nem sorompóftiggő azoknak az áramlása stb.

Véleményem szerint határon innen és határon túl többé nem azzal kell fog
lalkozni, hogy fizikai értelemben milyen határok választják el egymástól az egy 
nemzethez tartozókat, meg egyáltalán az embereket, hanem azzal, hogy pl. mi
ként lehet eltávolítani a kultúra terjedését akadályozó sorompókat, hiszen az egy 
kultúrához való tartozás olyan összetartó szellemi erőt jelent, amelyet sem tér, 
sem idő nem tud egykönnyen lerombolni, szétzúzni. Annak jelei pl., hogy há
rom és fél évezreddel ezelőtt a magyarság elei a közép-ázsiai nomád kultúrához



tartoztak, abba épültek bele, mind a mai napig nyomon követhetőek, nevezete
sen gondoljunk a sólyomröptetésre, a tulipános motívumokra, Szűz Máriára, aki 
Nagyboldogasszonnyal lett azonos, az újabb kori sámánok nagyszámú megjele
nésére stb. A tudásalapú társadalom kiépítésének az igénye tehetné megvalósít
hatóvá az együvé tartozás lehetőségének a megteremtését, nemcsak nemzeti, de 
európai szinten is, illetve az egész földgolyó szintjén.

Akárhogy is nézzük, végső soron a szellem emberei azok, akik az együvé tar
tozás, az egység bizonyosságának a letéteményesei, lett légyen szó tudományról 
vagy éppenséggel nemzetről. Szerepvállalásuk mértékétől függ, hogy mennyire 
lesz képes egy-egy nemzeti közösség elvetni a gúzsba kötő nemzeti kisebbségi 
pozícióból történő létezés állapotát és gyakorlatát, és a fizikai értelemben felál
lított sorompók ellenére, részévé válni az egységes erkölcsi és etikai alapértékek 
szerint működő Európának. Aki felvállalja a napi politika szintjén preferált ki
sebbségi státuszt, nehezen fogja tudni átlépni az ily módon felállított mesterséges 
korlátokat. Az egyén és a közösség európai útja nem a párhuzamos utak története, 
mint ahogyan nem az a különböző térségek nemzeti közösségeinek az útja sem az 
egyszerre odaérkezés, illetve a beérkezés viszonylatában.

Gondolkodva a kapott témán, nagyon hamar rájöttem arra, hogy amikor nem a 
fizikai értelemben vett határátlépés szempontjait figyelve kutatom az európaiság 
meglétét, illetve annak hiányát, a megtett életút okán nagyon érdekes felismeré
sek birtokába jutottam. Jelesül, mind az általános, mind a középiskolában szerzett 
ismeretek szorosan kapcsolódtak az egyetemes magyar, az egyetemes európai, sőt 
az egyetemes emberiség által létrehozott kulturális értékekhez, hiszen egyetemes 
magyar- és világirodaimat tanultunk, az emberiség történetét és nemzetünk törté
netét az akkori Jugoszlávia népeinek és nemzetiségeinek történelmével egyetem
ben sajátíthattuk el, a földrajzot oktató tanáraim pedig a föld összes országának, 
térségének természeti adottságaival és gazdasági teherbírásával ismertettek meg 
bennünket, diákokat. Még ma is, ha valamilyen egzotikus út előtt állok -  a nyáron 
pl. úti célul Üzbegisztánt választottam a Selyemút, illetve a nomád magyarság 
szálláshelyeinek megismerése okán - , tehát még ma is a régi atlaszomból tájé
kozódom az alapismeretek megszerzése céljából. Annak az igénynek kielégítése 
pedig, hogy ma szeretnék-e pl. információkat szerezni a kortárs amerikai iroda
lomról vagy sem, csak rajtam múlik: az internetes kereső mindannyiunk számára 
adott lehetőség.

Az elmondottakkal csak jelezni szerettem volna azt, hogy a 21. század embere 
számára, lett légyen ő bárhol és bármerre, adott a szellemi határtalanság, mint 
opció, s akinek igénye van arra, hogy az élete részévé váljanak az európainak ne
vezett értékek, az megszerezheti azokat, hiszen az európaiságot mindenekelőtt az 
európai szellemiség megléte vagy hiánya, s nem az Unió országaiban való fizikai 
jelenlét jelenti.

Azoknak, akiknek viszont szükségük van a fizikai értelemben megszerezhető 
tapasztalatokra annak érdekében, hogy Európához tartozónak érezhessék magu
kat -  s tudjuk, ők vannak többségben - , a magyarság viszonylatában ma már azok 
előtt is elhárultak az akadályok abban a pillanatban, amikor a Magyar Köztársa



ság Parlamentje meghozta a kettős állampolgárságról szóló törvényt, s minden 
magyar számára, aki csak igényt tart arra, hogy papírforma szerint is igazolva 
lássa magyarságát, ez a lehetőség immár adott.

Mindezeket elmondva, továbbra sem hiszem azt, hogy ez a lehetőség az egye
düli biztosítéka annak, hogy a határon túl élő nemzeti közösségek előtt a lényeget 
illetően nyitva álljanak az Európai Unió kapui. A tudatváltásnak ebben felbecsül
hetetlen értékű szerepe van, a tudatváltás feltételeinek a megteremtését pedig ha
tékonyan nagymértékben az oktatási és nevelési rendszer megreformálása segít
heti elő. S ez a nehezebben járható út.

Ma már tudjuk, attól hogy bizonyos térségek fizikai értelemben is az Európai 
Unióhoz tartoznak, az Uniót összetartó szellemiség tekintetében gondolkodás- 
módjukat, magatartásukat, életvitelüket tekintve nem biztos, hogy teljes mérték
ben részei lettek az Uniónak -  lásd az utóbbi idők történéseit Görögországban.

Száz szónak is egy a vége, egy nemzeti közösségnek az Európai Unióhoz ve
zető útja számos feltétel teljesítéséhez kötött a megszületett igény pillanatától 
kezdve egészen a realizálásig, arról nem is beszélve, hogy mi van akkor, ha a 
többség viszonylatában ez az igény még meg sem született.

Ha számba vesszük a feltételek többségét, akkor az is egyértelművé válik, 
hogy az eddigi gyakorlat, mely az anyagelvü világ ismérvei szerint alakította a 
lehetőségeket, sok esetben már az idejétmúlt megoldások felé tereli, illetve te
reli el az ügy rendezésének alternatíváit, s végül, ha valóban, zsigerileg, teljes 
szívünkből és lelkűnkből kívánjuk az Európai Unió felé vezető út kikövezését, 
az erről való gondolkodásunkon, hozzáállásunkon kellene először is módosítani 
a megoldási lehetőségek széleskörű kínálatának feltérképezésével. Nincs egysé
ges válasz pl. a hogyanra, ugyanis minden nemzeti közösségnek megvannak a 
maga specifikumai, s csak azok ismeretében, csak azok függvényében lehet a 
megoldások módozatait, modelljeit kidolgozni. Éppen ezért tartjuk felbecsülhe
tetlen értékűnek a nemzetegyesítő törekvéseket, mert azok a szellemi összetar
tozás kötelékeit erősítik meg, s lehetővé teszik annak az újfajta gondolkodásnak 
a kialakulását is, melyben az Unióhoz vezető út első állomása nem okvetlenül a 
sorompók felvonásában nyilvánul meg. Az első helyen az igény megszületését és 
megfogalmazását elősegítő, azt serkentő és meggyorsító alkalmak módszereinek 
előkészítése és kidolgozása áll, abból a célból, hogy az európaiság mibenlétének 
lényegbeli elemei tudatosulhassanak mind az egyénben, mind egy-egy nemzeti 
közösségben. Amikor egy-egy nemzeti közösség az önmaga determinálásának 
kérdéskörét igyekszik tisztázni, illetve az adott körülmények között helyzetét 
mérlegelni és meghatározni, akkor már egy lépéssel közelebb is tud kerülni a 
kitűzött célhoz.

A kapott komplex témával kapcsolatban megannyi kérdésfeltevési és megoldá
si változatot lehetne körvonalazni, megfogalmazni. Ezúttal én a szellemi határok 
átlépésének fontosságára szerettem volna felhívni a figyelmet, mint a probléma 
olyan imperatívuszára, mely nélkül a hatékony és mindenki számára megnyugta
tó elrendezést nem lehet valóra váltani.



A magam részéről fontosnak tartom elmondani még azt is, hogy számomra 
soha, semmilyen körülmények között nem volt kérdéses az, hogy a magyarság
hoz tartozom-e vagy sem, hogy Európához tartozom-e vagy sem, hiszen a magyar 
és az európai kultúra gyermekeként neveltek, abban nőttem fel, miközben azt is 
megtapasztalhattam, hogy más népekkel együtt élve milyen változatos és sok
színű lehet az élet. Az elmúlt majd húsz évben a lezárt határok sem tudtak változ
tatni a tényen, hogy Európához tartozónak érezzem magam, hiszen életem első 
negyven évében a kiépített kulturális kapcsolatok révén ez a kötődés nagyon in
tenzív volt, amit pontosan azoknak a szellemi javaknak köszönhettem, amelyek
nek nemcsak iskolás koromban, de később is a birtokába jutottam. Magyarán: a 
kiépített szellemi kapcsolódások -  lett légyen az irodalom, színház, zenei vagy 
képzőművészeti élmény - , tették lehetővé azt, hogy mindvégig európai értékek 
szerint alakítsam mindennapi életemet.





II.
OLVASMÁNYOK VONZÁSÁBAN





A GYERMEKKORI KÖNYVEK ÉLETRE 
VEZETŐ ÜZENETÉRŐL

Gyermekkori olvasmányaim között az elmélkedés szintjén tallózva, egyértel
műen világossá vált számomra, hogy találkozásom a klasszikus mesékkel meg 
egy kétkötetes Rákóczi emlékkönyvvel volt az a rácsodálkozást generáló, meg
határozó jellegű könyvélmény, amely anno beleépülvén világomba, mind a mai 
napig az elvárások élő, eleven valóságaként bukkan fel akkor, amikor egy újabb 
kiadvánnyal igyekszem közelebbi kapcsolatba kerülni, azaz amikor eldöntőm: 
kötelezettségeimtől, elfoglaltságomtól, halaszthatatlannak tűnő tennivalóimtól 
függetlenül, márpedig igenis sok időt fogok szánni az olvasásra, méghozzá a sa
ját gyönyörűségemre.

Mi is volt a lényege az említett könyvélményeknek, amelyek az olvasás szere- 
tetét hagyták rám örökül, s így az sem volt véletlen, hogy bő másfél évtizede, uj
jongva üdvözöltem magamban Vamus Xavér sorait, jelesül: „Olvassunk... minél 
többet, hiszen az irodalom az örökkévalóság távcsöve: felébreszti bennünk létünk 
rejtett erőit, amelyek átsegítenek minket sorsunk nagy viharain, és megmutatják, 
hogy a gondolat több mint az élet szennyes mocsara [...], hogy csak a műveltség 
mentheti meg az életünket...” (Vamus, 1996, 16.). Ezeket a sorokat egyébként 
gyakorta olvastam fel, mintegy útravalóul, amikor még aktívan tanítottam és má
jus utolsó hetében, az egyetemen elbúcsúztam egy-egy évfolyamtól.

A lelkem legrejtettebb zugaiban rögzült gyermekkori olvasmányélmény egyik 
forrása az a barna, keményfedelű két kötet volt, amelyet Édesanyám hozott el 
magával Nyíregyházáról, amikor úgy döntött, hogy Édesapám kedvéért otthagyja 
szülővárosát, és az almafákkal borított Nyírség helyett az aranyló búzamezőktől, 
meg a bogyófáktól övezett „úri város”-t választja eljövendő otthonául. Nagyon 
hamar kiderült, hogy 1942-őt követően nemcsak vármegyét, de hazát is cserél
nie kellett. A huszadik század, mellesleg, legalábbis térségünk viszonylatában a 
felgyorsuló idő folyamatában a gyakori országcserékről, határmódosításokról, 
lakosságcserékről ismerszik majd meg, ami csak még hatványozottabban tere
li be az önazonosságát vesztett embert az elbizonytalanodás ingoványába. Ilyen 
korszakokban fokozott mértékben van szüksége az embernek azokra a tartós és 
sziklaszilárd támasztékokra, amelyekbe rendületlen állhatatossággal belekapasz
kodhat, hogy emberségét, identitását megtarthassa. Olyan példaképekre, lelki elő
dökre van szükség, akiket a gyakran szándékosan feledésbe taszított és elködösí
tett évszázadok homályából kell kiemelni, hogy világító lámpásként mutassák az 
utat, amikor az ember a tisztességes, a becsületes, az értelmes emberi élet megva
lósításának lehetőségeit kutatja egy normális emberi világ létrehozásának okán.

Ma, amikor a pénz és a hatalom megszerzése lett az egyedüli életcél, s ez az 
eltömegesedett, eldologiasodott, testtudatra redukált emberi világban magánál az



életnél is fontosabbá vált, igen nehéz elképzelni azt, hogyan lehet majd visszata
lálni az emberszabású élet keretei közé, ahol a szeretet, az alázat, a békesség, a 
nyugalom, az egymásra való odafigyelés, az egymás megértése, tiszteletben tar
tása, vagy éppenséggel a kötelesség- és felelősségtudat lesz a mérvadó, az irány
adó követelmény az ember életfeladatának realizálásában. Az önnön valójának 
mibenlétét boncolgató ember számára, identitásának helyes értelmezése szem
pontjából, a többi között, történelmi múltjának, kultúrájának ismerete is fontos 
szerepet játszik.

A nemzeti történelem kimagasló egyéniségei mindig is az eszményképek iránti 
igény kiapadhatatlan forrásai voltak. Szétesett országunkban azonban a térségünk 
hivatalos történelemoktatását előíró program a kilencvenes évektől kezdődően 
mindent megtett annak érdekében, hogy a nemzeti kisebbségek új generációit 
megfossza nemzeti példaképeiktől. Az eszményeit vesztett embert ugyanis min
dig könnyebben manipulálhatja, irányíthatja a mindenkori hatalom. S abban az 
időben, mintha történelmet oktató tanáraink jelentős hányada megfeledkezett 
volna arról, hogy a megtartandó órák tartalmának sorsa végső soron az ő ke
zében van, s program ide, program oda, nemzeti történelmünk sorsfordulóinak 
megismertetésére mindig lehet/lehetett és kellett volna módot találni. Az előbbi 
megállapításomhoz csak annyit tennék hozzá, hogy amikor 1998-ban felkértek 
arra, hogy a zombori szerb tanítóképző szabadkai magyar tagozatán vegyem át az 
általános történelem tantárgyának oktatását, a diákok magukkal hozott tudásának 
felmérésekor megdöbbenten tapasztaltam, hogy sok volt az olyan hallgató, aki 
vajmi keveset tudott nemzetünk történetéről. S bizony, a megfélemlített gyávaság 
leplezésére, az ebbéli ismeretek megszerzésének hiányáért a felelősséget köny- 
nyebb volt a fékevesztett hatalomra hárítani, mintsem elismerni a mulasztást.

Minderről azért szólók, mert saját példámmal igazolhatom, milyen fontos a 
feltétel nélküli haza- és nemzetszeretettel már a gyermekkorban találkozni, s mi
lyen nagy szerepe és felelőssége van a tantárgyat tanító tanárnak. II. Rákóczi 
Ferenc nemcsak kora gyermekkori olvasmányként lett példaképen. Választásom 
helyességét Schreck Mária, majd később Sirkó Ilona tanárnő is megerősítette a 
történelemórákon. Nekik is köszönhetem, hogy eszményképkereső gyermekko
rom meghatározó alakjának, a Nagy Fejedelemnek tettei, cselekedetei, magatar
tása alapjaiban hatottak példamutatóan a saját magam irányában megfogalmazott 
elvárások realizálásának az alakulására. S ehhez még azt is hozzátenném, hogy ők 
ketten az ötvenes években tanítottak engem, s nem vagyok meggyőződve arról, 
hogy az akkori tanterv, legalábbis ami a történelmet illeti, valóban méltó helyet 
biztosított volna a magyar nemzet történetének oktatására. Ennek ellenére, mind
ketten olyan alapismeretek birtokosává tettek, amelyek minden kétségek kizáróan 
megerősítettek identitástudatomban.

A mesekönyvek sem véletlenül jutottak/jutnak mostanában eszembe. A mese 
a legkorábbi gyermekkor elidegeníthetetlen világa és valósága kellene, hogy le
gyen, ám úgy tűnik, értékvesztett napjainkban ez is másként alakul. Még most 
is emlékszem a szőlőlugasra, mely a nyári hőséget enyhítette otthonomban. Hat 
éves lehettem, amikor hason fekve lélegzetvisszafojtva, könnybe lábadt, elho



mályosult szemekkel olvastam Hófehérke szomorúnak tetsző történetét. S em
lékszem Édesanyám simogató kezére is, aki abbahagyta a ruhamosást, hogy 
visszahívjon fuldokló zokogásomból, mondván, nem kell kétségbe esni, majd 
meglátom, minden jóra fordul a történet végére. Merthogy az igazságtalanság, a 
gonoszság csak ideig-óráig uralja az előállt helyzeteket, az ártatlanság, a jóság, 
a nemeslelkűség, az emberiesség végül mindig elnyeri jutalmát. A mesék világa 
tanított meg arra, hogy az időnként akár hosszú távon is megnyilvánuló gyűlö
lettől, aljasságtól átitatott valóságban gomolygó negatív energiáktól függetlenül, 
végül mégis emberszabásúvá válik a világ, helyrekerülnek a káosz felé elirányí
tott dolgok, és újrateremtődik a harmónia. E folyamat útját nehéz követni, de 
aki keres, talál, s a legelvetemültebb körülmények közepette is rá lehet lelni a 
végtelen életenergiától áthatott emberszeretetben megnyilvánuló életútra. A me
sékben tapasztalt igazságosságra. De mi lesz a gyermekeinkkel, akiktől elvették 
a klasszikus értelemben vett meséket? Különféle szörnyekkel népesítették be a 
fantáziavilágukat, amelyben az antihősök uralma tapasztalható meg, a jó pedig 
nem mindig nyeri el a jutalmát. A pálmát az ügyeskedők, csalárdok, törtetők, meg 
az elvtelen nagymenők viszik el.

A bajt tetézi az is, hogy a meglévő klasszikus meséket elidegenített, elmesétle- 
nített formában adják vissza a gyerekeknek valami képlékeny modemitás okán, s 
így megfosztják őket annak esélyétől, hogy a mesék világában megtapasztalható, 
pozitív kisugárzású üzenetekkel felvértezetten érkezhessenek el a felnőtt világba, 
és az élethez való emberséges hozzáállás birtokában meg tudjanak majd küzdeni 
a mindennapok kitermelte borzalmakkal.

ANTHOLOGIA HUMANA

Hamvas Béla Anthologia humanája alapkönyv. Mint a Biblia. Mint Márai Sán
dor fuveskönyve, avagy Weöres Sándor A teljesség felé című kötete. Az elmúlt 
ötezer év, azaz az őskortól napjainkig, pontosabban a 20. század első feléig ter
jedő időszak bölcsességeinek gyűjteményéről van szó, mely a gondolkodás, az 
elcsendesedés, az elmélyülés, az elgondolkodás lehetőségét rejti magában, csupa 
olyan dolgot, mely teljesen kiveszőben van ebből a rohanó világból. Pedig az 
emberiség ismert történetében sohasem volt nagyobb szükség arra, hogy az elle
nőrizhetetlenné váló, szédült pörgésbe zuhanó létezésben megálljt parancsoljunk 
önmagunknak.

A szöveggyűjteményt ajánlom mindazok számára, akiknek igénye van az em
beri természet Isten képére teremtettségének a megtapasztalására. „A könyv nem 
regény, amely az elején kezdődik és a végén befejeződik, hanem minden mon
datával újra kezdődik és újra befejeződik” -  írja a Bevezetőben az összeállító. 
Ugyanis egy-egy mondata egy-egy teljes értékű jelenség, gondolkodásmód, visel
kedésmód stb. lényegét fogalmazza meg s megadja a továbbgondolkodás esélyét.

Meditációs objektumoknak, nem pedig bölcs tanításoknak nevezi Hamvas a 
kötetbe válogatott szövegeket. Mit kell ez alatt érteni? Olyan gondolatok antoló



giáját, amely nem a folyamatos olvasást igényli. De pl. alvás előtt belelapoz az 
ember, megakad a szeme egy mondaton, szövegrészen, tudatosítja magában az 
elolvasottakat, leteszi a könyvet és elgondolkodik a leírtakon. Arra is választ kap 
ilyenkor az olvasó, hogy a sok közül miért pont azon a gondolaton akadt meg a 
szeme. Személyközelivé válik a megfogalmazott gondolatvilág, s gyakran az ön
magunkra ismerés örömével ajándékoz meg. Márpedig semmi sem fontosabb az 
önismeretnél. Önnönvalónk megismerésénél, mert hogyan mondhatom embertár
samról, lett légyen az a férjem, feleségem, gyermekem, barátom, hogy ismerem 
őt, ha önmagámmal kapcsolatban felületesek az ismereteim. S hogyan érthetném 
meg a hatékony emberi kapcsolatok kiépítésének viszonylatában a szanszkrit Tat 
tuam asi (Ez vagy te) lényegmeghatározó igazságát, melyet a Szentírás második 
nagy parancsolatja így foglal szavakba: „Szeresd felebarátodat, mint magadat”.

Miben lehet tehát segítségünkre az Anthologia humanal Abban, hogy eljus
sunk a felismeréshez, miszerint csak akkor érezhetjük magunkat elégedettnek, a 
létezés harmóniája birtokosának, ha sikerül valóban emberré lennünk. Gazdag
ság, hírnév, hatalom, tekintettel arra, hogy a virtuális világ kellékei, semmit sem 
ér, ha közben elveszítjük önmagunkat, mikrotheoszi mivoltunkat. Éppen ezért 
kell megtalálnunk annak módját, hogy az anyagba sűrűsödött mindennapok el
lenére, melyekben élni kényszerülünk, legyen időnk lefolytatni önmagunkkal a 
lélektisztító párbeszédeket. Erre nyújtanak kiváló segítséget a Hamvas gyűjtötte 
gondolatok.

Számomra az elmúlt öt évben az egyik engem mélységesen érintő, alapvető 
gondolatot Kung mester fogalmazta meg: „Nincs állásom, s ezért ráérek a fon
tos dolgokkal foglalkozni”. Ugyanis munkahelyi elfoglaltságaim okán igencsak 
megfogyatkoztak lélekpihentető pillanataim. Meg is éreztem jellemtorzító hatását 
annak, hogy sokszor nem sikerült, akárcsak öt percre, bevonulni „a belső há
zamba”. Ennek az volt a következménye, hogy gyakran kerültem konfliktusba 
önmagámmal. Nem szerettem azt a valakit, aki olyankor lettem, amikor a körül
ményeknek engedve cselekedtem, s háttérbe szorult az önön valóm lényege.

Ma már ismét szabad ember vagyok a Kung mester által idézett gondolat ér
telmében. Visszakaptam régi önmagam és visszatérhettem a fontos dolgokhoz: 
mikrotheoszi lényegem gyarapításához, tökéletesítéséhez.

Minden reggel újra mosolyogva ébredek.

NÉHÁNY GONDOLAT A TETTEK 
TEREMTŐ JELLEGÉRŐL

Hamvas Béla tanító jellegű vallásfilozófiai könyvében, a Mágia szutrábán a 
18. és 19. század fordulóján élt és működött Franz Xavér von Baader német idea
lista filozófus nyomán haladva állapítja meg: „az ember létében az egész teremtett 
világ elfér, és pedig a látható kozmosz és az érzékfeletti lélek és szellem. Ezért



van az embernek morálja és metafizikája és vallása. És ezért az ember nem kis 
világ (mikrokozmosz), hanem a kis Isten (mikrotheosz)” (Hamvas, 1994, 233.), 
„otthona nem földrajzi hely, hanem az egész” (Uo., 290.).

Az idézettek helyénvalóságának fejtegetése során jut el a 20. század legna
gyobb magyar gondolkodója, aki lényegében egyértelműen a harmadik évezred 
eljövendő szellemiségének elemeiből építkezve alkotta meg egyedülálló életmű
vét, egy nagyon lényeges felismeréshez, nevezetesen „a tett, mint merő külső 
megnyilatkozás sohasem érthető. Miért? Mert nem egyéb, mint a létezésben je 
lenlevő és valóságot megismerő személy aktivitása. A tettnek minden esetben te
remtő jellege van. Valamit megvalósít” (Hamvas, 1994, 241.).

E megállapítás ad magyarázatot, a többi között, arra vonatkozóan is, hogy mért 
kell olyan nagyon odafigyelni meg vigyázni arra, hogy mit cselekszünk. Tetteink
kel ugyanis a minket körülvevő világot és életkörülményeinket alakítjuk az ok 
és okozat összefüggésében, amelyre a számunkra kijelölt földi valóság épül. A 
Hegyi Beszédben Jézus nem véletlenül mondja ki az intő szókat: „Amit akartok 
azért, hogy az emberek tiveletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek 
azokkal, mert ez a törvény és a próféták”(Mt, 7:12.).

E földi realitásba való mi végre teremtettsége az embernek, létezésének ket
tősségében is megfogalmazható: egyfelől determinált lénye a teremtés folyama
tának, s ilyen formán az eleve elrendelés, a sors, a karma gyermekeként éli meg 
a testtudatban, lelkiségben és szellemi spiritualitásban egyszerre megnyilvánuló 
mélymagát, másfelől viszont a teremtésre való alkalmasság szempontjából, mik- 
rotheoszi minőségben is megnyilatkozhat, mint a szabad akarat letéteményese. 
Megmérettetik!

„Az emberi létezés annyi, mint az egész létezés állandó jelenlétében és esedé
kességében lenni” -  írja Hamvas, s e megállapítása rímmel a Prédikátor Köny
vében olvashatókkal, jelesül: „Minden olyan, hogy mindenkit érhet, egyazon 
szerencséje van az igaznak és gonosznak, jónak vagy tisztának és tisztátalannak, 
mind annak, a ki áldozik, mind a ki nem áldozik, úgy a jónak, mint a bűnösnek, az 
esküvőnek úgy, mint a ki féli az esküvésf ’ (Pr. K. 9:4.). Az ember tehát, miközben 
arra ítéltetett, hogy ebben az anyagelvü földi valóságban realizálja önnön való
jának törvényszerűségeivel összhangban az életét, ugyanakkor az adott körülmé
nyek közepette megadatott számára a választás lehetősége is a megvalósítandó 
élet minőségének vonatkozásában, attól függően, hogy mit helyez életképletének 
középpontjába: a jót vagy a rosszat. Miután ,,[a]z élet nem önmagától adatott, 
hanem hogy az ember életével üdvét megszerezze” (Hamvas, 1994, 273.), így 
az imaginációjába helyezett kép minősége, valamint annak részleges vagy tel
jes megvalósítása, szoros összefüggésben áll az elért emberi tudatszinttel, ami 
viszont az emberi cselekedetekben materializálódik. Ha a szeretetet helyezzük 
imaginációnkba, azaz életképzeletünkbe, akkor a létezés minden megnyilvánulá
sában a szeretet befolyása érvényesül majd. Tetteinket a szeretet határozza meg, s 
ilyen formán az adott körülmények között, melyek kedvezőek, de kedvezőtlenek 
is lehetnek, lévén hogy a teremtés egészéről van szó, melyben böhme-i értelem
ben benne foglaltatik a sötét jeges tűz köre, azaz a ó-testamentumbeli Isten harag



ja éppúgy, mint a sugárzó meleg fény, nos tehát az így értelmezett környezetben 
ez egyes ember önmaga megváltásának lehetőségével élve, elindulhat az üdvö
zülés útján, mely kivezeti őt abból a zsákutcából, ahova a 20. század végének 
idejére tévedt, s amelyben „az élet fogalma kiégett” (Hamvas, 1994, 269.).

Azzal, hogy az ember számára a földi létezés determináltsága mellett a válasz
tás lehetősége is adott mikrotheoszi mivoltából következően, mindenképpen köz
ponti helyre kerül a személyes felelősségtudattal kapcsolatos kérdéskör az általa 
elkövetettekkel összefüggésben. Az alap, állítja Hamvas Béla, az életszentség, és 
„aki az alapállásról leválik, szörnyeteggé lesz” (Hamvas, 1994,222.). Felelősség
gel tartozunk tehát mindazért, amit megcselekszünk, mert csak így bizonyítható 
be, hogy az ember kiérdemelte a földi megtestesülést az Isten képére teremtettség 
vonatkozásában.

Az, aki az elmondottak igazságát felismeri és mindennapi cselekedeteiben 
irányjelzőként megpróbálja alkalmazni azt, vágyaiban viszont nem a mások el
lenére való ténykedés vezérli, sokkal inkább a megértés, az együttérzés, élete 
értelmének megfejtéséhez is közel kerülhet. Ha kell, nem fél a megszokott út
ról való letéréstől sem, a reményteljes újrakezdési törekvésben nincs szüksége a 
horoszkópkészítők, jósok, javasasszonyok és jövendőmondók kétes eligazodást 
biztosító közreműködésére, mert az esetleges, cseppet sem biztató körülmények 
ellenére, nem esik kétségbe a jövőt, az előtte álló életszakaszt illetően. Megfo
gadja a Prédikátor tanácsát: „Valamit hatalmadban van cselekedni erőd szerint, 
azt cselekedjed” (Pr. K. 9:12), mert tudja, „hogy nem a gyorsaké a futás, és nem 
az erőseké a viadal, és nem a bölcseké a kenyér, és nem az okosoké a gazdagság, 
és nem a tudósoké a kedvesség; hanem idő szerint és történetből lesznek minde- 
zek”(Pr. K. 9:13).

Vagy ahogyan Jacob Böhme fogalmazott barátainak emlékkönyvébe írva a kö
vetkező gondolatokat: „Kinek az idő csak mint az öröklét, s kinek Örök és Múló 
-  egyfélék, annak viszályok nem bántják életét”.

AZ „ÉN ÖNKÉNYÉINEK VILÁGÁBAN ÉLÜNK

Abból kiindulva, hogy minden ember a maga mértéke szerint éli meg azt, amit 
valóságnak szokás nevezni, s csak a maga által megtapasztalt dolgok, jelenségek 
alapján képes tanulni, esetleg túllépni a megszokott, fonák helyzeteken, azon
ban mindezt csakis akkor teheti meg, ha nem csak szemléli az őt körülvevő vi
lágot, hanem a látásnak adománya is a birtokában van. Ilyen szempontból pl. a 
provincializmus kérdéskörének a körüljárása és lényegének tetten érése, esetleg 
megfogalmazása, a körbejáró, illetve megfogalmazó adottságainak megfelelően 
körvonalazódik majd. Ugyanis a provincializmusnak, mint alapszituációnak is
mérvei adottak, s oldalakon át lehetne sorolni azokat a megnyilvánulási formákat, 
melyek ennek a jelenségnek mind az elmúlt évszázadok folyamán, mind napja



inkban, mind a világ egészének, mind pedig az egyes ember mindennapi életének 
összefüggésében ilyen-olyan módon kifejezésre jutottak.

Ma, amikor az elmúlt kétezer éves nyugati civilizációs folyamat végóráit él
jük, hatványozottan és felnagyítóban jelennek meg, úgy is mondhatnám, mintegy 
összesítetten bukkannak elő még egyszer utoljára mindazok a jellemzők, lett lé
gyenek azok pozitív, vagy negatív töltetűek, melyek meghatározó velejárói voltak 
ennek a processzusnak. A szűklátókörűség, mint a provincializmus egyik mani
fesztálódása, mely ma már odáig fajult, hogy Hamvas Béla kijelentésével élve 
„az Én önkényéinek egyeduralmát tette meg minden létező mértékének. Ennek 
következménye az egyes ember szellemi látókörének mértéktelen összezsugo
rodása lett, ami a provincializmus legdurvább megnyilvánulási formáit hozta/ 
hozza felszínre az elembertelenedésben fuldokoló valóság szintjén. S miközben 
a kicsinyesség, az elsekélyesedés, a telhetetlen önzés mind nagyobb mértékben 
keríti hatalmába az egyes embert, meg az egyes emberi érdekszövetségeket is, az 
ily módon létrejött állapot világméretű jelenséggé óriásodva a visszájára fordult/ 
fordul. Mindaz ugyanis, amit az egyes ember vagy az egyes emberi közösségek 
bármelyike, mely „az Én önkényéinek engedelmeskedve akár mások eltapo- 
sása, megnyomorítása révén is, de a mértékére szabott önös és vélt érdekeinek 
megvalósítását várja el, végeredményében kielégületlen és kielégítetlen marad, 
és belekerül egy végtelen önnyomorító, tudathasadásos helyzet állandósuló kör
forgásába, melyben „az embernek, mint Isten hasonmásának és képviselőjének” 
a mibenlétét meghatározó attribútumok teljesen elvesznek.

A lélek és a szellem kiiktatódik a hangzavarba meg a látványosság szorításába 
belegabalyodó anyagelvű emberi tevékenység mindegyikéből, és teljes feledésbe 
merül a Hamvas megállapította emberi életfeladat megvalósításának lehetősége, 
jelesül: „Mindenki számára kiosztatott a térben és az időben kiosztott rész, hogy 
azt megváltsa”, és éppen ezért „[mjinden tettnek szakrális művelésnek kell len
nie” (Hamvas, 1995, 334-335.).

A mások ellenére történő önös érdekek előtérbe helyezése, glorifikálása és 
minden eszközzel való megvalósítása, mint a provincializmusnak a szüklátókö- 
rüségben kiteljesedő egyik megnyilvánulási formája, mindenapjaink tartozéka 
lett. A látás képességének hiányában az ember számára teljesen elhomályosulnak 
azok az ebből az állapotból kivezető utak, melyeknek meglelése módot adhatna 
arra, hogy „az Én önkénye” szorításának ne essen áldozatául, ne veszejtse el ön- 
nönmaga kvintesszenciáját. A keleti bölcset, Lao-cét idézzük arra vonatkozóan, 
hogy eszébe hozzuk mindazoknak, akik értékvesztett világunkban megoldást ke
resve kissé eltévelyedtek: „Három kincsem van: erre vigyázok és ezt őrzöm: az 
első a szeretet, a második az elégedettség, a harmadik az alázat” (idézi Hamvas, 
1990, 31.). Mindhárom magatartásforma nagyon távol áll a provincializmussal 
megfertőzött embertől. Végeredményében a provincializmus lényegét illetően 
nem egy földrajzi tájegységhez köthető megnyilvánulási forma. A provincializ
mus az emberi szellem és lélek állapotára kérdez vissza. Tudathasadásos állapot 
jellege abból adódik, hogy az ember megfeledkezett/megfeledkezik evilági kül
detéséről, „az Én önkényéinek engedve az egyedül üdvözítőnek kikiáltott ráció



irányításának engedelmeskedik, s közben minduntalan Isten helyére pályázik és 
„a szakrális müvelés”-jellegtől megfosztott tetteiből mindinkább kiszorul a lélek 
és a szellem.

A provincializmus jelenléte akár az emberi tudat szintjének függvényeként is 
kitapintható, függetlenül az ember tartózkodási helyétől. Az az ember, aki felis
meri, hogy -  Hamvas megfogalmazása szerint -  világa van és nem környezete, a 
provinciális viszonyok közepette is megvalósíthatja önmagát, anélkül, hogy kör
nyezetének provinciális jellege nyomot hagyna a tettein vagy árnyékot vetne a 
cselekedeteire.

Ezért van igazsága a Tao-tö-king-beli állításnak: „Nem az kell, hogy a kü
szöböt átlépjed / s a világot mégis megismerheted. / Nem kell, hogy az ablakon 
kinézz / s az ég értelmét megértheted. / Minél távolabbra indulsz, / annál keve
sebbet fogsz megismerni. / A bölcs: / Nem indul sehová, s mégis célhoz érkezik. 
/ Nem tekinget maga köré, mégis minden dolgot a nevén nevez. / Nem tevékeny 
és mégis eléri a tökéletességet” (Idézi Hamvas, 1990, 31.).

Hamvas Béla (1990): Anthologia humana, Életünk Könyvek
Uő (1996): Scientia sacra, I. Medio Kiadó

A KISAJÁTÍTHATATLANSÁG DICSÉRETE

Simoné Weil írásait olvasva, újra és újra meg kell állapítanom önmagam szá
mára, milyen összetett és szövevényes világban élünk, vagy talán pontosabban 
fogalmazva, milyen bonyolultságában, összetettségében paradoxon világot sike
rült kimódolnunk a 21. század elejére. Ugyanakkor az ő példája bizonyítja azt is, 
hogy ha olyan életművet hozol létre, amelyet nem lehet egyértelműen kisajátítani, 
amely a látszólag -  ne feledjük: minden mindennel összefügg! -  legkülönfélébb 
és legellentmondásosabb gondolatokat és nézeteket képes egymásnak megfelel
tetni, nagy a valószínűsége annak, hogy fióksorsra leszel ítélve.

Pilinszky János egy helyütt a 20. század „legmélyebb és legszuverénebb szelle
mének” tartotta Simoné Weilt a filozófia, a misztika és az esztétika viszonylatában, 
nos tehát, tulajdonképpen én neki köszönhetem e rendkívüli gondolkodóval való 
találkozásomat. Egyedisége abban is rejlik, hogy sikerült neki, az egyébként töre
dékes szövegeiben, olyan, a filozófia klasszikus jellegéből adódó egységes doktrí
nát megfogalmaznia, „mely egy metafizikai jellegű morális intuíción alapul”.

Ma, amikor az igazságtalanság teljes mértékben a virtuális világ foglyává és a 
valóság száműzöttjévé lett, érdemes emlékezetbe idézni Weilnek az igazság mi
benlétére vonatkozó gondolatait, melyek, szerinte, egyben az alkotói zsenialitás 
meglétét igazolják. A költői zsenialitásról azt mondja: „zseni az, aki szereti az 
igazságot, még akkor is, ha nem jutna tovább a puszta dadogásnál”. Pilinszky 
János erre reflektálva foglalta szavakba 1967. július 9-i írásában Madách Imre Az



ember tragédiája című művének „törékeny remekmű”-voltára utaló gondolatait, 
miszerint ,,[e]gy minden vagy szinte minden költői eszközt nélkülöző lélek »re
mekel« benne -  ez a nyers igazság”. Ebben a kontextusban állapítja meg azt is, 
hogy a mű ilyenképpen válhatott száz év elteltével „egy nehéz sorsú kis nép nem 
is annyira művészi, mint inkább morális ereklyéjévé”.

A weili teóriákban megnyilvánuló, látszólag kibékíthetetlen ellentmondásos
ság feloldását valóságos szellemi kihívásként lehet megélni, amire ebben a szel
lemiekben eltunyult világban igen ritkán -  a többség számára általában sohasem 
-, mutatkozik lehetőség.

Az idei budapesti könyvhét egyik gyöngyszemének tekintem a Gondolat Ki
adónál 2011-ben megjelent Simone Weil -  filozófia, misztika, esztétika című ki
adványt, mely a Francia Intézet Filozófiai Füzeteinek sorozatát gazdagítja. Weil 
születésének századik évfordulója 2009-ben volt. Az ezzel kapcsolatos ünnepsé
gek sorozatában az egyik centenáriumi konferenciát 2010. január 22-én tartották 
a budapesti intézetben.

Vető Miklósnak, a poitiers-i egyetem professor emeritusának előszavát Simo
ne Weil szükségszerűségről készült feljegyzéseinek első magyar fordítása követi, 
mely a Kereszténység előtti sejtelmek című mű részeként jelent meg.

A 20. és 21. század fordulóján élő ember számára, aki immár a napok mind
egyikében szembesülni kényszerül a megtört lét valóságának elviselhetetlenségé- 
vel, egyedüli ellenszerként a gondolkodás képességéhez folyamodhat csupán, hi
szen mint Simone Weil is leszögezi: „Az emberi gondolkodás és a világegyetem 
a kinyilatkozások par excellence könyvei, ha a szeretettől és hittől megvilágított 
figyelem képes ezeket megfejteni”.

Az Amerikai naplóban található Az erdő és a cipészlegény című mese. Miszti
kus jelentésére Pilinszky is hivatkozik, abban az értelemben, hogy az alvó emberi 
lélekben miként talál otthonra a bűn, s mi módon kell a kiiktatására törekedni. Az 
emberi gyengeségeken való felülemelkedésre viszont kizárólag „a jó szeretete 
marad egyetlen biztos vezércsillagunk”.

Ez Simone Weil üzenete mindazok számára, akik megérettek a változásokra, 
arra, hogy a felvállalt szeretet erejének segítségével megküzdjenek saját tehetet
lenségükkel, gyengeségeikkel és esendőségükkel.

AZ ÉLETMÓD VÁLTOZTATÁSÁNAK 
LEHETŐSÉGÉRŐL

Hogy milyen nagymértékű az emberi boldogtalanság a Földön, számtalan tünet 
utal rá. Úgy vélem viszont, hogy soha még olyan számottevő nem volt azoknak a 
könyveknek a száma, melyeknek témája a spirituális életvezetésre visszavezethe
tő különböző módszerek propagálását tartalmazza, mint ma. Nagyon nagy a vá
laszték, de közülük igen kevés az olyan olvasmánykínálat, mely nem a tömegbu



títást szolgája, hanem valóban hitelesen szól olyan kérdésekről, melyek a létezés 
céljának függvényében fogalmazzák meg az útbaigazító tanácsokat, melyeknek 
megszívlelése segítheti a keresőt abban, hogy kitartó és fáradságos gyakorlás
sal, beidegződött rossz szokásainak fokozatos elhagyásával elviselhetőbbé tegye 
földi létezését. Mert ahogyan a XIV. dalai láma fogalmaz: „Saját boldogságunk, 
jobb jövőnk titka a kezünkben van. Ezt a lehetőséget nem szabad elszalasztani!”.

Azt a kis könyvet szeretném ezúttal az olvasó figyelmébe ajánlani, mely A 
boldogság esszenciája címet és az Útmutató az élethez alcímet viseli. Ez egy 126 
oldalas kivonata A boldogság művészete -  Kézikönyv az élethez című kötetnek, 
mely a pszichiáter Dr. Howard C. Cutler és a dalai láma beszélgetései alapján állt 
össze, s valójában az a célja hogy bemutassa, „miként élhetünk boldogabban a da
lai láma nézeteinek megfelelően”, mindez pedig kiegészül a nyugati gyakorlatból 
származó megfigyelésekkel és megjegyzésekkel.

A kiadvány röviden és érthetően megfogalmazott, egyértelmű alapigazságok, 
világos gondolatok gyűjteménye. A Nobel-békedíjjal is kitüntetett, vallási és vi
lági vezető tanításában a hitelességet példaértékű életében találjuk meg, abban 
a megnyugvást árasztó jelenlétben, amely minden egyes nyilvános szereplésére 
jellemző. Ilyen képessége csak a belső harmóniával rendelkező embernek van, 
annak, aki nemcsak szajkózza, hanem valóban éli a kozmikus törvényekkel való 
összhangot, függetlenül az ember által kialakított diszharmonikus körülmények
től.

A könyvben megfogalmazott első, hitben gyökeredző, kulcsfontosságú, lé
nyegmeghatározó kijelentés, mely egyben kiindulópontja minden egyes szavakba 
öntött tanácsnak az, hogy alapjában véve az emberi élet célja a boldogság elérése. 
Boldogságra és nem szenvedésre születtünk, állítja a mindenki által tisztelt szelle
mi vezető, s ebben a kontextusban nyújt egyszerű, könnyen érthető, de konkrét és 
megtanulható tanácsokat. Arra vonatkoznak ezek a tanácsok, hogy miként győz
hetjük le az életünket megkeserítő konfliktushelyzeteket, miként kerekedhetünk 
felül a mindennapi negatív, erőszaktevő impulzusok következményeinek lélek- és 
szellemnyomorító szorításán.

Szólnak a tanácsok arról, hogyan próbáljunk úrrá lenni az olyan lélekzaklató 
érzelmeken, mint az idegesség, a depresszió, a bosszúság és harag, a féltékeny
ség, a hiúság, akaratunk mindenáron való érvényesítése stb.

Nagyon fontos, hogy elvárásaink tekintetében kellő egyensúlyra törekedjünk, 
mert a túlzások, a kívánságok túlméretezettsége igencsak forrása lehet a boldog
talanságnak.

A tanulás és művelődés fontosságát is hangsúlyozza a vallási vezető. A kettő 
segítheti az embert abban, hogy felismerje a változtatás szükségességét, esetleg 
eldöntse, milyen viselkedési formától kíván megszabadulni annak érdekében, 
hogy tehermentesítse életét a negatív beidegződésektől.

A Boldogság esszenciája című könyv lényeges szegmensét képezik az ame
rikai pszichológusnak, Cutlemek az alternatív gondolkodás alkalmazására vo
natkozó megjegyzései, melyek tulajdonképpen a modem nyugati pszichológiai 
kutatásokkal igazolják a dalai láma által megfogalmazott gyakorlati tanácsok cél
ravezető, eredményeket felmutató voltát.



Ezek szerint a „megfelelő pozitív lelki állapotok bevetésével legyőzhetjük 
negatív lelki állapotainkat”, az „új gondolatok elültetésével (pedig) megváltoz
tathatjuk agyunk szerkezetét és működését”. Ily módon, állítja Cutler, „a lélek 
formálásával elérhető boldogság nagyon is reális elgondolás”.

Ajánlom mindazoknak ezt a könyvecskét, akik, a körülmények ellenére, vál
toztatni kívánnak eddigi, megszokott, sok boldogtalanságot magába foglaló élet
vitelükön.

A FÜVESKÖNYVEK DICSÉRETE

Könyvszéli jegyzeteimet Hamvas Béla Anthologia humanájával kezdtem, ter
mészetesen nem véletlenül. Most ismét visszatérek a témához, nevezetesen arról 
szeretnék írni, hogy melyek azok a könyvek, melyek a Hamvas-féle gyűjtemény
hez kapcsolhatók, azaz, melyek azok a kiadványok, melyeknek elgondolkodtató 
jellege hozzásegíthet bennünket ahhoz, hogy a körülöttünk tobzódó, cseppet sem 
vonzó, illetve értelmesen élhető valóságot -  de a menet közben helyette felkí
nált, virtuálisan kialakított életteret is - ,  hogyan lehet kezelni, hogyan lehet az 
egyébként általunk teremtett, áttekinthetetlen földi világban emberhez méltó éle
tet megvalósítani.

Válaszokat a füveskönyvekben is találhatunk. Nagy előnyük az, hogy egy-egy 
témával, problémával, kialakult valós vagy irreális helyzettel kapcsolatos, meg
oldást kínáló gondolatsort sűrítenek össze néhány, lényeget tömörítő mondatban. 
A szépirodalmi művekkel ellentétben a megismerésük nem időigényes -  annál 
inkább figyelemigényes! - , legalábbis nem abban az értelemben, ahogyan azt az 
ugyancsak általunk létrehozott, rohanásba szédült mindennapok diktálják.

Életünkben a látszat ellenére rengeteg az üresjárat. Talán azért érezzük néha 
úgy, hogy időszűkében vagyunk, mert a hétköznapjaink gyakran telnek el tarta
lom nélküli, csak fizikai jelenlétet feltételező, arra reflektáló várakozásokkal, de 
idesorolhatnám szintúgy a kötelező részvételt megkívánó különféle alkalmakat. 
Viszont, a gondolkodás lehetőségével mindig lehet élni. A füveskönyvekben esz- 
szenciálisan kifejezésre juttatott és általunk megismert, minket konkrétan érintő 
mondandók mibenlétét ilyenkor is körül lehet járni. Ennek szellemében védhet- 
jük ki a lelkünket mérgező, szellemi képességeinket feleslegesen korlátozó, külső 
kényszerre épülő befolyásolását az életünknek.

A Saxum Kiadó a 2010-ben elhunyt „sikeres lélekgyógyító”-nak, Popper Pé
ternek tiszteleg a Tűnődések napról napra című kiadvánnyal. Az elmúlt tizenöt 
évben megjelent könyvei alapján összeállított, válogatott gondolatainak gyűjte
ményéből „a világjáró, szemlélődő, kételkedő, elmélyültségében is könnyed em
ber hangját hallhatjuk”. Egy év minden napjára vonatkozóan olyan jellegű rövid 
eszmefuttatásokat találunk benne, melyek továbbgondolásra serkenthetnek/ser
kentenek bennünket.



Popper Pétertől van mit tanulni bőven, hiszen a különböző kultúrák ismere
tének, valamint fő kutatási területének, az összehasonlító valláspszichológiának 
segítségével a földi létezésbe bukott ember sok száz megválaszolatlan kérdésére 
kísérel meg választ adni, illetve próbál a körülményekbe bonyolódott embernek 
kiutat mutatni, vagy egyszerűen csak elmondja, ő hogyan lát bizonyos dolgokat.

Ebben az anyagba préselt földi világban Popper Péter is az üzenethozó és fény
kereső emberek közé tartozik/tartozott, ezért is tartottam szükségesnek szólni róla 
abban a reményben, hogy eszmevilága, gondolatsorai másoknak is segítenek ab
ban, hogy eligazodhassanak a létezés-teremtette útvesztőkben. A Tűnődések ... 
tehát Márai Sándor Füves könyvéhez, meg a magát Hamvas Béla-tanítványnak 
tartó Weöres Sándort teljesség felé című gondolatgyűjteményéhez társítható.

A füveskönyvek fő jellemzője, hogy az eltévelyedett, kiúttalannak tűnő prob
lémákba gabalyodott embernek segítsenek a belső harmónia, vagy ahogyan mon
dani szokás, a lélek harmóniájának a megteremtésében, függetlenül a kaotikus 
körülményekre, melyekben időnként élni kényszerülünk.

Most ilyen nagyon rendezetlen, zűrzavaros időket élünk és semmire sincs na
gyobb szükségünk, mint arra, hogy megleljük a nyugalom oázisát. Ilyen oázisok 
a füveskönyvek. Mindenki a mértéke szerint választhat magának útvezetőt.

Mert segítség nélkül nem találhatunk rá a lélekmegnyugtató, harmóniát terem
tő mezsgyék szellemi táplálékot nyújtó ösvényeire.

a z  „á t s z e l l e m ít é s ” ú t j á n

Hermann Hesse Napkeleti utazás című elbeszélésének tárgya az önismeret. 
Úgy is mondhatnám, egyfajta különleges rendeltetésű és jellegű lelki és szelle
mi utazásról van benne szó: a főhős, azaz az író benső énje felé vezet ez az út, 
mely a realitás és az álomvilág mezsgyéjén helyezkedik el. Jungi értelemben az 
egyén mélymaga, önnönvalója megismerésének gyötrelmekkel és nagy kitérőkkel 
teli zarándokútja tárul fel lépésről-lépésre az olvasó előtt abból a célból, hogy az 
emberi tudatszint magasabb rendű állapotának meghódításában segítse az egyént 
az életről szóló példázatok összefüggésében. Az önmegismerés útjára lépett em
ber, tértől és időtől függetlenül a beavatottak szövetségének tagjaként vallja: „Aki 
sokáig akar élni, annak szolgálnia kell. Aki viszont uralkodni akar, az nem lesz 
hosszú életű” (Hesse, 1998, 35.).

Az idézettek óhatatlanul emlékezetünkbe hozzák Jézusnak Zebedeus fiai, Jakab 
és János kérelmével kapcsolatos válaszát: „Tudjátok, hogy azok, a kik a pogányok 
között fejedelmeknek tartatnak, uralkodnak felettök, és az ő nagyjaik hatalmas- 
kodnak rajtok. / De nem így lesz közöttetek, hanem a ki nagy akar lenni közöttetek, 
az legyen a ti szolgátok; / És a ki közületek első akar lenni, mindenkinek szolgája 
legyen: / mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy 
ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért” (Márk, 10: 42^15.).



A szolgálat szükségességének hangsúlyozása a Napkeleti utazásban a ben
ső énje felé utazni szándékozó számára alapkövetelmény, hiszen ellentétben az 
emberi egóban megnyilvánuló és kizárólagosságra épülő jogok állandó fitog- 
tatásával, az egyén csak a szolgálat révén érdemelheti ki és érheti el tudatának 
azt a magasabb rendű állapotát, amelyről az önmagával harmóniában élő embert 
felismerheti a környezete, akár a mindennapok történéseiben egyre gyarapodó 
eltorzulások okozta folyamatok dacára is. Az ilyen ember nem kíván uralkodni 
mások felett, sőt inkább a visszavonultságot, névtelenséget választja, akár csak 
tette azt Hesse egyik hőse, Leó, aki poggyászvivő és szolga volt azon az úton, 
melyet az írónak meg kellett tennie ahhoz, hogy felismerje: az önmagán kívüli 
világ a Hamvas Béla-i értelemben vett környezet, ám az annak kitapasztalására 
tett erőfeszítés nem vezeti el az embert az önmegismeréshez. Egy pillanatban 
felismerve ezt, írhatja az elbeszélés főhőse a már elkészült munkájáról, melyet 
azért alkotott, mert úgy gondolta, hogy általa sikerült benső énjének titkát feltár
ni, tehát végső soron elérkezett a zarándokút végéhez, azaz, élete értelmének a 
megfejtéséhez, nos tehát az ezzel kapcsolatos tévedés felismerése fogalmaztatta 
meg vele a következőket: „Minden olyan zavarosnak tűnt, [...] valahogy teljes 
volt a fejetlenség, a fő összefüggéseket -  pedig ezeknek világosan meg kellett 
volna mutatkozniuk -  eltorzítottam: ami teljesen magától értetődő lett volna, ar
ról egyszerűen elfeledkeztem, ehelyett csupa mellékes és lényegtelen mozzanatot 
toltam előtérbe. Ez így nem maradhatott, ezt újra kellett kezdeni teljesen elölről. 
Ahogy így végig mentem a kéziraton, kénytelen voltam mondatról mondatra át
húzni, és az áthúzások nyomán a szöveg lassanként szétmorzsolódott a papíron, a 
tisztán megrajzolt hegyes betűk játékos formavázlatokká estek széjjel, vonalakra 
és pontokra, kis körökre, virágokra és csillagokra bomlottak, és ezek a bájos, 
ám de tökéletesen értelmetlen omamensek, mintegy tapétamintaként fedték be 
az átnézett oldalakat. Nem telt sok időbe és a megírt szövegből már nem látszott 
semmi, maradt viszont egy csomó üres papír, amin újra kezdhettem a munkát” 
(Hesse, 1998, 85-86.).

Az önnönvalója megismerését elhanyagoló ember, aki mélymaga ismeretének 
hiányában ezt az utat lecseréli a külvilág feltárásának szándékára, s így belebo
nyolódik annak szövevényes áthatolhatatlanságába, önmagát veszíti el, és egyre 
kevésbé lesz alkalmas a teremtésben kapott, mértékére szabott törvényszerűsé
gekkel harmonikus egységben cselekedni, minek az lesz a következménye, hogy 
realizált életében minden eltorzul, miközben egyre távolabb kerül a teremtés 
kegyelméből kapott életfeladat beteljesítésétől. A „tökéletesen értelmetlen oma
mensek” összefüggésében éli meg saját, félreértések sorozatában bukdácsoló éle
tét, elhatalmasodik rajta a létezéssel való állandó, ám hiábavaló küzdelem. Ebben 
a folyamatban nem a mértékéra szabott életet valósítja meg az ember, mert a 
körülmények diktálta elvárásoknak igyekszik minduntalan megfelelni, s miután 
ilyen összefüggésben az önmegvalósítás lehetetlen, a frusztráltság, a kielégület- 
lenség állapota borítja be az embert, aki a külvilág felé a lelkében kifejezésre jutó 
zűrzavart, összevisszaságot általában gonoszság és gyűlölet formájában, meg a 
másoknak ártás szándékával továbbítja. Egy szóval, egyre távolabb kerül eredeti



rendeltetésétől, a tetteiből pedig kiveszik az emberség. Holott minden teremtett 
lénynek „szüntelenül, állhatatosan, odaadóan, hősiesen, minden erejét és képes
ségét latba vetve, a földet és a világot, a szellemet és önmagát, családját, népét, 
gyermekeit, barátait művelnie kell” -írja Hamvas Béla a Scientia sacra első kö
tetében (Hamvas, 1995, 334.).

Egy szó, mint száz, az embernek feladata a szolgálat, melynek maradéktalan 
felvállalásával megvalósíthatja önmagát, lévén hogy „mint Isten hasonmásának 
és képviselőjének a megnyilatkozások birodalmában Isten tevékenységét folytatni 
kell. Ez a tevékenység: a lehullottat visszaemelni, az elveszetett megtalálni, a be- 
mocskolódottat megtisztítani, az elhomályosultat kifényesíteni, az összetörtet is
mét egybe építeni, a fellázadtat megtéríteni és megbékíteni” (Hamvas, 1995,335.) 
. íme, ez az „átszellemítés” útja. Hesse napkeleti utazásának lényege. Az életről 
szóló példázatok üzenete. Amikor azok észrevétlenül munkálkodni kezdenek az 
emberben, tudni lehet, hogy az önmegismerés szolgálattal teli útjára léptünk.
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AZ ÉRTELEMÉPÍTÉS LEHETŐSÉGE

Hosszú életem során -  hiszen jövő ilyenkor hetven leszek, ha megérem - ,  sok 
mindent megtanultam, de mindaz, amit ismeretanyagként birtokba vettem, túl ke
vés ahhoz, hogy a világ/világunk működésének titkait, törvényszerűségeit a ma
guk teljességében megismerhetném. így azután van még bőven elsajátítanivaló, 
s most, hogy végre megadatott a választás lehetősége arra vonatkozóan, mivel is 
kívánok foglalkozni az elkövetkezőkben, én a továbbtanulás mellett döntöttem, 
abból a célból, hogy minél többet megtudhassak otthonunkról, erről a még min
dig csodálatos kék bolygóról, melynek dicséretét az űrhajók utasai nem győzték 
hangoztatni, nyomatékosítani. S miután Földünk része a világegyetemnek/világ
egyetemeknek, az összefüggések okán az ismeretszerzés határai a végtelenbe to
lódnak. A megismerés lehetősége ilyen formán határtalan, s valóságunknak min
den egyes felderített és megértett szegmense meghódított területté válik az ember 
szellemi szabadságának kiteljesedése számára, és ennek tudatában még vonzóbbá



lesz az az emberi törekvés, mely tekintetünket a Földről a végtelen felé irányítja. 
Hiszen, mint már eddig is kiderült, a beláthatatlan világmindenség egy-egy töre
dékének a kiismerése Földünk jobb megismerését segíti elő a „minden mindennel 
összefügg” kozmikus törvényszerűségeinek a vonatkozásában.

Az Akkord Kiadó Kft. egyik sorozatában, a Tálentum Tudományos Könyv
tár köteteként jelent meg a jeles amerikai elméleti fizikusnak, Michio Kakunak 
Hipertér című munkája, mely arról a 20. század végi tudományos forradalomról 
szól, „amelyet a hiperíérelmélet robbantott ki”. Ennek az immár tudományosnak 
elfogadott elméleti elképzelésnek, felfogásnak, „amely azt állítja, hogy vannak 
további dimenziók is, az általánosan elfogadott négy tér- és idődimenzión túl”, 
egy igen közérthetően megfogalmazott bemutatását, megvilágítását tartalmazzad 
párhuzamos univerzumok, az időelhajlás és a tizedik dimenzió világa alcímet vi
selő kiadvány. A közérthetőség követelménye, különösen ebben az agyonkomp
likált világban, amikor a zagyva, kaotikus gondolatok érthetetlenségét sokszor 
kiegyenlítik a valamiféle zűrzavaros, lényegében értelmetlen és érthetetlen tartal
mú publikációk tömkelegével, nos tehát, ilyen körülmények között a hipertér-el- 
méletre vonatkozó világos megfogalmazás csak azért lehetséges, mert a Szer
ző kristálytiszta, összefüggéseken alapuló és logikusan követhető elképzelések 
mentén fogalmaz a témával kapcsolatban. Célja nem más, mint lehetővé tenni, 
hogy az elmélet iránt érdeklődő „tudományos szempontból hiteles, mégis érthe
tő összefoglalást kapjon a hipertérrel kapcsolatos, jelenleg is folyó fantasztikus 
kutatásokról”.

Hallatlanul izgalmas olvasmány Michio Kaku könyve, hiszen a Szerző a szem
léltetésnek olyan mesteri módon történő kinyilatkoztatására képes, ami lehetővé 
teszi, hogy az elméleti fizikában egyáltalán nem jártas olvasó is lényegében értse 
meg, miről szól a könyv. Amolyan tudattágító olvasmányról van szó. A benne 
közölt gondolatvezetést a rendezettség, az okszerűség, az áttekinthetőség, a kö
vetkezetesség jellemzi. Tolla nyomán magától érthetővé válik az az eszme- és 
gondolatvilág, melynek viszonylatában az elméleti fizikusok jelentős hányada ma 
már felvállalja a párhuzamos univerzumok létezésének valószínűsíthetőségét.

Az összefoglaló munka arról is szól, hogy amennyiben a témával kapcsolatban 
a ma még elméleti szinten megfogalmazottak helyessége bizonyítottá válik, úgy 
„az nagyon mély fogalmi és filozófiai forradalmat fog eredményezni Univerzu
munk megértésével kapcsolatban”, lévén hogy már itt, a kutatások kezdeti szaka
szában kimutatható az, „hogy a természet törvényei egyszerűbben és elegánsab- 
ban kifejezhetők magasabb dimenziókban”.

A röghöz kötött gondolkodással nem rokonszenvezők meg a tudatosság útjaira 
merészkedők figyelmébe ajánlom ezt az értelemépítő könyvet.



VERSEKRŐL, ÁLTALÁBAN

Ki olvas ma verseket? Lehet, hogy senki. De az biztos, hogy kevesen vannak 
azok, akik a költészetet választják, hogy egy kissé feloldódjanak a nyugtalanító 
hírekben bővelkedő, nyomasztó és vigasztalan mindennapok szorításából. Köny
veket pedig nemcsak hogy nem vásárolunk, de nem is olvasunk. Legkevésbé va
gyunk verseskötetek társaságában.

A szerényebb anyagi körülmények között élők valamikor beiratkoztak a könyv
tárba, s így jutottak hozzá azokhoz a szellemi élvezetekhez, melyek egyensúlyt 
teremtettek, tartottak fenn az ember lelkivilágában és védték őt a hétköznapok lé
lekölő hordalékainak sérülést okozó következményeitől. Ma nem védi őt semmi, 
mert ami enyhíthetne valamelyest a fásultságba borult emberi érzelemvilágon, az 
a látókör peremére szorult, kinn rekedt az érdeklődési körön. Az eltömegesedett 
ember már csak a sokaság összevisszaságát ismeri, látszólag abban érzi magát 
biztonságban, és meg sem próbál önmaga törvényeit követően élni. Túl nagy a 
sodrása a sokadalomnak, az ellenállás képessége pedig kiveszőben van az embe
rek többségéből.

A gyorsütemű 20. század végi eldologiasodásnak folyamatában, a minden 
egyedit, sajátosat elsöprő, lélekvesztő pörgésben a globalizáció fogságába esett 
és irányt tévesztett ember számára a költészet, sok mással egyetemben, letűnt az 
érdeklődés horizontjáról. Még a dalokból is, tehát a természetes közegből is kive
szett a költészet, s helyébe a sivár és egyhangú gépzene lélekbénító ütemessége 
lépett.

Pedig a költészet csodálatos. Ha kell, lélekgyógyító, ha kell, léleknemesítő, 
meg lélekvigasztaló és lélekfelemelő. Időigényesség szempontjából nem meg
terhelő. Pontosan arra elég, hogy az emberi lélekkel együtt bevonulva ama belső 
házba, szembenézzen vele, és ők ketten, mármint az ember és a vers párbeszédbe 
elegyedjenek egy-egy költői mondanivaló jóvoltából.

Petőfi Sándor A négyökrös szekér című verse pl. mindössze négy versszakból 
áll, de az egész teremtett világ szépsége megnyilvánul benne. Az ég és a föld 
harmonikus egysége szólítja meg az olvasót egy holdvilágos éjszakán megtett 
társasági utazás okán. A szárnyakat adó szerelem a csillagos ég felé repítette a 
fiatalokat, miközben a négyökrös szekér egy országúton haladt, nehézkesen, a 
kitűzött cél felé.

Ég és föld, mint ahogy az lenni szokott egy normális felépítésű világban, együtt 
adott keretet egy leány és egy fiú ébredező, gyengéd érzelmeinek.

Ebben az érzelmeket tagadó, érzelmektől megfosztott világban kevesen merik 
felvállalni nemcsak azt, hogy ne adj’ isten, vannak érzelmei, de divatjamúlt, ho
vatovább idejétmúlt lett a szerelem is. Nem trendi szerelmesnek lenni. így aztán 
elmarad az ég meg a föld harmóniájának megtapasztalása is. Elmarad az össze
vetési lehetősége a szárnyalásra serkentő költészetnek meg a reális anyagi világ



vaskosságából eredő nehézkességnek. Elmarad az egység nagyszerűségének az 
érzékelése.

Beszűkül a világ.
Maradnak viszont a párbeszédre való képtelenség, az egyre bonyolultabbá, kö

rülményesebbé, akadozóbbá váló 21. századi emberi kapcsolatok, melyek között, 
miközben az egyéniben elhalványulnak, illetve az egyéniből kikopnak az egyedi
séget tápláló és meghatározó jellegzetességek, ugyanakkor viszont felerősödnek 
a globálishoz való tartozás behatároltságai, korlátai.

Ezért hát ajánlom figyelmébe mindazoknak, akik meg szeretnének szabadulni 
életük kilátástalanságainak terhétől, akár csak egy pillanatra is, induljanak el egy- 
egy vers útján. Kezdetnek itt van A négyökrös szekér. Segítségével felfedezhetik 
és megtapasztalhatják ég és föld szétválaszthatatlanul összetartozó csodateremtő 
egységét, mely a béklyóba vert anyaggal is képes dacolni, hogy az emberi lélek 
felszállhasson a magasba.

„ÉLÜNK VAGY NEM?”

Százhuszonöt éve született Ady Endre

Hamvas Béla tanítójellegű vallásfilozófiai könyvében, a Mágia szutrábán a 
többi között arról is beszél, hogyan kísérelte meg a huszadik század az életet, a 
19. század jelszavát: élni, tovább is középpontban tartani. Erre az alapszóra tudo
mány és költészet épült, s meghatározó szerep jutott neki minden lényeges gon
dolat megfogalmazásában. S miközben a 20. század folyamán az ember minden 
energiát arra összpontosította, hogy az evilági életet egyszeri és megismételhetet
len, egyedül üdvözítő valóssággá magasztosítsa fel, bekövetkezett a teljes csőd a 
minden áron élni akarás viszonylatában, mert közben teljesen megfeledkezett a 
jézusi igéről, jelesül „Mert a ki meg akarja tartani az ő életét, / elveszíti azt, / a ki 
pedig elveszti az ő életét én érettem, / megtalálja azt” (Mt., 16:25.).

„Az élet elhasználódott és félelmetesen ellaposodott” -  írja Hamvas, majd így 
folytatja: „Az emberi létezés határait a világi életre leszűkíteni nem lehet, s ha 
valaki mégis megteszi, csődbe kerül”.

Mindezt pedig az Ady-évforduló okán mondottuk el, mert alkalmat ad nekünk 
arra, hogy emlékezetbe hozzuk eme költőóriásunk néhány versét, amelyek egyér
telműen juttatják kifejezésre a 20. századi ember életválságát, azaz a hanyatlásba 
zuhant / s még ma is oda zuhanó életet, amelyre a Mágia szutrá bán is utal Ham
vas: „A merő evilágiságról, ami az élet, kiderült, hogy keret, amelyen belül nincs 
semmi”. Ez a semmi fogalmazódik meg az Élni, míg élünk, az Élünk vagy nem?, 
az Élet helyett csak órák, vagy az Élet, élet, élet című versekben mintegy visz- 
szamenőleg magyarázatot adva az emberi elhagyatottságot, vagy ahogyan Király 
István fogalmazott, az „atomlét-magány”-t kifejezésre juttató, egyedülálló és fe



lülmúlhatatlan költői vallomásra, mely a Szeretném, ha szeretnének című kötetet 
indítja útjára. Természetesen a Sem utódja, sem boldog őse kezdetű költeményről 
van szó. Az Elet, élet, élet, Az utolsó hajók című kötet verse pontosan a korlátok 
közé zsugorított emberi létezés mibenlétére adja meg a választ. Az élet „sokféle, 
gyönyörű étek”, mellyel nem lehet betelni, vágyakat maradéktalanul kielégíteni, s 
ezért válik „a gyarló üdvösségek”, az állandó bűnbe esések, az állandó vétkezések 
megnyilvánulásává. Ady tudatában van mindezeknek, szembenéz velük és felvál
lalja a következményeket: „Tudom és jól, hogy vétek, / Mégis olyan jó / Szárnyal
ni felétek”. Felvállalja Az élet helyett órák állapotát is, miközben felsejlik benne, 
hogy az eldologiasodott világban élő emberben ott munkálkodik a mikrotheoszi 
lényeg, az ember viszont mégis legtöbbször annak ellenére él, kioltja magából az 
isteni szikrát, a „latrok útját” választja, holott „Jézusként kezdtük”, olvashatjuk az 
Élünk vagy nem? című versben. Viszont már maga a tény, hogy verseimben teszi 
fel a kérdést: Élünk vagy nem?, arra utal, hogy a lélek legmélyén megsejtette, ta
lán tudta is, hogy ami a 20. századra megmaradt az emberi életből, azzal nagyon 
nagy a baj. Az élet csak „Lidérc-seregre válva” mímelődik. A költő az emberi 
létezésben felismeri a „lélek őrületé”-nek állapotát, mely az elviselhetetlenségig 
fokozódott rossz álomként nehezedik rá, olyannyira, hogy immár a felgyorsult/ 
felgyorsuló elmezavartól várja a végkifejletet: „Miért nem bátrabb a téboly / S 
minden értést, mi még volt, / Mért nem söpör világgá?”.

A rongáltság állapotába süllyedt, elhomályosult látású ember, eltorzult for
mában és álomképszerűen képes csak látni az életet, mert elveszítette a tisztán
látás képességét. Valamit tud ugyan „mit se tudva”. A Vak-sors büntetéseként 
éli meg az életet, mégsem képes teljes mértékben belenyugodni abba, hogy az 
ember a maga valódiságában az apró pénzre váltott élet letéteményeseként „a 
megdühödött poklok népe” lett, lévén hogy elfogadta és belenyugodott az „élni, 
míg élünk” helyzet megfellebbezhetetlenségébe, mert úgy tudja, ez az érvény
ben lévő, létezést útbaigazító szabály. Annak a 20. századi valóságnak szabálya, 
amelyben ,,[a]z élet irgalom és nyugtalanság és kívánság, amely éhséget eszik és 
szomjúságot iszik és álomról álmodik. Ami csak élet és semmi más, a szenzációk 
ájultsága, ez azoknak az élete, akik csak élnek”. Az eltömegesedett, masszába 
szédült ember élete ez, amit végeredményében Ady sehogyan sem tudott felvál
lalni, amibe sehogyan sem tudott belenyugodni. Magánya ezért egyetemes ma
gány. Mindazoknak a magánya, akik lélekben teljesen kívülállóként élik meg a 
kort, amelyben élni kényszerülnek, akik felismerik és érzik az atomlétre ítéltetett- 
ség meddő hiábavalóságát, miközben a lelkűk mélyén ott lappang az Egységbe 
tartozás őstudata, mely az ember megistenülési szándékának kiterebélyesedése 
során elhomályosult, majd pedig elveszett.

A Szeretném, ha szeretnének valóban „a világirodalom egyik legnagyobb ma
gányverse”, ahogyan Király István állítja az Ady-monográfiában, mint ahogyan 
a Mi atyánk mellett, szerintem, a Köszönöm, köszönöm, köszönöm a világiroda
lom egyik legszebb imádsága. Nem véletlen, hogy Ady írta mindkettőt annak a 
századnak az elején, amelyben, ma már tudjuk, semmi sem volt, semmi sem ol
csóbb, „mint éppen az élet”, mely mesterlövészek célpontjává degradálódott. S ha



úgy is tűnik néha, hogy Ady időnként elfogadta az „élni, míg élünk” 20. századi 
reguláját, a felmagasztosulás perceiben írt verseiből egyértelműen kiderül, hogy 
sohasem adta fel a keresést, mert a félreértett keresztény dogma alapján tudatba 
helyezett bűn valójában „élettani körben folyik le”, Ady költeményei viszont a 
szellem, a lélek szintjén realizálódnak. A költő ott talált önmagára, isten képére 
teremtettségének lényegére a teremtésben elnyert isteni kegyelem ritka pillana
taiban.

Ady nemcsak gőgből, dacból nem utódja vagy boldog őse, rokona, ismerőse 
senkinek, hanem azért, mert valahol az elhomályosulásba tévedt lelke mélyén 
tudva tudta, hogy egyszeri és megismételhetetlen, egyedülállóan öntörvényű 
teremtménye a Mindenhatónak, hordozója az isteni szikrának és fenségnek. S 
annak ellenére, hogy Isten csak annyi terhet rak az ember vállára, amennyit az 
képes elviselni, az ember, s így Ady is, gyakran érzi úgy, hogy összeroppan a néki 
adott élet terhe alatt. A hitében megingott ember érez így, s ilyenkor az érzékek 
szintjén keresi a megoldást. Ilyenkor arra is képes, hogy feladja a teremtésben 
néki adományozott egyediséget, önmagát. Dologgá, tulajdonná kíván válni. Ilyen 
esetekben kérdezett rá Ady arra is, hogy: „De mit csináljunk az életünkkel / Ha 
fáj?”. Ilyenkor éli meg magát lidérces messze fényként. Ilyenkor érzi ennek az 
állapotnak az elviselhetetlenségét, kibírhatatlanságát, tarthatatlanságát. Ilyenkor 
sodródik az önfeladás örvénye felé, a feloldódást pedig a másikban, a testi sze
relemben véli meglelni, gondolván, hogy enyhülést, megszabadulást hoz. Holott 
azt is tudván tudja, hogy így lesznek az Élet helyett csak órák. Még inkább, csak 
percek. Pedig Hamvas Béla megállapításával élve: „az emberi létezés annyi, mint 
az egész létezés állandó jelenlétében és esedékességében lenni”.

Ha az elmondottakat felfogja és tudván tudja az ember, nem fog megelégedni 
az Élet helyett órákkal. Ady sem elégedett meg. Az „önkínzás, ének” ezért lett 
életének örök velejárója. Képtelen volt feladni önnön valója lényegét, a benne 
lakozó isteni szikrát. Mindez a „Szeretném, ha szeretnének” és a „látva lássanak” 
elementáris kényszereként nehezedett Ady lelkére. Nem vállalta fel sohasem a 
bűnt, mely a „szellemvilág szentségének beszennyezését” foglalja magába, így a 
magány lett örök szellemi útitársa.





III.
VARIA





KUTATÁSI MÉRCÉK A 21. SZÁZADBAN

A művelődéstörténet az egyik legösszetettebb tudományterület, melynek fo
lyamatait, jelenségeit és megnyilvánulási formáit egyértelműen csak a komplex 
kutatási módszerek alkalmazása révén lehet érdemében tetten érni. A „minden 
mindennel összefügg” viszonylatában a komplex kutatási módszerek gyakorlata 
teszi/teheti lehetővé azt, hogy a vizsgált, kutatott dolgokat egységükben lehessen 
szemrevételezni, taglalni, tanulmányozni abból a célból, hogy a kikövetkeztetett 
és megállapítást nyert elméleti okfejtéseknek, meglátásoknak, megállapításoknak 
valóságalapja minél pontosabb megfogalmazást segíthessen elő.

A 21. században vitán felül áll, hogy a tudományos igazságok felismerése, 
mibenlétüknek elemzése, működésük törvényszerűségeinek levezetése csak ak
képpen lehet eredményre vezető, ha a megközelítési szempontokat a sokrétűség 
jellemzi. A megközelítés aspektusainak különfélesége vezetheti el a kutatót/ku
tatókat a jelenségek összetettségének átfogó vizsgálódásához annak érdekében, 
hogy megteremtődjenek a feltételek az egész viszonylatában a törvényszerűségek 
lehetséges generalizálására.

A 21. század nagy kihívásai között megkülönböztetett helye van annak a tö
rekvésnek, mely az egész, azaz a világ egységének a szempontjából képes látni 
és láttatni nemcsak az univerzumot, hanem a benne megnyilvánuló emberi léte
zés mikéntjét is. A 20. századi tudományosság, melyben a részek, illetve „a szű- 
kebb anyagi valóság analízise következett szigorúan tudományos módszerekkel” 
(Káich, 2007, 28., idézi Jankovics Marcellt) olyan téves világlátás kialakulásához 
vezetett, amelyben a rész törvényszerűségei felülírták az egészéit. Az ilyen hoz
záállás mára már érvényét veszítette és a tudományos kutatások kontextusában 
félreérthetetlenül egyenlő a korszerűtlenséggel.

Amikor a komplex kutatási módszerek alkalmazásának szükségszerűségéről, 
fontosságáról, elengedhetetlenségéről szeretnénk szólni, jobb kiindulási pontot 
nem is találhatnánk, mint éppen a belle epoque korában kibontakozott, esztéti
kai forradalom jegyében fogant stílusmozgalmat, művészi irányzatot, melynek 
számos megnevezése ismeretes, úgy mint az art nouveau, a Jugendstil vagy ép
penséggel a szecesszió. A nyelvterületenként változó elnevezés az említetteken 
kívül ismeri még a modem style-t, a stile Liberty-t, stile nuovot, a style Tiífanyt 
meg az estilo Gaudit is. Mindebből arra lehet következtetni, hogy az art nouveau 
már a megjelenésekor is igen sokrétű értelmezéssel járt együtt, ami bizonyos
sága annak is, „hogy milyen nagy életerő lakozott ebben a kifejezési módban” 
(Champigneulle, 1978, 12.). Ha az elmondottakat kibővítjük még azzal, hogy a 
felsoroltakon kívül egész sereg egyéb korabeli elnevezéssel is találkozhatunk, 
melyeknek jelentős hányadát kezdetben gúnyból használták, s így kerültek végül 
a köznyelvbe, akkor nyilvánvalóvá válik az is, hogy a szecesszió valóban egy 
életteli művészi kifejezésformája volt a belle epoque-nak, miközben hitelt tett az 
egyediség megvalósíthatósága mellett.



Ahhoz, hogy egy átfogó, alapos, egyetemességében is érvényes képet kaphas
sunk erről a sok vitát kiváltott művészi irányzatról, számos tudományterület is
merete szükséges, lévén hogy egyértelműen multidiszciplináris jelenségről van 
szó. Mindez pedig csak komplex kutatási módszerek alkalmazásával érhető el, 
amely nem választja szét mereven a különböző tudományterületeket, és ismeri a 
átjárhatóság elkerülhetetlenségének lényegmeghatározó jellegét, amikor egy je
lenség egészének értelmezése, megértése, kikutatása a cél.

Társadalom- és természettudomány, a különböző kivitelezési technológiák 
törvényszerűségeinek ismerete nélkül ma már nem lehet érdemi vitát folytatni 
a tudományos igazságok megfogalmazását illetően, mint ahogy nem lehet tudo
mányos igazságokat sem kinyilvánítani az egész működési mechanizmusának 
ismerete nélkül.

A szecesszió, miközben tárgyát képezi a művészettörténetnek, ugyanakkor 
számos olyan társadalomtudományi ágban való jártasságot is feltételez, mint a 
korszak egyetemes és vonatkozó nemzeti történelme, művelődéstörténete, társa
dalom- és gazdaságtörténete, esztétika-története, szellemtörténete, de szükséges 
pl. a szociológiai és kultúrszociológiai vizsgálat is, meg a stílustörténet, a tradíci
óismeret, hiszen a felsoroltaknak köze volt/van mind a mozgalom kialakulásában, 
mind pedig realizálódásában.

Az art nouveau eszmeisége kifejezésre juttatásának eszköze ugyanakkor az 
anyag. Beton, vasbeton, kovácsoltvas, a megmunkálásra kiválasztott fémek, kő, 
tégla, kerámia, zománc, fajansz, terrakotta, üveg, a különböző festőanyagok, szí
nezőanyagok, a textíliák stb. Az anyagismeret viszont már a természettudomá
nyok körébe tartozik, akárcsak az épületszerkezeti ismeretek vagy a statika.

Sokak szerint a Jugendstil igazi megnyilvánulási területe az iparművészet. 
Szerintük igazán nagy szobrászt vagy festőt nem tud felmutatni ez az irányzat. 
Legalábbis nem olyat, akit „teljes egészében a szecesszióval jelölhető stílus kö
rébe sorolhatnánk” (mint előbb). Csakhogy meglátásom szerint ez sem egészen 
igaz, hiszen elég csak Gustav Klimtet említeni.

Ha az iparművészet szecessziós „termékeit” vesszük számba, egy hosszú lista 
elkészítésével kell számolni. Itt van mindjárt a plakátművészet és a könyvdíszí
tés, az ékszerkészítés, lámpák, műtárgyak, bútorok, textilanyagok, sőt az épület
díszek megtervezése és elkészítése stb.

A felsorolás nem a teljesség igényét tükrözi, de kiegészítésképpen meg kell 
említenem egy számomra igen kedves költőt, festőt és iparművészt, Lesznai An
nát, kinek hímzéstervei és hímzései „szigorúan szerkesztett, intenzív színvilágú 
kompozíciókkal” gazdagították a magyar szecessziót (Szabó Judit, 1978, 90.). 
Csak zárójelben jegyzem meg, hogy Ady Endre neki írta az Őszi piros virágok 
című költeményét, s őt köszöntötte 1909 októberében is a következő sorokkal: 
„A megvadultak, programosok, furcsák, ostobák és lopok, vers-zene-bonájában 
legyen üdvözölve a mi önmaga, a mi igaz, gyöngén is erős poétanővérünk”. A 
mesébe illő, gazdag színvilágú Ady-páma 1912-ben készült el, s egyik legszebb 
darabja a Lesznai-féle hímzéseknek.



Száz szónak is egy a vége. Az art nouveau egy-egy jelensége titkának meg
fejtése egy összetett kutatási feladat elvégzésére való alkalmasságot feltételez, 
melynek középpontjában a komplexitás elvén alapuló megközelítés a mérvadó. 
A mai viszonyok közepette ez természetszerűleg a teammunkát jelenti, és a tu
dományterületek közötti merev határoknak a feloldását. Ugyanis az egész látása 
és láttatása nem tűri meg a feldaraboltságot, a részekre bontottságot és az éles 
határvonalakat, mert ezek valójában nem is jellemzik a teremtést. Az ilyen hoz
záállásban tagadhatatlan módon csak az emberi elme korlátozottsága tükröződik.

Az egység, az egész, a minden mindennel összefügg megtapasztalása szem
pontjából a szecesszió kiváló és ugyanakkor kihívásokkal teli, kreativitásban 
bővelkedő kutatási területet biztosíthat azok számára, akik felvállalják ennek a 
sokrétű művészi kifejezésformának a vizsgálatát, tanulmányozását.
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MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI KUTATÁSAINKRÓL: 
EREDMÉNYEK ÉS FELADATOK

A művelődéstörténeti kutatások az 1945 utáni időszakban, tehát a második 
világháború befejezését követően nem tartoztak azok közé a tudományterületek 
közé, melyekre a korszak szocializmust létrehozni szándékozó ideológusainak 
figyelme hatványozottan ráirányult volna. Az új, szocialista világot építők szem
pontjából, mely a meglévő társadalom tudatátformálását tűzte ki legfőbb felada
tául, a művelődéstörténet semmilyen lehetőséget nem kínált, amivel ezt az át- 
nevelési folyamatot felgyorsíthatta volna. A dolgozó nép: munkás vagy paraszt 
egyenjogúságára és egyenrangúságára alapuló újnak és igazságosnak meghir
detett közösségi viszonyok megteremtése szempontjából szükségszerű volt az a 
fajta múlttagadás, mely a polgárság, az egykor volt nemesi és arisztokrata világ 
értékteremtő mivoltát igyekezett kiebrudalni a köztudatból.

Ha az ötvenes évek szövegeit olvassuk, lett légyen azok újságcikkek vagy ko
molyabb igénnyel készült szakdolgozatok, mindenütt az átkos kapitalista rend
szer -  időnként a feudális államforma -, népnyomorító, népbutító és embemyúzó 
voltának ostorozásával találkozunk, ha kell, ha nem, lévén hogy ez is része volt 
annak a propagandának, mely az átnevelés szándékát kísérte.

Számtalan esetben megtörténik ezekben az írásokban a tőkés társadalom fo
nákságainak kipellengérezése akkor is, amikor egy-egy szóban forgó térségről 
ugyan sok mindent el lehetne mondani, de az semmiképpen sem felel meg a tör
ténelmi valóságnak, hogy klasszikus értelemben vett burzsoáziája lett volna.

A művelődéstörténet tehát az agyonhallgatott kategóriák közé került, mert azt 
mégsem lehetett volna elhallgatni, hogy az anyagi és szellemi javak többségének 
a megléte éppen azoknak a társadalmi rétegeknek, osztályoknak az érdeme, me
lyeknek démonizálására minden megengedett, illetve meg nem engedett eszközt 
is felhasználtak a kor ideológusai.

Ilyen körülmények között csak elismeréssel lehet szólni az 1968-ban létre
hozott Hungarológiai Intézetnek arról az elhatározásáról, miszerint a kutatási 
programok közé a művelődéstörténetet is felvette, már 1971. december közepén 
megtartották azt a tudományos értekezletet, melyet teljes egészében ennek a szak
területnek szenteltek. A tanácskozáson elhangzott előadások szövegét a Hungaro
lógiai Intézet tudományos közleményeinek 10. száma tette közzé.

A bevezető előadást Szeli István intézeti igazgató tartotta. Mindenekelőtt 
megindokolta a kultúrtörténetnek, mint tudományágnak szükségszerű kutatási 
programba való iktatását, nem, mint írta „afféle független változó/é/t”, mely a 
gazdasági, anyagi világtól elszakított létezőként vizsgálja a jelenségeket, „hanem 
azért, hogy szellemi életünket, amelynek feltárására és megismerésére éppen ez 
az intézet hivatott, a maga viszonylagos teljességében próbálja megközelíteni,



feltárni és a köztudatban is meggyökereztetni. Erre fokozottan szükségünk van, 
hiszen Bácskával, Bánáttal kapcsolatban ma is kísért a közvéleményben »kultu
rális Szahara« Kosztolányi-Szenteleky által kialakított képe” (Szeli, 1972, 3.).

Szeli István foglalkozott a művelődéstörténetnek, mint szakterületnek a meg
határozásával is. Hivatkozott a pozitivista történetszemlélet által képviselt néze
tekre, a Magyar Történelmi Társulat által a két világháború között realizált ma
gyar művelődéstörténeti kutatásokra meg az eredményekre, melyek „az anyagi 
természetű civilizációval szemben a szellemi lényeget és a szingularitást hangsú
lyozták” (Szeli, 1972, 4.), a közösség életformájával azonosítva azt, minek ered
ményeként egy-egy társadalom kultúrája az életformák kultúrájaként, illetve az 
osztályok kultúrájaként fogalmazódott meg. Ilyen értelemben nem véletlen, hogy 
a szocializmusban kiadott Új Magyar Lexikon „Művelődéstörténet” címszava „a 
művelődéstörténet tárgyát az emberiség története folyamán létrehozott anyagi és 
szellemi javak történetével azonosítja”, miközben „teljesen kikapcsolja és mellő
zi a »nemzeti különösség« elemét a művelődés fogalmából”(Uő, 4.). Mindez pe
dig beletartozott abba az elnemzettelenítési folyamatba is, amely az internaciona
lista, azaz a nemzetközi munkásosztály osztályharcának aspektusából igyekezett 
megfogalmazni mindazokat a tudatátformálást sürgető tennivalókat, amelyeknek 
végső célja a szocialista társadalom teljes értékű kiépítése volt. A kollektiviz
mus fogságába kényszerített társadalomból az egyediségnek még az írmagját is 
ki kellett irtani. Nem véletlenül hangsúlyozza a bevezető előadás mintegy zára
dékként azt, hogy „művelődéstörténetünk feltárására irányuló tevékenységünket 
nem a passzívan védekező és védősáncait kereső, másfelől pedig nem is a mások 
veszélyeztetését célzó kulturális expanzió szándékával határozzuk meg, hanem a 
tényeket tisztelő objektivitás”-ra fogunk törekedni (Uő, 7.).

Dicséretére legyen mondva az akkori kor politikai beállítottságának, az ország 
liberalizmus felé való eltolódásának köszönve az aktuális hatalom nem gördített 
akadályokat az Intézetben folyó tudományos kutatások elé, mint tette azt 1952- 
ben, amikor a vajdasági magyar kultúra értékeinek palicsi felvonultatása egyszeri 
alkalommá zsugorodott. A vajdasági magyar művelődéstörténet nemzeti sajátos
ságainak kikutatása immár nem tartozott a tiltott kutatások kategóriájába.

Számomra Szeli István előadása azért jelentős és aktuális még ma is, mert 
egyértelműen kimondja, hogy a művelődéstörténet kutatásában a komplex kuta
tás modern módszereit kell alkalmazni, azaz a vizsgált jelenségeket „széles fron
ton, egyidejűleg több oldalról” kell megközelíteni, mert ellenkező esetben tudo
mányos igényeket a legkevésbé sem kielégítő, „holt művelődéstörténeti anyag” 
begyűjtésévé és leltározásává degradálódik az eredetileg tudományos kutatásként 
megtervezett és kivitelezett tevékenység.

Nem véletlenül hangsúlyozom ennek a követelménynek a lényegbevágó, lé
nyegmeghatározó és mértékadó fontosságát, hiszen még ma is, 2012-ben számos 
olyan művelődéstörténetinek nevezett munka jelenik meg, amely nem egyéb, 
mint tértől és időtől függetlenített számba vétele egy-egy kulturális jelenségnek, 
területnek, mintha a helyi művelődés megnyilvánulási formái nem lennének ré
szei, esetünkben, az egyetemes magyar, a kelet-közép-európai meg az egyetemes



európai kulturális folyamatoknak. S akkor még nem említettük azt a sajátságos 
aspektust, mely a térségünkben együtt élő népek kulturális összefonódásának ele
meit kell, hogy figyelembe vegye.

Az 1971-es szaktanácskozás második jelentős, lényegmeghatározó és irányt 
mutató előadását Bori Imre tartotta. Mindenekelőtt az Intézetben majdan végzen
dő művelődéstörténeti kutatások tárgyát igyekezett minél célirányosabban meg
fogalmazni. Szerinte „a művelődéstörténet ez alkalommal a jugoszláviai magyar
ság »anyagi és szellemi eredményei« történeteként” értelmezendő, mely érinti 
a társadalomtörténet, a politikai történelem tényeit, változásainak szakaszait, de 
pl. a gazdaságtörténetet is, és kutatja „az élet (egyén és társadalom) teljes képe 
megrajzolásának lehetőségét egy-egy konkrét történelmi periódus keretei között” 
(Bori, 1972,9.).

Külön kiemeli Bori Imre annak fontosságát, hogy a jugoszláviai magyarság 
művelődéstörténetének kutatása folyamán figyelembe kell venni mind a specifi
kus problémaköröket és sajátosságokat, mind az egyetemes magyar kultúrához 
való kapcsolatokat, összefüggéseket, érintkezési pontokat, s számba kell venni 
azokat a művelődéstörténeti megnyilvánulásokat is, amelyek az egyetemes ma
gyar művelődéstörténetben „esetleg nem játszanak nagyobb szerepet, vagy fel 
sem merülnek”(Uo., 9.).

Megkülönböztetett figyelmet szentel a szerző a periodizációnak. Egyfelől 
megállapítja, hogy „[a] jugoszláviai magyar művelődéstörténeti kutatások felö
lelik a jugoszláviai magyarság 1918 utáni anyagi és szellemi történetének teljes 
körét, s mindazt, amit természetes módon szellemi és anyagi műveltsége hagyo
mányainak tekint e területen való megjelenésétől 1918-ig” (Uo., 10.). Másfelől 
nyolc lehetséges, szerves egységet képező szakaszát tételezi fel a jugoszláviai 
magyar művelődéstörténet kutatásának, mely a honfoglalástól veszi kezdetét. 
Részletesen kitér mindazokra a témakörökre is, melyek, addigi ismeretei szerint, 
majdan kutatások tárgyát képezhetik.

A Hungarológiai Intézet megalakulása nagy lendületet adott az irodalom, a 
nyelvészet, az összehasonlító irodalom, a kontrasztív nyelvészet, a folklór és a 
művelődéstörténet tervszerű kutatásának. Számos külmunkatárs is bekapcsoló
dott az intézeti tevékenységbe. Elsősorban a Magyar Tanszék tanárai, tanárse
gédei járultak hozzá ahhoz, hogy egy folyamatában is tetten érhető tudományos 
búvárkodás, munkálkodás bontakozzék ki. A tudósnevelés felelősségteljes mun
kája is, elsősorban, a Tanszékre hárult. Az évnegyedes tudományos közlemények 
megjelentettek minden olyan tanulmányt, szakdolgozatot, számtalan esetben az 
anyagközlést is felvállalva, mely a felsorolt projektumok keretein belül készült el, 
de a szaktanácskozások is hozzájárultak ahhoz, hogy a különböző kutatások 
részeredményei napvilágot láthassanak. Az elkészített monográfiák megjelente
tése is lehetővé vált. Az intézeti tevékenység pénzelése a tartományi adminisztrá
ció hatáskörébe tartozott.

Bánát vonatkozásában mindenekelőtt Lőrincz Péter munkálkodását kell ki
emelni. Az általa feldolgozott témák tudományos megalapozottságához nem fér
het kétség, még akkor sem, ha ideológiai szempontból ma már másképpen látjuk



az egyes általa prezentált művelődéstörténeti jelenség, folyamat mibenlétét. A 
forrásanyag-feltáró munka, amely minden tudományos tevékenység alapját kell, 
hogy képezze, lehetségessé vált az intézeti keretek között, sőt követelmény volt, s 
ezt különösen fontos kiemelni, hiszen a kultúrtörténeti témák anyagát az idők fo
lyamán kiváltképp a levéltári források őrizték meg az utókor számára, s feltárásuk 
elsődleges feladatot képez a fehér foltok felszámolása érdekében.

Az Intézet megszüntetése csak ideig-óráig állította meg a művelődéstörténeti 
kutatásokat, lévén hogy azok, mindenekelőtt, mint helytörténeti kutatások, az el
múlt tizenöt évben újra kibontakoztak. Az eddig megjelentetett kötetek minőség 
tekintetében igen tarka képet mutatnak. Sokak gyengéje a fel nem tüntetett forrás, 
lévén hogy nem posztmodem írásműről van szó, hanem a cél a hitelességre tö
rekvő prezentálás. Vannak nagyon értékes művelődéstörténeti anyagot tartalmazó 
kiadványok, melyek azonban nem a tudományos alapon történő feldolgozás kri
tériumai szerint készültek. Legfőképpen ismeretterjesztő, publicisztikai indíttatá- 
súak -  Kalapis Zoltán legtöbb kötete ilyen jellegű - , a forrásmegjelöléssel adósak 
maradnak, nem tartják azt okvetlen szükségesnek, ebből pedig az következik, 
hogy kérdésessé válik a rájuk való hivatkozás minden olyan újabb feldolgozás
kor, amikor a tudományosság igényeinek tiszteletben tartása jelenik meg köve
telményként.

A másik nagy szépséghibája a publikált művelődéstörténeti munkák többsé
gének a komplex kutatási módszerek alkalmazásának a hiánya. Mintha egy-egy 
iskolatörténet vagy más intézménytörténet nem az egyetemes magyar, kelet-kö- 
zép-európai, illetve európai folyamatok részeként alakult volna ki a helyi viszo
nyok közepette, hanem csak helyi kuriózum lenne. Az ilyen munkák legtöbb
je tértől, időtől, körülményektől függetlenítetten az események felsorolásának 
szintjén, számba vett leltári anyagként jelenik meg. A vonatkozó társadalom-, 
gazdaság- vagy szellemtörténeti, geopolitikai, szociológiai stb. vizsgálatok ered
ményeinek figyelembevétele nélkül, csupán a művelődéstörténeti adatoknak a 
kronológiai egymás mellé rendezése tulajdonképpen egy-egy vizsgált téma egé
szének, s az összefüggéseknek a láttatásával marad adós, a szakterület szempont
jából pedig a tudományos feldolgozás lehetőségét sikkasztja el.

Az elmondottakból egyenesen következik az, hogy igenis szükség van a vaj
dasági magyar tudományosságnak arra -  különösen a társadalom-, a humán tudo
mányok viszonylatában - , hogy intézményesített keretek között folytassa azt a si
keresen megkezdett, de időközben megrekedt tervszerű tudományos igényeknek 
megfelelő tevékenységet. Ezzel egyfelől felvállalná a múltfeltárással kapcsolatos 
igen időigényes, és a mai világban cseppet sem vonzó tudományos búvárkodást, 
hogy minél pontosabb válaszokat adhassunk a jelen kihívásaira a továbblépés 
körülményeinek optimális kihasználása révén, másfelől a jelen folyamatokra való 
hatványozott odafigyelés is szükséges ahhoz, hogy a vajdasági magyarság kultú
rájának megőrzése és jelenlegi állapotának további gyarapítása akár az önazonos
ságtudat megőrzése szempontjából is, szilárd alapokra helyeződjék.

A térségünkre vonatkozó „kulturális Szahara”-képzet feltehetően módosult 
valamelyest időközben, köszönve éppen az egykori Hungarológiai Intézetben ki



fejtett tudományos tevékenységnek, de könnyen újra visszarendeződhet a dolog, 
amennyiben az elkövetkezőkben nem fordítunk kellő figyelmet éppen a művelő
déstörténeti témák feldolgozására. Mert azért az mégis tény, hogy Vajdaságnak 
ma három magyar felnőtt és egy gyermekszínháza van, de ehhez párosul az a tény 
is, hogy a színjátszásnak vidékünkön -  ha az iskolai színjátszást is figyelembe 
vesszük - , idestova 250 éves múltja van. Az is tény, hogy a vajdasági magyarok 
2006-ban annak örülhettek, hogy Szabadkán megnyitotta kapuit az Újvidéki Tu
dományegyetem keretein belül az első önálló magyar tannyelvű fakultás, de ez 
sem a jóindulat vagy a véletlen műve. Azaz tudni kell, hogy a tanítóképzésnek 
ebben a szecessziós épületeiről ismert városban több mint 230 éves múltja van, a 
folyamatos oktatás pedig 1871-ben kezdődött. A hagyományok erejét tehát nem 
szabad alábecsülni, de tudatosan rájuk kell építkezni. S azt is tudni kell, hogy 
a helytörténeti kutatások ebben a térségben majdnem egy időben kezdődtek a 
Magyar Történelmi Társulat megalakulásával, s a millennium évében Bács-Bod- 
rog vármegye közönsége adta ki azt a kétkötetes egyetemes monográfiát, melyet 
Dudás Gyula szerkesztett. Sajtótörténetünk is egy igen komplex kutatási feladat. 
Ahhoz, hogy az itt élő magyarság megélt mindennapjainak minél teljesebb ér
tékű megismerése lehetségessé váljék akár a régmúlt, akár a közelmúlt viszony
latában, elengedhetetlen ennek a legkevésbé kikutatott területnek a felderítése. 
Sziszifuszi, időigényes munkáról van szó, de az eredmény a múltból táplálkozó 
önismeret bástyáit erősítheti.

E néhány példával csak illusztrálni szerettem volna azt, hogy a múlt és a je
len történései milyen szoros kapcsolatban vannak egymással, s hogy a sikeres, 
tartalomgazdag jövőépítés e kettő alapos ismeretének függvényében lehet csak 
eredményes nemzetmegőrző mivoltában.

A tényfeltáró munkát ki kell egészíteni a komplex kutatás módszereinek alkal
mazásával, ha valóban tudományos alapokra kívánjuk helyezni a művelődéstörté
neti kutatásokat. Tudom, hogy ez az adj’ uram Isten, de rögtön világ nem kedvez 
az időigényes búvárkodásnak, de a maradandó, időtálló szellemi termékek csak 
úgy jöhetnek létre még ebben az eltömegesedett, eldologiasodott világban is, ha 
nem mondunk le az értékek feltárásának, megőrzésének, mindennapjainkba való 
beépítésének cseppet sem látványos és vonzó, inkább szorgalmat, kitartást igény
lő számbavételéről, s főleg az egység részeként való szemléltetéséről.
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A  JEHOVA SZERBHORVÁT FORDÍTÁSÁNAK 
KELETKEZÉSÉRŐL

Mindenekelőtt egy helyreigazítással vagyok adós, mielőtt e rövid tanulmányo
mat elkészíteném. A Hungarológiai Intézet tudományos közleményeiben köz
zétett GOZSDU ELEK ÉS A SZABAD LYCEUM című írásomban Kiss József 
zombori vendégszereplésének idejét illetően elírás történt. Az 1970. évi márciusi 
számban a tizennegyedik oldal nyolcadik bekezdésében az időpont az 1900-as év. 
Viszont Kiss József 1901. január 20-án, vasárnap délután 5 órai kezdettel tartot
ta meg „a városháza nagytermében” előadását, melynek „tárgya a ballada” volt 
(Bácska, 1901, 7. sz.).

Kiss József zombori szereplésekor a Szabad Lyceum második évadjába lépett 
és már néhány sikeres előadás-sorozatot szervezett. A közönség kitartóan, lan
kadatlan érdeklődéssel látogatta a vasárnap délutáni összejöveteleket. Meg kell 
jegyeznünk azonban, hogy a zombori szabadtanítás megvalósítói a polgári réteg
re támaszkodtak elsősorban. Kevésbé fordultak a nép, a meglevő munkásosztály 
felé, ami pedig az angol eredetű University Extension eredeti célkitűzései közé 
tartozott.

Az első évad eklektikus líceumi programja a művészet- és irodalomtörténet, 
a jogtudomány köreiből alakult ki, s talán nem alaptalan az a feltételezésünk, 
hogy ennek alakulására hatással lehetett személy szerint Gozsdu Elek is, ki tudva 
levő, hogy egyaránt jártas volt mindkét területen, és a Líceumnak nemcsak esz
mei, de gyakorlati vezetőegyénisége volt. Az 1905 novemberéig terjedő zombori 
tartózkodása alatt, személyi kapcsolatai révén, egész sereg neves előadót sikerült 
megnyernie zombori vendégszereplésre. E személyi összeköttetésnek tudható be 
az idős Kiss József 1901-es zombori szereplése is. A megyei politikai közérdekű 
közlöny előzetes híreiben a „ballada ihletett írómesteré”-t „Gozsdu Elek törvény- 
széki elnök” vendégeként említi. A cikkíró lelkesedésében megfeledkezett arról, 
hogy a város közönségének már régebben is volt alkalma neves budapesti írókat 
személy szerint is megismerni (Tolnai Lajost pl.), ti. cikkében ezt írja: „ez az első 
eset, hogy alkalmunk lesz egy Isten áldotta, igazi magyar író genie előadásában 
gyönyörködhetni” (Bácska, 1901, 6. sz.).

A megtartott előadásról mindkét jelentős helyi hetilap részletesen beszámolt. 
A Zombor és Vidéke vezércikkben foglalkozott nemcsak Kiss József előadásával, 
de a zombori Szabad Lyceummal is. „Kiss József január 20.-iki felolvasása két 
dolgot bizonyított be kétségbevonhatatlanul. Először igazolta azt, hogy a Szabad 
Lyceumnak minálunk még a University Extension-féle csodás formában is van 
jövője, másodszor kétségtelenné tette, hogy a zombori közönség rendkívül becses 
anyaga a szellemi képességekre irányuló mozgalmaknak. Kiss József megjelené



sénél azt tapasztaltuk, hogy a Szabad Lyceum Zomborban igazi lelki szükséget elé
gít ki. Felolvasása megerősítése, jóváhagyása azoknak a mozgalmaknak, a melyek 
szellemi életünk megteremtésére irányulnak” (Zombor és Vidéke, 1901, 7. sz.).

E cikkből is kitűnik, hogy a város értelmiségi rétegének évtizedekre vissza
vezethető törekvése, hogy létrehozza a szellemi, de talán inkább a társas élet 
szervezettebb formáit, minden alkalmat megragadott, hogy e célkitűzést máris 
megvalósítottnak mutassa be. Ez különösen érthető akkor, ha tudjuk, hogy a pol
gárság aktívabb rétege állandó küzdelmet folytatott a többséggel, mely kezdetben 
minden megmozdulást lelkesedéssel karolt fel, hogy azután annál előbb bekö
vetkezzék az elfásulás, a közöny állapota, egyrészt kényelmi okokból, másrészt 
viszont a személyi ellentétek következtében.

A Bácska tárcarovata részleteiben is közölte „a ballada nagymesterének” előa
dását, „utánnyomás tilos!” megjegyzéssel. A költő módosította előadását. Nem 
beszélt a balladáról általában, mint ahogyan azt elvárták tőle, hanem az Ágota 
kisasszony és a Simon Judit című balladái keletkezésének titkaiba próbálta be
avatni „a nagyérdemű közönséget”, mely természetesen színültig megtöltötte a 
városháza nagytermét.

Kiss József bevezetőjében elmondta, hogy az első verset tizenhárom éves ko
rában, 1853-ban írta, Két Mikes címen, mely szintén ballada volt. Az előadásában 
kiválasztott két költemény keletkezési körülményeinek ismertetését ekképpen 
indokolta meg: „Végre jönnek, ha az ember meghal, jönnek a tudósok, s akkor 
kezdődik a nagy számadás. Kikutatják hol járt az ember, mit írt, mit nem. Én azért 
el szoktam beszélni az intim dolgokat. Hogy oka ne legyen másoknak kutatni, 
elmondom és magam” (Bácska, 1901, 7. sz.).

A két költemény keletkezésének külsőségeire szorítkozott az előadás. Azokról 
az élményekről beszélt a költő, melyeknek birtokában a költői ihlet egy megfelelő 
pillanatban elmondatta vele Ágota és Simon Judit történetét. Ugyanakkor meg
jegyezte: „Az én életemben két költemény játszott nagy szerepet. Az egyiknek 
köszönhetem a népszerűségemet, ez a vers összesen 70 sor. A másik költemény
nek köszönhetem azt, hogy egyáltalán észrevették. Az a vers, amely engem felfe
dezett, az Ágota kisasszony, a másik, a melynek népszerűségemet köszönhetem, 
Simon Judit, a melyet mindannyian ismernek” (Bácska, 1901, 7. sz.).

Költeményeinek születését nem tarja véletlennek. Mindig megtalálhatók „a 
minták”, melyek mélyen elraktározódva halmozódnak, s „egyszerre csak valami 
véletlen” folytán „a mi valamikor próza volt, abból lesz a költészet, a mi hangu
lat volt, abból lesz a dal”. Műveinek magvát tehát valós, megtörtént események 
képezik. Nem arról van szó, hogy a megtörtént eseményeket szó szerint reprodu
kálja a költő. Mindössze a műalkotás és a valós élmény „impresszió”-ja azonos.

Az előadást „a nagy és disztingvált publikum szűnni nem akaró tapssal jutal
mazta. A költő ráadásként néhány költeményét is elszavalta (Legédesebb volt az 
a nap, Az anya híve, Sphinx, a Noémi Dalokból, Tűzhelyek, Seherezádé)” (Bács
ka, 1901,7. sz.).



Számunkra talán még az előadásnál is fontosabb az, a szintén a hetilapban kö
zölt adat, hogy Gozsdu Elek az előadás után „theaestélyt” rendezett a költő tisz
teletére, s erre Dömötör Pál, dr. Baloghyi Ernő, a Bácska akkori főszerkesztője és 
Laza Kostic is hivatalosak voltak (Bácska, 1901, 7. sz.).

A magyar és a szerb költő e személyes találkozása eredményeként született 
meg Kiss József Jehova című „kis verses regényének” Laza Kostic-féle fordítása 
(Herceg János, 1971, 121.). Állításom bizonyításául hadd említsem meg, hogy 
a szerb költő a mü fordításának alapjául Kiss József Összes költeményei 1900- 
az kiadását vette (Második Olcsó kiadás, Budapest, Singer és Wolfner kiadása), 
melyre a fordítás lábjegyzetben utal. A fordítás Laza Kostic Pesme (u Novome 
Sadu, Izdanje Matice Srpske 1909) c. kötetében (Poznice: 1877-1909) jelent 
meg. Maga a kötet jubiláris kiadvány. A költő „minden olyan művét bevette, me
lyet egész költészete legjavának tartott” (Stanislav Vinaver, 1963, 537.).

A Jehova-fordítást azonban nem tartjuk csupán e személyes találkozás szülöt
tének. Laza Kostiénak lett volna alkalma már máskor is magyar művek fordítá
sára, s erre mégsem került sor. Többről van itt szó. A személyes találkozás egy 
olyan mü megismerését tette számára lehetővé, melynek tárgya és szellemisége 
közelálló volt az utolsó nagy szerb romantikus addigi életművében kifejezésre 
jutott eszmékhez, témákhoz. Elsősorban a hellenizmusból átmentett sorsszerű
ség, a majdnem titánszerű ragadhatta meg Kostiéot. „Jób monomániás, emberte
len őrült” alakjában, aki a „halálos csapásból is fel tud emelkedni”, és „... nagy 
hite m iatt... minden csapást el tud viselni” (Komlós Aladár, 1955, 19-20.). Elég 
emlékeztetni a Maksim Crnojevic vagy a Prometej című műveire, melyekben a 
görög tragédiák e kettős eleme keveredik a romantikus dráma elemeivel. A görög 
és a romantikus drámák neveltje ugyanakkor találkozott a Jehovában „a bűnös 
lány” motívumával is, melynek témája már 1860-ban is foglalkoztatta, amikor 
Longfellow költeményét dolgozta át Minehaha címen. Ez utóbbira utal Stanislav 
Vinaver is Laza Kosticról írt könyvében, éppen a Jehova fordításának kapcsán, 
melyről többek között a következőket mondja: „Halála előtt néhány évvel, Laza 
Kostié lefordította Kiss József Jehováját: nagyszerű, kérlelhetetlen és tragikus 
apa és bűnös leánya. Az apa tragikusabb leányánál. [...] A Jehova rendkívül ki
fejező fordítás [...], melyből arra lehet következtetni, hogy Lazo számára közeli 
volt a téma, s hogy már huzamosabb ideje magában hordta azt. S bájos Bűnös 
(leány) motívuma, ki fájdalmasan meglakol bűneiért -  hisz csak gondolatban is, 
átadja magát egy másik törzs hősének, egy másik tábornak - ,  általában tipikusan 
jellemző Laza Kosticra” (Stanislav Vinaver, 1963, 236.).

Véleményem szerint nem csupán ez az elem volt az, amely Kosticot meg
ragadta a költemény olvasásakor, s így nem tartom helyénvalónak Vinaver erre 
vonatkozó nézetét sem, miszerint „Lazo számára a nő általában mindig ugyanaz a 
fajta bűnös, talán valamilyen faji perverzió következtében” (Vinaver, ua.).

Milán Kasanin a költő késői korszakát elemezve rámutatott arra, hogy ,,[c]sak 
öregségében, s az utolsó pillanatban, Laza Kostic elborzadva látta, hogy életét 
szerelem és vallás nélkül élte le. Keresve és nem találva, inkább csak megsej
tette őket, elhagyatottnak érezte magát [...], s kétségbeesésében fel-feljajdult”



(Kasanin, 1960, 92.). Jób is magára maradt öregségére, de nem azért, mert addigi 
életében nem kapott helyet a szeretet és a hit, hanem azért, mert 

„... s tapasztalá, hogy minden tétova,
Szilárd csak kettő: ő és Jehova” (Kiss József, 1900.)
Ennek a felismerésnek feltétel nélküli vállalása lett Jób tragédiája. Másrészt 

alakja emlékeztethette Kosticot a görög sorstragédiák hőseire: földi halandó nem 
kerülheti el sorsát. A poéma főhőse eleve predesztinált arra, hogy „Jehova látszó
lag a múlt és egy értelmetlen eszme apológiája“ (Komlós, 1955, 19-20.) mellett 
mindvégig kitartson, még akkor is, ha ennek ára legkedvesebb gyermekeinek 
megtagadása, majd elvesztése. Ugyanakkor magával ragadhatta a főhős ember
felettisége is (itt viszont Prometheusra utalnék), amely valóságos önmegtagadás
hoz vezet, a hit végletes elkötelezettjeként, és az ember erkölcsi erejét helyezi 
előtérbe.

Mindezek Vinaver megállapításaival egyetemben, hatással lehettek arra, hogy 
Laza Kostic lefordításra érdemesnek ítélte Kiss József müvét, s az bekerült az 
1909-es jubiláris kiadásba is, azaz a költő által legjobbnak tartott müvek közé.

És még valami: Jób leírását követve, fölsejlik bennünk a különc Laza Kostic 
magárahagyott, zord, megközelíthetetlen alakja, ahogyan Vejko Petrovic gyer
mekfejjel látta őt, „nagy ember és nagy költő torzójaként” (Petrovic, 1911,310- 
311.). A leírásban magára ismerhetett a költő:

Sötét talárban szálas egy alak,
Lassan lépkedve délczegen haladt,
S mi félénken tértünk előle ki,
Az utcza ácsorgó gyermekei,
És összebújtunk, mint a verebek 
Lombsürüben, ha vihar közeleg.
Majd száz év súlya tornyosult fölé,
De derekát meg nem gömyesztheté.
Egy élő monda, homálylyal födött 
Úgy járt-kelt ő az emberek között,
Megsejtvén tán, ő de megértve nem - 
Egy végtelenbe nyúló életen! [...]
Ponosno glavu dizao bi staru,
Polako greduc u mrkom talaru;
U strahu pred njim begali bi mi,
Decurlija sto ulicama vri.
Ko vrapci u grm isped buljine,
II’ kad se zbiju od olujine.
Protiskuju ga leta stotina,
Ni stota ga ne sagnu godina;
K’o ziva prica pokrivena tárnom,
Neznan nikom ősim njemu samom,
Tek slutiti duha mu moga let,
Razumeti ga nije mog’o svet
(Kiss, 1900, 251-265., Kostic, 1909, 413^25.).



Laza Kostic Shakespeare-fordításaira jellemző az eredeti szöveg verssorainak 
és a szótagok számának mindenkori szem előtt tartása. Neki sikerült először a 
jambusok alkalmazása a szerbhorvát irodalomban, nemcsak a fordításokban, ha
nem a saját költeményeiben is. A Jehova formai átültetésének szempontjairól is 
elmondhatjuk ugyanezeket. Vinaver az Iliász-fordítását elemezve megjegyzi: „Ha 
a fordításokról van szó, Laza Kostic intuitív költői ereje mindennél fontosabb” 
(Vinaver, 1963, 149.). Kiss József könnyen gördülő, rímelő sorait (a,a; b,b) dal
lamos nyelvét egy vérbeli költő nyújtotta át a szerbhorvát irodalomnak, és ez a 
fordítás minőségileg is magasan kiemelkedik a vidékünkön ekkortájt elburjánzott 
szerbhorvát-magyar és magyar-szerbhorvát fordítások közül. Szinte megmagya
rázhatatlannak tűnik, hogy az összehasonlító irodalomtörténet nem foglalkozott 
vele behatóbban, hiszen ennek a fordításnak a legjobbak között a helye.

A tízes, tizenegyes és tizenkettes szótagszámú verssorok felosztását Kostié 
igyekezett pontosan betartani. Hogy mennyire sikerült az eredeti költemény han
gulatát teljes egészében magáévá tenni, bizonyítják a következő sorok is, ahol a 
szöveghez való hűség nem juttatja eszünkbe egy pillanatra sem azt, hogy fordí
tásról van szó:

IV.
Langy őszi est. A nyárfa lombja rezdül,
Már búcsúzik a fecske az eresztül,
Hajnalra, hajnalra kihűl a fészke,
Dalos kis fecském, vajon visszatérsz-e?
Kis nádas háznak ablaka világít 
A rezgő nyárra hinti fénysugárit,
Nyárfa lombját színaranyra festi,
Az éjszakát messzi bederengi.

Jesenje vece. S lipe lisée pada,
S krovom se prasta lastavica sada,
Osta joj gnjijezdo studeno i samo,
O, lasto moja, da 1 ces opet amo?
Ispod krova kroz okno svetli zizak,
Po jasici se prosuo plamicak,
Od njega lisce sve treperi zlatom 
Svetlinu dalje mrklim nosi mrakom.
(Kiss, 1900; Kostié, 1901)

Kostic kritikai elemzés tárgyává tette Kiss József szövegét, mielőtt fordítását 
megkezdte volna. Erre enged következtetni az V. rész következő sorainak fordítá
sa és a hozzájuk fűzött megjegyzése:

S lesből az indián fel-felzavar,
Hallom a sakált üvöltni az éjben -  
(Kiss, 1900, 260.),



melyet Kostic így fordít: U zasedi me Indijanac vreba, / a sivi medved ovud nocu 
cepa (Kostic, 1909,421.).

A sakál behelyettesítését „sivi medved”-del Kostic így indokolja: „Kiss József 
azt mondja, hogy az a sakál volt, [...] ilyen állat pedig nincs Amerikában. Ezért én 
szabadon szürke amerikai medvének (grizzly) fordítottam” (Kostic, 1909, 421.).

Mindezek után megállapíthatjuk, hogy a Jehova fordítására Gozsdu Elek köz
vetítésével került sor. Kostic és Gozsdu nevét az egykori újságoknak a zombori 
társas életre vonatkozó hírei általában együtt említik. Föltételezzük, hogy gyakori 
beszédtéma volt közöttük az irodalom, hisz mindketten társtalanul, az irodalmi 
peremvidékre, féltehetségek és dilettánsok közé kényszerültek. így A Hét szer
kesztőjének líceumi előadása a zombori közönséggel való találkozásnál sokkal 
értékesebb irodalmi találkozást tett lehetővé, amelynek eredménye a Jehova 
szerbhorvát fordítása lett.
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Az idézett eredeti szerb szövegeket K. K. fordította magyar nyelvre 
„Uneo je (ono) sto je smatrao da sacinjava najbolje u citavom njegovom pes- 

nickom delu” (Vinaver)
„otac velicanstven, neumoljiv i tragican, kei gresnica. Otac tragicniji od kceri. 

[...] Jehova je izvanredno izrazit [...], odakle bi se moglo zakljuciti da je tema 
Lázi i bliska i prisna, da je odavna nosi sa sobom. Motiv bajne gresnice koja 
bolno ispasta svoj greh -  sto se i makar i mislju, predala junaku drugog plemena 
i drugog tabora, tipican je uopste, za Lazu Kostica.”

„ Za Lazu je zena uglavnom gresnica uvek iste vrste, valjda i po nekoj »rasnoj« 
perverziji ...”.

„Tek pod starost, u poslednjem casu, on s uzasom vidi da je vek proveo bez lju- 
bavi i religije, i trazeci ih i ne nalazeci, negó samo naslucujuci, osetio se osamam 
[...], kriknuo je od ocajanja” (Kasanin).

„Josip Kis veli da je to bio sakal (sakál) [...] te zivotinje nema u Americi. S toga 
sam ga ja slobodno pretvorio u sasvim amerikanskog sivog medveda (grizzly).”



EGY JÓZSEF ATTILA-DEDIKÁCIÓ NYOMÁBAN

Dolgozatunk nem a József Attila-i életmű vizsgálata aspektusainak a számát 
kívánja bővíteni újabb adalékok szolgáltatása révén, hanem arra próbál választ 
adni, hogy milyen összefüggéseket rejt magában egy ajánlás születési körülmé
nyeinek a kiderítése. Ez esetben, a kezdetben számomra látszólag érdektelennek 
tűnő nyomozás olyan vonatkozásokat hozott felszínre, melyek újabb, ha szabad 
így mondanom, kutatásokra serkentenek bennünket, most már nem annyira Jó
zsef Attilával kapcsolatban, mint inkább a két világháború közötti vajdasági ma
gyar irodalom és nem utolsósorban korai munkásmozgalmunk viszonylatában.

Elöljáróban meg kell jegyeznem, hogy ez a beszámoló nem készülhetett volna 
el Herceg János, dr. Hock Rudolf és természetesen Flesch -  Földi Ilonka, mai 
nevén Heléne Cogoleuégnes segítsége nélkül.

Intézetünk könyvállományának egyik értékes példánya az 1925-ben megjelent 
Nem én kiáltok című József Attila kötet, melyet a költő 1928 decemberében dedi
kált Földi Ilonának, a zombori származású költőnőnek. Az eredeti fedőlap helyett 
a Szenteleky Kornél szerkesztette VAJDASÁGI ÍRÁS 13. számának fedőlapja 
borítja a kötetet. A könyvet feltehetően Földi Ilonka kötötte be, mert a hátsó bo
rítón a hirdetett kiadványok között a költőnő Tizennyolcán című verseskötete is 
ott szerepel. Hogy miért hiányzik az eredeti fedőlap, ezt nem sikerült kideríteni.

A magyar irodalomtörténet ennek a József Attila-kiadásnak 17 dedikált példá
nyát tartja számon, melyek között ott van az általunk bemutatásra kerülő kötet is.

A főcímoldalon József Attila ,J9em én kiáltok 1925” után a következő 4 soros, 
fekete tintával írott ajánlás olvasható:

Földi Ilonának, az embernek kijáró barátsággal és a tehetséget megillető sze
retettel adom ezt a régi könyvemet: hibái okulni valók.

Budapest, 1928. dec.
József Attila

A tinta színe és az írásmód alapján kétséget kizáróan megállapítható az is, 
hogy a kötet ezen kívül négy, József Attila által eszközölt javítást is tartalmaz, 
mégpedig a 19. oldalon {Férfiszóval II. 2. versszak 3. sor: „üstököslány” helyett 
„üstökösláng”), a 27. oldalon {Csudálkozunk az életen 1. versszak 1. sor: „Ha mo
solyog, mosolya csupa csillag” helyett „Ha mosolyog, hát az akkor egy csillag”), 
a 30. oldalon {Hűség 2. versszak 1. sor: „A hold leánynak” helyett „A holt leány
nak”) és a 76. oldalon {Forduló 4. versszak 3. Sor: „Kiáltásból raknak csöndből 
külön halmokat” helyett „Kiáltások raknak csöndből külön halmokat”).

A kötet 110. oldalán a feltüntetett sajtóhibák között nem található a 19. és a 27. 
oldalon eszközölt javítás. Feltételezzük, hogy a dedikáció vonatkozó megjegyzé
se, ti: „hibái okulni valók”, nemcsak a költemények egészére értendő, de a költő 
fontosnak tartotta ennek a négy javításnak a meglétét, köztudatba helyezését a 
már három éve megjelent Nem én kiáltok kötet kapcsán.



Beszámolónk feladatai közé nem tartozik annak a kérdésnek aprólékos tagla
lása, hogy a későbbiek során megjelent József Attila-kötetek mennyiben vették 
figyelembe ezeket a javításokat. Mindössze utalni szeretnénk arra, hogy B. Szabó 
György, akinek a hagyatékából került az Intézetünkbe ez a könyv, és aki 1952- 
ben rendezte sajtó al á József Attila összes versei és műfordításai címmel a költő 
műveit (Testvériség-Egység Könyvkiadóvállalat, Noviszád), tekintetbe vette eze
ket a javításokat. A Jegyzetekben (514. oldal) a következőket olvashatjuk erről: 
„A birtokomban levő NEM ÉN KIÁLTOK kötet Földi Ilona egykori vajdasági 
költőnő tulajdonát képezte. József Attila dedikálta a kötetet és eszközölt is bizo
nyos javításokat a verseken, melyeket egy későbbi kiadás sem vett figyelembe. 
Szükségesnek tartottam ezeket a javításokat átvenni és közölni. A későbbi kiadá
sok a versek sorrendjét sem követték. Kiadásunk az első kiadás szövegbeosztását 
követi”.

Az Akadémia Kiadó által 1955-ben közzétett József Attila összes művei című 
kritikai kiadás 1. kötetének jegyzetanyaga között 140. szám alatt szerepelnek a 
Csudálkozunk az életen című költeménnyel kapcsolatos megjegyzések. „140. 
Csudálkozunk az életen. A NEM ÉN KIÁLTOK kötetből. -  Először megjelent 
1924. július 1-én a Magyarországban És csudálkozunk az életen címmel, majd 
Csudálkozunk az életen címmel a miskolci Reggeli Hírlap 1924. augusztus 17-i 
és a Színház és Társaság 1924. szeptember 22-i számában, végül a Nem én kiál
tok kötetben. Megvan a Múzeumban az első közléssel egyező gépirat (gl), továb
bá ennél későbbi, de a kötetnél korábbi És csudálkozunk az életen című szöveg 
Radnóti-féle gépírásos másolata (g2), végül egy kötetbeli szövegnél későbbi Ha 
mosolyog című gépirata (g3); s egy József Jolán gépelte másolata (g4) Csodál
kozás címmel”.

A kérdéses verssor ezek szerint a Magyarországban, a Reggeli Hírlapban, a 
Színház és Társaságban, a Múzeumban az első közléssel egyező gépiratban és a 
Radnóti-féle gépírásos másolatban megegyezik a Földi Ilonának dedikált kötet
ben levő, József Attila által javított sorral, ti.: „Ha mosolyog, hát az akkor egy 
csillag”. A kritikai kiadás s a további népszerű kiadások e javítás nélkül közlik a 
verset: „Ha mosolyog, mosolya csupa csillag”.

B. Szabó György már idézett jegyzetében nem részletezi annak a kérdését, 
hogyan jutott hozzá ehhez a dedikált példányhoz. Ennek a problémának tisztázása 
is az én feladataim közé tartozott. Hogy ezt kideríthessem, vissza kellett térnem 
Földi Ilonához, az egykori zombori fiatal lányhoz, az induló költőnőhöz, aki már 
tizennyolc évesen a helybeli illegális kommunista mozgalom aktív résztvevője 
volt, s akinek nyomára, majd utolsó pillanatig, homályt borított a nagy világfel
fordulás, a második világháború, olyannyira, hogy még a virágzó gesztenyefás 
Flórián utcai otthonának is nyoma veszett, s csak Herceg János emlékirataiban 
bukkan fel a „földbe süppedt hosszú sárga ház” (29. oldal), melyhez hasonló né
hány épületet még mindig lehet találni a jelzett utcában.

Földi Ilonka Tizennyolcán című zsengéi is Zomborban jelentek meg a szerző 
kiadásában 1928-ban, ami, mint dr. Hock Rudolf is említette, gyakori jelenség 
volt a két háború közötti vajdasági magyar irodalomban. A kötet címe és az aján-



lás „Anyámnak, ki szeret, s akit szeretek” dr. Hock Rudolftól származik, akivel 
közelebbi kapcsolatban állt a költőnő, s aki miatt részben (az illegális mozgalom
ban való közös részvétel miatt) 1930 táján el kellett hagynia nemcsak szülőváro
sát, hazáját, de Európát is. Az induló költői pályafutás ezzel derékba törött, annak 
ellenére, hogy az akkori vajdasági irodalom már számon tartotta, hiszen versei a 
Bácsmegyei Napló bán is megjelentek, és az 1928-ban kiadott Kéve című antoló
giában is négy verssel szerepelt a nyugtalan természetű, a hétköznapok szürke
ségéből a platánok, pálmák, íriszek és tavirózsák egzotikus világába menekülő 
„álomhajós”, aki egy teljesebb, ígéretesebb élet igényével tekintett a nagyvilág 
felé, s nem akart, mint sokan mások: 

kis állomások
a holnapok sohasem érkező vonatá”-ra várni egy „élettelen élet”-en át (Őszi 

ének, 18. oldal).
Verseskötetével, melyben még „részeg a rím, tévedten keresi medrét” (Őszi 

ének, 18. oldal) Budapesten indult 1928-ban, ahol pénztelenül, egy kis cselédszo
bában, de már a tettek embereként megpróbált az emigrációból visszatért fiatal 
írók és költők körében társakat keresni. Herceg János a Magyar Koronában látta 
viszont Földi Ilonkát Tersánszky Józsi Jenő társaságában (28-31. oldal).

A ma már hetvenéves, Marseille-ben élő Földi Ilonka, mostani nevén Heléne 
Cogoleuégnes, a Croix de guerre és egyéb háborús kitüntetések tulajdonosa, a 
francia ellenállási mozgalom tartalékos tisztje pedig rövid tízperces telefonbe
szélgetésünkben elmondta, hogy gyakran reggelizett együtt (a reggeli egy kávé 
volt) József Attilával és Illyés Gyulával, de Kassák Lajost is jól ismerte. Az akkor 
idők irodalmi kávéházaiban is sokszor találkozott az említettekkel. Mindezekről 
francia nyelvű kéziratos visszaemlékezéseiben is megemlékezik csakúgy, mint 
gyermek- és ifjúkoráról és későbbi pályafutásáról, s szabadjon remélni, hogy 
megtaláljuk annak a módját, hogy ezek az értékes emlékek a lehető legrövidebb 
időn belül eljussanak hozzánk. Heléne asszony arra is emlékszik, hogy Illyés 
Gyula Szempillám alatt címmel írt hozzá verset, József Attila pedig, aki a dediká- 
ció tanúsága szerint rokonléleknek tekinthette a Budapesten magának barátokat, 
szellemi rokonokat kereső bácskai zsidólányt, verseskötetével ajándékozta meg a 
szegényes reggelijén is osztozkodó fiatal és tehetséges költőnőt.

Nem kell csodálkoznunk azon, hogy Földi Ilonka budapesti tartózkodása 
idején ilyen közeli kapcsolatba került József Attilával, hiszen Emlékezés József 
Attilára című írásában Komlós Aladár is hangsúlyozza, hogy költőnknek „első 
hívei is, mint annyi nagy szellemé, rajongó nők voltak”, ugyanakkor az 1928 de
cemberében, a Zeneakadémia kistermében megrendezett előadóeseten, „amelyen 
az akkoriban ismertté válni kezdő fiatal írók színe java” fellépett, József Attila 
elmondott verseivel „belopta magát a közönség, főképp a női hallgatók szívébe” 
(207. és 211. oldal).

A dedikált Nem én kiáltok-kötet keltezése szintén erre az időpontra esik: 1928 
december.

Herceg János szerint (szóban is elmondta, de visszaemlékezéseiben is utalt 
erre) Földi Ilonka Tersánszky Józsi Jenő révén is be szeretett volna kerülni a



Nyugat körébe, mert budapesti tartózkodását irodalmi ambícióinak elérésére sze
rette volna felhasználni. Az ehhez kapcsolódó próbálkozások minden bizonnyal 
kudarcot vallottak, mert az Ady lírája által is megihletett költőnőnk hamarosan 
visszatért szülővárosába.

Az Intézetünkben megtartott József Attila-értekezlet után kaptam kézhez He- 
léne Cogoleuégnes levelét (1981. január 22-i keltezéssel), amelyben még részle
tesebben tájékoztatott budapesti tartózkodásáról és további életútjáról. Ily módon 
a felolvasott dolgozat módosítása is lehetségessé vált. Idézzük a levél témánkra 
vonatkozó részeit: „Budapestre rokon látogatásra vittek, de előbb nem tudom ho
gyan, Muxi (dr. Hock Rudolf) segített hozzá verseskötetemet kiadni. Magam
mal vittem írásaimat, verseimet, velük a hónom alatt elérkeztem a híres irodalmi 
KORONA? kávéházba, ahol a Nyugat szerkesztői, más írók, művészek java ott 
találkozott... Ott volt Móricz Zsigmond, Babics Mihály. Velem személyesen csak 
Illyés Gyula foglalkozott, de József Attila volt az, aki a legtöbb idejét szánta arra 
a kis vándormadárra aki voltam. Attilával elmentünk az összes múzeumokba, em
lékművekhez, szobrokhoz stb. Ez talán azért volt, mert ők voltak a fiatalabbak, 
»nőtlenek« a híres asztalok körül. [...] írásaim tetszettek, mert az ő irányukat 
érintettem, akaratlanul is, saját kis barázdámtól elindulva. Egy írásom megjelent, 
nem a Nyugatban még, de arra is hamar sor került volna. [...] József Attila egy 
szobában élt ahol volt egy szék, egy ágy, egy asztal? Mesélt szüleiről, testvéréről, 
lelencházi keserves emlékeiről, milyen szegénységben éltek. De mikor szavaltuk 
egymásnak verseinket, kitárultak a csupasz falak, kiderült az ég, gondoltunk egy 
szebb jövőt kovácsolni az eljövendő világnak. Szerelembe esett irányomban és 
kesergett, szegénységében nem tudott Pesten marasztalni, mivel Édesapám meg
betegedett és haza kellett utaznom.

Édesanyám félnyugdíjából nem lehetett megélni, sógorom talált számomra 
egy állást Novisádon ahova elköltöztünk. Muxit (dr. Hock Rudolf) meglátogattam 
Beográdban, persze a börtönirodában felírták címemet. Sokkal azután a novisádi 
rendőrtiszt megfenyeget, hogy a Kommunistákkal »paktálok«, utána nehezen, de 
kijutottam külföldre...

[Franciaországban férjemmel] partizánok voltunk s én rezervatiszt lettem. . . 
Sajnos, 100%-os hadirokkant vagyok. Még a háború alatt röpiratainkba, s utána 
napi- s hetilapokba, magasnivóju revükbe írtam franciául,

... 1977-ben megkaptam a hivatás díját »Prix de la Vocation«”.
Eddig a témánkra vonatkozó idézet. A dedikált József Attila-kötet további sor

sára azonban nem derült fény, nem tudtuk megállapítani, hogyan került B. Szabó 
Györgyhöz.

Földi Ilonka teljesebb élet utáni vágya, úgy érezzük, megvalósult. Nem a köl
tészet biztosította ezt számára, mint ahogyan ő azt tizennyolc évesen elképzelte, 
hanem az emberiség történelmének egyik legvéresebb korszaka, a második világ
háború, mely őt Franciaországban, Marseille-ben érte. Az ellenállási mozgalom 
résztvevőjeként megtalálhatta a választ arra a kérdésre, melyet tizennyolc évesen 
kicsit őszintén, kicsit szerepet játszva boncolgatott:



Láttam még az embert, szemében ott égett:
Úristen! miért, miért az élet?
Miért a félelmek, az elmúlás, miért az elindulás, miért a megállás, miért a le

járt, a járatlan uj utak ha minden ut a halálba lyukad?
(Az ut vége, 20. oldal)
Az Intézetünkben kb. tizenöt éve ittlevő, József Attila által dedikált Nem én ki

áltok című kötet Földi Ilonkája váratlanul, az utolsó pillanatban, nem egészen két 
héttel a József Attila-ülésszak előtt, újra felbukkant. Herceg János még úgy tudta, 
hogy nyoma veszett a háborúban. Dr. Hock Rudolf, az egykori közeli ismerős és 
barát is csak nemrégen értesült arról, hogy az illegális mozgalomban is mellette 
küzdő bajtárs Marseille-ben él. Ily módon jutottam én is nyomára a József Atti- 
la-dedikáció eltűntnek hitt címzettjének.

A múló idő ítélő bírája az emberi tetteknek, s gyakran annak tükrében kap 
végleges értelmet egy-egy emberi megnyilvánulás, gesztus vagy cselekedet. „Az 
embernek kijáró barátság”-ot, mellyel József Attila megajándékozta az egykori 
kezdő, vidéki költőnőt, további életútjának vázlatos ismeretében, úgy véljük, ki
érdemelte Földi Ilonka.

Irodalom

József Attila: Nem én kiáltok. 1925. Koroknay-kiadás, Szeged
Földi Ilonka: Tizennyolcán. Versek. Sava Miladjev könyvnyomdájában, Som

borban az 1928. évben
Komlós Aladár: József Attila Emlékkönyv. Szépirodalmi Kiadó. Budapest, 

1957. Herceg János: Két világ. Fórum Könyvkiadó. Újvidék, 1972.
Kéve. Vajdasági költők antológiája. 1928.



A NYELVTÖRTÉNET 
MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETISÉGE

A művelődéstörténet igen sokrétű és összetett tudományterület, s éppen ezért 
alkalmas arra, hogy a világot, s benne a kutatott jelenségeket egységben és ösz- 
szefuggéseiben vizsgálja, lássa és láttassa. Számos tudományterület elemeit fog
lalja magába, jelesül a szellemtörténetet, a tudományok és művészetek történetét, 
az oktatási és kulturális intézmények történetét, de támaszkodik a néphagyomá
nyokra éppúgy, mint pl. a nyelvtörténetre, melyek alkotóelemei lehetnek egy-egy 
kutatási folyamatnak, illetve megközelítési szempontjai egy-egy tanulmányozott 
kultúrtörténeti jelenségnek.

Az ember megtestesülése által a magával hozott és általa megoldásra váró 
feladatok szempontjából mindig minden segítséget megkap élete folyamán arra 
vonatkozóan, hogy az elvégzendő feladatok okán életének teljességét élje meg, 
magyarán ne kelljen dolgavégezetlenül, keserűséggel a szívében élnie, majd pe
dig távoznia, amikor eljön az idő. Ha ez nem így történik, nem a teremtésben 
keresendő a hiba, mert az mindenkivel egyformán igazságos, hanem a teremt
mény képtelenségében, mivel nem tudja felismerni földre születésének miértjét. 
Üzenethozók segítik rendeltetésének megfelelően élni, s ezek közé éppúgy hoz
zátartoznak a szülők, mint az olvasmányok, meg persze a tanárok is.

Penavin Olga tanárnő az én esetemben szakmai szempontból a nyelvtörténet 
okán lett lényeges üzenetközvetítő, annál is inkább, mert ezzel a tantárggyal ak
kor kellett foglalkoznom, amikor távhallgató lettem, így a konzultációs órák vol
tak az egyedüliek, amelyeknek révén ezen a területen eligazodást nyerhettem. 
Ennél azonban többet kaptam: megszerettem, hiszen a múltban való bóklászás 
egy lehetséges változatát tárta fel előttem, s így gazdagította a múltmegismerés 
körülményeit. Azt már csak mellékesen jegyzem meg, hogy a nyelvtörténeti vizs
gám kiválóra sikerült.

A Tanárnő egyébként emblematikus jelensége volt a Tanszéknek. A belőle ára
dó emberi méltóság számomra példaértékű és meghatározó volt. Diszkrét elegan- 
ciájú megjelenése azt igazolta, hogy Penavin Olga valóban egyetemi tanár, hiszen 
ennek a státusznak hitelességet nemcsak az ismeretanyag mennyisége, nemcsak a 
tudás minősége ad, de a kinézet is. Kortalanságát is gyakran megcsodáltuk, meg 
szóvá is tettük. Mintha egy bizonyos ponton túl megállt volna vele az idő. Jólesett 
általa megélni egyfajta állandóságot, amely az ember biztonságérzetére gyakorolt 
jó hatást, erősítette azt.

Visszatérve a nyelvtörténetre, elmondhatom, hogy a későbbiek során nemcsak 
az tudatosodott bennem, hogy milyen csodálatos, páratlan és nagyfokú kifejező- 
erővel rendelkező anyanyelvet kaptam a teremtésben, hanem az is, hogy sok ezer 
éves múltban gyökerező, a múlt történetével szoros kapcsolatban álló nyelvről



van szó, és ez tette lehetővé azt, hogy pl. az ókorhoz kapcsolódó művelődéstör
téneti jelenségeket nyelvtörténeti aspektusok figyelembe vételével is meg tudtam 
világítani egyetemi előadásaimon. íme egy példa a nomádkor egyik sajátosságá
val kapcsolatban.

Az emberiség történetének archaikus időszakában az embert az univerzum 
szerves részeként élték meg, azaz, a makrokozmosz mikrokozmikus részeként 
tartották számon. Hermész Triszmegisztosz megfogalmazásában ez az állítás így 
hangzik: „Ami lent van, az megfelel annak, ami fent van, és ami fent van, az 
megfelel annak, ami lent van...”, jelesül a kettő tehát megfelel egymásnak, egy
ségben van egymással. A kereszténységben ez úgy csengett le, hogy az ember 
Isten képére teremtetett, azaz mikrotheoszi lény. A szellemi és a tárgyi kultúra 
ilyen értelemben elválaszthatatlan volt egymástól, s a kettő összekapcsolását a 
rítusok tették lehetővé. Oktalanság lenne a mai ember részéről, ahogyan Hamvas 
Béla is megállapította, ha a lezárult hagyományok korszakát az immár vége felé 
közeledő történeti korszak szempontjai alapján kísérelnénk meg megérteni, de fő
leg megmagyarázni, lévén hogy két teljesen különböző világkorszakról van szó, 
magyarán az „e korszakok között lévő fundamentális különbséget tudomásul kell 
venni” (Hamvas, 1994: Tabula smaragdina, Életünk Könyvek, Budapest, 11.).

Az emberi test az egykori értelmezés szerint hármas jellegű volt jelesül a fej
rész megfelelt a szellemiségnek, a szív tájéka, azaz a felsőtest a lelkiség otthona 
volt, az alsótest pedig magát a testiséget szimbolizálta. A fej és a felsőtest közötti 
összekötő híd a nyak, míg a felső- és alsótestet a derék kapcsolja össze. Ugyan
csak ezen értelmezés alapján a fiil a test teljessége volt kicsiben, és az ég meg a 
föld közötti pozitív erőket egyesítő kapocsként kell értelmezni. Ezeket a helye
ket tehát illő volt feldíszíteni, felékesíteni, mivel szoros kapcsolatban voltak az 
égszerűséggel, merthogy az emberi test égi minőségű részeiként tartották őket 
számon.

Az ékszerviselet az ősmagyarok körében egyértelműen utalt az ismertetett ar
chaikus felfogásban kifejezésre juttatott megjelenítésre. A fejdísz, s ezen belül 
a fejedelmi korona, hordozójának a társadalomban betöltött státuszára utalt, je
lezvén azt is, hogy hordozója az égi erőkkel áll szoros kapcsolatban. Köztudott, 
hogy az ősmagyarok esetében a kende/kündü elnevezésű szakrális fejedelem volt 
az, akit bensőséges kötelék fűzött az égi világhoz. O volt az, akinek a viszonya 
az istenekkel népének sorsát is meghatározta. A nők esetében a fej ékesítését a 
pártaviselet szolgálta, szintén státuszszimbólumként.

Nyakéket nemcsak a nők hordtak. A honfoglalás kori fémdíszes ingnyakakról 
pl. László Gyula már 1943-ban készített rajzokat. A kelta harcosok nyakperecet 
viseltek, de ismertek az olyan ábrázolások is, melyek ókori isteneket, héroszokat 
jelenítenek meg nyakpereccel.

Az öv gyűrűszerűén zár és a felső testrésztől választja el az alsótestet. A derék 
feldíszítése fontos komponense volt az ősmagyaroknál a férfivé érés, illetve férfi
vé válás alkalmával lefolytatott rítusnak. A fiúgyermek felövezése, azaz férfivé 
avatása azt jelentette, hogy belépett a felnőtt férfiak társaságába. A veretes öv 
egyben a szabad ember jelképéül is szolgált. „Sokféle, veretekkel dúsan kivert,



általában aranyozott ezüst díszekkel ékes övét ismerünk” -  olvashatjuk A ma
gyarság története című kiadvány második kötetében, melyet Kiszely István írt, s 
mely a Püski Kiadónál jelent meg 1996-ban (707.). Az övről kés, szablya, tegez, 
íj meg tarsoly csüngött le. Az utóbbiban kovát, taplót, csiholó acélt, vagyis tűz- 
szerszámokat tartottak. Az ősmagyarok tarsolyai rajzosak meg domborművesek 
voltak. A nemzetségfők meg a nagycsaládfők viselhették csak a domborműves 
tarsolyokat.

„A fül hallása rázkódtatja meg az ember bennsejét” írja a Szimbólum-lexikon 
szócikkének a szerzője (Corvina Kiadó, Budapest, 1989, 124.). Az archaikus kor
szakban az emlékezet központjaként volt ismeretes a fül. A fülcsengést, olvashat
juk a szócikkben, „a püthagoreusok isteni sugallat előjelének tekintették” (Uo., 
125.), így már magyarázatot kapunk arra vonatkozóan is, hogyan kell értelmez
ni a Szent Koronán azt, hogy „két oldalt drágalátos, fehéren csillogó ékkövek 
lógnak a fülre mintegy függelékként, melyek a szent fő könnyű mozdulatára is, 
kölcsönös összhangban ütődnek egymáshoz, hogy a két fület figyelmeztessék az 
isteni és emberi igazság meghallgatására”.

Ékszer szavunknak tehát története van, amire ez alkalommal csak dióhéjban 
utaltunk. Művelődéstörténeti tartalmakkal rendelkezik még akkor is, ha a 21. szá
zadi ember ennek nincs tudatában. A szó egyben csodálatos időutazásra invitál 
mindenkit, aki a múlt és jelen összefüggései iránt érdeklődik, mert tudja, hogy a 
kettő, s persze a jövő is, csak úgy ismerhető meg, s építhető be alkotói módon a 
mindennapokba, ha ismereteink vannak a lényeget hordozó forrásról, eredetről. 
A gyökerektől.

Az ékszer valamikor személyre szóló készítménynek számított. Eldologiaso
dott, ellaposodott és eltömegesedett világunkban jó volna ezt is tudni, hogy az 
értékek mentén némi betekintést nyerjünk egykor volt valóságunk szellemi és 
tárgyi gazdagságába.



A 18. SZÁZADI ISKOLAI SZÍNJÁTSZÁSRÓL

Az európai történelem és művelődéstörténet alakulástörténetében a 18. szá
zadban hangsúlyos szerep jutott a felvilágosodásnak, illetve a mechanika fejlő
désének, továbbá a második felében a gazdasági és ipari fejlődésnek, a nemzeti 
öntudatra ébredésnek meg a francia forradalomnak. Szűkebb pátriánk viszont 
éppen hogy csak megszabadult a török uralomtól, melyet a térség tervszerű újra
telepítése követett. A soknemzetiségű mai Vajdaság demográfiai arculata ekkor 
alapozódott meg, s ha mára már az arányokat illetően jelentős a módosulás, a 
multikulturális jelleg továbbra is e kistérség egyik meghatározó ismertetőjele lett.

Az elmúlt több mint 250 év kulturális alakulástörténetében a színjátszás igen 
korán megjelent, mindenekelőtt mint az oktatás és nevelés hatékony eszköze. Eb
ben a kontextusban a történelmi Magyarország déli területein a franciskánusok 
tevékenységéhez köthető az iskolai színjátszás megjelenése. Baján, Zomborban 
és Szabadkán ők indították be a gimnáziumi/középfokú tanítást, melynek keretein 
belül az iskolai játékszín működése is lehetségessé vált.

Kerényi Ferenc az iskolai színjátszásról értekezve megállapította: az előadások 
többségéről „csupán annyit tudunk, hogy megtartották” (Kerényi, 2005, 330.). Az 
eredeti célkitűzésről szólva az iskolai oktatást és nevelést jelölte meg a neves 
színháztörténész „...ezen belül főleg a retorikai képzés segítése, a vallásos-morá
lis világkép alakítása volt” a cél. A minőség tekintetében igen tanárfliggő, illetve 
intézményfüggő volt a produkciók nagy része, lévén hogy ,,[a]z oktatás színvo
nalától, az iskola fenntartójának lehetőségeitől, a lelkész, a tanár ambíciójától, 
íráskészségétől” függött az előadások színvonala. „...A tematika igen változatos 
volt: a bibliai tárgyaktól az expurgált antik klasszikusokon át a magyar történelem 
kínálta témákig terjedt” (Uő, 330 -331.).

Az előadásmódra a változatosság volt a jellemző, s ebben a dobogón előadott 
szövegeknek éppúgy helye volt, mint a „katekizálva, néhány kellékkel megjele
nített hittételek”-nek. A színpadtechnikai segédlettel előadott darabok elsősorban 
a jezsuiták tevékenységével hozhatók összefüggésbe. A produkciók nyelvezete 
a latin, illetve a nemzeti nyelvek egyike-másika volt, hiszen a 18. században a 
katolikus tanító rendek, így a ferencesek is, a hittérítés hatékony eszközeként 
is használták az iskolai színjátszás nyújtotta lehetőségeket. Ez a szándék abban 
is tetten érhető, hogy az iskolákban bemutatott színpadi produkciók a szélesebb 
közönséget is megszólították, nevezetesen az előadásokon a szülők meg a városi 
tisztségviselők is megjelentek. Szoros kapcsolatban voltak ugyanakkor ezek a 
rendezvények az egyházi ünnepekkel is. A karácsonyi jászolállítás éppúgy „mű
soron volt”, mint a betlehemezés. A nagyközönség latin nyelvtudása általában sok 
kívánnivalót hagyott maga után, így a nemzeti nyelv hangsúlyos szerepet kapott 
az iskolai színjátszásban. Ha valamilyen oknál fogva mégis latin nyelvű volt az 
előadás, akkor azt egy nemzeti nyelven előadott prológus vezette be. Kerényi



tudni véli, hogy Szabadkán horvátul játszottak (lásd dalmata nyelven!), míg pl. 
Körmöcbányán németül (Uő, 343.). Ezeket az iskolai rendezvényeket a városi 
tanácsosok is támogatták. Az elöljárók mindig megjelentek a nézőtéren. Segítő
készségüket igazolandó, egy 1768. évi bejegyzésre hivatkozunk. Az 1767-ben 
Szabadkára érkezett syntaxis professor, Prosztyevszky Vencel a következő évben 
játszatta el diákjaival az Egyiptomi József című darabot, s ez alkalommal a szín
padot új állványokkal „és dekorációkkal díszítették”.

A 18. századi iskolai színjátszás témái közül az Egyiptomi József története 
igen közkedvelt volt. A fennmaradt mintegy félszáz magyar nyelvű jezsuita szö
veg között Lestyán Mózes 1753. évi „mirákulum”-a is megőrződött. Nem lehet 
tudni, hogy a szabadkai diákok ezt a szövegváltozatot adták-e elő, vagy esetleg 
Dugonics András szövegváltozatát 1762-ből, mely latin és magyar nyelven író
dott a szegedi piaristák által működtetett iskola számára. De az is lehet, hogy 
Prosztyevszky professzor állított össze erre az alkalomra egy saját szöveget.

Ugyancsak Szabadkán, 1774. április 8-án mutatták be a Joas, a háládatlan 
zsidó király, aki Zakariás papot megölette című produkciót, melyen a História 
Domus írója szerint még a kalocsai érsek is jelen volt (Iványi, 1892, 468.).

A drámai műfajokat illetően Kilián Istvánnak a 18. századi minorita színját
szásra vonatkozó fejtegetésére hivatkozunk. Ő négy csoportot különböztetett 
meg: a tragédiát, a comicotragoediát, a tragicocomoediát, valamint a comoediát. 
Osztraticzky Jeromos, miután 1766-ban letette a lektori vizsgát Kassán, Szabad
kára került a principisták tanáraként és 1767-ben egy comicotragoediát mutatta
tok be diákjaival, mely nagy Konsztantin császár fiáról, Krispusról szólt. A Budán 
született Boda Gerárd 1778 és 1782 között Zomborban volt tanár. Comoedia de 
adolescente címmel rendezett iskolai előadást: tehát világi témában mutatkozhat
tak be a tanítványai 1779-ben.

A zombori születésű, horvát (dalmata!) anyanyelvű Vukovich András, aki jár
tas volt mind a magyar, mind a német nyelvben, Bácson öltözött be ferences szer
zetesnek. Tanulmányai végeztével 1772-ben pappá szentelték. Egy ideig Baján 
tartózkodott, majd 1777 és 1781 között a szintaxis tanáraként Zomborban teljesí
tett szolgálatot. A Protocollum Zomboriensis tanúsága szerint a „syntaxistákkal” 
adatta elő a Declamatio joviálist, azaz Kedélyes szónoklatot. Hogy a deklamáció 
egy-, két- vagy többszemélyes volt-e, nem derül ki a feljegyzésekből, mint aho
gyan az sem, mi volt az előadás nyelve.

A legtöbb előadott iskoladrámát, eddigi tudomásunk szerint, Szabadkán mu
tatták be 1747(?) és 1774 között a diákok. Iványi Istvánnak, Szabadka monográ- 
fusának köszönhetően a már említetteken kívül Kázmér Imre és Kovacsóczi La
jos tevékenysége kapcsolható össze a szabadkai iskolai színjátszással. Kázmér 
Imre 1769-ben érkezett a szabad királyi városba. Ő lett a syntaxisták tanára, de 
hitszónoki és lektori feladatokat is ellátott. 1769 júniusa és 1770 februárja között 
-  minek utána Gyöngyösre került (Pintér, 1993,135.) - ,  három előadást rendezett 
a diákokkal, éspedig a Senacherib assyr királyt 1769 júniusában, az Ifjúkort szep
temberben és az Anastasius keleti császárt a következő év februárjában (Iványi, 
1892, 468.).



Kovacsóczi Lajos a már említett hálátlan Joas zsidó király on kívül, 1770. 
május 24-én az Eustachius római vezért, 1773. április 22-én a Nagy Theodosi
us keleti császár az Ariánusok ellent, illetve augusztus 22-én az /. Justinianus 
császár háládatlansága derék vezére, Belizár iránt című iskoladrámát adatta elő 
tanítványaival, mint a principisták professzora.

Iványi István szerint a bemutatott darabokat feltehetően maguk a tanárok írták. 
Esetünkben többségük történelmi személyekhez kötődő, morális tárgyú témát 
dolgozott fel, valószínűleg egy már létező sablon szerint. Maguk a produkciók 
„inkább csak erkölcsi irányú párbeszédek voltak”, „belső költői értékök igen ke
vés volt”-  állapította meg Iványi (467.).

Végezetül néhány szó az 1747-es esztendőről. A szabadkai ferences gimnázi
um 1747 és 1789 között működött (Pintér, 1993. térképmelléklet).

Ez után II. József szerzetesrendeket feloszlató rendeletének lett az áldozata 25 
más rendházzal egyetemben, melyek között a zombori is megtalálható (1786). 
Az 1747. évi szabadkai iskolai színjátszásra vonatkozó adatot Ivanka Rackov íz 
pozorisnog albuma Subotice című, 1977-ben kiadott összefoglalója tartalmazza. 
Sajnos, a szerző forráshely megjelölése nélkül hivatkozott a helybeli ferencesek 
által vezetett grammatikai osztályok előadásaira, amelyeket, mint állította, év vé
gén horvát, magyar és latin nyelven adtak elő a diákok. A forráshiányos adatra 
vonatkozóan alkalmasint a ferencesek által vezetett História Domus adhatna ki
elégítő választ.

Ebben a dolgozatban arra törekedtünk, hogy az eddig ismert adatok alapján be
mutassuk a kistérségünket érintő 18. századi iskolai színjátszást. Hogy ma Vajda- 
ság-szerte igen sok hivatásos Thália templom működik -  az amatőrszínjátszásról 
nem is beszélve -  mindenekelőtt magyar és szerb nyelven, abban meghatározó 
szerepe van annak a 18. századi iskolai színjátszásnak is, melynek egykor Sza
badka, Zombor, Karlóca és Nagybecskerek adott helyet.
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SINGSPIEL, NÉPSZÍNMŰ, NARODNI KOMÁD 
SA PEVANJEM

A mai Vajdaságnak, mint többnemzetiségű térségnek újabb kori története a 
zentai csata (1697) után, illetve a 18. század folyamán rajzolódott ki a betelepíté
sek/betelepülések nyomán. A kialakult demográfiai viszonyok arányaiban az első 
világháború befejezéséig nem következett be nagyobb mértékű eltolódás: ebben 
a kérdésben a lényegbevágó változásokat a második világháború befejezése, majd 
pedig a múlt században a kilencvenes évek háborúi hozták meg. Úgy is mond
hatnánk, a társadalmi és szellemi élet folyamatainak tekintetében a térség a 20. 
század első feléig kelet-közép-európai irányultságú volt, a demográfiai viszonyok 
módosulásával párhuzamosan viszont fokozatosan a balkanizálódás ismérvei lát
szanak körvonalazódni. Ezt a megállapítást nem minősítésként kell értelmezni, 
hanem a tények ismeretének szintjén megnyilvánuló felismerésként, mibenlétét 
majd a kérdéskör komplex kutatásokon alapuló elemzései fogják megválaszolni.

Ha a mai Vajdaságról van szó, akkor a 18. századot mindenekelőtt az alapo
zás századának kell tekintenünk, mind a gazdasági, mind a társadalmi, mind a 
közigazgatási, mind pedig a szellemi élet kibontakozásának és orientációjának a 
viszonylatában. A vármegyerendszer kiépítése/újraépítése, a határőrvidék kiala
kítása, a szabad királyi városok létrehozása egy kifejezetten autonómiára épülő 
térséget generált, mely az idetelepített/idetelepült nemzeti és vallási közösségek 
életkörülményeinek, életvitelének realizálásában tudatformáló hatással volt oly 
mértékben, hogy a különbözőség, a másság meglétének ellenére is az elmúlt két 
és fél évszázadban az egymásrautaltság következményeképp kialakult/kialakított 
kapcsolatrendszerek egyik jellegzetes magatartásformája is rögzült, nevezetesen 
az egymásra hatásban kifejezésre jutott együvé tartozás érzetének a meglétében. 
Az itt élők alapszinten megtartották mindazokat a sajátosságokat, melyek ho
vatartozásuk tekintetében a másság megkülönböztető jegyeit juttatták/juttatják 
kifejezésre, de ugyanakkor az együttélés hozadékaként az idők folyamán ezek 
olyan együttesen kialakított színezettel is bővültek, melyek a Vajdaságban élők 
közös ismertetőjeleként is felfoghatók, érzékelhetők. Kiváltképp a művelődés 
kontextusában érhetők tetten azok a korrelatív érintkező pontok, melyek pl. a 
térség színjátszáskultúrájának megteremtésében, alakulástörténetében manifesz
tálódtak, manifesztálódnak mind a mai napig az egyetemes, a nemzeti és a spe
cifikusan helyi jelleg ötvözetében. Ez utóbbi az együttélés függvényeként jött 
létre, s főleg a szóhasználatban, a színpadi gegek alkalmazásában tapasztalható. A 
hivatásos meg az amatőr alapon működő nemzeti színjátszás mindegyike a saját 
hagyományok meghatározta kódrendszer révén bontakoztatta/bontakoztatja ki az 
egyediséget, ugyanakkor a kölcsönhatásból származó elemekkel gazdagítottan is 
realizálódott/realizálódik.



A közösgyökerűségben mindenkor fellelhetők pl. a 18. századi iskolai színját
szás -  lett légyen az ortodox, katolikus vagy protestáns komponensei csakúgy, 
mint az az egykorvolt játékszíni valóság, melyet az elvitathatatlanul modellként 
szolgáló német/osztrák vándorszínészet jelentett. AII. József-i osztrák birodalom
ban pl. a nemzeti öntudatra ébredés folyamatában meghatározó szerephez jutott 
a színjátszás is: „II. József osztrák császár Bécsben egy magától értetődő gesz
tussal -megalapította -  legalábbis hite szerint -  a német nemzeti színházat...” 
(Belitska,1972, II., 374.), lévén hogy Friedrich Gottlieb Klopstock „II. József 
számára elkészített egy részletes kultúrpolitikai programot, amelynek központ
jában egy nemzeti színház, tudományos akadémia és az egész német nyelvterület 
szervezett kulturális összefogása állt” (Uő, 382.).

A német nyelvű vándortársulatok számára legfőbbképp a térség katonai ha
tárőrvidékjellege volt a vonzó, de figyelemre méltó potenciális közönséget jelen
tett az itt élő német etnikum is.

A Kerényi Ferenc szerkesztette magyar színháztörténetben az osztrák társu
latok lehetséges útvonalaként említődik a Bécs-Pozsony-Pest-Buda és a vi
dék, illetve az Eszék-Temesvár útvonal. A térség nemzetiségi közösségei tehát 
az iskolai színjátszás mellett szoros kapcsolatba kerültek/kerülhettek az osztrák 
közvetítésű, úgymond világi színjátszással is, hiszen mező- és szabad királyi vá
rosaink vegyes ajkú lakossága -  mint azt a kisszámú források is bizonyítják - , szí
vesen vette a színésztársaságok, főleg énekkel és tánccal fűszerezett, produkcióit.

„Az osztrák nemzeti színjátszás megindulása (gyakorlatilag) elindította a nem
zeti színházi mozgalmakat” az egykori Bács-Bodrog és Torontál vármegyékben 
is, „a legkapósabb műfaj (pedig) a zenés bohózat volt” (Kerényi, 1990, 40^11.).

Amikor a 18/19. század fordulójának színházi kölcsönhatásáról beszélünk, 
azokat az énekes játékokat kell elsősorban megemlítenünk, amelyek igencsak 
különböztek a korszakban egyébként közkedvelt műfajtól, az operától, s ame
lyeknek jellemzője „az intonációs konfliktus hiánya, a vegyes zeneiség, a prózá
ba bonyolított cselekmény” volt (Kerényi, 1990, 141.). Ezek a darabok ugyanis 
alkalmasak voltak arra, hogy a zenei betétek tekintetében beleilleszkedjenek a 
„helyi színekbe”. Ha a közönség köreiben pl. meghatározó számú magyar polgár 
is volt, a német színészek a magyar nemzeti dallammenetet, a népies műzenét 
applikálták bele a produkcióba. Egyébként a Singspiel élvezete nem kötődött mű
veltségi fokhoz, a közönséghatás a szórakoztatáson alapult, s „a zene és a látvány 
intemacionális eszközeivel alkalmas volt a nyelvi nehézségek áthidalására” is 
(Kerényi, 1981,89.).

Nemcsak a színjátszás hagyományainak megalapozásakor, de később is, mind
addig, amíg a közönségtől származó bevétel volt az egyedüli, a megélhetést biz
tosító pénzforrása a vidéki társulatoknak -  márpedig a pénzelés kérdése gyakor
latilag megoldatlan maradt az első világháború befejezéséig, a vidéki rendezést 
lehetővé tévő számos kísérlet ellenére is - ,  a truppok igazgatói a publikumnak 
tetsző, azt a nézőtérre vonzó műsorrend kialakítása mellett tették le a voksot. Ezt 
a megállapítást mi sem igazolja jobban, mint az a tény, hogy a történelmi Ma
gyarország területén működött vándortársulatok megvalósított repertoárjaiban az



első világháború befejezéséig a zenés produkciók foglalták el a központi helyet 
(lásd: népszínmű, operett, zenés vígjáték és bohózat, életképek stb.). A vidékjáró 
Rakodczay Pál tevékenysége volt a 19. század nyolcvanas éveiben az a kivétel, 
amely eltért az említett gyakorlattól.

Visszatérve a kezdetekre, közismert dolog az is, miszerint ,,[m]ár 1788-ban 
bevett gyakorlatnak számított, hogy a pest-budai társulatok igazgatója magyar 
nyelvű betétdalokat tűzött a német előadás szövegébe: a zenei elem szerepe itt 
hasonló ahhoz, amit a latin iskoladrámák magyarosodásánál láttunk” (Kerényi, 
1981, 77.). Ez a gyakorlat meglehetősen elterjedt volt Bács-Bodrog és Torontál 
térségében is német, magyar és szerb viszonylatban, kiváltképpen a 19. század 
első felében.

Az említett szokás egyik legismertebb magyar változata Déryné nevéhez fűző
dik, aki a Rondellában 1812-ben, „hogy kedvében járjon a társulatát anyagilag 
is támogató szerb kereskedőknek, a Cserny Györgyben több szerb dalt is eléne
kelt” (Káich, 2007, 90.), mindez pedig igen emlékezetes lehetett számára, hiszen 
visszaemlékezéseiben részletesen beszámolt erről az eseményről, s a betétdalok 
szerb szövegét is pontosan visszaidézte.

A többnemzetiségű térségekben tehát, mint amilyen a mai Vajdaság területe 
is, a nemzeti játékszín meghonosításának folyamatában van egy olyan vonulat, 
melyet az együttélés körülményei alakítottak ki/alakítanak ma is.

A 18/19. század fordulóján a klasszikus játékrend ellenében a Singspiel közön
ségvonzó színpadi műfajként is megjelenik. Megnövekedett jelenlétére a vándor
társulatok műsorrendjében hatással volt az uralkodó osztály mániákus félelme a 
forradalomtól. A jakobinusok mozgalma felerősítette a cenzorok tevékenységét 
is. Általánosan elterjedt nézet volt, hogy „egy színmű (is) vétkezhet az állam 
ellen, botlást követhet el erkölcsi szempontból. De ügyelniük kell arra is, hogy 
egyházi vagy vallásos kifejezések ne szerepeljenek benne, még kevésbé a forra
dalom, a szabadság és egyenlőség említése. A felvilágosodás ismeretlen fogalom 
legyen.... A megváltozott elbírálás miatt a hazai színpadokat ellepte a bécsi népi
es színmű, a paródia, a Monarchiára lokalizált polgári színmű... (a) hol humoros, 
hol érzelmes vagy hátborzongató, de mindig apolitikus” darabok sokasága (Ke
rényi, 1990, 38.).

A Singspiel falusi tematikája -  pl. Schikaneder A lantosokba -  olyan színjá
téktípus jelenlétét képviselte a vidéki színpadokon, mely minden különösebb 
erőfeszítés nélkül, könnyen aratott sikert a publikumnál, s ha a dalbetétek is 
igazodtak a helyi ízléshez, a helyi elvárásokhoz, akkor a színidirektomak nem 
kellett tartania a közönséghiánytól. Egy közönség igényeihez igazodó transzfor
máció példájaként említhetjük pl. Hafner: Pikkó herceg és Jutka Perzsi című igen 
közkedvelt színdarabját, mely „francia klasszikus tragédiát parodizáló »lustiges 
Trauerspiel« volt eredetileg, de melyet Girzik Xavér Ferenc német színész Budán 
»tragisch-komisches Singspiel«-lé alakított át” (Kerényi, 1981, 80.). Mind ez a 
darab, mind Schikaneder Csörgősapkája igen népszerű és felkapott műnek szá
mított vidékünkön a nemzeti öntudatra ébredésnek abban a szakaszában, amikor 
a magyar és a szerb népesség nemzeti törekvéseiben nem egymás ellenére ügy



ködött, hanem egymás megsegítésére törekedett. E mellett tanúskodik egy 1841- 
ben írt fellebbezés, melyet magyar és szerb polgárok adtak be a zombori városi 
tanácshoz, s melyben nehezményezték, hogy a tanácsurak minden különösebb ok 
nélkül megtagadták az engedélyt egy a Helytartótanács által kiadott, szabályos 
játszási engedéllyel és útlevéllel rendelkező német társulattól, s ezzel köznevet
ség tárgyává lett a megyeszékhely.

A nemzeti játékszín kialakítására irányuló igyekezetben a magyar és a szerb 
színészet letéteményesei az iskolai színjátszás hagyományait éppúgy felhasz
nálták, mint a német vándortársulatok gyakorlatát, különös tekintettel az énekes 
játékokra. Az éppen csak önállósuló magyar színjátszás hatása a szerb színházi 
törekvésekre igen korán kimutatható. A pesti Rondellában 1813 augusztus 12-én 
Joakim Vujié (1772-1847) Kotzebue A papagáj című darabját saját fordításában 
vitte színre, s a szerb előadás számára a magyar társulat nemcsak díszleteit, jel
mezeit engedte át, de néhány színésze is fellépett az előadásban, többek között 
Balog István leánya, Júlia. Mellesleg a szerb színjátszás atyjának is tartott Joakim 
Vujié adaptálta szerb színpadra a Cserny Györgyöt, s a Helytartótanács tilalma 
ellenére 1815-ben Szegeden és Újvidéken is bemutatta.

A kialakuló magyar, illetve szerb játékszín műsorrendjében a magyarítás, il
letve a szerbesítés a 19. század első harmadában mindennapi gyakorlat volt, mint 
ahogyan a zenei betétek viszonylatában is a helyi(?), a nemzeti (?) jellegnek ki
emelt szerepe volt, ami a népies műzene illetve a városi népdal, vagy ha úgy 
tetszik, a magyar nóta színpadi jelenlétét feltételezte, mindez pedig a vidéki tár
sulatok anyagi helyzetének a biztosítását volt hivatva elősegíteni.

Az ún. városi dal (starogradska pesma) arculatának kiformálódása egyébként 
a Vajdaságban egy olyan specifikus zenei hagyomány kikristályosodásához járult 
hozzá, amely mind a mai napig közkedvelt daltípus a térségben. A szöveg nem 
nyelvfliggő, s egy-egy dal akár zenei ismertetőjelként is felfogható, s benne a 
magyar, a szerb, a bunyevác, s részben a román eredetű népzenei motívumok 
egymásmellettisége mutatható ki.

A köztudatban a népszínmű specifikusan magyar színjátéktípusként él, holott 
tudjuk: „Tágabb értelemben a legtöbb nemzeti drámairodalomban megtalálha
tó, a koronként változó népfogalom alapján népről vagy népnek szóló színpadi 
müvek összefoglaló műfajneve” (Lexikon, 1994, 558.). Az előbbi állításunkat tá
masztja alá az a lehangoló tény, hogy Trianon után, a két világháború között a vaj
dasági magyarok színházi életében a népszínműnek egy kiüresedett, ellaposodott 
alakja lett az önazonosságtudat megőrzésének letéteményese. A népszínműnek 
arról a szemfényvesztő változatáról van szó, amelyben afféle egzotikumként a 
parasztság idealizált, hamis illúziót keltő ábrázolása dominált, s amelyben a „tár
sadalmi motiváció helyett a magánéleti szenvedélyek” kerültek a cselekmények 
középpontjába, mind a városi, mind a falusi, főleg kispolgári réteg szórakoztatása 
céljából.

A népszínmű nagyon hamar bekerült a Vajdaság területén a magyar színját
szással majdnem párhuzamosan kialakuló szerb játékszíni gyakorlat áramkörébe. 
A műfaj népszerűsége több szempontból is megmagyarázható, tekintve, hogy a



közös történelmi körülmények, valóság mind a színhely, mind a cselekmény főbb 
vonulatai okán a közismertséget, a felismerhetőséget indukálta a befogadó részé
ről, amelyet csak tovább mélyített a zenei részek tetszés szerinti alakításának a 
lehetősége.

Néhány népszínmű már az újvidéki Szerb Nemzeti Színház megalakítása előtt 
bekerült a szerb amatőrök, illetve vándortársulatok repertoárjába, de az igazi, úgy 
is mondhatnánk, egymásra találás a 19. század hatvanas éveire tehető, amikor 
Szigligeti Ede, Szigeti József, később pedig Abonyi Lajos, Tóth Ede, Csepreghy 
Ferenc, Lukácsi Sándor népszínműveinek szerbesített változata nagy közönségsi
ker forrása lett. A falu rossza (Seoski lola), a Vereshajú (Ridjokosa), s még néhány 
hozzájuk hasonló népszínmű oly mértékben épült be a szerb színházi publikum 
tudatvilágába, mintha eredeti szerb alkotásról lenne szó.

A szerb nemzeti drámairodalom elsősorban a releváns történelmi események 
alapján megírt történelmi drámákra koncentrált, de a könnyed szórakoztatás pál
mavivője a szerbesített népszínmű volt a 19. század hetvenes/nyolcvanas éveiben. 
Az ilyen jellegű produkciókat a kritika részéről akkor érték támadások, amikor a 
fennálló hatalom részéről egyre hangosabban meghirdetett asszimilációs törekvé
sek eredményeképpen a szerb nemzetiség egy önálló államhoz való tartozásban 
kezdett el gondolkodni.

Több kísérletről is tudunk, amelynek az volt a célja, hogy eredeti népszínmű
vet írjanak a szerb szerzők. Ilija Okrugié Sremac (Sacurica i subara 1869, Sokica 
1892) és Jankó Veselinovié is közöttük volt, kinek Djido című falusi életképe 
1894-től az első világháború kitöréséig volt műsoron. Csak jelzésképpen említjük 
meg, hogy az 1868-ban megalakított belgrádi Szerb Nemzeti Színház (Narodno 
pozoriste) műsorrendjében Szigligeti, Szigeti és Tóth Ede darabjai is megtalál
hatók.

Az újvidéki Szerb Nemzeti Színház társulata a megalakulásától kezdve egé
szen az első világháború befejezéséig rendszeresen játszott Zomborban, Becske
reken, Szabadkán, Versecen, Pancsován, de másutt is Vajdaság szerte. Az önálló 
szerb népszínmű megteremtésének szándéka több szerzőben is munkálkodott. 
Közöttük volt pl. Mita Popovié, illetve Popovics Döme zombori ügyvéd is, aki 
irodalmárként is igyekezett megállni a helyét. A bajai gimnázium diákjaként ma
gyar nyelven írta irodalmi szárnypróbálgatásait, később mindkét nyelven írt, de 
műfordítással is foglalkozott, sőt drámaírással is kísérletezett. Róma vésznapjai 
címmel magyarul írt drámát, melyet 1880-ban mutatott be a városban vendégját
szó társulat. A felemás fogadtatás nemcsak a mű gyengeségében keresendő, de 
abban a sajátos körülmények meghatározta és kialakította viszonyrendszerben is, 
mely a nemzetiségek körében ekkorra már a dualista államból való kiválás gon
dolatában gyökeredzett.

Mita Popovié Nasi seljani (A mi falusiaink) címmel írta meg eredeti népszín
művét. A zenei betétek szerzője dr. Jovan Pacu volt. A bemutatót 1885. november 
15-én tartották meg. A helybeli magyar nyelvű kritika írója úgy tudta: ez az első 
szerb nyelven írt népszínmű, s egy igen elpolitizált, meleg hangú recenzióban 
dicsérte meg, mint mondta, a népszínmű szerb meghonosítóját. A dicséret lényege



főleg abban fogalmazódott meg, amiben az egységes magyar nemzet koncepciója 
jutott kifejezésre, s ami azt igyekezett bizonyítani, hogy: 1) „a magyar és a szerb 
csaknem testvéri nép”, 2) a viselet, a szokások, a jellemek, a helyszínek, a szen
vedélyek „mind magukon viselik magyarságuk bélyegét”, „csupán a nyelv s a dal 
különböző” ( Zombor és Vidéke, 1885, 93. sz.).

A népszínmű napjai a 19. század végére különben is leáldozóban voltak. A 
politikai szituáció meg a műfaj kiüresedése, ellaposodása nagymértékben rontot
ta annak az esélyét, hogy a szerb drámairodalomban a hazai szerzőség kilátásait 
megszilárdítsa. A meghonosulás ismertetőjeleivel gyakorlatilag a magyar nép
színművek szerbesített változatában találkozhatunk, erről pedig még az mondha
tó el, hogy a közönség színházi ízlésének kialakításában jelentős volt a szerepe, 
legalábbis a könnyű műfaj kontextusában, ugyanis még a 20. század első felében 
is a népi élet zenés, táncos színpadi ábrázolásában a 19. századi népszínmű-ha
gyomány továbbélése érhető tetten, s immár a nem nyelvftiggő színjátéktípus a 
továbbiakban a közönségízlés kiszolgálójaként tartható számon a térségben.

Irodalom

Káich Katalin (1975): A zombori magyar színművészet története és repertóri
uma (1825-1918). Hungarológiai Intézet, Újvidék

UŐ (1983): Az újvidéki magyar nyelvű színjátszás története és repertóriuma 
(1836-1918). A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, 
Újvidék

UO (2002/2003): A nagybecskereki magyar színjátszás története és repertóriu
ma (1832-1918). I—II. Fórum Könyvkiadó, Újvidék

UO (2006): A verseci magyar nyelvű színjátszás hagyományai 1920-ig. In : 
Kód, kultúra/irodalom, régió I. Főszerk.: UO Bölcsészettudományi Kar, Újvidék, 
79-124.

UO (2007) A magyar színészet Nagykikindán 1848-ig. In: Kód, irodalom/kul
túra, regió II. Főszerk.: UO Bölcsészettudományi Kar, Újvidék, 85-102.

UŐ (2008): Kivezetések. Művelődéstörténeti tanulmányok. Fórum Könyvki
adó, Újvidék -  Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző kar, Szabadka. 
17^8.

UŐ (Katalin, Kaic) (1985): Poceci pozorisne tradicije Madjara na teritoriji 
danasnje Backe u dóba Joakima Vujiéa. In: Koraci . Pozoriste u dóba Joakima 
Vujiéa 1-2. Iyd.: Svetlost, Kragujevac. 90-98.

Marjanovié, Petar (2005): Mala istorija srpskog pozorista. Pozorisni muzej 
Vojvodine, Növi Sad

Stajié, Vasa (1951): Gradja za kulturnu istoriju Novog Sada. Matica srpska, 
Növi Sad

Spomenica 1861 -  1961 (1961): Srpsko narodno pozoriste u Novom Sadu. 
Izd.: SNPNovi Sad

Magyar színháztörténet 1790-1873. (1990): Szerk.: Kerényi Ferenc. Akadé
miai Kiadó, Budapest



Kerényi Ferenc (1981): A régi magyar színpadon. 1790-1849. Magvető, Bu
dapest

Belitska Hedvig (1972): A német nyelvterület színjátszása a XVIII. században. 
In: A színház világtörténete. Főszerk.: Hont Ferenc. II. Gondolat Kiadó, Buda
pest. 365-382.

Mályusz Elemémé (1972): Udvari operák és a korai német daljáték. In: A szín
ház világtörténete. Főszerk.: Hont Ferenc. II. Gondolat Kiadó, Budapest. 324- 
327.

Magyar színházművészeti lexikon (1994): Főszerk.: Székely György. Akadé
miai Kiadó, Budapest

Belitska-Scholtz, Hedvig -  Somorjai, Olga (é.n.) : Deutsche Theater in Pest 
und Ofen 1770-1850.1-II. Argumentum, Budapest

Almanach für Freunde der Schauspielkunst auf das Jahr (1836 -  1875) 
Maurer-Schmoock, Sybille (1982): Deutsches Theater im 18. Jahrhundert. 

Max Niemeyer Verlag. Tübingen
Kindermann, Heinz (1976): Theatergeschichte Europas. V. Von der Aufklärung 

zur Romantik (2.Teil). Otto Müller Verlag. Salzburg
Milleker, Felix (1937): Geschichte des deutschen Theaters im Banat. Wrschatz 
Hadomovsky, Franz (1988): Theater Geschieht von den Anfängen bis zum 

Ende des Ersten Weltkriegs. Jugend und Volk, Wien-München



TOLNAY/TOLNAISÁG

A második világháború befejezése után az akkori Jugoszláviában, s főleg a 
Vajdaságban nagy hagyománya volt a mozilátogatásnak. Nem kell csodálkozni 
ezen, hiszen a 20. század első évtizedeiben két megszállott filmese is volt a Bács
kának: Szabadkán Lifka Sándor, Zomborban pedig Bosnyák Ernő. Mindketten 
egy filmkészítési impérium létrehozásán fáradoztak, de hát a körülmények nem 
kedveztek elképzeléseik megvalósulásának, így a vajdasági Hollywood csupán 
ábránd maradt. De nem így a moziba járás! Ennek nagy hagyománya alakult ki a 
két világháború közötti Jugoszláv Királyságban, s mint köztudott, Belgrádban, a 
Jugoszláv Filmarchívumban nagyon sok szerbül feliratozott magyar filmet őriz
nek ma is. Ennek köszönhetően az 20. század ötvenes éveiben szülővárosom, 
Zombor mindhárom mozijában számtalan magyar filmet vetítettek, melyeket 
gyermekként mind láthattam, lévén hogy szüleim moziba járó emberek voltak. 
Emlékeimben mindenekelőtt a magyar színészek nevei rögzültek. Édesanyám 
Nyíregyházát Zomborra váltotta fel, amikor a második világháború alatt itt ment 
férjhez, s a negyvenes években készült magyar filmek vetítése az ötvenes évek 
első felében, a Kommunista Tájékoztató Irodát (Informbiro) követően az egyedü
li kapcsolatot jelentette szülőhazájával.

Tehát mint mondottam volt, nevekre emlékszem ebből az időből, legfőbbkép
pen Jávor Páléra, Karády Katalinéra, Szeleczky Zitáéra, Páger Antaléra, Kabos 
Gyuláéra, Kiss Manyiéra, Mezey Máriáéra, Simor Erzsiére, s természetesen Tol- 
nay Kláriéra.

A neves magyar színésznő személyes vajdasági jelenléte a hatvanas/hetvenes 
évekre tehető, amikor beindultak a színházi kapcsolatok Magyarország és Jugo
szlávia között. A budapesti Nemzeti Színházban 1958. január 29-én mutatták be 
Bojan Stupica rendezésében Krleza drámáját, a Glembay Ltd.-1. A hetvenes évek 
elején pedig az újvidéki Szerb Nemzeti Színház műsorára tűzte a Bánk bán ope
rát, melyben a legendás Simándy József vendégjátékában gyönyörködhettünk. A 
Szabadkai Népszínház magyar társulatának ugyancsak ebben az időszakban volt 
alkalma együtt dolgozni számos magyarországi vendégrendezővel. A legtöbbször 
alkalmazott vendégrendezők közé tartozott Szász Károly, Sík Ferenc, Kerényi 
Imre, Seregi László, Sándor János, Versényi Ida, a házi szerzőnek számító Szé
kely Piroska igen nagyszámú díszlet- és jelmeztervei megannyi előadásnak adtak 
keretet. A kapcsolatok fénykora megegyezik a társulat első jelentős kiteljesedésé
vel, ami viszont Dévics Imre igazgatóságának idején volt. Ekkor már nemcsak a 
vendégrendezők munkáit ismerhette meg a vajdasági magyar színházi közönség -  
a Szabadkai Népszínház magyar színészei egyben vidékjáró társulat voltak -, de 
számos színészi vendégjátékra is sor került. Ugyanakkor egy-egy színész önálló 
előadói estje is nagy közönséget vonzott mindazokban a városokban, melyeknek 
színházi hagyománya valamikora 19. század elején kezdett kialakulni (Szabadka, 
Zombor, Zenta, Újvidék stb.).



A Tolnay Klárival való első személyes találkozás a Kerényi Imre rendezte Ka
viár és lencse című olasz vígjátéknak volt köszönhető. Mindössze egy évvel a 
budapesti bemutató után, 1968. május 21-én tapsolhattak a szabadkai nézők a 
bemutatónak. A Kerényi rendezte előadás nem tartozott a helybeli kritikusok ked
vencei közé, a publikum viszont nagy ovációkkal fogadta. Tolnay Klári vendégjá
tékára vonatkozóan az első adatot Barácius Zoltán 7Napbax\ közzétett visszaem
lékezése jelentette számomra. A Művelődési Körkép rovatban 2007. július 18-án 
tette közzé írását, egyebek között arra is hivatkozva, hogy: „A magyar színjátszás 
egyik legnagyobbja a legendás 60-as években vendégszerepeit a szabadkai Nép
színházban a Kaviár és lencse című vígjátékban -  Kerényi Imre rendezésében 
-, ... s Pécsi Sándorral felejthetetlen élményben részesítette a közönséget”. Ezt 
követően röviden összefoglalta Tolnay Klári pályafutásának fontosabb állomása
it, majd kitért a Kerényi rendezte előadás körülményeire, illetve szólt a Madách 
Színház művészeinek vendégjátékáról, állítván hogy „Tolnay Klári játéka nem 
tűnt sem merevnek, sem fennköltnek, hozzá simult a tragikomikus stílushoz, a 
groteszk hangvételhez, mintha itt született volna ebben a porfészekben, mintha 
Garay Béla vagy Virág Mihály tanítványa lett volna... Nem emlegették sztárként. 
Annál sokkal több volt, másabb, értékesebb. Színésznő volt. Minden gesztusá
ban, mozgásában színész, és nyolcvanon túl is. Egy ország csodálta, dédelgette, 
s ezért emlékezni sem lehet rá másként, csakis nagy-nagy szeretettel”. Barácius 
Fellegi Tamás (Tóm Felleghy), az „Olaszországba szakadt magyar színész” köny
véből is idéz: „A legvéresebb drámától a habkönnyű kabaréjelenetig vagy éppen a 
népdaléneklésig minden szerepében természetes, hiteles és művészi volt” -  mint
egy bizonyítandó saját meglátásának helyénvalóságát.

A Barácius-féle szövegekkel az a baj, hogy az általa leírtak gyakran valóságsz
építő elemeket, illetve pontatlanságokat, sőt pongyolaságokat tartalmaznak, mint 
amilyen pl. az idézett szövegrészben a „hozzásimult a tragikomikus stílushoz” 
megállapítás teljes egészében téves, hiszen, mint Gerold László írta a Magyar 
Szóban megjelent kritikájában: Kerényi Imre, az előadás nagyon tehetséges játék
mestere, egy „műfaji túlzsúfoltságot” mutató produkciót állított színre, melyben 
a „burleszk, a bohózat, a bohóctréfa, a krimi, a melodráma és a társadalmi dráma, 
sőt a commedia dell’arte” kavargott a színen. A tragikomikus elemeknek viszont 
híján voltak a látottak (Gerold, Magyar Szó, 1968. V. 22., 8.).

A vendégszereplés körülményeinek tisztázása céljából a Szabadkán megjelenő 
7Nap 1968 májusa és 1970 májusa közötti időszakban napvilágot látott számait 
tekintettük át. A kutakodás nem sok eredménnyel járt. A hetilap 1969. február 
28-án a Népszínház műsorát ismertette, s utalt arra is, hogy március 4-én, 5-én és 
6-án a Kaviár és lencsében Tolnay Klári és Pécsi Sándor vendégszereplése esedé
kes. További információt erre vonatkozóan nem közölt a lap. Viszont március 28- 
án, a 13. számban már arról cikkeztek, hogy Eszak-Bácska területén, úgymond, 
a szabadkai után, magyarországi színészek művészkörútját tervezik Gobbi Hil
dával, Lehoczky Zsuzsával, Mezey Máriával, Bodrogi Gyulával, Voith Ágival. 
Tolnay Klári és Pécsi Sándor fellépésének időpontjáról a Kaviár és lenesé ben 
utóbb döntenek majd. Az elkövetkezőkben a 7Nap nem foglalkozott az üggyel.



A Magyar Szó az 1969. április 19-i, szombati számban tette közzé a hírt, mi
szerint az elkövetkező héten a szabadkai Népszínház magyar társulata az olasz 
vígjátékkal lép fel Zomborban, Újvidéken, Topolyán és Zentán Tolnay Klári és 
Pécsi Sándor közreműködésével. A hír mellé fotót is közöltek a két vendégmű
vészről.

A hiányos adatokból, valamint Barácius Zoltán visszaemlékezéséből tehát 
megállapítható, hogy Tolnay Klári Pécsi Sándorral együtt a Kaviár és lenesé ben 
lépett március elején a szabadkai közönség elé, áprilisban pedig (22., 23., 24., 
25.) az említett négy város közönsége is örömét lelhette a két kivételes tehetségű 
színész játékában.

Tolnay Klári még két ízben lépett színre a Bácskában, azaz Újvidéken és Sza
badkán. Mindkettő előadói körútjainak számát gyarapította a hetvenes években. 
Ezúttal is szóbeli visszaemlékezésekből kellett kiindulnom. Az időpont kérdésé
ben segítségemre volt az az ismeretes tény, hogy az említett időintervallumban az 
Újvidéki Rádió magyar szerkesztősége szoros kapcsolatokat ápolt a Kossuth Rá
dió irodalmi és kabaréműsorainak szerkesztőségével, s ez ismételten nemcsak a 
budapesti vendégrendezők és müsorszerkesztők újvidéki jelenlétét tette lehetővé, 
különös tekintettel a nyilvános műsorokra, hanem számos színész önálló estjét 
is megismerhette az M Stúdió közönsége. A rendezvényekről mindenekelőtt a 
Magyar Szó tájékoztatott, Fehér Ferenc költő pedig gyakran készített interjút a 
fellépőkkel. Az M Stúdió egyébként 1965 decemberén nyitotta meg színpadát a 
színvonalas zenei, irodalmi rendezvényeknek, müvészportrék bemutatásának, s a 
nyilvános kabaréműsorok közvetítésének. Az irodalmi színpadon magyarországi 
és vajdasági szerzőket mutatott be a müsorszerkesztő, az önálló estek vendégei 
pedig elsősorban kiemelkedő magyar színészek voltak: Major Tamás pl. Schiff 
András zongoraművész közreműködésével mutatkozott be 1973. március 16-án. 
Tolnay Klári is ez idő tájt járt az M Stúdióban. A műsorszerkesztő Dorogi Zsig- 
mond volt. A kétszeres Kossuth-díjas színésznő április 20-án adott „ízelítőt ... 
film- és drámai szerepeiből”. A nagysikerű estet palóc dalokkal zárta. A Magyar 
Szó április 22-i számában, a Hírek rovatban számolt be a jeles eseményről a ren
dezvényen készült kép kíséretében.

Számomra viszont az elmondottaknál sokkal izgalmasabb, egyedülállóságában 
is igencsak figyelemre méltó tény, ami arról szól, hogy miképpen lett a kivételes 
tehetségű magyar színésznő egy vajdasági magyar szerző által megalkotott írói 
univerzum kialakításának elindítója. Azt hiszem, nem sok színészi pálya hatásá
ról lehet ilyen értelemben beszélni, vizsgálódni. A Kossuth-díjas Tolnai Ottó írói 
világának létrejöttében fontos szerepet játszott a filmszerepei révén közszeretet
nek örvendő Tolnay Klári. Mi több, írónk vezetéknevének viszonylatában lényeg
meghatározó hatást gyakorolt a népszerűsége. „A Kracsunok -  írta Tolnai Ottó a 
Költő disznózsírból című rádióinterjú-regényében, mely megjelenésének évében 
az év könyve lett - ,  ...magyarosították a nevüket, az egyik szárny Karácsonyra, 
mert a Kracsun románul karácsonyt jelent. ... A másik rész pedig Tolnaira magya
rosított. A Tolnai nevet minden bizonnyal Tolnay Klári színésznő hatására vettük 
fel, nyilván az ő filmjei, művészete hatására. Később elkezdtem vele foglalkozni,



újra megnéztem filmjeit, kiválasztottam kettőt, melyeket beemeltem az alkotása
imba, illetve írásaim világába, az Azúr expresszi és a Tiszavirágot. Ennek a két 
filmnek a címe korrespondált az én világommal” (Tolnai, 2004, 47.).

A felvett vezetéknév az egyre nagyobbá váló írói életmű szempontjából „ak
kor vált pozitívvá, ... amikor a kanizsai könyvtárban először megpillantottam a 
Tolnai világlexikona sorozatot”, olvashatjuk a továbbiakban. Aki ismeri az egye
temes magyar irodalom „egyik legeredetibb” alkotójának és személyiségének 
munkásságát, az tudja, hogy az említett „lexikonban, illetve metaforájában” talál
ta meg azt „a kellő teret és kiterjedést”, amelynek keretei között kibontakoztathat
ta szerteágazó írói kifejezésrendszerét. Ha nincs a Tolnai vezetéknév, figyelmét 
később elkerülte volna a Tolnai világlexikona is meg a Tolnai Világkönyvtár is 
(Tolnai, 2004, 47.).

Az említett két Tolnay Klári-film mindenekelőtt a tiszavirág meg a vakvágány 
(Azúr expressz) metaforák különböző kontextusban való gyakoriságát generálták 
az írói opusban. Az újvidéki régi vasútállomás környéke a hatvanas években be
következett megszüntetése okán szintén nagyon sok szituáció leírásában a vakvá
gányra való terelődés motívumaként van jelen írásaiban.

A Tisza virágzása júniusban kiemelkedő eseménye Magyarkanizsának, tehát 
nem csoda, hogy a Tiszavirágzás című filmet is külön hely illeti meg írói metafo
ráinak világában. Beke Ottó kollegám számos olyan kötetre hívta fel a figyelme
met, melyben számottevő hely jutott ennek az Erósz és Thanatosz viszonylatában 
is egyszeri és megismételhetetlen szépségű természeti jelenségnek. Hogy csak 
néhány kötetet említsek: A kisinyovi rózsa, A meztelen bohóc, A pompeji szerel
mesek.

A Tolnai-univerzum keletkezésében tehát közvetlen meg közvetett módon 
kulcsfontosságú szerep jutott Tolnay Klárinak s az említett két filmjének. Azt 
ugyanis szintén hangsúlyozni kell, hogy amennyiben írónk édesapja nem úgy 
dönt a második világháború alatt, hogy Tolnaira magyarosítja a család vezeték
nevét, a Tolnai világlexikona ihletésében fogant/foganó írói világ kiépítése sem 
valósulhatott volna meg.
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A ZOMBORI MAGYAR SAJTÓ 
MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI JELENTŐSÉGE 

( 1872- 1920)

Az 1867. évben megkötött osztrák-magyar kiegyezés egyik jelentős eredmé
nyeként a vármegyék és a szabad királyi városok fokozatosan visszanyerték ön- 
kormányzati jogaikat. Az 1870-ben meghozott 43. te. értelmében a törvényható
ságok újraszervezése négy-öt évet vett igénybe, erre utalnak azok a Zomborban 
található levéltári adatok, melyekbe betekintést nyerhettünk (Káich, 1975, kap
csolattörténet, 21.). Egyébként itt, az egykori Bács-Bodrog vármegye székhelyén 
és egyben szabad királyi városban az 1870 és 1880 közötti időszakban jöttek létre 
azok a gazdasági, politikai és kulturális élet kialakítását meghatározó viszonyok, 
amelyek a továbbiakban jellemzőek voltak mind a magyar, mind a katolikus ún. 
bunyevác, illetve az ortodox szerb polgárság körében létrejövő magatartásfor
mákra.

A hetvenes-nyolcvanas évek a város demográfiai térképén is számottevő vál
tozásokhoz vezettek, ugyanis a megyei és a szabad királyi városi adminisztráció 
megnövekedett igényeinek megfelelően megsokasodott a magyar ajkú lakosság 
száma, s ez elsősorban a politikai és a művelődési élet kialakításában játszott 
fontos szerepet. A Zombori Állami Főgimnázium pl. 1872. szeptember 9-én nyílt 
meg, s kezdetben magyarul és szerbül folyt benne az oktatás, de tanerő hiányában 
1874-ben, főleg a harmadik és negyedik osztályokban, már csak magyarul taní
tottak. Az 1881/1882. iskolaévben a szerb nyelv a nem kötelező tantárgyak közé 
szorult, míg 1903-ban végleg megszüntették (Káich, 1975, kapcsolattörténet, 
22.). Az eset példaértékű, amennyiben a 19. század utolsó negyedében beindult 
magyarosodási tendenciák megnyilvánulásait kívánjuk tetten érni a nemzetisé
gek által lakott térségekben. Az ún. helybeli intelligencia számaránya is ebben a 
korszakban alakult ki, s tagolódására is ekkor került sor. A Főgimnázium megnyi
tásával és a törvényhatósági rendszer megszilárdulásával egy időben a városba 
költözött sok tanár, különféle képzettségű tisztségviselő, jogász, mérnök és or
vos, aki a kifinomultabb művelődési élet meglétét igényelte. Ezzel kapcsolatban 
csak néhány nevet említünk, elsősorban azokét, akiknek jelentős szerepük lett 
az elkövetkező években kibontakozó kulturális folyamatok beindításában és ki
bontakoztatásában: Radics Györgyöt, a gimnázium első igazgatóját, valamint a 
helybeli első magyar nyelvű sajtóorgánum, a Bácska szerkesztőjét, Dömötör Pált, 
a koszorús költőt és a szerb népköltészet avatott tollú tolmácsolóját, dr. Margalits 
Ede főgimnáziumi tanárt, majd igazgatót, a Bács-Bodrog vármegyei Történelmi 
Társulat első titkárát, Mita Popovic, illetve Popovics Döme ügyvédet, a kétnyelvű 
irodalmárt, Pavlovics Jenő aljegyzőt és a magyar irodalmi művek fordítóját stb. 
(Káich, 1975 ). Az említettek mindegyike, mint a felsoroltakból kitetszik, hivatali



elfoglaltsága mellet foglalkozott irodalommal, irodalomtörténettel, lapszerkesz
téssel, a város kulturális életének megszervezésével. Hogy ezt a megyeszékhely 
és szabad királyi város szellemi értékeinek gyarapítására tehesse, a helybeli köz
vélemény hathatós támogatására volt szükség, ez pedig azt jelentette, hogy mi
előbb egy újságot kellett megjelentetni.

A Bácskát, mely Zombor első sajtóorgánuma volt -  nem számítva az 1865- 
ben kiadott, nagyon rövid életű Ipari - , „... haladó szellemével, kiváló szerkesz
tőgárdájával és a fejlődés harcos szolgálatával magasan kiemelkedett az akkori 
vidéki lapok közül” (Muhi, 1943), 1878. július 7-én indította meg Radics György, 
aki ekkor már a Főgimnázium igazgatója volt. Az idézett Muhi János-féle meg
állapítás nem mindenben felel meg a valóságnak, mert a lap, „amely jelentős 
szerepet játszott az egykori Bács-Bodrog vármegye területén élt magyarság és 
szlávság életében, jelentős hatással volt az olvasóközönség ízlésének kialakításá
ra” (Andjelié, 1970, 62.), kiadásának első éveiben valóban, minden haladó szel
lemű elgondolás nyilvánosságra hozója és propagálója volt, különös tekintettel a 
művelődési élet megszervezésére, ugyanakkor politikai téren a város konzervatív 
magatartású polgárságának is hangadója volt, tekintet nélkül a nemzeti hovatar
tozásukra.

A közjó szolgálata mellett idővel megsokasodott azoknak a cikkeknek a száma, 
melyekben igencsak kifejezésre jutott „a tudatos sovinizmus, ... a magyarkodás 
igénye és hetvenkedése, ... a köznemesi hatalom-gyakorlás három évtizede” által 
uralkodóvá vált, nagyrészt korrumpált életforma igenlése is. Tekintettel azonban 
arra, hogy feladatunk a helybeli sajtó azon aspektusainak számba vétele, amelyek 
a város szellemi életének kibontakoztatásához hathatósan hozzájárultak, ezúttal 
nem foglalkozunk behatóbban a megjelent sajtóorgánumok politikai beállítottsá
gának az értékelésével.

A 19. század utolsó negyede és az első világháború befejezése közötti perió
dusban Zomborban számos olyan vármegyei és városi jellegű kultúrintézmény 
született, melyek megléte jelentékenyen hozzájárult a megyeszékhely szellemi 
élete arculatának kirajzolódásához. A színházi kultúra -  mind a magyar, mind a 
szerb -  megalapozása ebben az időben történik, a rendszeres és tervszerű hely- 
történeti kutatásra is ekkor terelődik a figyelem, a délszláv népek irodalmának 
megismertetését ekkor vállalja fel néhány helybeli irodalmár, se szeri se száma 
a dalárdáknak, sportegyesületeknek, s az ezredfordulóra a Gozsdu Elek hathatós 
közreműködésével létrehozott Szabad Lyceum már a népművelésnek, a továbbta
nulni vágyók okításának a megszervezését is lehetővé tette. Mindezeknek a mű
velődési folyamatoknak a beindításában, kibontakoztatásában kulcsfontosságú 
szerepet játszott a helybeli sajtó, nevezetesen a Bácska, majd pedig a Zombor és 
Vidéke, valamint két periodikus publikáció, a Zombori Magyar Állami Főgimná
zium Értesítője és a Bács-Bodrogh Megyei Történelmi Társulat Évkönyve.

A megjelenést követően hamarosan bebizonyosodott, milyen fontos szere
pe lett a Bácskának a város kulturális életének felelevenítésében. Már az első 
számban a különböző társulatok létesítésének szükségességét hangsúlyozta a lap- 
szerkesztő. Megállapította, hogy más hasonló fejlődési feltételekkel rendelkező



megyeszékhely, szabad királyi város már rég túllépett a közművelődést elősegítő 
intézmények megalakításának kezdeti szakaszán, s az elsők között egy gazdasági 
egyesület, egy történelmi társulat, egy megyei írói egyesület, valamint egy állan
dó színügyegylet létrehozását tartotta elengedhetetlennek.

A Bácska úttörő szerkesztője, Radics György az első számban közzétett ve
zércikk szerzőjeként a lap politikamentességét hangsúlyozta, állítván, hogy az 
„minden párt és felekezet nélküli” lesz (Bácska, 1873, 1. sz.). A főgimnáziumi 
igazgató helyébe 1884-ben Molnár István Lajos lépett, aki tanárkollegája volt Ra- 
dicsnak, s aki az addig viszonylag semlegesnek mondható hetilapot átirányította 
a megye politikai életének a mezsgyéjére. „Mi meghajolva a megye vagyonos és 
értelmes osztályainak általunk különben is osztott politikai hitvallása előtt -  írta 
az új főszerkesztő - , minden habozás nélkül kitűzzük a magyar szabadelvű párt 
zászlaját, ennek lobogása alatt fogunk megyénk szebb jövőjéért küzdeni, munkál
kodni” (Bácska, 1884, 19. sz.).

Szerencsére a művelődési élet megalapozása ez időre már megtörtént, így 
a politikai elkötelezettség vizeire evezés nem tett kárt a beindított folyamatok 
megvalósításában. Közben néhány tiszavirág-életű újságot is felszínre dobott a 
politikai élet forgataga, s csak az 1881-ben megjelent Zombor és Vidéke élte túl 
a viharos pártharcokat, mint a Bács-Bodrog megyei Egyesült Ellenzék hivatalos 
politikai közlönye (Zombor és Vidéke, 1881., 1. sz.). Ez az újság is a nemzetisé
gek magyarosodásának eszméje mellett tört pálcát, kapcsolattörténeti vonatko
zásban mégis sokat tett a szerb irodalom, főleg az európai viszonylatban is nagyra 
értékelt népköltészet népszerűsítésének az érdekében: fordításokat, irodalomtör
téneti értekezéseket közölt, de az éppen ügyeletes színireferens a kétévenként 
vendégszereplő Szerb Nemzeti Színház előadásait is figyelemmel kísérte.

A magyar kultúra első számú hordozói Zomborban a színház, a Történelmi 
Társulat, valamint a 19/20. század fordulóján létesült Szabad Lyceum voltak. Az 
első kettő létrejötte felett főleg a Bácska bábáskodott, míg a Lyceum megalakítá
sát elsősorban a Zombor és Vidéke szorgalmazta.

Az első zombori hetilap már idézett szerkesztői vezércikke Radics György 
tollából a többi között felvetette egy „állandó színügyegylet” megalakításának 
a gondolatát is, „mely általánosítaná megyénkben a színészetet s a színházat, 
melyről mindenki tudja, hogy míg legnemesebb élvezetet nyújt, addig hazafiúi 
felkészültséget ápol, míg művelődésre serkent, s erkölcsre tanít, addig a nemzeti 
nyelvet és a költészetet terjeszti” (Bácska, 1878, 1. sz.).

Ez utóbbi követelmény a nemzetiségek lakta területeken egyben fontos kul- 
túrmissziós feladat felvállalását jelentette, amennyiben a magyar színházi élet
nek olyan vonzerőt tulajdonított, amely hathatósan szolgálhatja a magyarosodás 
ügyét ezekben a térségekben. Mint az elkövetkező évtizedekben megjelentetett, 
a színház szerepével kapcsolatos írások többsége bizonyítja, az egységes magyar 
nemzet eszméjének favorizálása elmaradhatatlan szempontja volt minden olyan 
helyzetfelmérésnek, amely a magyarság kultúrájának fölényét igyekezett igazolni.



Radics elsősorban a magyar színügy rendezésére gondolt, amikor egy színügy- 
egylet megalakításában gondolkodott. Erre utal a „hazafiúi felkészültség”, vala
mint a „nemzeti nyelv” emlegetése, s ez annál inkább meglepő, mert éppen ő volt 
egyike azoknak, akik előszeretettel fordítottak a délszláv népek irodalmából, s a 
jobb megértést segítve irodalomtörténeti tanulmányokat, dolgozatokat is közölt 
ebből a tárgykörből mind a Bácskában, mind a gimnáziumi Értesítőben. Mindez 
pedig arról tesz tanúbizonyságot, hogy a napi, önös érdekeket kiszolgáló politika 
miképpen szeplősíti/szeplősítette meg a legőszintébb szándékot is, amikor két 
nép kapcsolatának alakulásáról, egymás megértésének elősegítéséről van szó.

Mind a szerb, mind a magyar polgárság körében elég hamar lelt népszerű
ségre egy folyamatos színházi kultúra kialakításának a gondolata. Természetesen 
mindegyik a maga érdekeit tartotta szem előtt, s megoldásokat igyekezett talál
ni a realizálásra. Mindenekelőtt egy színházépület megépítése látszott célszerű
nek, ugyanis az biztosíthatott volna Thália papjainak és papnőinek olyan otthont, 
amelyben a színjátszás a küldetésének megfelelő, hozzá illő és méltó keretet kap
hatott, s a folyamatosság zálogát is jelenthette volna.

A helybeli Magyar Olvasókör erre vonatkozóan az 1879. április 6-án megtar
tott közgyűlésen tett konkrét javaslatot, de az is megállapíttatott, hogy „ha csupán 
a magyar olvasókör veszi kezébe az ügyet, akkor a Zomborban fennforgó nem
zetiségi viszonyoknál fogva az ügy kivihetetlen lesz, mert a többi olvasókörök 
fájlalván mellőztetésöket, nem fogják azt pártolni” (Bácska, 1879, 16. sz.).

E hír közzétételétől kezdve a Bácska rendszeresen tájékoztatta olvasóit a szín- 
házépítés ügyének folyamatáról. Először egy ún. Színészi Választmány alakult az 
Olvasókör és a Citaonica képviselőiből, majd egy részvénytársaságot hoztak létre 
1879. május 4-én az építkezés anyagi bázisának megteremtése céljából (Káich, 
1975, 12.). Ezt követte az Alapszabályok meghozatala, melynek legfontosabb, 6. 
paragrafusa értelmében: „A színház épület a részvénytársaság igazgatósága által 
évenként ... egy-egy jó színtársulatnak bérbe fog adatni, és pedig akként hogy 
évenként október l.-jétől jövő évi március végéig terjedő téli idényre az igazga
tóság a színházat és tartozékait csak is egy magyar, a következő ily téli idényre 
pedig csak is egy szerb színtársulatnak adhatja bérbe, ha azonban bérbe vevőül 
nem jelentkeznék oly nyelvű társulat, melynek sorrendje következik, az esetben 
más nyelvű színtársulatnak adandó a helység bérbe” (Bácska, 1979, 18. sz.).

Tény, hogy a helybeli magyar és szerb polgárságnak elsősorban anyagi össze
fogása nélkül nem épülhetett volna fel Thália otthona, mely mind a mai napig az 
ország egyik legszebb színházi épülete. Az összefogás szükségességének felisme
rése íratta Pártod Gyulával a következőket: „A társadalmi élet egészséges fejlő
dését tapasztalhatjuk ott, hol ... a közcélok elérése a felébredt közszellem szülte 
áldozatkészség által biztosíttatik. [...] Zombor város derék polgársága vallás és 
nemzetiség különbsége nélkül már többször fényes jelét adta áldozatkészségé
nek” (Bácska, 1797, 28. sz.).

A Részvénytársaság megalakításától számított három éven belül felépült a vá
rosi színház. A hetilap az építkezés folyamatát is végigkísérte az alapkőletételtől 
-  1882. május 10. - , az 1882. december 25-i ünnepi megnyitó körülményeinek



és bonyodalmainak az ismertetéséig. Az eredeti tervtől eltérően -  egy magyar és 
egy szerb egyfelvonásos bemutatása, egy szerb és egy magyar dalárda közremű
ködése, szerb-magyar feliratú plakátok -, a megnyitót Sághy Zsigmond és Dobó 
Sándor társulatára bízták az illetékesek. A társulat a Rang és mód című három 
felvonásos színmüvet készítette el az alkalomra. Mindössze a helybeli koszorús 
költőnek, Dömötör Pálnak dr. Margalits Ede által elszavalt ódája utalt arra, hogy 
a szerb és a magyar polgárság összefogásának eredményeként épült fel a város 
színháza (Káich, 1975, 13-15.).

Az elkövetkezőkben a Bácska és a Zombor és Vidéke foglalkozott színház
ügyekkel, nevezetesen a Részvénytársaság további ténykedésével, feloszlatásá
nak körülményeivel és az épület 1887-ben történt átvételével, ugyanis a jelzett 
év májusától a színház ügye minisztériumi jóváhagyással átkerült a Városi Ta
nács hatáskörébe. A továbbiakban a két hetilap elsősorban tudósításokat közölt 
a vendégszereplő társulatokról, referensei a bemutatott előadásokat értékelték, 
ilyen módon megvetették a kialakuló helybeli színházi kritikaírás alapjait, de 
rendszeresen tájékoztattak a Délvidéki Színiszövetkezet megalakítására irányuló 
törekvésekről is, valamint ismertették a vendégszereplő társulatok anyagi támo
gatására vonatkozó elképzeléseket.

A nyolcvanas évek eleje, úgy tűnik, kedvező körülményeket mondhatott a ma
gáénak, legalábbis Bács-Bodrog vármegye központjában, ahol a színház mellett 
még egy kiemelkedő jelentőségű kultúrintézményt, a Történelmi Társulatot hoz
ták létre azok, akik helytörténettel foglalkoztak a vármegye területén. A Társulat 
életrevalóságát bizonyítandó meg kell jegyeznünk: szellemi öröksége, értékeinek 
kisugárzása oly mértékű volt, hogy a Jugoszláv Királyság belső viszonyainak ren
dezése után az első világháborút követően, Zomborban 1936-ban újraalakították 
a Társulatot (Káich, 1975, kapcsolattörténet, 53.).

A Történelmi Társulat létrehozásának gondolata különösen 1872 után, a Te- 
mesvárott megalakított Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Múzeum-Tár
sulat példájának hatására, egyre erőteljesebben foglalkoztatta a vármegye terü
letén tevékenykedő értelmiségieket, kik között számos általános iskolai tanító, 
középiskolai tanár, pap, kántor, közigazgatási tisztségviselő stb. volt. A megőrzött 
levéltári adatokból arra lehet következtetni, hogy egy ilyen jellegű kultúrintéz
mény létrehozásának a gondolatával már a 19. század hatvanas éveiben is már 
többen foglalkoztak (Káich, 1980, 6. és 99.). Újabb lendületet az 1878. esztendő 
hozott. A Bácskában július 7-én megjelent programadó vezércikk Radics tollából 
a közeljövőben létesítendő művelődési egyesületek között első helyen említette 
egy történelmi társulat megalakításának szükségességét. Az ehhez nélkülözhe
tetlen szellemi feltételek meglétét bizonyítandó Dudás Ödön segédjegyző saját 
kiadásában Pacséron megindította a Bács-Bodroghot „a helytörténelem, népis
meret, statisztika és régészet köréből (Káich, 1980, 6.). Ez idő tájt „Szabadka sz. 
kir. város törvényhatósága f. évi január 24-én 515/4 szám alatt hozott” rendelete 
alapján nyilvános pályázatot hirdettek a város monográfiájának elkészítése céljá
ból (Káich, 1980, 8.).



A közművelődési tevékenységek pénzelése mind a vármegye, mind a szabad 
királyi városok, mezővárosok szintjén nagyon nehezen talált magának utat a tör
vényhatóságok évi költségvetésében, ugyanis „ a tudományra és a művészetre 
nem szívesen áldoztak, azt inkább »magánügynek tekintették«, lévén hogy abból 
közvetlenül érzékelhető nyereség” nem származott (Káich, 1980, 8.). A szabadkai 
monográfia megírására tett felhívás viszont már a közösségnek nemcsak erkölcsi, 
hanem anyagi támogatását is feltételezte, tehát ilyen értelemben úttörő jellegű 
volt.

A Történelmi Társulat megalakításának eszméje mellé a vármegye legjele
sebbjei sorakoztak fel: Iványi István, Dudás Ödön, Steltzer Frigyes kiszácsi evan
gélikus lelkész, Fridrik Tamás adai tanító, Franki István, az Újvidék című hetilap 
szerkesztője, dr. Margalits Ede főgimnáziumi tanár és mások. A Bácskán kívül 
több, a vármegye területén kiadott közlöny, pl. A Bács-Bodrogh, a Szabadkai El
lenőr, az Újvidék nemritkán közölt írásokat, melyek egy történelmi társulat meg
alakítására vonatkozó elképzeléseket rögzítettek, s említést tettek egy múzeum 
szervezésének, valamint egy szakfolyóirat kiadásának fontosságáról is.

A vármegye székhelyének sajtóorgánuma 1881 -tői kezdődően mind több hely- 
történeti cikket közölt, főleg Dudás Ödön, Steltzer Frigyes, Iványi István és Do- 
noszlovits Vilmos tollából (Káich, 1980, 10.). A nevezettek ugyanakkor minden 
alkalmat megragadtak annak érdekében, hogy egy történelmi társulat alakítására 
vonatkozó elképzeléseiket ismertessék, népszerűsítsék. Mindez természetesen 
kevésnek bizonyult a realizáció tekintetében, de amikor a hivatalos szervek, ne
vezetesen az alispán, majd a főispán és a királyi tanfelügyelő is behatóbban kez
dett foglalkozni az üggyel, a konkrét intézkedések is kezdetüket vehették. Marga
lits Ede 1882. augusztus 29-én jelentette meg a Bácska 36. számában a „felhívás 
egy Bács-Bodrogh megyei történelmi társulat alakítása érdekében” című cikkét, 
amelyből arról értesülhettek az olvasók, hogy Schmausz Endre alispán értekez
letet hívott egybe, melyen Iványi Istvánon kívül Czirfusz Ferenc királyi tan- 
felügyelő, Fejér Gyula apátplébános, dr. Molnár István Lajos, dr. Margalits Ede 
gimnáziumi tanárok és Radics György, a zombori főgimnázium igazgatója vet
tek részt. Az említettek, mint a szervezőbizottság tagjai, Margalitsot bízták meg 
egy felhívás megszerkesztésével az alakítandó társulat érdekében. A felhívást a 
Bácskában tették közzé, de közölte azt a többi sajtóorgánum is a megyében. A 
felhívásban többek között az állt, hogy az egyéni kezdeményezések többé már 
nem biztosíthatják a szellemi élet, a kulturális haladás hathatósabb előremenete- 
lét, a műveltség általánosabbá, tömegesebbé tételét, továbbá, hogy a gazdasági 
feltételek ebben az időben már adva vannak egy igényesebb művelődési folya
mat megindításának alapjaként, de azt is megjegyezte a szerző, hogy az anyagi 
javak bősége „materialisztikus elposványosodás”-hoz vezet (Káich, 1980, 12.), a 
szellemiek viszont lehetővé teszik, hogy az ember felemelkedjék „azon eszményi 
magaslatra, a melyen az embernek állnia kell, hogy ne csak névleg, de tényleg a 
teremtés remeke legyen” (Bácska, 1882, 36. sz.).

A gazdasági felemelkedés terén a megye sokat tett a 19. század utolsó negye
dében, a szellemi javak létrehozásával viszont adós maradt. Itt az ideje annak,



állította Margalits, hogy a népesebb közművelődést szolgáló egyesületek alakí
tására irányuljon a figyelem, azok közül is a legcélszerűbb lenne egy történelmi 
társulat megszervezése. Erre adottak a feltételek, hiszen a szórványos és tervsze
rűtlen helytörténeti kutatásokat ideje lenne ebben a térségben is egy megbízható, 
a rendszeres kutatói munkát biztosító fedél alá hozni.

A felhívás közzétételét aláírási ívek szétküldése követte, s ezeket 177 értelmi
ségi írta alá.

A Bácska a továbbiakban is nagy teret adott a társulat alakításával kapcsolatos 
hozzászólásoknak. A megyei hírlapokkal együtt jelentette meg a megfogalmazott 
alapszabály-tervezetet, melyet ugyancsak Margalits Ede készített a szervezőbi
zottság megbízásából, s az újverbászi Kármán József vonatkozó észrevételei is 
helyet kaptak a hetilap hasábjain (Bácska, 1883, 15. sz.).

A Történelmi Társulat alakuló ülése 1883. május 11-én volt (Bácska, 1883, 
19. sz.), míg az Alapszabályokat 1884 elején hagyták jóvá (Bácska, 1884, 38. 
sz.). A jóváhagyott alapszabályokat a Bácska és több megyei közérdekű politikai 
közlöny is nyilvánosságra hozta, miközben számos népszerűsítő cikk adta hírül 
az érdeklődőknek azt, hogy pártfogók és támogatók jelentkezését várja a Társulat, 
hiszen „a szellemi mozgalom és tudományos törekvés terén” sok tennivaló akad 
abból a célból, hogy a vármegye „reputációja” helyreállítható legyen (Bácska, 
1884, 24. sz.).

A Bácskában jelent meg, ugyancsak Margalits Ede tollából, egy múzeum 
megalakítását propagáló felhívás (Bácska, 1884, 52. sz.). Ennek eredményeként 
1884 folyamán jelentős számú adományra tett szert a Társulat, s az így létrehozott 
gyűjtemény alapozta meg a múzeumi tevékenységet. A gyűjtemények első őre 
Bieber Gyula volt (Káich, 1880, 53.).

A társulati évkönyvek megjelenése 1885-től kezdődően folyamatos publiká
lást biztosított a szakdolgozatok, értekezések, tanulmányok, okiratközlések szá
mára éppúgy, mint a szerteágazó társulati élet számbevételére, rögzítésére. Ettől 
függetlenül mindkét helybeli közlöny, a Bácska meg a Zombor és Vidéke, alka
lomszerűen továbbra is foglalkozott a Társulatra vonatkozó hírek közlésével. A 
megyei monográfia megírásának szükségességéről, elkészítésének módozatairól 
az Évkönyvekben megjelentetett írások mellett főleg a Bácskában értekeztek, s 
az erre vonatkozó első indítvány ismételten dr. Margalits Ede tollából, már 1884. 
december 23-án napvilágot látott Bácsmegye monográphiája címmel. A követ
kező évben Dudás Gyula értekezett többször is erről a kérdéskörről. Thim Jó
zsef pedig annak módozatait fejtegette, hogy Miként írass ék meg Bács-Bodrogh 
megye monográfiája. Pozsonyi Béla konkrét javaslatait az Utasítás a községek 
monográfiájának megírásához című vezércikkben ismertette (Bácska, 1884, 104. 
sz., 1885, 8., 16., 64. számok).

A Társulat belső életére vonatkozó írások többsége -  lévén az Évkönyv tit
kári jelentéseivel azonos - ,  a helybeli lapokban közzétett vonatkozó tudósítások 
száma jelentős mértékben megfogyatkozott 1885-től kezdődően. Inkább híreket 
találunk azzal kapcsolatban, hol tartanak felolvasó üléseket a működő tagok, mi
kor lesz évadfelmérő értekezlet, mit tartalmaznak a titkári jelentések, milyen új



felfedezések birtokába jutott egy-egy aktív történetkutató, milyen régészeti lele
tek kerültek a múzeumba egy-egy ásatás eredményeként, hol végeznek és kik, 
ásatásokat stb.

Mind a Bácskának tehát, mind pedig a Zombor és Vidékének meghatározó sze
repe volt a Társulat megalakítására való törekvésekben, és a népszerűsítő írások
kal jelentős mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy az elgondolásokat végül is a 
megvalósítás kövesse.

A líceumszerű előadások megszervezésére Zomborban a Bácska és a Zombor 
és Vidéke tanúsága szerint a 19. század utolsó évében, 1899-ben került sor. A kez
deményező dr. Duchon János gyakorló orvos volt, aki a jelzett év szeptemberében 
fordult a Polgári Kaszinó választmányához azzal a javaslattal, hogy a budapesti 
Szabad Líceum mintájára tartsanak vasárnaponként ingyenes felolvasásokat az 
érdeklődő polgárság számára az irodalom, a művészetek, valamint a hasznos tud
nivalók tárgyköréből. A Bácska folyó évi 78. száma már arról számolt be, hogy 
a városháza nagytermében megalakították a Lyceumot, az első előadás pedig no
vember 12-én hangzott el. Az előadó az akkor éppen Zomborban élő Gozsdu Elek 
volt, aki a művészi ízlésirányokról értekezett nagyszámú hallgatóság előtt.

A kezdeti nagy érdeklődésre való tekintettel Duchon a Zombor és Vidékében 
elmélkedett arról, hogy miért fontosak a líceumi előadások. Elöljáróban röviden 
vázolta a szabad lyceum történetét Angliában és Budapesten, majd megállapítot
ta: „Mi a kik ismerjük hazánk társadalmi viszonyait, tudjuk jól, hogy milyen ne
héz a politika, vallás, nemzetiség előítélet, születés, rang stb. által annyira szétta
golt társadalmunkat egységes akcióba vinni: [...] minden olyan törekvés, a mely 
a mesterségesen emelt válaszfalak ledöntésére irányul, kétszeresen megérdemli 
a figyelmet”. A tudomány terjesztésének feladata mellett Magyarországon „talán 
még jelentősebb azon hatása a Szabad Líceumnak, melyet tőle társadalmi téren 
várunk és remélünk” (Zombor és Vidéke, 1899, 80. sz.).

A Bácska 1901. évi 11. számából arról értesülhettek az olvasók, hogy: „A Sza
bad Lyceum eddigi működése nagyban hozzájárult a város kulturális fejlődésének 
öregbítéséhez és sok szellemi élvezetet nyújtott városunk közönségének, hogy 
arra valóban büszke, mert széles e hazában eddig egy városban sem produkálták, 
mint Zomborban a Szabad Lyceum”, s figyelembe véve, hogy „ez a derék vállal
kozás máris iskolát teremtett, ... [továbbá] jeléül annak, hogy közönségünkben 
teljesen megvan az érzés a nemesebb élvezetek iránt”, 1901. február 18-án meg
alakították a Szabad Lyceumi Egyesületet. Időközben meghozták az alapszabá
lyokat is, beterjesztették a belügyminisztériumhoz, a jóváhagyás 1902-ben meg is 
történt. „Csekély évi díj lefizetése mellett mindenki beléphet”-ett az Egyesületbe. 
Az elnök Gozsdu Elek lett (Bácska, 1901, 16. sz.).

Fontos újításra került sor 1903 folyamán, amennyiben tanfolyamok megszer
vezését látták elő. Az indítványtevő Bárczi Iván volt, aki a Zombor és Vidéke 
1902. évi 90. számában tette közzé Jótékonyság című tudósítását arra vonatko
zóan, hogy a Lyceum kurzust akar indítani a felnőttek számára gyakorlati köny
velésből, gyorsírásból és gyakorlati számtanból. A tanfolyam 30 órából állana, és 
akik azt sikeresen elvégzik, bizonyítványt kapnak.



A tanfolyamok megszervezéséhez 1903 folyamán kezdtek hozzá. Az érdeklő
dők számára a felsőkereskedelmi iskola tanárai hetenként tartottak előadásokat 
este nyolcórai kezdettel. Erről a Bácska 1903. évi 3. száma tudósított: „Váro
sunk ezen egyesülete az elsők közé tartozik az országban, mely tanfolyamainak 
hallgatói részére a megtartott vizsgához képest bizonyítványokat állít ki”. Ilyen 
összefüggésben a zombori líceumi tevékenység a realizálást illetően a nyugati 
népművelés bizonyos formáival tartott rokonságot. A líceumi előadások, vala
mint a tanfolyamok nagy népszerűségre tettek szert.

Gozsdu Elek zombori tartózkodásának idején, 1905 novemberéig, számos ne
ves fővárosi vendég lépett közönség elé, de ő maga is gyakran tartott figyelmet 
érdemlő és közönséget vonzó előadásokat. Egyike ezeknek több előadóval a Rus- 
kin-sorozat volt 1903 és 1904 között.

Mindkét helybeli közlöny tág teret biztosított a líceumi előadások, valamint a 
megszervezett tanfolyamok ismertetésének. Gyakran közölték az elhangzott előa
dások szövegeit, általában a Tárca rovatban. Ilyen volt a nemzetiségi kérdésről 
tartott előadás is, melyet Jászi Oszkár tartott 19911. április 2-án, s melynek szö
vegét a Bácska közölte a 24. számában.

Több elismerő hangvételű cikk is jelezte, milyen fontos szerepet tulajdoní
tottak a líceumi tevékenységnek. A Bácska 1907-ben és 1908-ban néhány be
számolót szentelt a líceumi tevékenység ismertetésének, melyek vezérgondolata 
a közönség és az egyesület között kialakult viszony volt. Egyesek véleménye 
elmarasztaló volt, amikor a közönség hozzáállásáról volt szó, mások az előadások 
kivitelezését okolták a tapasztalható érdektelenség miatt. Véleményük szerint a 
pusztán ismeretközlő felolvasások kevésbé vonzották a hallgatóságot, mint azok, 
melyeket képvetítéssel, zenével, esetleg szavalatokkal is illusztráltak. Mindez azt 
bizonyítja, hogy Gozsdu távozása után -  aki budapesti, néha külföldi vendégek 
felléptét is megszervezte, lásd Thomann István, Kiss József, Pékár Gyula -, nehe
zebb volt olyan előadókra szert tenni, akiknek jelenléte felcsigázta volna a helybe
li polgárság érdeklődését. Erre vonatkozóan Kabos Mártonnak Zombori leveléből 
idéznénk, melyet a Bácska tett közzé 1909-ben a 6. számban. A levélíró Gozsdu 
jól bevált gyakorlatát ismertette, mint líceumi előadások sikerének előfeltételét: 
„ő úgy rendelkezett, hogy Latinovics tanácsos úr szobájában vagy egytucat széket 
tartsanak mintegy dugaszban, hogy ezeket közvetlenül az előadás kezdete előtt, 
az ő külön jó ismerősei részére az első sor elé helyezzék. [...] Amióta nincsenek 
rezervált székek, elmaradt a közönségnek társadalmian előkelőbb része, és erre 
a helyett, hogy a szent egyenlőség nevében dagadozott volna a mi polgári-pol
gárnői önérzetünk, egyszerűen el-elmaradoznak a mi asszonykáink is, mert oda, 
ahova az előkelőbbek nem járnak, csak nem mehetnek el a mi demokratikusnak 
csúfolt, de valójában szörnyen arisztokráciás allűrökkel megáldott feleségeink”.

A színház, a Történelmi Társulat és a Lyceum tevékenységének összefüggé
sében tehát elmondhatjuk, hogy a helybeli sajtónak, nevezetesen a Bácskának 
és a Zombor és Vidékének meghatározó szerepe volt nemcsak a kezdeményezés 
és beindítás, de a tevékenységgel kapcsolatos folyamatokról való tájékoztatás 
viszonylatában is, mint ahogyan a megújulásra vonatkozó észrevételek, konkrét



javaslatok közhírré tételét is a nevezett sajtóorgánumok tették lehetővé. Zombor, 
valamint Bács-Bodrog vármegye 1867 és 1920 közötti művelődési élete folyama
tainak felmérése, ismertetése, értékelése nem végezhető el a nélkül, hogy fella
poznánk a Bácska és a Zombor és Vidéke oldalait.
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JEGYZETEK AZ IPAROS DALÁRDÁK 
TÖRTÉNETÉHEZ

Fónagy Zoltán Modernizáció és polgárosodás 1849-1914 című munkájában 
az egyesületek alapításának és működtetésének egyik fénykorát a történelmi Ma
gyarországon a kiegyezést követő évekre teszi. Megállapítja, hogy ,,[a]z egyesü
let valóban a társadalom polgárosulásának egyik legfontosabb eszköze, az egyleti 
élet fejlettsége pedig az adott társadalmi egység polgárosodottságának fokmérője 
lett a dualizmus korában” (Fónagy, 2001, 204.). Ezzel kapcsolatban „tömegjelen- 
ség”-ről beszél, s ez nem volt másképpen az egykori Bács-Bodrog vármegyében 
sem, ahol nemcsak a három szabad királyi városban létesültek a különböző tár
saskörök, hanem a mezővárosokban meg a nagyobb településeken is.

Kezdetben önsegélyező szervezeteket, jótékony egyleteket alapítottak, majd 
pedig gazdasági egyesületeket, ipar- és kereskedő társaságokat, s természetesen 
közművelődési polgári köröket, melyek között olvasóköröket, kaszinókat, irodal
mi asztaltársaságokat, dalárdákat találhatunk. A célkitűzések megfogalmazásában 
kulcsfontosságú szerepet kapott az érdekvédelem meg az önképzés, illetve a mű
velődés, de az igényes szórakozás és társasági időtöltés feltételeinek a megterem
tése is.

Az ipartestületek és ipartársulatok nagyszámú jelenléte a 19. század utolsó 
harmadában a céhek megszűnésével is kapcsolatba hozható. Az 1872-ben meg
hozott első ipartörvényt követően kiemelt helyet kapott az ipartársulatok felál
lítása. A folyamatra kedvezően hatott a megfelelő jogi szabályozás is, mely az 
alakítandó egyletek „nyelvét és az állami felügyeletet minimumra” csökkentette 
(Kósa, 1998, 296.).

Ugyancsak Kósa László állapítja meg az Életmód és mentalitás című szakdol
gozatában, hogy a gazdasági egyletek csoportjában az ipartársulatok száma volt 
a legnagyobb: „1878-ig 1247 jött létre az 1872. évi ipartörvénnyel feloszlatott 
mintegy 3500 céh helyett” (Kósa, 1998, 296.).

Az első világháború befejezésével a történelmi Magyarország területének je 
lentős hányadát Csehszlovákiához, Ukrajnához, Romániához és az SzHSz Ki
rálysághoz csatolták. Ettől kezdve a Jugoszláv Királyság kötelékébe tartozott az 
egykori Bács- Bodrog vármegye területe is, az itt élő magyarság pedig államal
kotó népből kisebbségi státuszba kényszerült. „Az impériumváltást követő első 
években az új hatalom leplezetlen terrorisztikus kisebbségpolitikát folytatott, 
amely ugyan a későbbi években némileg enyhült, de alapvető iránya nem vál
tozott” (Csorba, 1999, 5.). Ezért volt szükség egy olyan érdekvédelmi szerve
ződésre, amely mind politikai, mind kulturális értelemben képes volt „a válto
zott viszonyokba illeszkedve” átvenni „a nemzetfenntartó szerep felelősségteljes 
munkáját” (Draskóczy, 2011, 232.).



Az 1922-ben létrejött Magyar Párt kisebbségvédelmi programmal lépett a 
nyilvánosság elé. Nagy szükség volt erre, hiszen az új állam módszeresen lehe- 
tetlenítette el a kisebbségi érdekek érvényesítését, mind az anyanyelvű oktatást, 
nyelvhasználatot, mind pedig a különböző művelődési szervezetek munkáját ille
tően. Az illetékes szervek pl. többszöri kérelem ellenére sem tették lehetővé egy 
hivatásos magyar színház megalapítását.

Az anyanyelvű művelődési igények kielégítésére vonatkozóan lényeges fel
adatok hárultak a különböző egyletekre, társulásokra, azokra is, amelyek még a 
19. század utolsó harmadában létesültek, s azokra is, melyeknek működését az új 
körülmények közepette is sikerült biztosítani. Műkedvelő egyesületekről van szó, 
melyekre látszólag -  pl. megnevezésükben -  a sokféleség volt jellemző, de ezek 
a népkörök, olvasókörök, legényegyletek, dalárdák, sportegyesületek, jótékony 
célú társulatok, szabadidős egyesületek stb. a célkitűzések megfogalmazásában 
a nemzeti fennmaradást elősegítő munkálkodást helyezték tevékenységük közép
pontjába.

Draskóczy Ede a háborút követő évtizedeket a hősi műkedvelés korának ne
vezte Kisebbség és erkölcsiség című írásában, melyet a zombori magyar kultúr
palota ülésén olvasott fel 1940-ben. Az elkövetkezőkre nézve lényegre tapintóan 
fogalmazta meg azokat a feladatokat, feladatköröket, melyeknek elvégzése azért 
volt létkérdés, „hogy az egymás után felnövő nemzedék oly nevelést és képzettsé
get kaphasson, mely lehetővé teszi a kisebbségi életműködés sokkal tökéletesebb 
fokát” (Uő, 2011,238.).

A műkedvelés nemzetfenntartó munkája az iparos dalárdák és az ipartestületek 
viszonylatában semmiben sem különbözött egymástól. A szakmai és érdekvé
delmi szerveződés közművelődési célkitűzései mindenekelőtt a magyarságtudat 
életben tartására korlátozódtak a kóruséneklés meg a színpadi produkciók révén. 
Hivatásos színház nem lévén, minden magyar közösség igyekezett saját amatőr
színjátszást létrehozni, mert a térség magyarsága fontosnak tartotta a több mint 
száz éves színházi hagyományának életben tartását.

A dalkultúra viszonylatában az egymás megmérettetésére nemcsak a vendég- 
szereplések adtak okot, de az évenként megszervezett vajdasági dalversenyek is. 
Az iparos dalárdái magyar kóruséneklés több esetben a szerb dalegyletek vendé
geként is megmutatkozhatott.

A nemzeti színjátszás, mint a magyar nyelv és irodalom, illetve a magyar kul
túra kulcsfontosságú összetevője meghatározó szerephez jutott az iparos dalárdák 
tevékenykedésében is. A kor átlagembere számára a magyarságtudat hordozója a 
már régen idejétmúlt, műdaloktól hemzsegő népszínmű lett, tekintettel arra, hogy 
ez a műfaj úgy élt a köztudatban, mint valódi magyar színpadi zsáner. Színpadra 
állítása sem volt körülményes, hiszen a majd egy évszázad alatt kialakult sablo
nokra épült, s ez a tény minden szempontból kielégítette a műkedvelés szűkre 
szabott életterét, lévén hogy az érzelmi kötődés felülírta nemcsak a szakmai, de 
még a szellemi elvárásokat is.

Az iparos dalárdák szívesen bocsátkoztak olyan énekalapú színpadi kalandok
ba, amelyek elsősorban a népszínművek világát elevenítették meg a világot jelen



tő deszkákon. A Vereshajú, a Falu rossza, a Sárga csikó, a Cigány, de a kortárs 
szerző, Cziráky Imre Muskátlija is közkedvelt darabja volt az iparos egyesületek 
műkedvelőinek.

A 19. század utolsó harmadában már működött iparos dalárdák közül az első 
világháború befejezése után az 1877-ben alapított zombori Magyar Iparos Da
lárda rögtön, 1919-ben újrakezdte tevékenységét Tantner Ottó elnök és Szántó 
Károly karmester vezetésével. A kóruséneklés mellett minden évben egy-egy 
színpadi produkció kivitelezésére is sor került. A darabválasztás nem szorítkozott 
csupán a népszínművekre, hiszen az előadott művek között a színpadra állítás 
szempontjából igényesebbek is megtalálhatók: Érettségi, Mágnás Miska, A Nosz- 
ty fiú esete Tóth Marival, Marica grófnő stb.

Ez az Iparos Dalárda szervezte meg az első „vojvodinai dalverseny”-t is 1927- 
ben, megalapozva ezzel a magyar dalárdák éves találkozóit Szabadkán, Óbecsén, 
Kúlán, Nagykikindán, Apatinban és Újvidéken.

Ugyancsak a világháború előtt alakult meg Óbecsén a Katolikus Iparos Le
gényegylet, melynek működése 1918 után vált igazán jelenőssé, Petrányi Ferenc 
apátplébánosnak köszönve. Az amatőrszínjátszás terén a népszínművek mellett 
a műsorrendben a magyar drámairodalom néhány jobb sorsra érdemes alkotása 
is helyet kapott: pl. Szigeti József Rang és mód című színműve, Molnár Ferenc 
klasszikus vígjátéka, A doktor úr, illetve a Szibill nagyoperett. Nagy sikere volt 
a Jairus lánya című vallásos tárgyú színműnek, melyet tizenkétszer adtak elő. A 
darab utolsó előadása szabadtéri produkció lett, melyen Budánovics Lajos püs
pök is megjelent.

A topolyai Iparoskör és Dalárda 1924 márciusában kezdte meg működését. A 
két egylet társulásával megalakult új csoportosulás célkitűzései között első he
lyen állt a magyar dal, valamint a magyar nyelv ápolása, de a népművelést is 
fontosnak tartották az illetékesek. Gyakoriak voltak a felolvasások. Dr. Hadzsy 
János, de Tilger Mihály nevét is megtalálhatjuk az előadók között. Az igényesebb 
színpadi produkciók sem hiányoztak az egyesület aktivitásából. A kabarék és nép
színművek mellett bemutatták pl. a Mesék az írógépről című darabot, az operettek 
közül pedig a Mágnás Miskát, illetve a Három a kislányt is.

A két világháború közötti közművelődési törekvéseknek adott otthont pl. a 
szenttamási Ipartestület, mely egy nagyteremmel, s abban egy tágas színpaddal 
is rendelkezett. A helybeli egyesületek közül a Szent Cecília Egyházi Énekkar, 
valamint az Önkéntes Tűzoltótestület használhatta a nevezett helyiségeket, meg 
a helybeli Katolikus Nőegylet, mely gyermekdarabok előadásával örvendeztette 
meg a magyar társadalom legkisebbjeit.

Magyarkanizsa Iparos Olvasóköre pl. gazdag könyvtárral rendelkezett, mely
ben sok szakkönyv és szépirodalmi alkotás állt az érdeklődők rendelkezésére. Az 
ifjúság szellemi nevelését igen fontosnak tartották, s ebben természetszerűleg a 
műkedvelői előadásoknak is jutott hely. Működésük helyszíne 1932-től kezdve 
az Iparos Otthon épülete lett. Az egyesület nagyon sokat köszönhetett Deutsch 
Károly nagyiparosnak, aki odaadóan és önzetlenül támogatott minden kulturális 
megmozdulást a Tisza-parti városban.



Adán az iparosság egyesületét Iparos Olvasókörnek nevezték. A könyvtár 
bővítésére itt is nagy hangsúlyt fektettek, népművelés céljából szabadegyetemi 
előadásokat tartottak, s magától értetődően a műkedvelő színjátszás is nagy meg
becsülésnek örvendett. Zwick Rezső gyógyszerész, mint az Olvasókör igazgatója 
kitűnő érzékkel gyűjtötte maga köré a műkedvelőket, gondot fordított oktatásuk
ra és nevelésükre is annak érdekében, hogy minél színvonalasabbak lehessenek 
a színpadi produkciók. Darabválasztás tekintetében is ügyelt a minőségre. Az ő 
rendezésében mutatták be többek között a Vasgyáros című színmüvet, A doktor úr 
és a Gyurkovics lányok című vígjátékot, a népszínművek közül pedig Szigligeti 
Ede klasszikusnak számító darabját, a Cigányt

Az iparos dalárdákat, olvasóköröket, kereskedő egyleteket megtalálhatjuk 
majd minden bácskai, de bánáti helységben is a két világháború között. Tevé
kenységük mind-mind arra irányult, hogy a kisebbségi létbe kényszerült magyar
ság létfontosságú és felelősségteljes nemzetmegőrző feladatának tegyenek eleget. 
A látszólag szakmai és érdekvédelmi szerveződésű iparos egyesületek mindegyi
ke első helyen vállalta fel a közművelődési célok realizálását, eszközül használva 
fel a kóruséneklést, az amatőrszínjátszást, a könyvtárszervezést és sok esetben a 
népművelő előadások folyamatos kivitelezését is.

Nagy lett a felelőssége annak a kisszámú értelmiséginek, aki nem hagyta el 
szülőföldjét az impériumváltás után, hiszen egy majdhogynem teljesen gyökérte- 
lenné lett nemzetrészt kellett újra életképessé tenni. Mindez az egyéni ambíciók 
háttérbe szorítását tette szükségessé, vagy ahogyan Draskóczy fogalmazott, „a 
pompát ígérő rügyből gyökérré kellett változnunk” (Uő, 2011, 235.). Az itt ma
radottak sikeres átképzésétől függött az, hogy vajon milyen mértékben valósul
hatnak meg a nemzet fenntartására irányuló törekvések. Orvosokból politikusok 
lettek, ügyvédekből irodalmárok, tanítókból társadalmi szervezők, mérnökökből 
közigazgatási szakértők, gyógyszerészekből színpadi rendezők, egyszerű polgá
rokból, iparosokból, kereskedőkből amatőr színészek stb.

Városaink, falvaink egykori gazdasági életének hordozói, ami alatt a 19. szá
zadi iparos céheket értem, melyek a 19/20. század fordulójára immár nemcsak 
szakmai és érdekvédelmi társulások voltak, hanem a közművelődés területén is 
eredményes volt a munkájuk, a két világháború között kisebbségi létbe hanyatlott 
magyarság nemzetmegtartó pilléreiként is meghatározó szerepet vállaltak fel, és 
társadalmi életünkben ilyen értelemben is ki kell jelölni a helyüket.
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SZÉLJEGYZETEK A TANÍTÓKÉPZÉS 
TÖRTÉNETÉHEZ A BÁCSKÁBAN

Amikor 2006. december 1-én az Újvidéki Tudományegyetem 14. karaként 
Szabadkán megnyitotta kapuit a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, akkor 
gyakorlatilag egy több mint kétszáz éves hagyomány bizonyította életrevalósá
gát, hiszen az 1777-ben meghozott Ratio Educationis értelmében -  a rendelet 
az Osztrák Birodalom magyarországi tartományainak állami szintű oktatásügyét 
igyekezett szabályozni - , az akkori Bács vármegye az elsők között tett lépéseket 
arra vonatkozóan, hogy az életbe léptetett előírásoknak megfelelően rendezze a 
megyében élők elemi iskolai oktatását.

Az 18. század első negyedében történt tervszerű telepítések, melyek a török 
időkben elnéptelenedett déli országrészek benépesítésére irányultak, egy olyan 
multietnikus térség kialakítását valósították meg, mely az elkövetkező időkre néz
ve is meghatározta a mai Vajdaság demográfiai felépítését. Magyarok, szerbek, 
dalmaták -  katolikus szlávok - , németek, rutének, szlovákok, románok érkeztek 
a Monarchia egész területéről, de franciák, spanyolok is jöttek, hogy szerencsét 
próbáljanak a Bánság mocsarakban gazdag területén. Nem csoda, hogy nagy ré
szük igen hamar feladta a harcot a viszontagságokban bővelkedő környezettel, s 
ma már csak néhány családnév emlékeztet bennünket egykori jelenlétükre.

Az első iskolákat természetesen az egyházközségek hozták létre. Nagyon tar
ka képet mutattak ezek az oktatási létesítmények. A legszámosabbak a katolikus 
meg a pravoszláv egyház által működtetett iskolák voltak. Az oktatás minősége 
-  ha egyáltalán beszélhetünk minden esetben minőségről -  szintén nagyon kü
lönbözött egymástól. A közzétett Ratio Educationis, mely az anyanyelven történő 
kötelező elemi iskolai oktatást szorgalmazta, úgy tűnik, megfelelt a demográfi
ailag igen változatos képet mutató régióban élők elvárásainak, ha a legkisebbek 
okításának módjáról volt szó. Erre abból a tényből is lehet következtetni, hogy 
a vármegyei vezetőség a Ratio életbelépését követően, az 1777. november 10- 
én, Újvidéken megtartott megyegyűlésen hirdette ki az iskolareformra vonatkozó 
rendelkezéseket, és arról is határozott, hogy az elhanyagolt oktatásügy nehéz
ségeinek a megoldására vonatkozóan megteszik a szükséges lépéseket. Jelesül, 
tekintettel az itt élő többség nemzeti és vallási hovatartozására, a tanítók képzését 
két helyen fogják megszervezni. A katolikus tanítóképzést Szabadka, míg a szer- 
bet -  ortodox -  a vármegye székhelye, Zombor vállalta fel.

Az elemi iskolák rendszeres működtetésére vonatkozóan a szakemberek kép
zését tehát mielőbb meg kellett oldani. Köztudott ugyanis, hogy az egyházak által 
fenntartott iskolákban is hiányos volt a tanítók képzettsége. Az igazi probléma 
elsősorban az állami iskolákban jelentkezett, amelyeknek tanítói között kántorok, 
obsitos katonák, az első osztályt esetleg befejezett gimnáziumi tanulók, netán ki



csapott vagy vándordiákok voltak, de az is megesett, hogy ími-olvasni alig tudó 
mesteremberek is tanítóskodásra adták a fejüket. Jól jellemzi a korabeli állapo
tokat Pálinkás József 1969-ben közzé adott szabadkai iskolatörténete, mely egy 
1770/71-ben végzett tanügyi összeírásból idéz. Nevezetesen: „Legnehezebb eb
ben az iskolai munkában a tanítók hiányos tudása és sokféle elfoglaltsága”. Ezt 
a megállapítást kővetően konkretizálja az előfordult visszásságokat. „A tanítók 
olyan munkákat is elvégeztek, amit mi ma el sem képzelhetünk. Rendszerint a 
tanító végezte a faluban a jegyzői teendőket is”. A kettő fogalma -  ludimagister -  
tanító/jegyző annyira összenőtt, hogy a falu népe az iskolamester alatt elsősorban 
a jegyzőt értette. „E mellett a tanító kántor, karmester, énekkarvezető, harangozó, 
végrehajtó, levélhordó, kocsmai muzsikus, Budán pl. a tanítót bízta meg a város 
a toronyóra karbantartásával és mindennapi felhúzásával” (Pálinkás, III. 28:10.).

Az egyház gyakran alkalmazott a városi, illetve falusi iskolákban világi tanító
kat, akiket a templomszolgák kategóriájába soroltak. így volt ez Szabadkán is. A 
szabadkai plébánia 1773-ban meghozott működési szabályzata e pontban a temp
lomszolgák között említi az akkori fiú- és leányiskola két tanítóját. Lényegében 
tehát a világi tanítók is az egyház alárendeltjei voltak. A Mária Terézia uralkodása 
alatt szorgalmazott, az egész birodalmat érintő iskolareformok a kor kihívásaira 
igyekeztek választ adni. A felvilágosodás és a mechanika százada többé nem en
gedhette meg magának azt, hogy az alattvalók, mint a gazdasági élet hordozói, 
ne részesüljenek megfelelő képzésben. A hat és tizenkét év közötti gyermekek 
kötelező oktatására vonatkozó előírások realizálása tehát szakképzett tanítókat 
feltételezett. Ezért döntöttek a Bács megyeiek is úgy, hogy egyfelől megszervezik 
az ún. normaiskolákat, másfelől pedig hat hónapos tanítói tanfolyamokat indíta
nak a pravoszlávok, illetve a katolikusok számára.

A 18. század utolsó harmadában a mai Bácska területén kilencven elemi iskola 
működött, ebből 41 volt a pravoszláv. A Bánságban a szerb iskolákon kívül nagy 
volt a száma a német iskoláknak is. A reformok bevezetése három császárilag jó 
váhagyott iskolaszervezési okirat alkalmazásával történt. Nevezetesen, irányadó 
volt: 1) az Allgemeine Schulordnung für die deutsche Normal, Haupt und Trivial
schulen ... 1774-ből, mely az osztrák iskolák átszervezését látta elő; 2) a Temesi 
Bánság provinciális része pravoszláv triviális kis iskoláinak iskolai szabályzata 
1776-ból; 3) Ratio Educationis 1777-ből, mely a magyar kisdiákok kötelező ok
tatásával kapcsolatos tudnivalókat tartalmazta.

A tanítóképzés korai kezdetei

Az egykori Bács vármegyében tehát a tanítóképzés két központjának a meg
választásában a vallás és a nemzeti hovatartozás -  nyelv -  játszott meghatározó 
szerepet. A többségében szerbek lakta Zombor és környéke ezért lett a szerb taní
tóképzés központja, míg a katolikus többségű Szabadkának -  dalmaták, magya
rok, németek -  a katolikus tanítóképzés jutott.

Itt mondjuk el azt is, hogy a szerb nyelvű tanítóképzést illetően a folytonosság 
a jellemző, amennyiben az 1778-tól a mai napig, megszakítás nélkül realizáló
dott, méghozzá Zomborban. Egy rövid szünet 1811-ben következett be, amikor



Szentendrére tették át a szerb tanítók képzésének intézményét, de 1816-ban már 
újra a megyeszékhelyen találjuk a szerb tanintézetet.

A tanítói pályára készülők általában november 1-től április 15-ig hallgatták a 
különböző kurzusok előadásait. Tekintettel a már meglévő tanítók alulképzettsé
gére, számukra nyári továbbképzést szerveztek április 15. és augusztus 20. kö
zött. Az első szabadkai tanítóképző tanfolyamot 1778 novemberében Hofbauer 
Jakab és Böck Ferenc szakképzett tanítók indították útjára az ún. Budai Tanterv 
alapján. Hozzájuk csatlakozott 1779-ben Novotnik Ferenc, „akit a magisztrátus 
egyéb teendői mellett a normában a zenei neveléssel is megbízott” (Káich, 2008, 
52.).

Ha azt gondolnánk netán, hogy a különböző vonatkozó határozatok életbe
léptetésével rövid időn belül javulást lehetett tapasztalni az oktatás terén, akkor 
csalódást kell okoznunk. Ismerünk pl. egy 1786. augusztus 26-án Szabadkán kelt 
német nyelvű jelentést, mely a helybeli iskola állapotát méri fel, s mely igen ked
vezőtlen körülményeket rögzít. „A helybeli iskolák -  olvashatjuk a többi között
-  a városházával egybeépült földszintes házban vannak négy tanteremben elhe
lyezve, de nagyon siralmas állapotban, egyik osztálynak sincsen padlója, s így a 
sok járástól és söpréstől egész gödrök képződtek már a talajban. Még szomorúbb 
az első osztály helyzete, amelyet csak egy féllábnyi vastag közfal választ el a 
városi lóistállótól. A szegény kisfiúk a bódító és fejfájást okozó bűzben és a ko
csisok éktelen káromkodásai mellett nem tanulhatnak nyugodtan...” (a fordítást 
idézi Káich, 2008, 56.).

Hát ennyit a korai kezdetekről!

A középfokú tanítóképzés

A középfokú, két évig tartó tanítóképzés, melyet az egri püspök hívott élet
re 1828-ban, nem oldotta meg országos szinten a tanítóhiány problémáját, így a 
helyi jellegű tanfolyamokra továbbra is szükség volt. Nem volt másképpen ez a 
Bácskában sem. A zombori szerb tanítóképzés saját úton haladt. Háromszor öt 
hónapos képzést kaptak a leendő tanítók egészen 1815-ig, majd pedig az 1871/72. 
iskolaévvel bezárólag két évre emelték a tanulmányi időt (ApKa^nje Bapal)aHHH 
/1998/: CoMŐopcKa ynHTejbCKa niKOJia, Hh: AjiMaHax/KajieH/tap 1998, 73.).

Szabadka, szükség szerint, továbbra is fenntartotta a hat hónapos tanfolyamo
kat, s ez nyomon követhető egészen 1843-ig. Az 1842. október 26-án meghozott 
királyi rendelet, amely öt római katolikus tanítóképző intézet felállítását látta elő
-  Pest, Szeged, Miskolc, Érsekújvár, Nagykanizsa -  immár szükségtelenné tette 
Szabadkán az időnkénti tanfolyamokat, tekintettel a Tisza-parti város közelségé
re.

A folyamatos magyar tanítóképzés intézményét 1871. november 25-én nyi
tották meg Szabadkán. A kiegyezést követően meghozott népoktatási törvény 
(1868), mely a 6-12 évesek tankötelezettségét írta elő a városi és falusi kisisko
lák esetében, a hatosztályos képzést tűzte ki célul. Mindez meg a nők helyzetében 
bekövetkezendő/bekövetkezett változások -  a nők munkába állásának lehetősége



illetve a magasabb szintre emelendő népművelés igénye a minőséges tanító- 
képzés függvényeként fogalmazódott meg. Külön paragrafus rendelkezett a taní- 
tóképezdékről (81-105§), valamint a tanítónő képezdékről is (106-115§). A már 
meglévő felekezeti egyházi tanítóképzők mellett húsz állami tanító és tíz állami 
tanítónő képezde alapításával kívánták megoldani a hatékony népneveléssel kap
csolatos feladatokat. Ilyen körülmények között került sor, másodikként az ország
ban, a szabadkai tanítónő képezde megnyitására. Nagy a valószínűsége annak, 
hogy a hely megválasztásában szerepet játszott a térség multietnikus jellege, meg 
természetesen a katolikus magyar nyelvű tanítóképzés hagyománya. Politikai 
szempontból az sem volt mellékes, hogy mindössze 55 kilométerre, a vármegye 
központjában, Zomborban, egy jól működő, idestova száz éves tradícióval ren
delkező, felekezeti alapítású szerb tanítóképző működött. A nagyon is összetett 
társadalmi, gazdasági és politikai helyzet tehát -  pl. az 1867 után felerősödő ma- 
gyarosítási törekvések -, mindenképpen hatással lehettek a hely kiválasztására.

Az Eötvös József nevével fémjelzett törvény a három éves tanítóképzést is 
bevezette, lévén hogy az illetékesek elégedetlenek voltak a kétéves képzés ered
ményeivel. A zombori szerb tanítóképző az 1869/70-es tanévben vezette be a 
három-, később, a törvénymódosítást követően pedig az 1892/93-as tanévben a 
négyéves kötelező oktatást. Itt említjük meg azt is, hogy szervezésbeli változá
sokra is sor került, amennyiben az 1896/97. tanévben különválasztották a fiú- és 
leányosztályokat. „1903-ban e különválasztás következményeként a tantestület 
is megoszlott, végül pedig 1910-ben formálisan is szétvált a Szerb Tanítóképző: 
Tanítóképzőre (Srpska narodna uciteljska skola) és Tanítónőképzőre (Srpska na- 
rodna uciteljicka skola)” (Káich, 2006, 103.).

Az első tíz évet a szabadkai állami tanítónő képezde életében az alapozás éve
inek tekinthetjük. Munkája nem volt zavartalan, nehezen tudta elfogadtatni ma
gát, hiszen egy kifejezetten katolikus környezetben kellett helytállnia, egy olyan 
légkörben, amely nem kedvelte az állami alapítású tanintézményeket, lévén hogy 
„az állami iskolák bevezetésével évszázados jogait látta veszélyeztetve az ifjúság 
nevelésében”(Pálinkás,1969, május 9, 20.).

A képző zárt jellegű oktatási intézmény volt, amennyiben „[a] tanulókat jól 
felszerelt, az iskolával egybekötött intézetben helyezték el. A diákok nagy része 
állami segélyben is részesült a magaviselet és a tanulmányi előmenetel függvé
nyeként. Voltak teljes fizetéssel, fél-, negyed fizetéssel és ingyenesen bennlakó 
tanulók” (Pálinkás, ua.).

Újabb változást jelentett az is, hogy 1881 januárjában minisztériumi külön ren
delettel bevezették az ún. előkészítő osztályt, ami előzménye volt a négyéves taní
tóképzésnek. Ez idő tájt oldották meg, többek között, a testnevelés kérdését is egy 
modem tornaterem kialakításával, és bevezették a kötelező tornafelszerelést is.

A város művelődési életében szintén meghatározó szerepe volt a tanintézet
nek. Nyilvános év végi vizsgákat tartottak. A szavalatok, az egyéni zenei pro
dukciók, meg az intézet énekkarának fellépése nagy közkedveltségnek örvendtek 
a lakosság körében. A tehetséges diákok a városi szervezésű rendezvényeken is 
felléptek. A színházban diákelőadásokon tapsolhattak a növendékek, s eljártak



a hangversenyekre is. A 19. század végére elkészült az új iskolaépület is, mely 
minden szempontból esélyt biztosított a teljesség igényeinek megfelelő, korszerű 
tanítóképzésre. Ugyancsak a 19. század kilencvenes éveinek elejétől kezdve a 
nemzetiségi tanulóknak módjában állt az is, hogy anyanyelvükön szerezzék meg 
a tanítói oklevelet. Évente négy-öt diák élt is ezzel a lehetőséggel. A háború előtti 
években a szerb nyelv fakultatív oktatásának kérdése is megoldódott.

A diákok az országos rendezvényeken is képviseltették magukat. Különösen a 
kézimunka-kiállításokon jeleskedtek. Számos díjban, elismerésben részesültek, 
ügyességüket, rátermettségüket bizonyítandó.

A szabadkai tanítónőképző az első világháború kitöréséig rangos helyet vívott 
ki magának a történelmi Magyarországon. A háborús körülmények, sajnos, ennek 
a tanintézetnek a fejlődésében is visszaesést jelentettek, annál is inkább, mert 
épületének nagy részét hadicélokra -  kórház -  foglalták le egészen a befejezésig.

A Szerb-Horvát-Szlovén Királyság korszakában, tehát a két világháború kö
zött a folyamatos magyar tanítóképzés ellehetetlenült, mindazoknak a törvénybe 
iktatott, nemzeti kisebbségek jogait megcsorbító rendelkezéseknek következmé
nyeként, melyeket a húszas években hoztak, s melyek között volt pl. az ún. 
névelemzésre vonatkozó előírás. Ennek értelmében minden -ity, -its, -ics, 
-ich-re végződő vezetéknevű diáknak automatikusan szerb osztályba kellett be
iratkoznia, függetlenül attól, hogy beszélte-e az állam nyelvét vagy sem. Az ál
lamosítás után egyébként a tanítóképző „mint vegyes tanítóképző folytatta mun
káját. ... Tanári karát sem vette át az új rezsim. Szervezetileg is megváltozott. 
A nagy tanítóhiányra való tekintettel ideiglenesen, 1924—25-ig a tanítás idejét 
három évre csökkentette a vallás- és közoktatásügyi minisztérium” (Pálinkás, 
1969. jún. 20., 10.). A tanítás nyelve a szerb volt az újonnan beiratkozottak szá
mára. Az előző, magyar generáció tanulóinak legtöbbje, nem lévén különben sem 
szabadkai, Szegeden, Kalocsán vagy másutt folytatta tanulmányait. Továbbra is 
zárt jellegű intézményként működött, immár külön leány-, illetve fiúintemátussal. 
Közben Újvidéken is nyitottak tanítóképzőt, de amikor 1929-ben a súlyos anyagi 
helyzetre való hivatkozással a törvény értelmében be kellett csukni egyet a Vajda
ság területén lévők közül, akkor a szabadkaira esett a választás.

A második világháború alatt, 1941-ben, tizenkét év után újra megnyitotta 
kapuit a tanintézet, méghozzá mint líceum-tanítóképző, melyre kétéves tanítói 
akadémia épült. Az akadémiai képzést a háború idején egy évre csökkentették. 
Lényegében egy ötéves tanítóképzésről beszélhetünk. Szabadkán az 1941/42-es 
tanévben nyílt első osztály, de az ismert körülmények miatt azok, akik beiratkoz
tak, nem fejezhették be tanulmányaikat.

A háború éveiben újraindított oktatás jelentősége abban áll, hogy a világé
gést követően a már Szabadkán útjára bocsátott tanítóképzés zavartalanul tovább 
folytathatta munkáját. A szocializmus útjára lépett Jugoszláviában az oktatásügy 
megszervezése és realizálása elsődleges feladatnak számított. A nagy tanítóhiány
ra való tekintettel a gyorsított kiképzés révén igyekeztek a jelentkező problémákat 
orvosolni. A szocialista társadalom kiépítésének munkájában olyan felelősségtel
jes hozzáállású tanítókra volt szükség, akik „a nép és a népi állam támogatóivá”



válhattak. A szabadkai tanítóképző feladata, többek között az lett, hogy a testvé
riség-egység szellemében álljon a népnevelés szolgálatába. „Falai között helyet 
biztosított a magyar és a szláv ajkú ifjúságnak tanulmányaik saját anyanyelvükön 
való folytatására. ... öt magyar és öt szerbhorvát tannyelvű tagozatot nyitottak 
meg” (Pálinkás, 1969. aug. 29., 12.).

A magyar és a szerbhorvát tagozatot 1948-ban különválasztották. Az utóbbi az 
1952/53-as tanévben megszűnt. A négyéves képzést az ötéves váltotta fel. A sza
badkai magyar tannyelvű tanítóképző 1953/54-ben az elsők között vállalta fel az 
új oktatási formát. Hamarosan újabb változás történt, amennyiben az 1957/58-az 
tanévben a két magyar tagozat mellett egy szerbhorvátot is megnyitottak.

Akadémiai képzés

A hetvenes évek elejét is változások kísérték. Az átszervezés eredményeként 
az ötévest egy kétéves akadémiai képzés zárta. Ez tette lehetővé egyébként azt is, 
hogy a gimnáziumot végzett tanulók, amennyiben a tanítói diploma megszerzése 
mellett döntöttek, beiratkozhattak a kétéves főiskolára.

A pedagógiai akadémia megalakulása 1973-ban viszont az általános iskolák
ban tanító tanárok képzését vállalta fel, azaz az ún. előadói státusz megszerzésére 
adott lehetőséget. A szabadkai kétéves pedagógiai akadémia hallgatói tanulmá
nyaik befejezése révén olyan oklevelet szerezhettek, mely feljogosította őket 
arra, hogy az általános iskola felső négy osztályában magyar nyelvet és irodal
mat, magyart, mint kömyezetnyelvet, valamint fizikát, kémiát vagy matematikát 
taníthassanak.

A magyar nyelvű egyetemi szintű tanítóképzés

Az egyetemi szintű tanítóképzést a Szerb Népköztársaság képviselőházában 
meghozott rendelkezések értelmében az 1993/94-es tanévben vezették be. Egye
temi karokat alapítottak Zomborban, Belgrádban, Jagodinán, Vranjéban, Uzi- 
ceben és Prizrenben, Szabadkán viszont nem, állítván hogy az ottani főiskolán 
tanító tanárok képesítése nem felel meg a követelményeknek. Valamelyest enyhí
teni óhajtván a magyar tanítóképzés ügye elrendezésének kérdésében, a zombori 
egyetemi karon egy év múlva lehetővé tették egy magyar tagozat megnyitását. Az 
1994/95-ös tanévben mindössze hét hallgató iratkozott be az első évfolyamra. A 
tantárgyak nagy részét, kivéve a magyar nyelvet, irodalmat, zenét és matematikát, 
szerb nyelven hallgatták az egyetemre iratkozott magyar diákok. A módszertanok 
tantárgyainak elméleti és gyakorlati oktatása magyar nyelven történt.

A magyar nyelvű egyetemi szintű tanítóképzés kérdéskörének megoldására 
több mint tíz évet kellett várni. Először Zomborból Szabadkára tették át a fiókin
tézményként működtetett magyar tanítóképzést, ami óriási hallgatói létszámnö
veléshez vezetett -  hét-tíz hallgató helyett 40/50. Egyre több tantárgyat hallgat
hattak a diákok anyanyelvükön, miközben a vajdasági magyar politikusok azon 
fáradoztak, hogy a magyar tanítók képzése végül is megfelelő körülmények kö



zött, lehetőleg egy önálló intézmény keretein belül nyerjen végleges megoldást. 
A végeredményt a 2006/2007-es iskolaév hozta meg, amikor az Újvidéki Tudo
mányegyetem 14. karaként 2006. december 1-én Újvidéken bíróság is bejegyezte 
a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kart. Ettől kezdve az oktatás kizá
rólag magyar nyelven történt/történik és az egyetemi szintű magyar tanítóképzés 
helyzetét megoldottnak lehet tekinteni.
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SAINT-SIMON ÉS A SAVOYAI CSALÁD

Nemzeti és európai dimenziók

Ma eléggé gyakran találkozunk azzal a jelenséggel, hogy pl. egy színházi előa
dás alapjául a rendező vagy a dramaturg, illetve mindazok, akik a produkcióban 
majd részt vesznek, nem egy már megírt színdarabot választanak abból a célból, 
hogy mondanivalójukat egy színházi előadás formájában osszák meg a közönség
gel, hanem megelégszenek azzal, hogy egy bármilyen műfajt művelő, számukra 
valamilyen oknál fogva releváns író neve köré társítsák mindazt, amit közölni 
szándékoznak a nézőkkel. A név egy sajátságos, egyedi törvényszerűségeknek 
engedelmeskedő, azt érvényesítő életművet jelent, ám a látott produkcióban ez 
csak ritkán tükröződik vissza. A színpadon látottaknak általában semmi köze 
sincs ahhoz a szerzőhöz, akinek a műve alapján, úgymond, készült az előadás.

E nem szokványos bevezető után szeretném elmondani, hogy e dolgozat ugyan 
Saint-Simon, Savoyai Jenő, meg a zentai csata okán íródik, de mindezt csupán 
eszköznek tekintem arra vonatkozóan, hogy nézeteimet a globalizációról, iden
titáskeresésről, magyarság- és európai tudatról elmondjam. A két név helyett itt 
szerepelhetne, mondjuk Hunyadi János, Kapisztrán János és Dugovics Titusz, 
vagy II. Rákóczi Ferenc és Saint-Simon neve, illetve Daniele Barbarónak, a ve
lencei köztársaság londoni nagykövetének a neve, aki La Pena néven tragédiát 
írt János király özvegyéről, Izabelláról, amelyben pontos tárgyi ismereteiről tett 
tanúbizonyságot a mű szereplőivel kapcsolatban, lásd Fráter Györgyöt, Werbőczy 
Istvánt és Török Bálintot. De az I. Erzsébet királynő megbízásából Magyaror
szágot beutazó Sir Phillipp Sidney angol költőről is szólhatnék e dolgozat okán.

Értekezésem kiindulópontja tehát a zentai csata, Savoyai Jenő és a nagy francia 
emlékiratíró, Saint-Simon herceg, aki a Napkirály udvarába volt bejáratos mint
egy másfél évtizeden át, s miután nem tartozott XIV. Lajos kitüntetett kegyeltjei 
közé, mellőzéséért úgy vett magának elégtételt, hogy kaján szemmel megfigyelt 
kortársairól szókimondóan, némelykor már-már kegyetlen rosszindulattal rán
totta le a leplet szigorúan titkos emlékirataiban. Fényes rangja és hercegi címe 
ellenére sohasem adatott meg neki az a lehetőség, hogy államférfiúi minőségben 
vegyen részt a francia politikában, így azután a versailles-i udvar nyüzsgő, tarka 
világáról adott számot az utókornak, méghozzá olyan szemléletes és találó, igaz, 
némelykor elfogult módon is, hogy a koronatanúnak kijáró tisztelettel közeled
tek életművéhez mindazok a francia írók, történészek, akik a későbbi korokban, 
vonatkozó műveik megírása során legfőbb kútforrásként kezelték a páratlan gaz
dagsággal ábrázolt kis és nagy horderejű eseményeket, a teljes mértékben és jel
lemzően megnyilvánuló emberi viselkedésmódokat, és főleg: „a jobbnál jobb, 
remekbe vésett arcképek egész galériáját, ezer és ezer oldalakon át” (Saint-Si
mon, 1970, 5.). Az általa feltérképezett korrajz tartalmi és minőségi lényegét il
letően nem fogja érvényét veszíteni mindaddig, amíg az abszolút hatalom, a fék



telen uralomvágy iránti emberi éhség nem csillapul, hiszen az „érdekből született 
meggyőződésének a forrása, bármely korban -  s ez ma sincs másképpen -  éppen 
erre az alapszituációra vezethető vissza.

Az Emlékiratok életszerűsége, gesztusokkal, színekkel való telítettsége, va
lamint, ahogyan Nietzsche Stendhalról szólva megállapította, a „lélekábrázolás 
gyönyöre”, mint a francia szellem egyik legjellegzetesebb erénye, Saint-Simon 
herceg alkotásában is hatványozottan tetten érhető, s Réz Pál szerint pontosan ez 
a sajátosság teszi századokon át nagyszerű olvasmánnyá a művet.

Számunkra, Kárpát-medencei magyarok számára, mindenekelőtt a II. Rákóczi 
Ferencre, továbbá a Savoyai Jenőre és családjára vonatkozó fejezetek lehetnek fi
gyelemre méltóak. A Rákóczi-portré terjedelmesre sikeredett, mert mint Saint-Si
mon megjegyezte: „A magyarországi elégedetlenek hőn szeretett vezére igencsak 
megérdemel/t/ egy kis kitérést” (Saint-Simon, 1970, 304.). Gyakorlatilag a Rákó
czi Zsigmonddal kezdődő és a Zrínyieket is érintő családtörténet eseménygazdag 
leírását olvashatjuk az Emlékiratokban. Arányos, szép termetű, nemes arcvoná- 
sú, ugyanakkor tiszteletet parancsoló, nem túlságosan magas férfinak írja le a 
herceg a fejedelmet, aki „rendkívül becsületes, egyenes, igaz lelkű s végtelenül 
bátor ember volt, szerfölött istenfélő jám borságát... nem fitogtatta... . [t]itokban 
sokat adott a szegényeknek... [njagyon jó és igen szeretetreméltó ember volt” 
(Saint-Simon, 1970, 312.). Szinte rácsodálkozunk Rákóczinak ennyire pozitív jel
legű bemutatására, hiszen „az emlékiratok legtöbb történetét a gúny, megvetés, 
gyűlölet cserzőanyaga itatja át” (Réz, 1970,26.).

Ha nem is a gyűlölet, de a megvetés, sőt a kipellengérezés szándéka minden
képpen jellemzője azoknak a részeknek, melyeknek középpontjában „a híres-ne
vezetes Jenő herceg” családja áll. Hogy Soissons grófné, azaz Mazarin bíboros 
unokahúga és Eugéne-Maurice de Savoie-Carignan Soissons grófjának neje, il
letve Savoyai Jenő (1663-1736) anyja miért halt meg 1708-ban „teljes elhagya- 
tottságban, nagy szegénységben és az emberek megvetésétől sújtva ... Bruxelles- 
ben”, s miért vesztette el „még híres-nevezetes fia, Jenő herceg becsülését” is, 
részletesen meséli el az emlékirat.

A francia udvarból kétszer is eltávolított, méregkeverés hírében álló grófné 
viselt dolgairól szóló részekben a valóság kegyetlensége nyilvánul meg a maga 
teljességében, a komor történetek számát szaporítva. Ezek ismeretében most már 
nem csodálkozunk azon, hogy az eredetileg egyházi pályára szánt Francois-Eugé- 
ne de Savoie-Carignan miért vesztette el XIV. Lajos kegyeit. Nemcsak arról lehe
tett szó tehát, hogy az alacsony termetű herceg a hadvezéri pályát szerette volna 
betölteni, míg a király erre alkalmatlannak tartotta, s ilyen jellegű szolgálatait 
nem kívánta igénybe venni, hanem arról is, hogy 1680. II. 22-én égették el a 
Piacé de Gréve-en azt a nép által Voisin-nek nevezett, méregkeverésért és bo
szorkányságért elítélt hölgyet, akinek bűnügyeibe, állítólag, Soissons grófné is 
belekeveredett, minek utána immár véglegesen száműzték a királyság területéről.

Savoya hercegét mindenesetre 1683-ban Bécs második ostrománál találjuk, lé
vén hogy a császári csapatokhoz csatlakozva az osztrák uralkodó szolgálatát vál
lalta fel. Hadvezéri pályája valóban bámulatra méltó, abszolút sikertörténet, mert



mint a császári csapatok legtehetségesebb hadvezére, hathatósan járult hozzá a 
törökök végleges kiűzéséhez a birodalom területéről, hiszen főparancsnokként 
minden releváns ütközetben ott találjuk: Budánál (1686), éppúgy, mint Zentánál 
(1697), illetve Péterváradnál (1716) és Belgrádnál (1717). A sors iróniáját látjuk 
abban is, hogy az osztrák-francia örökösödési háborúban, melyet a spanyol trón 
megszerzéséért vívtak, végső soron Ausztria érdekeiért küzdött, s ott volt a rastat- 
ti békekötésnél is 1714-ben. XIV. Lajos nem fogadta el a szolgálatait, de viszont 
tanácsadója lett három másik császárnak, nevezetesen I. Lipótnak, I. Józsefnek és 
IV. Károlynak.

Művészet- és tudománypártoló emberként is ismertté tette a nevét. Közeli kap
csolatban állt Leibnitz-cel, Montesquieu-vel és Voltaire-rel, s az osztrák barokk 
egyik legcsodálatosabb építészeti remekét, a Belvedere-t is neki köszönhetjük, 
hiszen ő alkalmazta a hadimémök Johann Lukas von Hildebrandtot (1668-1745) 
abból a célból, hogy felépüljön a ráckevei s bécsi kastélya, s természetesen a 
csodálatos kilátást biztosító már említett nyári palota. Térségünk így nemcsak a 
győztes csaták okán vonult be az európai történelembe, hanem annak a Márvány
teremben megfestett mennyezetfreskónak okán is, melyet Martino Altomonte 
(1657-1745) festett meg, s mely gyakorlatilag az 1716. esztendei péterváradi 
győztes csatának állít emléket, ugyanis, többek között, egy hőst (Jenő herceget) 
ábrázol, akinek Mercurius isten küldötte visz hírt arról, hogy egy kitüntetés letéte
ményese lesz. így történik tehát utalás arra, miszerint XI. Kelemen pápa a győztes 
hadvezérnek egy megszentelt kalpagot és kardot küldött.

Ennyi a történet, amit el szerettem volna mondani azért, hogy ezeknek az ese
ményeknek összefüggésében szóljak a globalizációról, a kistérségi hovatartozás 
kérdéseiről, a magyarságtudatról és arról, ami immár reális, mindenre kiterjedő 
kihívásként magasodik a fejünk fölé azokban a viszonylatokban, amelyeket úgy 
élünk meg, mint megfellebbezhetetlen, elkerülhetetlen realitást, mindegy hogy az 
egyes emberről, kisebb-nagyobb etnikai és vallási közösségekről, ha úgy tetszik 
egy-egy nemzetről van-e szó. Mindez pedig különösen és fájdalmasan érinti a kis 
létszámban élő európai nemzeteket, mint amilyen a magyar is, s természetesen, 
csak sokkal hatványozottabban, a nemzeti kisebbségként nevezett kollektívákat is.

Az identitástudat -  lett légyen az nemzeti, vallási vagy egyéb -  keresése, fel
ismerése, megőrzése ma a leggyakoribb enigmák közé tartozik mind az európai, 
mind a nemzeti, mind pedig a kisebbségi kontextusban. A technikai fejlődés, a 
műszaki csodák révén az egész világ az egyesülés útjára lépett, azon haladva egy
re inkább egységben látni és láttatni kellene magát. A felaprózottság, a részekre 
osztottság, tagoltság immár a 20. század, azaz a múlt egyre nehezebben hordoz
ható csökevényévé válik, viszont az eltömegesedésbe, az eldologiasodásba -  lásd 
a pénz hatalmát -  süllyedt emberi tudat olyan állapotba került, amikor nem képes 
a technikai/műszaki fejlődés eredményei által lehetővé vált kihívásoknak megfe
lelni. A feltarthatatlan globalizáció, amely ennek a műszaki fejlődésnek egyenes 
következményeként mutatkozik meg, nem illik bele a nemzetfüggő, vallásfüggő 
önazonosságot kifejezésre juttató koordinátarendszerbe, s így válik a teljes elbi
zonytalanodás melegágyává. Ebben az összefüggésben nem lehet a nemzetmeg



tartó erőt csak önmagunkon keresztül, az egészből, az egységből kiszakítottan ki
bontakoztatni, lévén hogy többé már nem a „minden egész eltörött” korszakában 
élünk. Meg kell tehát találnunk azokat a fogódzókat, amelyek lehetővé teszik az 
újonnan kialakult viszonyok közepette is azt, hogy békésen megférjenek egymás 
mellett azok az egymást lényegében nem kizáró, hanem összetartozó kategóriák, 
melyek az egyes embert éppúgy, mint a kisközösségekhez tartozót, illetve az egy 
nemzethez tartozót képesek nem egymás ellen fordítani, hanem a sajátosságokat, 
a specifikumokat megvédve, egy magasabb szinten, egységben a globálissal mű
ködtetni azt.

Az európai jelleget felvállaló út esetünkben pl. nem azt kell, hogy okvetlenül 
jelentse, miszerint közben lemondunk mindarról, ami -  függetlenül attól, hogy 
anyaországi vagy ún. kisebbségi mivoltában közelítjük-e meg a kérdést - ,  tehát 
ami a magyarságtudatot kifejezésre juttatja. Az európai jelleg felvállalása ugyan
is gazdagodást jelent, minőségi -  nem pedig formális -  változást, változtatást, 
amelyben döntő szerepe van az olyan múltbéli események újrafelfedezésének s 
ezzel együtt újraértelmezésének is, amelyek az európai népek viszonylatában egy 
szélesebb értelemben vett egységes közösséghez való tartozást generálnak.

Amikor vajdasági magyar kultúráról beszélünk, akkor azt nem tehetjük meg a 
nélkül, hogy közben ne utaljunk az egyetemes magyar, a kelet-közép-európai, il
letve az európai összefüggésekre, hiszen ezek ismerete nélkül nem állíthatjuk ma
gunkról azt, hogy ismeretekkel rendelkezünk művelődési életünket illetően. Ha 
nincsen a győztes zentai csata, melyet a francia származású osztrák főparancsnok, 
Savoyai Jenő vitt győzelemre igencsak soknemzetű seregével, nincs 18. századi 
újratelepítés a Vajdaságban, legalábbis nincs abban a formában és minőségben, 
mely a mi őseinknek, elődeinknek ezt a vidéket adta lakhelyül, otthonul, végső 
soron szülőföldünkül, s nem valószínű az sem, hogy mi vajdasági magyarok meg 
tudnánk mutatni ebben a térségben közvetlen elődeink sírját. Szabad királyi ren
dezett tanácsú városainkról, mezővárosainkról s egyéb jellegű településeinkről, 
az azokban realizált művelődési folyamatokról, a más népekkel való együttélé
sünk negatív és pozitív tapasztalatairól sem adhatnánk ma itt számot. Az itt meg
valósított életminőség genezisében egyként munkálkodnak azok az életnedvek, 
melyek a történelmi/művelődéstörténeti folyamatokba beágyazottan a magyar
ság, az itt élő többi nemzetiség, végső soron tehát az európaiság jegyeit viselik 
magukon. Az osztrák császári csapatok francia származású fővezére tehát éppoly 
történelmi örökségünk, mint a Velencéből hozzánk érkezett Gellért püspök, vagy 
a Nápolyból származó Anjou királyaink, Luxemburgi Zsigmond, s a bizonytalan 
eredetű Hunyadiak, II. Rákóczi Ferenc vagy Kossuth Lajos, Garibaldi, Kiss Jenő 
meg Schweidel József és Damjanich János -  s hagy ne soroljam tovább. Vala
mennyiük cselekedetei mélyen benne munkálkodnak abban a megfoghatatlan és 
kifejezhetetlen lényegmeghatározó minőségben, amelyből magyarságtudatunk 
építkezik. Az összefüggések felismerése és elfogadása, az erre vonatkozó tudni
valók elsajátítása s tudatvilágunkba építése adhatja meg mindannyiunk számára 
azt a megnyugtató választ, hogy miképpen lehet az egyetemes emberi, európai és 
a sajátságos nemzeti értékeket egységbeállítottan realizálni akképpen, hogy ne



szenvedjen csorbát, s ne szoruljon a perifériára mindaz, aminek eddig identitás
meghatározó szerepe volt számunkra.

A 21. század immár a komplex kutatási módszert részesíti előnyben, a részekre 
tagoltság vizsgálatának helyére az egész tanulmányozása lépett, s a kérdés felte
vése az elkövetkezőkben nem az egymás ellen fordítást előnyben részesítő vagy
vagy, ahogyan Jankovics Marcell is állítja, hanem az akár-akár, mely a több 
szempontú megközelítés, kutatás és elemzés távlatai felé tárja ki a tudományos 
szakterületek összefüggései okán az újrafelfedezés, az újraértelmezés és újraér
tékelés kapuit. Csak ezzel a követelménnyel összhangban tevékenykedve kap
hatunk relatíve megnyugtató válaszokat az eddig megválaszolhatatlannak tűnő 
kérdésekre, mint ahogyan az eddigi gyakorlattól eltérően, egységben kell látni és 
láttatni az egyes ember, egy kisebb-nagyobb közösség, egy nemzet helyét és sze
repét az egyetemes emberi viszonylatában. Nobel-díjas tudósaink egytől egyig 
hitelt érdemlően bizonyítják azt, hogy ez lehetséges: megvalósítható az egység az 
egyetemes emberi és a nemzeti síkján, hiszen hazájuktól távol, de egyként szol
gálták az egyetemes emberiség, s azon belül a magyarság érdekeit, lévén hogy e 
két lényegmeghatározó minőség az emberi megnyilvánulás viszonylatában nem 
zárja ki, hanem feltételezi, posztulálja egymást.

Az emberi identitás mibenléte nemcsak nemzet- illetve vallásfüggő. Olyan 
egyetemes, a tíz parancsolathoz hasonló, múlandóságot kizáró kozmikus értéke
ket is magába foglal, amelyekre pl. az egymás mellett élés révén lehet szert tenni. 
Az ilyen konstellációban élő ember számára adott a lehetőség a többlet-tudás 
megszerzésére. Fogékonysága nemcsak a másság elfogadásában, meg a toleran
ciára való képességben mutatkozik meg, hanem abban a magatartásformában is, 
ahogyan a különbözőségekből eredő, de egymást mégis kiegészítő erőket pozitív 
célok elérésére használja fel.

A soknemzetü közösségekben tapasztaltak árán szerzett többlet-tudás a globa
lizálódási folyamatokban akár identitásmegőrző kategóriává is előléphet. Savoyai 
Jenő győzelme éppúgy része az európai, a közép-kelet-európai, az egyetemes ma
gyar történelemnek, mint ahogyan némiképpen identitásképző elem az őshonos 
vajdaságiak esetében, lett légyen azok németek, magyarok, szerbek, románok stb. 
Egyszerre nemzetfüggő és az európaiságot is magába foglaló történés, s ebben az 
összefüggésben új minőséget teremtő fordulat: egy többnemzetiségű közösség 
megalakulásának előkészítője.

Irodalom

Saint-Simon herceg (1970): A Napkirály udvarában. Szépirodalmi Kiadó. Bu
dapest.

Réz Pál (1970): Saint-Simon és a Napkirály udvara. In: Saint-Simon herceg: A 
Napkirály udvarában. 7-32.



JUBILEUMI EMLÉKEZTETŐ

A 2018. esztendőt kisebb jubileumi évnek is tekinthetjük a vajdasági magya
rok művelődéstörténetében, hiszen az Életjel Szabadkán Urbán János, Burkus 
Valéria, Galamb János, de mindenekelőtt Dévavári Zoltán fáradhatatlan és elkö
telezett tevékenységének köszönve, 1958. október 28-án indította be azt a soro
zatot, „amely élőújság formájában hírt ad a szellemi élet minden mozzanatából, 
melynek hangja itt kél, vagy idáig elhallik” (Lévay, 1967, 30.).

Az első rendezvényen a szabadkai Városi Könyvtár földszinti olvasótermében 
Urbán János mondott bevezetőt. A célkitűzésekről elmondta: „Irodalmi élőújság 
jelenik meg Suboticán. A szerkesztőség azzal a tudattal kezdte meg munkáját, 
hogy a közvetítő, a tájékoztató és az útmutató szerepét vállalja magára. Közvetít a 
leírt irodalmi mű és az olvasó között, tájékoztatót ad az időszerű irodalmi esemé
nyekről, a színházi életről, a filmről, a képzőművészetről, a zenei életről” (Idézi 
Lévay, 1967,10.).

Megálmodói az Életjelt gyűjtőhelynek szánták, s útmutató szerepet is előirá
nyoztak számára. Új olvasótábor toborzása éppúgy megtalálható volt a törekvé
seikben, mint a közönségszervezés, ha képzőművészeti tárlatokról, zenei rendez
vényekről meg színházi előadásokról volt szó.

Nem szándékunk az Életjel-pódium egykori működésének részletekre menő 
ismertetése, hiszen az egy tetemes monográfiát igényelne. Mi ezúttal, a hatvan 
éves jubileum kapcsán, emlékeztetni szeretnénk arra, milyen sok adóssága van 
ennek a közösségnek a közelmúlt feltárását illetően, hiszen „[a] múlt normái azt 
szolgálják, hogy felmérjük a jelent, arra is szolgálnak, hogy fölépítsük”, idézi Lé
vay Endre Alain Robe-Grillet gondolatait a Tíz esztendő című írásában, ily módon 
is a holnap szellemi törekvéseinek egyik lehetséges és járható útját vázolva fel. 
„Maga az író bármennyire függetlenségre tör is, adott szellemi civilizációban él, 
adott irodalomban; mindkettő szükségszerűen a múlté. Lehetetlen egyik napról a 
másikra megszabadulni a hagyományoktól, mely szülte” (Idézi Lévay, 1967, 10.).

Múltismeret, hagyományismeret nélkül, légüres térben, fogódzók és gyökerek 
nélkül nem lehet egy közösségben hitelt érdemlően értéket teremteni. Színjátszá
sunk egy kétszáz éves tradíciónak köszönheti életrevalóságát, az Életjel jelenlegi 
irodalmi rendezvényei, vagy a Városi Múzeum értékfeltáró tárlatai, meg az Electe 
zenei estjei egy olyan, egykor már beindított művelődési folyamatnak a következ
ményei, melyeknek szilárd alapja az igényt teremtő múltban keresendő. A mára 
már igencsak elszegényedett, különböző okokból leépített művelődési élet fák
lyavivői az említettek, s talán jobban oda kellene figyelni tevékenységeikre.

Nagyobb figyelmet kellene tehát szentelnünk a hagyományoknak, annak el
lenére, hogy jelen pillanatban az ilyen jellegű munkálkodást nem sokra becsüli 
nemcsak a közvélemény, de a szakmai körök egy része sem. Pedig, bármennyire 
is erőltetjük, nem velünk kezdődik a történelem, hiszen egy folyamat nem mér



hető, nem helyettesíthető a villanásszerű pillanattal. Tetten érni azt is csak akkor 
lehet, ha a folyamat szerves részeként nyilvánul meg.

Az irodalmi és egyéb élőújsági rendezvények mellett -  melyeknek számtalan 
fellépője, de nagy hallgatósága is volt - , tíz év alatt megerősödvén, s bizonyítván 
az életrevalóságot, a kiadói tevékenységet is felvállalta az Eleijei Egyfelől az 
Eleijei Könyvek láttak napvilágot, 2005-ig összesen nyolc, másfelől igény mutat
kozott egy olyan jellegű sorozat kiadására, amely „megőrzése mindannak, amit 
a rohanó napok, a sok-sok emberi alkotást elenyészéssel fenyegető Idő bele akar 
hullatni az örök feledésbe” (Lévay, 1968, 7.).

Az ötvenöt darabból álló Életjel Miniatűrök sorozatot Lévay Endre Új lélekin- 
dulás című írásműve indította útjára. Mint az az Előszó bán is olvasható, a későb
biek folyamán a kis „füzetecskék” adtak teret az írásba foglalt vallomásoknak, a 
mindennapok apró írásba foglalt történéseinek, olyan gondolatoknak, melyeket 
érdemesnek tartottak a továbbadásra, egyszóval a sorozat „hűség és nem múló 
tisztelet [volt] azok iránt, akik fészekrakói voltak szellemi életünknek” (Lévay, 
1968,7.).

Ma már elmondhatjuk a Miniatűrökről, hogy számos, múltat és közelmúltat 
faggató tudományos és egyéb kutatás felbecsülhetetlen értékű forrásaiként tart
hatók számon.

Csépe Imre Határdomb című kötete vezette be 1973-ban a főleg kortárs szer
zők irodalmi alkotásainak publikálását. A mai napig meghaladja a 175-öt azoknak 
a kiadványoknak a száma, melyek egyként figyelnek oda a keletkező szépiro
dalmi, irodalomtörténeti, néprajzi és művelődéstörténeti munkákra, valamint a 
közelmúlt hasonló jellegű alkotásaira, de nagyon értékesek a reprint kiadások 
is, olyan műveket emelnek ki a feledés homályából, melyek hozzásegítenek az 
alaposabb múltismerethez.

A Hungarológiai Intézet 2018-ban lenne ötven éves, ha a leépítési körülmé
nyeknek ellent tudott volna állni a tudományos kutatásokkal foglalkozó vajdasági 
magyar értelmiségi kör, de főleg a politikum. Hogy milyen lehetőségek rejlettek 
ennek a kutatóintézetnek a létrehozásában, bizonyíthatja az a kiadói tevékenység 
is, mely az elvégzett kutatói munka eredményeként jött létre, lett légyen az az 
önálló Hungarológiai Intézetben, illetve később az Újvidéki Bölcsészettudomá
nyi Kar keretén belül megalakított Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai 
Kutatások Intézetében.

A Bölcsészeti Kar igazgatósága és tanácsa 1968. június 21-i ülésén hozott 
határozatot az Intézet megalapításáról -  ekkor döntöttek a Történelmi meg a 
Lingvisztikái Intézet létrehozásától is - ,  mikortól is az alapítóbizottság közre
működésével kezdetét vették a szükséges előmunkálatok, melyeknek része volt 
a kutatási program kidolgozása, meg a költségvetési terv kidolgozása, illetve a 
pályázatok kiírása. Ez utóbbi eredményeként három állandó és két tiszteletdíjas 
munkatárssal, meg „szép számú hazai és külföldi külső munkatárs bevonásával” 
megkezdődhetett 1969. január 1-én a tervszerű kutatói munka a humán és társa
dalomtudományok köréből (Szeli, 1969, 5.).



Ezúttal sem áll szándékunkban részletesen foglalkozni az egykori Intézet te
vékenységével. Akárcsak az Életjel esetében, ez alkalommal is csak emlékeztetni 
szeretnénk egy egyedülálló, művelődési és tudományos életünket a közelmúltban 
meghatározó, hatalmas tudományos teljesítményre, mely határainkon túl is nagy 
megbecsülésnek örvendett. Megszűnésével egy máig is betöltetlen óriási űr kelet
kezett a tervszerű humán és társadalomtudományi kutatómunka viszonylatában, 
ami a továbbiakban ellehetetlenítheti a vajdasági magyarságot önazonosságtudata 
mélygyökerüségének megismerésében, az egyetemes magyar, valamint az európai 
kultúrához való tartozásának a kontextusában. A Hungarológiai Intézet ugyanis 
a 20. század hetvenes éveiben olyan egyedülálló magyar érdekeltségű tudomá
nyos központ volt, amely tevékenységével túlmutatott a geopolitikai határokon, 
kiadványai pedig a washingtoni Kongresszusi Könyvtárba, az Amerikai Egyesült 
Államok nemzeti könyvtárába is eljutottak. Abban az időben pl. egyedül ebben az 
intézményben folytak művelődéstörténeti kutatások, mert a fennálló rendszer nem 
kísérte árgus szemekkel és nem lehetetlenítette el annak nyilvánosságra hozását, 
miszerint e kutatások révén felszínre került az egykori polgári réteg értékteremtő 
tevékenysége, tehát nemcsak a paraszti réteg meg a munkásosztály tekinthető 
kultúrahordozónak. A kutatás, meg a különböző tematikus tudományos konfe
renciák eredményei szakdolgozatok, tanulmányok formájában az évnegyedes fo
lyóiratban, a Közleményekben láttak napvilágot. Könyvsorozatokat is kiadott az 
Intézet. Ilyenek voltak az Értekezések, Monográfiák, a Kontrasztív Nyelvészeti, 
s Földrajzi Nevek kötetei, meg a Bibliográfiai Füzetek, illetve a felbecsülhetetlen 
értékű háromkötetes Szerbhorvát -  magyar nagyszótár stb. A népköltészet meg a 
népi kultúra feltárásában szintén jeles munkák születtek. Számottevőek voltak az 
irodalomtörténeti, kapcsolattörténeti és művelődéstörténeti vizsgálódások is, me
lyek révén a vajdasági magyarság megismerhette, ahogy az államalkotó nemzet 
is, milyen szoros és példaértékű szellemi kötődések alakultak ki a múltban, így 
erősítendő az együtt élők egymás iránti tiszteletét, megbecsülését.

E rövid, vázlatos eszmefuttatásból is kitetszik, milyen rendkívül fontos lehet 
egy tervszerű kutatási programmal rendelkező tudományos intézet megléte egy- 
egy kisebbségi helyzetben lévő nemzeti közösség töretlen fennmaradásának te
kintetében, ami nemcsak önazonosságtudatának erősítéséhez járul hozzá, hanem 
hozzásegítheti ahhoz, hogy ne csak helyi viszonylatban legyenek kimagasló szel
lemi teljesítményei a maga sajátosságait felmutatva, hanem az egyetemes érté
kekkel gazdagítottan legyen képes a jövő építésére.

Mint az elmúlt évtizedek bizonyítják, az egykori Hungarológiai Intézetet nem 
tudták helyettesíteni azok a kutatómunkát végző műhelyek, melyek a folytonos
ság okán, hosszabb-rövidebb ideig fennálltak. Sőt az utóbbi időben, a tudomá
nyos tevékenység országos szinten történő leépítésének következményeként, a 
két magyar felsőoktatási intézményben is ellehetetlenült az egyetemes és nemzeti 
értékeket létrehozó, tervszerű tudományos búvárkodás. A gyümölcsöző jövőépí
tés egyik alapfeltétele, ne feledjük, a lényegre törő és elmélyült önismeret, minek 
révén a múlt és jelen termékeny, útmutató összefonódása elvezethet bennünket a 
tudatos jövőalakítás irányába.



Eme írásomat emlékeztetőnek szántam, de egyben tiszteletadásnak is azok 
irányába, akik a közelmúltban, gyakran erőn felül teljesítettek annak érdekében, 
hogy a vajdasági magyarság tudományos és művelődési életét megalapozandó, 
felzárkózhassunk a kultúmépekhez. Mindezt pedig teszem azért, mert végső ide
je, hogy a pillanatnyi stagnálás állapotán mielőbb túllépjünk. Ugyanis egyedül a 
művelődésnek, a műveltségnek, s nem a látványra redukált kultúrának van önbe
csülést nyújtó, önazonosságtudatot megszilárdító, nemzet-, illetve közösségmeg
tartó ereje.
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