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a boltívek alá két fejet állítottak, mintegy ő r-
ségnek. a vöröskeresztes kocsik lefékeztek 
elđttük. az  unottan ácsorgó ápolót, aki egy 
fűszálat bökdösött a porban az orvos utasí-
totta, hogy távolítsa el őket. az  makacsul ki-
jelentette, ennek semmi értelme. odasiettem, 
és felemeltem a fejeket a földr ő l. valahol meg-
villant egy kard, és levágott el őször egy für-
töt az ápoló hajából, ő  védekezően a fejére 
szorította a kezét, hogy megóvja a fülét, ám 
a kard lemetszette. az  ápoló még mindig élt. 
megvadult és törni-zúzni kezdte az autókat. 
behorpadt a bádog, a motor darabokra hul-
lott szét. a kórházi személyzetbő l három 
gúzsba kötött férfi lett, az autók alkatrészei-
bő l pedig kínzóeszközök. magmarkoltam egy 
tengelyt, de kitépte a kezembő l. rákötözött 
háttal egy fogazott hengerre, a tésztametél ő  
gép jutott eszembe. nyúzódott a b őröm, mint 
a méz. fejjel lefelé lógva is jól hallottam, 
hogyan rémiszti ocsmány szavakkal a többi-
eket. aztán felém közeledett. azt mondta, 
hogy ínyére való vagyok, élvezni akarja 
társaságomat. köszörű  lógott a derékszíján. 
áltatott bennünket, elodázta sorsunk betelje-
sedését. beköltözött a lakásomba. kereste a 
rendőrség, de nem mertem elárulni, hogy 
nálam van ,  a vendégeimmel szórakozott, na-
pokig mezítelenül járkáltatta đket a szobá-
ban, és élvezte, hogy villával szurkál eleven 
húsukba. azután bezárkózott velük a fürd ő-
szobába. nem engedte megnéznem, mi tör-
ténik ott. így akarta fölcsigázni kiváncsisá-
gomat és szabadjára engedni képzeletemet. 
már nem emlékszem, hogyan szabadultam 
meg ettő l a marcangoló testtő l. egyszer a 
moziban összetalálkoztunk. unalmasnak ta-
lálta a filmet, és már az elején ki akart menni 
a terembő l, én szerettem volna végignézni, 
de ő  hajthatatlan maradt. nem tudtam rábe-
szélni, hogy maradjon, soha sem fogom 
látni többet. el akartam mondani neki, hogy 
az ápoló nálam van. csak azért nem szaba-
dítottam rá a rendőrséget, mert kincset rejte-
getek otthon, a barátnőm lopta őket. nem 
hitte el, hogy jó a film, inkább elment. 

Dicső  
kezdet, 
átkozott 
vég* 

(erotikus telítettségem) 

hajnalodott. a fény szétoszlatta a téli ködöt. a 
temétő  klasszikus épületcsoportja felé tartot-
tam, a méltóságteljes oszlopos bejárat alatt 
időtlen idők óta titokzatos árnyak bújnak meg. a 
tömör csendben borostyán övezte kápolnák 
pihentek, ajtajukat erős retesz zárta, lehajoltam, 
és benéztem a kulcslyukon. a nap els ő  sugarai 
a szentek arcmásaival díszített freskót vilá-
gították meg. nekidő ltem a rideg falnak. szem-
héjam súlyosan hullott a szememre, rettenete-
sen fáradt voltam, de nyugtalanság marcangolt, 
nem hagyott aludni. föltámadt a szél, és meg-
borzongtam. hervadt virágok fanyar illatát hozta 
magával és az üresség éles gondolatát. elindul-
tam. magas sarkú csizmában botladoztam a ho-
mokban, fájt a lábam, mert egész éjjel a sírnál 
álltam. egy kúpszer ű  kápolnára lettem figyel-
mes. ajtaja üvegbő l volt, hozzányomtam az ar-
comat. kőfalak feketedtek odabenn, a helyiség 
közepén egy fekete szarkofág feküdt. sehol egy 
szikrányi fény, és noha már megvirradt, itt teljes 
sötétség uralkodott. görcsbe rándult a gyom-
rom, elöntött az izzadtság, nagy kínnal tartottam 
vissza az elgyengülés rohamát. szédülni kezd-
tem, tompa fájdalom ült a szememre. úgy érez-
tem, gúzsba kötöttek. megkapaszkodtam az 
ajtófélfában, nehogy elessek, és hátrafordul-
tam. ő  volt az. még miel őtt mozdulhattam volna, 
egész súlyával az üveghez nyomott, alig kap-
tam levegőt. felfeszítette az állam, tekintetem 
az égre meredt. keze pillanatok alatt az öle 

men volt, bő rkesztyűs ujja a faromba mélyedt. 
könnybe lábadt a szemem az er ő lködéstő l, éles 
fájdalom homályosította el a szürke felhőket. 
feje a vállamra nehezedett, harapdálni kezdte a 
nyakamat, fagyos és nyirkos ajkaival végignyá-
lazta a hátamat. 
a másik kezével kigombolta kabátom elejét, be-
lemarkolt a mellembe és köröz ő  mozdulattal 
gyötörte, nyelve végigsiklott nyakamtól lemez-
telenített mellemig. a hajába temettem arcomat. 
füstszagú volt. benyúlt a lábam közé, és úgy 
emelt meg, hogy egész súlyommal az ujjain ül-
tem. átkaroltam a nyakát, ő  pedig lassan belém 
hatolt. gyű rődött a feszes bő r apusom és hüve-
lyem falán, ahogy ujjai utat törtek maguknak, fu-
rakodtak, forogtak, csorogni kezdett a méz, s 
torkomból a kéjérzés sóhajai siklottak el ő . várat-
lanul nyakon ütött, mögöttem az üveg csöröm-
pölve tört .össze. beestem a kápolnába, a 
sötétségbe. amikor magamhoz tértem, a fekete 
szarkofágon feküdtem. a kőre annyi por rako-
dott, hogy bársonyosnak éreztem magam alatt. 
nehéz volt a lévegő . ő  a lábomon ült és a 
csizmám sarkát simogatta, a nadrágjáról lepat-
togott gombok után kúszott, engem megcsapott 
a fagyos tél szele és reszkettem. föl akartam 
emelkedni., de nyilalást éreztem a hátamban. 
testembe kínzó fájdalom hasított. úgy t űnt, a ge-
rincem tüzes gejzírré változott. a fojtó szo-
rongás a gyomromtól a torkomig terjedt. a le-
küzdhetetlen hiányérzet, amely beszorult ebbe 
a helyiségbe, könyörtelenül figyelmeztette alélt 
lényemet a halandóságra. húsom szenvedése 
megváltás lett, éreztem a halál közelségét és 
különös elragadtatásba estem. vámnézett és 
macskaszeme úgy hunyorgott, mintha selymes 
pilláinál a látóhatár véget érne. arcvonásai met-
szően kiélesedtek, merev tartással közeledett, 
ezt az arcot nekem szánták, a lelkem tükröz ődik 
benne. szétfeszítette ajkaimat és megcsókolt. 
hasra fordított és vámfeküdt. valami megsemmi-
sült bennem. csontjai széthullottak. a fájdalom 
enyhült, elszakadtam testemtő l, mely szétfolyt, 
mint az olvadt viasz, ragacsos masszává válto-
zott és felszívódott. maga alá húzta a lábam, 
s miközben csizmám sarka lassan becsúszott a 
farába, ő  is behatolt az enyémbe. sötét lett, 
halálhörgése mind távolabbról visszhangzott. 
erősödő  remegése és spermájának forró suga-
ra volt az utolsó, amit még éreztem bel ő lel7 

Fordította POLYÁK MARTA 

A cím Felix Casi verséból való. 



Natalija Madonna a tévé Katarina  

képernyőjén  

Híradó, fél nyolc. 
Esett a hó, és mindannyian nagyon csodálkoztunk, mert ugyebár egy ki-
csit furcsa, hogy kint havazik, mi pedig bent trikóban ülünk, isszuk a teát, 
melyet Mateja Svet hirdet, s olyan fesztelenül viselkedünk, mintha egyál-
talán nem izgatna bennünket a hó. És mintha az sem zavarna bennünket, 
hogy a naptáron a pucér szépség képe alatt a július 13-i dátumot karikáz-
tuk be! Július 13-a! 
Az élet megy tovább. Lábamnál egy gyönyör ű , nagy hasú, hosszú, n ő ies 
lábú kandúr hever, és horkol. Nagyanya és nagyapa az imént érkeztek 
az Adriáról. A videóról gitár szól, a Carmen cím ű  filmet tűzték július 
13-án mű sorra, a szobámból pedig a Smitsek riffjei hallatszanak a Nagy 
Almából. 
Nagymama felsikolt: Nézd nagyapa, esik a hó! Nagyszer ű , gyerekek, 
nagyszerű , rég láttam már havat, talán 30 évvel ezel őtt, örülök neki, mint 
egy kisgyerek. 
Nagyapa a forró teától kipirult, kissé borostás arca mosolygott, mint aki 
nem hiszi, hogy életében még egyszer láthat majd havat. 
Ha, ha, ha, kedves gyermekecskéim, esik a hó, micsoda élmény, holnap 
mindannyian szánkózni megyünk, de az utakat be kell majd sózni, mert 
sok a kocsi, és nektek is dolgoznotok kell! 
Ugyan, ugyan — szólt közbe nagyanya —létezik útkarbantartó vállalat, 
maid ők szabályozzák a közlekedést, ne üsd már bele mindenbe az orrod! 
A 180 perces BASF szalag megszakad, és a képerny őn megjelenik  Ma-
donna!  Valaki ráfelvételezett a film másik felére! 
A JÖVŐ  ÉVI FÜRDŐRUHÁK BEMUTATÓJA! 
Madonna sétál Nizzában, Cannes-ban, Monte Carlóban és Monacóban, 
napozik a Duna-parton, fürdik a Neretvában. 
Legelőször egy narancssárga egyrészesben jelenik meg. Lába hosszabb 
mint valaha... Parah. 

Most hátulról veszi fel a kamera: egyrészes, de kigombolhátó fürd őruha! 
Fehér fürdőruha, fekete gombokkal, Oleg Casini Mare. 
Forr a krumpli. A rizs rotyog. Felkelek, és félrehúzom a burgonyát. Köz 
ben letépek egy falat kacsahúst, és titokban rágom meg, hogy ne lássa 
meg anya, az esztéta. Rápillantok a képerny őre: Madonna egy zöld Liber-
tiben, csak néhány fekete levél fedi, és egy szem cseresznye a mellén! 
Madonnácska, a kedves egy pálma mögül bújik el ő  klasszikus bikiniben, a 
Rue Royal Diana nev ű  modellt mutatja be, íme, itt van újra, egy türkiz-
zöld-fehér Catalani-félében ingerli az embert, s végül egy tigris Splash tro-
picanóban méri ránk a végs ő  csapást. Maginának nem mindegy! Itt ül a 
konyhából jövő  gőz ködében, cigarettázik, iszogat. Ő  csak azért tagja en-
nek a családnak, mert lent, a felvonó mellett, a lakók névsorában az ő  
nevét is feltüntette a házmester. Igyekezett nagyon szépen, fekete tussal 
kiírni Mart ina nevét, akib ő l végül Matrina lett. Matrina. Ha az jobban bele-
gondol és meggondolja, kiderül, hogy igazán szép név. Nagyapa bámulta 
a szépséges manökent. Arca még jobban belevörösödött. Meglepte Ma-
donna szépsége. Micsoda szépség, ez ám a fiatalság. Igazi vadmacska! 
Öreganyó, látod-e? Ö, ha egy kicsit fiatalabb volnék! Csodákat m űvelnék! 
— dicsekedett nagyapa. 

Ha fiatalabb lennék — nem úszná meg szárazon! — vetette közbe hetven-
kedve és szemtelenül apám. 
(Apa, te hülye, lányod lehetne! — gondolta Ma rtina). Ma rt ina mégis elége-
dett volt. Mert barátn ője egyszerűen tüneményes jelenség! Szinte valót-
lan, kissé mesebeli. A tenger, a pálmák, a kókuszdió, a tengerészek, 
a fagyi, a napszemüveg, az uszony, az égig ér ő  homokvárak, a m űanyag 
játékok, a gitár és Madonna figurája. Madonna egy olyan világba repült, 

1  
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melyet Martina talán soha nem is láthat! O. K., Monaco, Monte-Carlo vagy 
Nizza! De Brazília, Copacabana, Harrare vagy Tayvan!? A kamera szinte 
tapadt Madonna arcához ;  testéhez, melléhez! És Ma rtina?  6  soha nem 
volt fotogenikus! A fényképen piros szeme egy alvó nősténymedvére em-
lékeztetett! 
Anya a konyhából kiabált: Örülök, hogy jöttetek, egy kicsit kések a va- 
csorával, annyira megörültem, hogy elfelejtettem beáztatni a rizst, és 
most egy kicsit tovább kell főzni! Nagyapának úgysincs meg minden foga! 
Ugye nagyapö? 
De ő  csak a képernyőt bámulta! 

Nézd ezt a n őt a tévén, kiáltotta, a 20 éven aluliak bocsássanak meg, de 
olyan, mint egy kis kurva. 
Martina felemelte a fejét, és egy éles pillantást vetett felé. (Ö, hogy égne 
meg a húsod, és szenesedne meg a rizsed, gondolta magában.) 
A kis ringyó! Az isten verné meg! Ha azén lányom ilyesmit megengedne 
magának — az újságon keresztül tagadnám meg! Dolgozzon tisztessége-
sen, ne a tévén prostituálódjon. Háry bölccsel és cigánnyal kell lefeküd-
nie ahhoz, hogy manöken legyen! Hány mocskos, pállott szájat, hány 
szőrös kezet kell elt ű rnie, hogy a tévén egy kis munkához jusson az em-
ber. Nem mondják hiába: PER ASPERA AD ASTRA! 
Szakácsné asszony, mikor készül el a rizs, éhesek vagyunk? — kérdez-
tem, csakhogy eltereljem figyelmüket a tévérő l! 
NAGYI: Ne törődjünk mi, lányom, a nagyapával! Együnk, ő  meg majd 
eszik később, ha akar, mikor megpuhult! 
(Nagyi, nagyi! Ti  haspáпi! Csak az ételre gondolsz! Nézz szét egy kicsit 
magad körül! Nagyi az egyik unokájában sült fácánt látott, a másikban ba-
bot, a fiában póréhagymát, a menyében rizst, a nagyapában kenyeret, a 
macskában pedig krumpli szunnyadt...) 
Apa a harisnyáját húzta, és így kétrét görnyedve, a derekára igen kelle-
metlen és kényelmetlen helyzetben alig tudott szólni a hóról meg a tájain-
kon meglepően korai havazásról! 
Jó, hogy esett hó! — beszélt összevissza, mindent a maga idejében! 
Ezzel a rövid mondattal bebizonyította, hogy nem osztozik lelkesedésünk-
ben! De mi annyira boldogok voltunk, hogy látszat-érdekl ődése nem befo 
lyásolta nagymértékben a mi kis ünneplésünket, melyet a július 13-án 
hulló hó váltott ki! 
Martina pörkölt mandulát tisztított, és azon igyekezett, hogy egy szem 
sem váljon ketté! Nincs élvezetesebb dolog, mint a tisztított, cukrozott, 
egész mandulát rágcsálni télen! 
Anyu dugta be a fejét a konyhába; bejelentette, hogy kész a vacsora, és 
hogy megkínzott tagjainkat az ebédl őasztalhoz vonszolhatjuk! AZ ÖRE 
GEK ELSŐNEK UGROTTAK FEL! Érdekes! Az idősebbek mindig első-
ként menekülnek, mikor valamilyen szerencsétlenség vagy katasztrófa 
töпénik. Az újságok balesetkrónikáiban olvashatjuk, hogy egy autóbusz 
és egy mozdony összeütközésekor a szerencsétlenül jártak névsorában 
MENNYIRE FIATALOK MINDANNYIAN! Hogy lehet ez? Úgy, hogy az 
ÖREGEK ugrottak fel elsőnek! 
Nagyapa a legjobb székre ült, és várt. Nagyi az asztal közepén álló váza 
virágait piszkálta. 
(Nagyi! Nem hagyod mindjárt azt a virágot! Legyél türelmes, az nem enni 
való!) 
Nagyapa nem vette le tekintetét a képerny ő ről. Azt mondta: De jó az a kis 
csaj! 
Apa énekelni kezdett egy dalt a hóról: Hó, hó, havacska, befödte a domb-
oldalt... 
Nagyi nevetett: Gyerekek, én a havat csak a tévén szeretem látni, külön-
ben sem imádom olyan nagyon! 
бΡszintén szólva, én sem — fordult anyuhoz nagyapa—, tudod, mi a tenger-
ről származunk! 
Apa bevallotta: Nekem sem hiányzik! Csak bajt okoz, hát nem? 
Tenger, gránátalmák, leánder, agávé, pálmák és begóniák... Nagyapa 
álmodozik: szafari ruhában, kalapban ness-kávét iszik a kertjében. Hozzá 
lép az a nő , aki július 13-án fürd ő ruhákat reklámozott a tévén! Az ölébe ül, 
nyakát és szakállát simogatja! Néha felkel, hogy megcserélje a szalagot, 
vagy hogy új koktélt készítsen. Gyakran ellen ő rzi, hogy bezárta-e a kaput. 
Ez ám az élet! Miféle hó, miféle tél! 
Ma rt ina továbbra is a képerny őt bámulta. Megértettem. Támogattam. 
Miért ne, hiszek ő  egy nagyszer ű  lány! Egy zseni csaj! Meg kell- e tagadni 
tő le a segítségünket? Még véletlenül se, megvonva t ő le a segítséget, 
magunktól is megvonjuk azt! Szüksége van-e segítségre? Dehogy, hü 
lyeség, ha egy ilyennek segítünk, bolondnak néznek bennünket. Tehát, 
hagyni kell, hogy nézze a tévét, és élje a világát! Néha kiüríthetjük a ha-
mutartóját, hozhatunk neki egy pohár szörpöt és egy kandúrt! Egy-két 
darabot. 
A tenger az tenger! Ott folyik az élet, nem itt! 
Mi elhallgattunk, mert elnémultunk a tisztelt nagyapa el őtt! 
Ahogyan meg is beszélték, Madonna rákacsintott a képerny ő rő l Martinó 
ra. Megjelent a záró kép. ❑ 

Tegnapelőtt 
(1970) 
A barátom 6 éves lehetett akkor. Az még tegnapel őtt volt. 
Sovány, szőke, eleven, és mindennap focizott. Ismerte a latin bet űket és a 
számokat 100-ig! 
Nagyon szerettem, bizony. 
Apja tiszt. Öt is szerettem. 
Tegnapelőtt feleségével a Hadseregotthonba ment Lepa Luki ćot hallgatni. 
Fiacskájuk és kicsi húga a l o n e maradtak. 
Tom, a cowboy és Tini, a fiatal squa. A cowboy megivott egy korty tüzes vizet 
(a squa apjától lopta!), és megkötözte húgát a ruhaszárító kötéllel, amelyet 
anya a kád felett, a bojler és a tus közé feszített ki, és hopp. 
Tom cowboy lelövi a squát. Bam, bam, bam! A lány nevetett. 
Tom tegnapel őtt bal lábbal kelt fel. 
A cowboyok nem szeretik, a monotóniát. A bam! bam! bam!-ot megunta. 
Új játékba kezdett. Partizánosdiba. 
A húgi volt a megszálló . A partizán felrakta a kislányt az ágyra.  6  szófoga-
dóan hátra tette kezét, hogy Tom egy szallaggal megkötözze csuklóját. 
Az én barátom igazi neve Mirko. 
A húgi egyre csak nevetett. 
Mirko bement a hálószobába megkeresni Slavkót. 
A megszállót magára hagyta.  6  elsírta magát. Már 5, 10, 15 perce, hogy Mir-
ko kiment! A szalag szorította. De lehet, hogy csak képzel ődött... Mindegy. 
Mirko visszajött, és kitartóan figyelte foglyát. 
Tini squa 3 éves volt. Mirko 1964. augusztus 22-én született. 
Azon a napon írták alá a genfi szerz ődést. Száz évvel azel őtt. 
„ENGEDJ EL, ENGEDJ EL, KÉÉÉRLEK ELENGEDJ!" jajgatott a húga. 
„FÁJ!", ordította torkaszakadtából. 
De Öcsi csak hallgatott, és kutatott tovább. 
Slavko a szekrényben, a tiszta, vasalatlan ruha alatt rejt őzött. 
A civil ruha alatt. 
Kinyújtotta felé forró kezecskéjét. Meghúzta a ravaszt. 
A fogoly sikoltozni kezdett. 
Följajdult. Kiáltott. Sikoltott. Följajdult. Kiáltott. Sikoltott. Följajdult... 
A szalagot félig eltépte, de már kés ő  (vagy korán?) volt. 
Golyб  éne. Elesett a szabadságért. 

Mirko soha nem volt katona. És nem is lesz. 
Barátjai ugratták. 
Így: Ugyan hagyd már az ügyefogyottat! 
Tehetetlen. 
Biztosan leereszkedett a töke! 
Vagy homokos? Szkizofrén? 
Vagy megsárgult, narkós, áldott legyen a t űje! 
Vagy olyan vak, mint a vak tyúk! 
Ugyan, az apja elintézte, hogy ne hívják be! 
Lehet, hogy impotens! 
Elgörbült a dákója! 
Talán a sorozáson meztelenre vetkőzött. 
Vagy dadogós? 

Mirko apja kerüli a Hadseregotthont és a kaszárnyát! 
Már 17 éve civil ruhában jár. 
Azt mondja, jó neki így is! 
Mirko az én szerelmem. Slavko a feledésbe merült. ❑ 

Fordította FEJŐS KLÁRA 
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Jung Károly 

Rég letűnt 
májusok 

Egy elmaszatolódott röplapról 
és holdudvaráról 

(Dokumentumesszé) 

1. Negyven esztendđvel késđbb 
(Esszé kérdésekkel) 

„most jön a döghalál, s nyomában a konzervatív világkép, 
a családi tűzhely, a kerékbetörés, a romos csatornák, a tömzsi 

[bástyatemplom, 
s az ördögűző, csillogó, hideg gregorián. " 

(Orbán Ottó: A kalandozások vége) 

Egyik könyvespolcom sarkáról hosszú bórcsík függ alá; voltaképpen 
nyakba való bőrlánc, melynek két vége egy lapos kavicsot csomóz 
össze: a pénzérményi kavicson — a földmélyi t űzokádó burjánzások ki-
hű lt-megalvadt őspillanatát rögzítve — furcsa ábra látható. A felület sötét-
szürke hátterében fehér csíkokból sz őve tagjait szétvet ő  ember rajzoló-
dik ki, révületében kezét-lábát a térbe széthajigáló sámán, legalábbis 
ezt hiszem nyolc esztendeje, mióta egy kavicshalomban megláttam, ma-
gamhoz vettem, s lukat fúrtam bele pontosan a sámán feje fölött. Fölötte 
a bőrcsíkon, felf űzve, egy fagolyó pihen; valahol Norköppingben, egy par-
ki pad alatt pillantottam meg, s annak a csodálatos három hétnek em-
lékét ő rzi, amelynek során életemben el őször próbáltam bepillantani egy 
másik világba. A bőrcsíkra fűzött esztergályozott fagolyó azóta is o tt  függ 
a polc sarkán, tanújaként a hófehérre mosdatott svéd kisvárosoknak. 

A bőrláncon az évek hordaléka gyülemlett össze; emlékek, megírandó 
témák, dokumentumok, melyek ha nem rögz ődtek volna valamilyen 
módon a bőrcsíkhoz, értéktelen kacatként mentek volna veszend őbe, 
akárcsak a többi papír, mely szanaszét hever ebben az istenverte szobá 
ban, s gyülemlik, gyülemlik, akár a mocsárban a t őzeg, magába rejtve 
egy-egy rejtélyes lápi embert, akit egyszer majd — mondjuk kétezer esz-
tendő  múlva — kiásnak, s Csodálni fogják hosszú haját, nyakán a csomó-
ra kötött bárcsíkot, amellyel nyilván megfojtották, miel őtt a mocsárba 
lökték volna istenségüknek áldozatul. Egyszer majd engem is ellep a pa-
pír, zizegésének sokféle zajával, viharával befed; rám telepszik, megfojt, 
mint azt a részeget, aki egyszer, még az ötvenes évek elején, elsüllyedt 
a faluvégi Zsitopromet búzaraktárának gabonájában, s csak jóval kés őbb 
találták meg, amikor a gabonát elszállították. Minden papír a maga zené-
jét fogja majd belemuzsikálni a nagy papírzenekarba, halkan suttognak 
majd apapírszalvéta-gy űjtemény darabjai, ropognak a csontpapírra nyo-
mott idegen meghívólapok, miközben szállnak, burjánzanak a leveg ő  
ben a merített metszetlapok, átvilágít rajtuk a zsinóron függ ő  örök szá-
zas égő , s látszanak majd a vízjelek: tizenhatodik századi papírmalmok 
vízjelei, a rejtelmes diósgy őri bordázatok, a mester háromszáz éves ujj-
lenyomata; korok, címerek. 

Jó majd a a papír apokalipszise, hal nem szánom egyszer magam az 
évek óta halogatott lépésre, hogy kihajítani mindent, mindet, minden ócs-
ka kacatot, s akkor nem marad semmim, nem marad utánam semmi, hisz 
papírból állt s áll az életem; mekkora máglya, mekkora lobogás lenne, ha 
egyszer felgyújtanám! Lobognának az évek, helyszínek, versek és vers-
sorok, a tanúk, melyek ottragadtak az íróasztalon, a polcok sarkán, 
könyvjelzőként egyszer használt szövegeknél, jelezve aláhúzott sorokat, 
megjelölt mondatokat, kimondhatatlanul fontosnak tartott pontosvessz ő-
ket; az illanó igazság és telitalálat kérészélet ű  pillanatait. 

Ott  sorakoznak á bőrcsíkra csipeszelve sokszín ű  műanyag csipesszel 
a régi Újvidéki Színház belép őjegyei, a H-moll misére váltott ronda, lila 
színű  belépőjegy, s azóta sem tudom, ki lehetett az a rejtélyes alak, aki ott 
ült balra fent a karzaton, fejét bal kezére hajtva, miközben a mestert fi-
gyelte áhitatosan a tömeg. Aztán Eszter egykori rajzai, amikor még nem 
tudott írni, de nevét odabiggyesztette minden lapra; egy angol nyelv ű  
sámánkötet szórólapja, mert a kötetet soha meg nem vettem, nem is 
láttam, nem is került a kezembe, hiába dobolnak sorstársaim távoli tund-
rákon, felhős szavannákon, a tajga szélén a vakító nyírták alatt, amelyek 
Zágorszk felé haladva sorfalat álltak az autóút mentén, s csak én hallot-
tam a hófehér nyírfaerd őben az inaló jávorszarvasok nyomában a száza-
dos avar ropogását, a nyomukban csörtet đ  vadászok lábdobogását, s az-
tán a pillanatot láttam, mint a lassított filmben véget nem ér ő  pillanatok: 
a vadász véget nem ér ően hosszú ideig feszíti íjának idegét, meghajlik 
a reflex-íj két ága, összelapul, akár a líra két szára, s már várná is az em-
ber a húrok pengését, de csak a képzelt pattanást véli hallani, amint az 
ideg visszaugrik a helyébe, kirepítve a gyilkos vessz őt, s aztán a másik 
filmszerűen lassított pillanat, amint a szarvasün ő  a levegőben marad 
néhány pillanatig, s aztán lehull a ropogó avarra. 

Ott  vannak aztán egy nyilván soha el nem készül ő  virtuális bibligráfiá 
hoz írott jegyzetek, rádióelőadások adataival, a legtöbbrő l nem is tudom 
már, mire vonatkozik, mikori: III. hó 24-én Mondák (Madarak?); IV. hó 
28-án Segg. Mi ez, nem tudom. Ahogy haladnak az esztend ők, a pa 
pírra vetett sorok egyre inkább magukba záródnak, magukba zárják a gon-
dolatot, melyet valaha rájuk írtam. Hol vannak a filológusok, akik képe-
sek lennének kibogozni?  El  kellene tüntetni a nyomokat, amíg még lehet; 
ki tudja, jönne-e majd az olyanok, akik minden leírt szónak, írásjelnek, 
gondolatjelnek el őre tudják a jelentését, hisz akkor már minden szó, 
minden vonás azt jelenti majd, amit jelentenie kell; úgy szól majd a meg-
hagyás. 

Ott  sorakoznak odacsipeszelve e táj let űnt birodalmainak ámokfutói, 
a bankjegyek; ottfelejtődtek egy-egy könyv lapjai között, padlászugban 
rejtegetődtek, aztán vándoroltak egyik kézb ő l a másikba, $ itt kötöttek ki 
páran ebben az istenverte szobában, ugyancsak felesleges tanúként; 
a bankjegyek és a világégések mindig együtt járnak, hiába a koronás 
szentek, marcona, sisakos katonák, csattogó szárnyú sasok. Fünf Gul-
den, pet zlaty, öt forint, zwei Mark, ezer korona, nyolc fillér, tausend 
Kronen, tisíc korún, hiljada kruna, un dinar, una mie coroane, jedan di-
nar etc. 

Legfölül áll évek óta mementóként egy többszörösen összehajtogatott, 
majd kisimított röplap, részben elmaszatolódott bet űkkel, rajta a Marsall 
fényképével. A majdan megírandó esszé vagy konfesszió figyelmeztet ő-
jeként, ugyancsak ritka tanúként, amely ittragadt ebben a szobában. 
A sok éve tartó antikváriumi kotorászás, id őtöltés, tartózkodás egyik 
tanúja. Valamelyik háború utáni jugoszláviai magyar könyvb ől hullott ki 
ez a röplap, már itthon, amikor benne lapoztam. 

Gyorsan nyomtatott és gyorsan körülvágott május elsejei röplap lehe-
tett, kétnyelv ű  szöveggel: „Živeo 1 mai 1947. Éljen május elseje. Živeo 
naš veliki vodja marsal Jugoslavije drug Tito! Éljen a mi nagy vezet őnk 
Jugoszlávia marsalja Tito!" Még három éves sem lehettem, amikor —
minden bizonnyal Újvidéken — kivetette karmai közül valamelyik nyom-
dagép, hogy még aznap szétszórják az ünnepl ő  tömegben; egy nap 
megszülessen, megfürödjön az ünnep r đgyogásában, pompájában, 
s a nap múltával el is enyésszen, múlandó tanújaként a történelem útjai-
nak, napjainak, pillanatainak, az ünneplő  társadalomnak. Ezt egyszer 
ugyancsak meg kellene nézni közelebbr ől: mikor ünnepelünk, miért ün-
nepelünk, hogyan ünnepelünk. S tudunk-e egyáltalán ünnepelni. S van-e 
mit ünnepelni. 

A fénykép fölötti verzálissal szedett két sor egy része, a két egymás 
alatt sorakozó május szó részben elmaszatolódott; a negyven eszten-
dős m űnyomó papíron még az ujjlenyomat is elég jól kivehet ő . Vajon ki-
nek az ujja nyomát őrzi ez a röplap? Ki lehetett az ünnepl ő  ember, aki 
a nyomdából frissen hozott, még megszáradni sem érkezett röplapot kéz-
bevette, ujja nyomát rajta hagyva keresztben kétszer összehajtotta, s ha-
zavitte? Ki lehetett az az ember, aki rápillantott a fényképen látható 
gondterhelt ötvenes férfira, aki kétsoros sötét öltönyében, régies kar-
széken ülve, két karját a szék karfájának bársonypárnáján nyugtatva, 
kezét összekulcsolva néz el őre? Zárt fazon, fehér ing, sötét nyak-
kendő , fehér fazonzsebkend ő ; a háttér sötét, csak az arc, a kezek, az öl-
töny élei és redđi, a széktámla széle, az ing és a zsebkend ő  villan ki éles 
kontrasztként a sötét háttérb ő l. 
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Živeo naš veliki vodja maršal 7ugoslavij• drug Tito! 

Éljen a mi naav ve хe Іnrk 7ugos:lávia marsalia Tito! 

Évek óta nézem ezt a röplapot és rajta a távolba tekint ő  gondterhelt 
férfit; aprócska dolgozószobámban, e könyvekkel kibélelt veszt őhelyen 
készülök rá esztend ők óta, hogy majd egyszer utánajárok: hogy léleg-
zett az a kor, hogyan léptek ki az emberek akkor az utcaajtón, mit gon-
doltak, mit olvastak, mit jelentett számukra az új világ; hány kiló kenyeret 
vettek naponta a sarki péknél, olvastak-e még vagy már verset, s ha igen, 
kinek a verseit, mién; hogyan múlt el, ha akkor még elmúlt egyáltalán 
emlékezetükb ől a sötét háború időszaka; hogyan éltek, szerettek, szültek 
és neveltek gyerekeket, mit jelentett számukra a nyelv és az anyanyelv; 
hogyan örültek, hogyan ünnepeltek, hogyan ünnepelték meg azt a május 
elsejét, 1947. május elsejét, amelynek kései, de annál kedvesebb doku-
mentuma számomra ez az összehajtogatott, egy kissé el is maszatolódott 
röplap? 

Hogyan kellene vagy lehet utánajárni annak a kornak, az ünneplés-
nek; hogyan készültek errefelé az ember arra a május elsejére, hogy lát-
ták, milyennek, ezt a világot? 

Nem sokat tudunk errő l a korról, s inkább hallgatni látszunk róla; akik 
megélték ezt a kort, javarészt még köztünk vannak; pedig nyilván eljön 
annak is az ideje, hogy közírásunk, s irodalmunk is természetesen, ,egy-
szer szembenézzen akkori önmagunkkal, akkori szándékainkkal, akkori 
emberi mértékeinkkel; nekünk is, akik akkor aprócska gyerekek voltunk, s 
azoknak is, akik jóval kés őbb születtek, tudnunk kell, hogy akkori vilá 
gunkban mit jelentett embernek maradni, és megmaradni, mit jelentett a 
túlélni szóban, jelszóban, egy karaj kukoricás kenyérben, leszereléskor 
kapott öltözet ruhában. 

Mindezt megtudni csak hosszú-hosszú kutatással, elemzéssel, adatok 
és tények égymás mellé sorakoztatásával, elemzésével, vallatásával 
lehetne. 

Választ persze ez a dokumentumesszé sem adhat. De felvillant valamit 
azoknak a hónapoknak a világából, amelyek az 1947-es május elsejei 
ünneplést megelőzték, felvillanthatja azokat az adatokat, amelyek napi-
lapunk hasábjain azokban a hónapokban megjelentek. Minden dokumen-
tumközlés egyúttal válogatás, az itt következ ő  szövegek is ide tartoznak. 
Mai ízlésünk elképzelhetően a halkabb zenéhez és mindennapi beszéd-
hez, a kevésbé rikító színharmóniához, választékosabb nyelvi közle-
kedéshez, megfontoltabb ítélkezéshez, módosult magatartási és visel- 

kedési szabályokhoz szokottabb; nos, azóta, persze, eltelt negyven esz 
tendő . Igen szép idő . Nincs azonban okunk nem tudnunk és meg nem 
tudnunk, hogyan láttuk és éltük, látták és élték meg azok, akik akkor 
éltek ezen a tájon, mindezt. Meg kell ismernünk és vállalnunk kell azt a 
kort is, az 1947-es május elsejei ünneplést megel őző  néhány hónap 
korát, hisz emléke akaratlanul is zsigereinkben hagyta nyomát, s kitöröl-
hetetlenül része annak a történelemnek, amelynek magunk is részesei 
vagyunk. 

Nem könnyű  olvasmány akkori napilapunk, azok a részletek sem köny-
nyűek, amelyek itt sorakoznak majd, bepillantást kínálva a nagyvilág, a 
hazai világ, a mikrovilág jelenségeibe, meg hát a lét szellemi kiterjedé-
seibe is, mert mindez immár el őtörténet, melynek ismerete nélkül sem je-
lenünk, sem közelmúltunk, egyetlen mozdulatunk, szójárásunk, lépé-
seink iránya és irama nem érthető  meg. 

A sajtódokumentumok nem biztos, hogy olyannak mutatják a világot, 
amilyen volt; de biztos, hogy a valóság olyan is volt, ahogy a ránk maradt 
szövegek elmondják. Nem lenne érdektelen, ha másutt is, például a kor 
más megnyilvánulásaiban, ugyancsak megvallatnánk néhány szegletet 
vagy csak megkérdeznénk halkan, hogyan is volt. Próbáljuk ezzel kezde-
ni., 

2. Egy tavasz faktográfjájából 
(Tények) 

„ A népi sajtó leghűbb tükre népuralmunk fejlődésének, a dolgozók állama 
felépülésének, a szocializmus ügye haladásának. A népi sajtóban követ-
hetjük legjobban nyomon fejlődésünket, tarthatjuk számon sikereinket, 
láthatjuk meg gyengeségeinket, javíthatjuk ki hibáinkat. A népi sajtónak 
el kell töltenie egész dolgozó népünket és minden egyes dolgozót nagy 
vállalkozásunk lendületével és a legkisebb munkába is bele kell vinnie 
a tervszerúség, az ésszerűség, a jobb- és többtermelés szellemét. " 

(3.21. A Magyar Szó Pancsován) 

Nagyvilág 

„NEGYEDIK KÉRDÉS: 
Amellett van-e a Szovjet Szövetség, hogy az Egyesült Nemzetek Biz-

tonsági Tanácsa megteremtse a nemzetközi rend ő rerőket, amelyekben 
részt vennének valamennyi Egyesült Nemzet fegyveres er ő i, s amelyek 
nyomban beavatkoznának mindenütt, ahol háborús tevékenység veszé-
lyezteti a világbékét? 
VÁLASZ: 
Mindenképpen. 
KILENCEDIK KÉRDÉS: 
Helyesli-e đn a kulturális és tudományos értesülések széleskör ű  kicse-

rélését a két ország között? Helyesli-e Ön a diákok, m űvészek, tudósok, 
professzorok cseréjét? 

VÁLASZ: 
Mindenképpen." (Sztalin generalisszimus feleletei Elliot Roosevelt 

kérdéseire) 
„ Stradivari 1736-ban készült heged űje, amely a mester utolsó el őtti 

munkája volt, a múlt század folyamán az orosz Juszupov herceg birto-
kába került. Ett ő l kezdve néma díszként őrizték a hercegi palota egyik 
üvegszekrényében. Így volt ez 1917-ig. A szovjetrendszer lehet ővé tette, 
hogy a csodálatos hangú heged ű  ne néma dísz, hanem a tömegek gyö-
nyörködtetője legyen. David Ojsztrach, a nagy szovjet heged űművész 
valamennyi koncertjét ezen a stradiváriuszon játssza. De a Szovjetunió 
kultúrkormányzata minden olyan m űvésznek megengedi, hogy a stra-
diváriuszon játsszon, akit a szakért ők erre méltónak találnak. A Szovjet-
unióban a stradivári nem kereskedelmi cikk, és nem magángy űjtemény-
ben ő rzött poros csecsebecse." (Stradivári heged ű  a szovjet m űvészek 
kezében) 

„Héttőn írják alá Párisban az öt volt csatlósállam: Olaszország, Ro-
mánia, Bulgária, Magyarország és Finnország békeszerz ődéseit. Az a 
huszonegy állam írja alá az Egyesült Nemzetek, illetve a szövetségesek 
részérő l, amely részt vett a párisi béketárgyalásokon. A három felel ős 
nagyhatalom: A Szovjetunió, az Egyesült Államok és a brit birodalom 
részérő l már aláírták a békeszerz ődést." (Békeszerz ődések aláírása 
Párisban) 

„A bolgár távirati ügynökség sürgönyben fordult a Reuter ügynök-
séghez a Manchester Guardian hazug híresztelése miatt. A lap tudó-
sítója jelentése alapján azt a hírt közölte, hogy 20 ezer orosz érkezett 
Bulgáriába, ez csupán az első  csoport, mert 200 ezernek kell érkeznie. 
Ezek a települ ők foglalják el a békeszerz ődés aláírása után eltávozó 
szovjet csapatok helyét, hogy biztosítsák a szovjet befolyást Bulgáriá-
ban. A bolgár távirati ügynökség ezt a minden alapot nélkülöz ő  hírt, ame-
lyet természetesen sietve átvettek a nyugati monopolisták több nagy 
lapjai is, agyafúrt, célzatos hazugságnak nevezi." (Milyen bárgyú rém 
mesékkel szórakoztatják az angol lapok olvasóikat) 

11 



„Pozsonyból jelenti a csehszlovák távirati iroda: Egy hete folyik a cséh-
szlovák—magyar lakosságcsere lebonyolítása. Ez id б  alatt Szlovákiába 
visszatért Magyarországról ezer szlovák család 14 szállítmányban. Arra 
számítanak, hogy összesen 28 ezer család tér vissza Szlovákiába, ebb ő l 
7000 már június hó végéig. Szlovákiát eddig 18 száll ítmány hagyta el ma-
gyar kitelepülőkkel. A magyarokat Pest megye déli falvaiban telepítik le. 
Ezekbő l a falvakból kitelepítették a német lakosságot, amelyet a potsdami 
határozatok értelmében Németországba visznek.” (Folyik a lakosság-
csere lebonyolítása Csehszlovákia és Magyarország között) 

Mikrovilág 
„Ki tud Suhajda István honvédról, aki orosz fogságba esett és 1945 

márciusában a romániai Foksani fogolytáborba került. Életjelt azóta nem 
adott. Szülei köszönettel várnak értesítést. Suhajda István, Bogojevó 131. 
Jugoszlávia." (Ki tud róla?) 

„A bogojevói Népfront vezetősége f. hб  22-én fél 7 órakor a Loboda-fé-
le vendéglőben Lenin emlékünnepélyt tartott, amelyen a Front tagjain 
kívül a Pionírok énekkara, valamint a szakszervezeti fúvószenekar is köz-
reműködött. Lovász Ádám megnyitója után a pionírok énekkara zenekari 
kísérettel Gész József tanító vezetésével elénekelte az Internacionálét, 
majd Sparavalo Mirko tisztviselő  szerb nyelven méltatta Lenin munkássá-
gát. Utána az énekkar zenekari kísérettel elénekelte a Napkelet, nap-
nyugat ébred cím ű  szabadságdalt. Ezt követte Maresics N. járási kikül-
dött előadása, Klénánc Gyula magyar nyelven tolmácsolta a két el őtte 
elhangzott beszédet. Végül az énekkar az utolsó pontként elénekelte 
az Előkelők nem vagyunk című  munkásdalt." (Lenin emlékünnepség 
Bogojevón) 

„Bogojevón a napokban a helyi Népfront-szervezetek és a népbizott-
ság konferenciát tartottak , amelyen Kovács Ferenc alelnök részletesen 
ismertette a gabonafeleslegek beszolgáltatásának fontosságát. Az or-
szág lakosságának nagy szüksége van erre a feleslegre és ezért a tö-
megszervezetek utcai megbízottakon át felhívással fordultak a termel ők-
höz, hogy adják át feleslegeiket. A konferencián megállapították, hogy 
Bogojevó község a beszolgáltatásnak száz százalékban eleget tett, és a 
járásban első  helyen áll a fontos kötelesség teljesítésében. A pótbeszol-
gáltatás érdekében megindított akció nem maradt eredmény nélkül. 
A község földm űvesei közül sokan fejadagjukból adtak át búzát. Eddig 
129 mázsa búzát szolgáltattak be önkéntesen . Ha az átvétel a község-
ben történne, nem pedig a Nagy gyár területén, amely 3 kilométer távol-
ságra van a falutól , nagyon sokan olyan földm űvesek is adnának át bú-
zát, akiknek nincsen kocsijuk-lovuk, és ennek következtében az átadás-
ban jelenleg akadályozva vannak . A községben jó eredménnyel folyik a 
kukorica-beszolgáltatás is. Eddig önként mintegy 255 mázsát szol-
gáitáttak be." (Bogojevó is megállja helyét a pótbeszolgáltatásban) 

„Gomboson a választás el őtti kampányban 10 százalékkal növelték 
a Népfront tagjainak számát és így a vasárnapi választásokon nagy töme-
gek vettek részt és adták le szavazataikat a helység legöntudatossabb 
Népfront aktivistáira . Gombos Népfront tagjai 92 százalékban leszavaz-
tak vasárnap ." (Népszavazás Gomboson) 

"A zombori fđgimnázium felső  osztályának tanulói a napokban Gombo-
son a Loboda-féle vendégfőben József Attila-estet rendeztek. Az elő-
adás iránt nagy érdekl ődés nyilvánult meg, úgyhogy a jegyek már el ővé-
telben nagyrészt elkeltek . Telt ház előtt pergett le a változatos m űsor, 
amelyet a közönség sokszor hosszan tartó tapssal jutalmazott. Különö-
sen nagy tetszést arattak a néptáncok , az énekkar által előadott népda-
lok, a harmonika-szóló. De nagy sikere volt az egyfelvonásosnak is. A 
szavalatok ugyancsak elismerést váltottak ki. A szerepl ők szép előadást 
nyújtottak a gombosi közönségnek, s a gombosiak nem fogják egyha-
mar elfelejteni a kulturmun Кбs diákcsoportot." (A zombori magyar gimna-
zisták kultúrcsoportja Gomboson) 

„A bogojevói sportoló ifjúság és az elemi iskola magyar tagozatának 
tanulói a nemzetközi nőnapon sikeres m űsoros estet rendeztek. M ű-
soron szavalatok, magyar nóták, és bohózatok szerepeltek. Az elemi 
iskolásokat Francia Ilona tanítónő , a sportoló ifjúságot pedig Loboda Man-
cika tanította be. A tiszta bevételt sportfelszerelésre fordították." 4Kultúr-
munka) 

Hazai világ 
„A nép írja az újságot, az ő  munkájuk tölti be a hasábokat. A megnyá-

lazott tintaceruzával írt, gyakran alig olvasható, kusza bet űk nagyobb ér-
téket jelentenek és hitelesebbek sok-sok iskolázott írásnál. A szerkesz-
tőség napi postájából készül a lap. Dolgozóink a szerkeszt őségen 
keresztül adják hírül az újjáépítésben elért eredményeket vagy hiá-
nyosságokat, ezek a levelek nem veszhetnek el az újságíró íróasztalá-
nak fiókjából, mert ezeket az írásokat nem pótolhatja semmilyen iskolai 
képzettség. Levelek érkeznek a Népfrontról, de ezek a levelek nem a 
szerkesztőségnek szólnak, hanem azoknak, akik még ingadoznak, dolgo-
zókírják dolgozóknak felhívásként: gyertek velünk, értsétek meg, hogy ez 
a népek frontja. Magyar anyák írnak Titóról, akit még sohasem láttak, de 
az írásaik egy fogalommá válnak — Tito: egység, testvériség, szabadság,  

gyermekeink jövője — ezt tudják Titóról, ebben élnek." (A sajtó a nép tulaj-
dona) 

„Gépemet szeretem, mert ma az is a népért termel. Munka közben 
többször felnézek a velem szemben • levő  Lenin-képre, amely állan-
dóan buzdít a munkára. Mintha azt súgná: ne állj meg, јб  úton haladsz, 
csak tovább, előre... És én érzem, hogy nap nap után haladok. Munká-
mat úgy osztottam be, hogy két, s őt három gépen is dolgozom egyszerre. 
Ily módon átlag 45 százalékkal meggyorsítottam a munkafolyamatot, ké-
sőbb pedig 60 százalékkal. A jutalom nem maradt el: háromszoros 
rohammunkás vagyok." (Munkáslevelek) 

„A mai naptól kezdve a kenyérben kukorica is lesz. Az R1 jegyre 800, 
az R2 jegyre 600, az R3 jegyre 500, G, D2 jegyekre 300 grammot adnak. 
Külön kukoricalisztet nem osztanak, mert a kenyérben fogja mindenki 
megkapni a neki járó fejadagot." (Új kenyértejadagok) 

„A néphatóság elhatározta, hogy a beszolgáltatási rendelet végrehajtá-
sát nem halogatja tovább , és keményen sújt le mindazokra , akik termé-
keiket kivonják a beszolgáltatás alól. A beszolgáltatásra el ő írt felesleget 
a termelőnek elő  kell teremtenie minden körülmények között. Aki eladja, 
jószágaival megetette , vagy elfeketézte kukoricáját , annak a beszol-
gáltatandó mennyiséget hiánytalanul el ő  kell teremtenie , mert a rendelet 
értelmében senkinek sincs joga eladni kukoricáját, miel бtt eleget tenne a 
beszolgáltatásnak ." (Zrenjaninban nincs kukorica , de a jól hízott lovak 
összetörik a sorompót) 

„Nevet az élet mindenütt , az alig kipattant tavaszi élet. Szláv és magyar 
népdalok szállnak a langyos levegőben. A zöldelá nyárfa tövében a dél-
elбtt elvégzett munkáról beszélget Vukmánovics Mile montenegrói har-
cos és Bolgár István újgazda : — Az én hat holdamat és az ó négy holdját 
közösen műveljük — mondja Bolgár István . Milének nincs családja, de van 
két lova . Bolgár Istvánnak pedig nagy családja van , di nincs lova. El-
határozták, hogy segítenek egymáson. Bolgár István két id ősebb fiával 
együtt segíti megm űvelni a montenegrói harcos földjét. 6 pedig két lovát 
adja a munkához. A termést felezik." (Hull az egység és testvériség mag-
va...) 

„A fejadag bevezetése és a racionalizálás a fogyasztás szabályo-
zását jelenti . Az élelmezés és fogyasztás legfontosabb cikkeit , amelyek-
ben szükség mutatkozik, ebben az esetben úgy osztják föl, hogy a la-
kósság alapszükségletei fedezve legyenek, els ősorban a dolgozó töme-
geké . Ebben nyilvánul meg a népállam gondoskodása , így biztosítja 
tervszer űen az ellátást , így emeli a dolgozók életszínvonalát." (Miért 
van kenyér -fejadag?) 

„Szuboticán és környékén megkezd ődött azoknak a bizottságoknak 
a munkája , amelyek a tényleges gabonafölösleget állapítják meg. Az 
elszámolásokat nemcsak a körzetekben , hanem egyes háztartások-
ban is végzik. Ily módon a bizottságok pontosan megállapítják, hogy egy 
földmüves gazdaság milyen mennyiségú gabonafelesleggel rendelkezik. 
Az ellenбrzést szigorúan a bészolgáltatási rendelet szellemében és az ál-
lami beszolgáltatási terv el ő írásainak megfelel ően végzik a bizottságok. A 
tényleges feleslegek megállapítása során a bizottságok máris több spe-
kuláns földm űvest lepleztek le, akik megkíséreltek nagyobb mennyisé-
gű  búzát és kukoricát eltitkolni. A bizottságok nehéz és felel ősségteljes 
munkájukban a kis- és középparasztság becsületes és tisztességes tö 
megeire kell támaszkodniuk, azon gazdag parasztok leleplezésén, akik 
népeink kenyérellátását meg akarják akadályozni. Ha a bizottságok ilyen 
szellemben m űködnek, akkor munkájuk eredményesen végz бdik." (A 
tényleges gabonafeleslegek Szuboticán) 

„Ha nincs felesleges gabonánk, még nem jelenti, hogy nem tehetünk 
semmit a beszolgáltatás érdekében. Segíthetünk ebben a fontos mun-
kában akkor is, ha leleplezzük dolgozó népünk ellenségeit, a gabonarej-
tegetőket és a beszolgáltatással kapcsolatos egyéb szabálytalanságokra 
rámutatunk. Népi államunk ellenségeit kötelességünk leleplezni, hogy el-
nyerjék méltó büntetésüket. Nem nézhetjük tét+enül, hogy míg egyesek 
dusКбlnak a feleslegekben, addig mások, a gyari munkások és a pasz 
szív vidékek lakosai nélkülöznek, pedig ugyanakkor minden erejüket 
megfeszítik, hogy minél többet termeljenek, hogy minél gyorsabban 
eltakarítsák a háborús romokat. Van, aki ahelyett, hogy beadná kukori-
cáját és búzáját, inkább megeteti a sertésekkel, hogy ezzel is kifejezze 
mélységes gyű löletét a népi rendszerrel szemben." (A népellenségeket 
leleplezni mindannyiunk kötelessége) 
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„A szevti-huberti Heroj Tito földmegmunkáló szövetkezet a napokban 
beszolgáltatta valamennyi kötelez ő  és szabadfeleslegét . Az átadás rend 
kívül ünnepélyes keretek között történt. Mintegy 30 zsákokkal megrakott 
kocsi szállította a gabonát az átvevő  állomásra. Ez a földmegmunkáló 
szövetkezet eddig 70 mázsa kötelez ő  és szabad gabonafölösleget adott 
át a népi államnak. Az, hogy a szövetkezet átadta gabonafeleslegét, 
egyáltalán nem befolyásolja további munkáját. A tagok valamennyien el 
vannak látva a szükséges lisztmennyiséggel, ami élelmezésükhöz szük-
séges." (Mindent a népi államnak) 

„Marinkovics Joszif 25 holdas gazda a kukoricatermés bejelentése-
kor 6,20 mázsa helyett 5,60 mázsát jelentett be holdanként. Ezenkívül a 
sertéshizlalással kapcsolatban is megkísérelte félrevezetni a népbizottsá 
got. Amikor befejezte a hizlalást, a négy kövér sertést, ahelyett, hogy be-
szolgáltatta volna , levágta és a húst részben saját céljaira használta fel, 
részben pedig feketén elárusította. A sertések súlyából letagadott még 
külön-külön 40 kg-ot. A község földm űveseinek kívánságára a nép 
hatóságok Marinkovics Joszifot letartóztatták, és átadták a népbíró 
ságnak, amely a spekuláns földm űvest hat hónapi szabadságvesztés-
sel járó kényszermunkára és 2000 dinár pénzbüntetésre ítélte. Az igazsá 
gos ítéletet a község lakosai nagy megelégedéssel fogadták." (Négy ser-
tésért hat hónap) 

„A glogonyi helyi népbizottság pékségét egy táborbeli 18 éves német 
lány vezeti. Itt mindenki vásárolhat kenyeret szabadon, még hitelben is. 
Az ellenőrző  bizottság megállapította, hogy több ellátott termel ő  is vígan 
vásárolt kenyeret a pékségben. A pékségben semmiféle ellen ő rzés nincs 
a bevételezett és felhasznált mennyiségb ől, mindent az integrált (sic!) né 
met lány emlékezőtehetségére bíztak." (Miért van kenyér-fejadag) 

„Igen sok szép beszolgáltatási akció volt, amelyekben a szegény pa-
rasztok és a középparasztok lelkesen manifesztálták a népi állam iránti 
odaadásukat. Ezt egyes lelkiismeretlen elemek els ősorban nagygazdák, 
kihasználták, és a feliratok és a zászlók alá tolakodva azt a benyomást 
akarták kelteni, hogy milyen jó hazafiak és hogy a beváltás befejez ődött, 
bár ők maguk még távolról sem szolgáltatták be kötelez ő  feleslegeiket." 
(A gabonaszolgáltatás állami terve) 

„Ijyen körülmények között nem szabad megengedni, hogy egyes vá-
rosok bizonyos előnyöket élvezzenek a többivel szemben, vagyis nenr ke- 

rülhetnek a mások kárára jobb helyzetbe. Ezzel szemben mit tapaszta-
lunk Zentán? Bár itt is megjött az utasítás az egységes kenyér sütésére, 
azt nem hajtották végre rendszeresen. A pékek tetszés szerint sütik a ke-
nyeret, hol barnábbat, hol fehérebbet. Amikor a lakosság megtudja, hogy 
valamelyik városrész pékje fehérebb kenyeret sütött, odaözönlik akkor a 
távolabbi városrészekb ől is, tucatjával, százával jönnek az emberek. A 
napokban történt éppen, hogy az V. körzetben egy Király nev ű  pékmester 
fehér kenyeret sütött, erre valósággal megrohamozták az üzletét. Ma-
gánál a -ЅZREMAG-nál egészségtelen jelek tapasztalhatók. A SZRE-
MAG pékségnek volt bizonyos mennyiség ű  lisztje, ennek ellenére meg-
kapta a rendes napi mennyiséget. Ahelyett, hogy jelentette volna a kész 
letet, belekeverte a tartalékot a napi mennyiségbe, úgyhogy fehérebb 
kenyeret tudott adni, mint más pékek. A hibásan felfogott min őségi ver-
senynek ez a módja egészségtelen, és ki kell küszöbölni." (Hibák és 
múlasztások a zentai kenyérellátás körül) 

„Minden termelő  tehát, aki nem teljesíti kötelességét és nem adja át 
többletét , tudatosan az ország érdekei, a maga érdekei ellen cselekszik, 
a bel- és külföldi reakció érdekeit szolgálja, amely mindenképpen arra tö-
rekszik, hogy országunk ne érjen el olyan fényes eredményeket az újjá-
építésben, amilyeneket most elér, és amilyeneknél még nagyobb sikerek 
elérésére törekszik a villamosítás és iparosítás ötéves tervével. Világos, 
hogy népállami gazdasági terveink feljavítják a dolgozó életét és a bukott 
reakció azt akarja megakadályozni. Ezért fújják éppen a falvak (és váro-
sok) legjobbmódú reakciósai azt a gonosz jelszót: nincs gabona. Ezért 
kell lesujtani az ilyen elemek piszkos munkájára. Kíméletlenül leleplezni 
minden faluban az ilyen ellenséget, kimutatva velük szemben a haza-
fias öntudatos gabonatermelők frontjának fölényét, akik nem engedik 
meg, hogy falvaik szégyent valljanak a dolgozó nép el őtt néhány népelle-
nes spekuláns miatt." (A gabonabeszolgáltatás állami terve) 

„Vajdaság paraszt tömegei teljes szabadságot élveznek , ami né-
peink emberfeletti er őfeszítéseinek és áldozatainak eredménye. Ezen-
kívül a földreformmal Vajdaságban földhöz jutott mintegy 90.000 agrár- 
érdekelt család. A legutóbbi beváltási kampány során 5.006.075 méter-
nyi méterárut, 95.892 darabárut, 170.000 gombolyag cérnát, összesen 
tehát 193.709.237 dinár érték ű  árut osztottak ki. Ebbe nincs beleszá-
mítva a vas- és egyéb áru. A fehérgabona és kukoricaárak kedvez őek. 
Mindez a népi állam gondoskodását bizonyítja a gabonatermel ők iránt. 
A nagy tervek, amelyeket Tito vezetésével ötéves tervünk keretében 
megvalósítunk, hatalmas alapot teremt további fejl ődésünk és népünk 
jóléte számára." (A gabonabeszolgáltatás állami terve) 

„Liszteszsákokat raktak lé a topolyai állomáson. Egy magyar asszony, 
az AFZS lelkes tagja, kigyulladt arccal megsimogatta az egyik zsákot, 
mintha a ráncokat akarta volna lesimogatni róla, mintha azt akarta volna, 
hogy ez a vonat ne csak kenyérnek valót, hanem az anyai szeretet 
melegét is vigye magával. Bihácsra indul az a szállítmány: Címzett: a bi-
hácsi hadiárvaház; feladó: a topolyai járási AFZS. Antifasiszta asszonyok 
küldik, antifasiszta hősök árvái kapják. Magyar asszonyok küldik — szerb, 
horvát, bosnyák, crna-gorai, szlovén árvák kapják. Vajdasági anyák 
küldik Jugoszlávia anyánk legkedvesebb gyermekeinek, apátlan-anyát-
lan kicsi árváinak." (Népeink ereje) 

„Korom János tanonc teljesen készületlenül jött a vizsgára. Meglátt-
szott rajta, hogy mestere, Bukoza Károly tordal borbély nem igen tör ő -
dött tanításával, a kizsákmányoláshoz azonban értett. Korom János 
borbélytanonc két év alatt még az egyszer ű  hajvágást sem tanulta meg 
mesterénél. Bukoza Károly mester nemcsak tanonca ellen vétett, hanem 
ártott az egész társadalomnak. Most, amikor országunknak kellenek a 
szakemberek, a mester ingyenes munkát követel a tanoncától, aki két 
év alatt a szakma elemi tudását sem sajátította el. Az ilyen cselekmény 
elítélendő  annál is inkább, mert úgy kell dolgoznunk, hogy a jöv őben 
egyesek lelkiismeretlensége ne ártson az általános népi érdekeknek, 
amelyek ma a szakkáderek fokozott iramú és alapos kiképzését követelik 
meg." (Mire oktatta tanoncát Bukoza Károly tordai borbélymester) 

„Az orvos és bűntársai iparszerűen űzött magzatelhajtás b űntettével 
kerültek a vádlottak padjára. Az ügyész megrázó erej ű  vádbészédében 
többek között a következőket mondta: Figyelmeztetés legyen az ítélet 
azok számára, akik esetleg a jöv őben is végeznének ilyen gyermek-
gyilkosságokat, nem számolva azzal, hogy népeink 1.700.000 életet 
áldoztak föl a Népfelszabadító Háborúban és nekünk drága minden gyer-
mekélet, minden jövend đ  pionír, nagy és hatalmas hazánk minden eljö-
vendő  új építője. A belgrádi I. rejon Járásbírósága tíz évi szabadság-
vesztésre ítélte a bűnös orvost." (Tíz évre ítéltek egy belgrádi magzat-
elhajtó orvost) 

„A napi kenyérfejadagot a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság 
egész lakossága számára naponta az alábbi adagolásban adják ki: a. az 
első  kategóriába tartozó munkásoknak és a velük kiegyenlített szemé-
lyeknek 650 gramm; c. (sic!) a második kategóriába tartozó munkások-
nak és a velük kiegyenlített személyeknek 450 gramm; d. a harmadik ka-
tegóriába tartozó munkásoknak és velük kiegyenlített személyeknek 350 
gramm; e. a fogyasztók általános csoportjába tartozóknak és minden 
gyermeknek 250 gramm." (Új rendelet a kenyér-fejadagról) 
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Vasút lesz ottan, 
Csak mostan vegyünk, 
Míg dallal telt 
lfjú kebelünk! 

Kőszikla vagyunk, 
Nyújtsad a karod, 
Tőled függ — mondd, 
Mondd, hogy akarod? 

Ma tízen megyünk, 
Holnap meg százan, 
S ott leszünk végre 
Mind valahányan. 

Közös eszmékkel 
És szíwel menjünk, 
Mert népünk akarja, 
S TITO a vezérünk., 

Most készülj, ifjú, 
Csak mostan velünk, 
Míg dallal telt 
lfjú kebelünk!" 

Művelődési élet 

„Lépésrő l lépésre haladunk: tudjuk a jelentésekb ő l, hogy városunkban 
tizenkét Vörös szöglet megnyílt, m űködik, a lapok járnak, a Rad és a Híd 
olvasókra talál, lassú léptekkel megindult az analfabéta tanfolyamok mun-
kája és a munkásklubi el őadások." (Néhány szó a szuboticai szakszer-
vezeti kulturmunkáról) 

Levízs~ázott az ui írástudók 
első  csoportja Zrenyanínban 
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„A Vörös szöglet a szakcsoport kulturéletének központja, a népm űvelő  
és eszmei-politikai munka központja. A szakszervezeti kulturmunka 
virágoskertje, ahol a szakszervezeti alosztály kulturális-m űvészeti cso 
portja kádereket nevel és fiatal er őket, új tehetségeket fedez fel." (Szak-
szervezeti kulturmunka: Vörös szöglet) 

„Azelőtt is olvastam én az újságokat, már hosszú évtizedek óta. Olvas-
tam a Bácsmegyei Naplót és a többieket, de azok nem a mi újságjaink 
voltak, nem nekünk íródott és nem mi írtuk. A mi újságunk nem olyan 
régi históriákat talál ki, mint pl. a Bácsmegyei Napló, amikor egyszer azt 
írta, hogy kígyófarkú csecsem őt találtak a sebesicsi vasútvonal oldalá-
ban. Máskor meg gyermekmészárlás volt, amit állítólag a cigányok követ-
tek volna el. Mindig kiderült, hogy hazugságról van szó. A Reggeli 
Újságot meg éppen nem tudtam megszeretni. Annyira idegen volt t ő lünk, 

a mi életünktő l. Hiába, mink szeretjük magunkat, és magunkért akarunk 
dolgozni. A magunk munkáját akarjuk látni az újságban is. A Magyar 
Szót kezdettő l fogva olvasom." (Tanyai levél a Magyar Szónak) 

„Nem muszáj mindig versben beszélni. Írjunk egyszer űen, szívbő l, 

mondjunk el mindent prózában. Ezzel nagy szolgálatot teszünk hazánk-
nak, mert a népi lelkiismeret megszólaltatói a nép tollforgatói; és szol-
gálatot teszünk népünknek, amely a népi írók megszólalását, írásait 
várja, talán nem is versben, de jóíz ű  népi beszédben: prózában." (A vers 
szerelmesei) 

„Amikor az ember kijött az őserdőbő l, az első  tudatos mozdulattal, az 
első  tudatos cselekvéssel, az els ő  tudatos hanggal együtt énekelni, me-
sélni, verselni kezdett. Sok volt a mondanivaló, sok volt az érthetetlen 
csoda a világon. Maga az őserdő , a napfény, az éjszaka, a létezés, maga 
az ember;'s mert ősi a közlési, magunkat megmutatási vágy, — hiszen 
az artikulálatlan hangokat adó csecsem ő  is kétségbeesetten igyekszik 
megértetni magát — ősi hajlamok adják a tollat annak a munkásnak vagy 
földmunkásnak a kezébe, aki bennünket legtöbbször versekkel felkeres." 
(A vers szerelmesei) 

„Csíkos István verse: 

Most készülj ifjú 

Most készülj, ifjú, 
Nagy munka vár, 
Új dicsőség hív, 
a munka hadán. 

„Nem mi állapítjuk meg, Marx és Engels óta nem titok, hogy a gazda- 
sági viszonyok átalakulása megváltoztatja a kultúrát, a kifejezés módo-

,  

zatait és eszközeit. A tegnap még zsellérsorsban teng ődő  földmunkás, 
a gyárak kiuzsorázott rabszolgája ma, hogy úgy mondjuk, mosolygós. 
verseket ír arról, hogy dolgozik, hogy épít, hogy van mit ennie és hogy! 
tudja: holnap még szebb lesz, jobb lesz, emberibb lesz." (A vers szerel-
mesei) 

„Szép a Villon-vers, szép Tóth Árpád verse, ha bágyadtan lemondó is,' 
szép Debussy, az ezerszer hallott Schubert-dalok is. Bánk bán és a 
Szentivánéji álom is soha el nem múlóan szép. De mindez együtt — ma és 
nálunk — valahogy kilóg az életb ő l. Ezen a műsoron nem látszik meg, 
hogy 1947-ben adódik el ő , hogy Jugoszláviában, Tito országában, az 
újjáépítés és ötéves terv hatalmas történeti korszakában adják el ő . Nem 
látszik meg, hogy dolgozó magyar népnek adják a dolgozó magyar nép 
gyermekei. Nem látszik meg népuralmunk egyik legnagyobb törekvése, 
hogy a dolgozó népnek a dolgozók kultúráját adja. Azzal az el őadókész-
séggel, amivel a verseket szavalták, azzal a kiváltságosan szép hanggal, 
amivel Schubertet énekelte az el őadó, dolgozó népünk számára tartal-
masabbat, munkás életéhez közelebb fekv őt kellett volna adniok. S nem 
jobban érvényesült volna a szavalók nagyszer ű  előadása egy-egy mun 
kás-verssel, az a gyönyör ű  hang egy pár igazi munkás- és népdallal?" 
(Zágrebi fő iskolásaink m űsor-számai) 

„Marecskó Júlia versében meg az új dolgozók hangja szólal meg 
egyszerűen, üdén, vidáman: 

Úi barázda, traktor szántja, 
Vígan járunk a határba. 
Gondos gazda mélyen szántja, 
Az új termést ettől várja. " 

„A Vajdasági Magyar Kulturszövetség titkársága felhívja a tagegyesü-
leteket, hogy március hó folyamán valamennyi egyesület rendezze meg a 
márciusi ünnepségeket. Ezeket az ünnepségeket március 15-21 között 
kell megrendezni, lehető leg 15-én vagy 21-én. A titkárság az ünnepségek 
kész programját, a bevezet ő  beszéddel, színdarabbal stb. együtt eljuttat-
ja a tagegyesületekhez és ezt a programot kell feldolgozni az ünnepi 
előadás keretében." (A magyar kulturegyes( ћ letek márciusi ünnepségei) 

„A másik nagy tanulmány Timofejev szovjet esztétikus nagyszer ű  ér-
tekezése a szocialista realizmusról. A tanítók, tanárok Timofejev tanul-
mánya alapján taníthatják a dolgozók társadalmának új esztétikáját az 
iskolákban. Mivel megfelel ő  új szakkinyvekhez nehezen juthatunk ma-
napság, nagyon hasznos, ha pedagógusaink szorgalmasan forgatják a 
HÍD minden számát. Áll ez különösen azokra, akik szerbül nehezen ol-
vasnak, mert szerbül már sok megfelel ő  szakkönyv áll rendelkezésre. 
A HÍD irodalmi része nem kevésbé értékes dolgokat közöl. Zogovics 
Radován Tito életrajza cím ű  remekbeszabott poémáját közli a folyó 
irat Gál László megkapó fordításában. Sinkó Ervin András átmegy a kony-
hán c. írása aHorthy-rend őrség komisz világát és a becsületes intellek-
tuelek verg ődését rajzolja biztos kézzel." (Érdekes tanulmányokat és iro 
dalmat hoz a Híd legújabb száma) 

„A szovjet filmek magas eszmeisége és m űvészi színvonala igazoltan 
váltott ki nagy szeretetet moziközönségükb ő l. Filmszínházaink napról-
napra egyre nagyobb számú közönségrő l számolnak be, ezt a növeke-
dést nagyban el ősegítették a mozik tömeges csoportlátogatásai, amelyet 
már hosszabb ideje bevezettek valamennyi mozinkban. Ezek a cso-
portlátogatások amellett a tömegszervezetekben, gyárüzemekben és in-
tézményekben a bajtársias szellemet is fejlesztik. A népi tömegek viszo- 
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nyáПak megváltozása a filmekkel kapcsolatban azt mutatja , hógy népi 
államunkban nem luxus a film, hanem a legszélesebb néptömegek szük-
séglete." (Kedvezményes mozijegyek csoportos mozilátogatás esetén) 

3. A május elsejei felvonulás 
(Helyszíni jelentések) 

„ A májusi ünnep tötrténetisége és nemzetközisége meghatározza közis-
mert jelentését, amelyre a hivatalos szövegek, jelszavak, a dekorációk 
szöveges részei vonatkoznak. A jelszavakat előre közlik, és a dekorációk, 
kőszöntések ezeket tartalmazzák. A jelszavak és az ünneppi bešzéd egy-
szerre ad általános képet május e/sejérJl, valamint aktuális, az illet ő  
évhez igazodó mondanivalóval." 
(Munkaközösség: Egy mozgalmi ünnep jelvilága) 

Zrenjanini előkészületek 

„A május elsejei felvonulás m űsora kora reggel kezd ődik. Az üzemek 
munkásai reggel hat órakor gyülekeznek a gyárakban . A felvonulás 
a gyülekező  helyre fél hét órakor indul, éspedig az els ő  körzet munkás-
sága a Brigadira Riszticsa utcában, a második körzet ű  pedig a Zmaj Jovi-
na és dr . Eriota utcában sorakozik fel. A lakosság és a tanulóifjúság a 
fđtéren felállított díszemelvény körül sorakozik. A menet, miel őtt kivonul a 
szabadba , ahol a fő  ünnepségeket tartják , elvonul az emelvény el őtt. 
Itt a szakszervezetek , a Népfront és a városi népbizottság képvisel ő i fog-
lalnak helyet . Az idén Zrenyanin dolgozói a klekki országút kezdetének 
bal oldalán elterülő  füves térségen tartják a f őünnepséget . Itt két szín-
padot állítának föl. A menet kiérkezése után a szakszervezetek vezet ő i 
kihirdetik a májusi munkaverseny eredményeit , ismertetik a legjobb mun-
kásközösségek munkáját . Ez alkalommal a helyi szaktanács vándor 
zászlót nyújt át a győztes üzemnek." 

Jelképes termelési bemutató 

„A gyárak dolgozói komolyan készülnek a felvonulásra , amelyen jel-
képesen szemléltető  módon mutatják be az üzem termelését, annak 
egyes szakaszait vagy jelenségét . A vasúti fđműhely teherautóra szerelt 
jelképes mozdonyt készít , amely a menet élén halad. Utána az üzem 
egyes osztályai mutatják be munkájukat . Újszerű , díszes és ötletesen 
megtervezett formában készül a felvonulásra a helyi cukorgyár munkás-
együttese is. A gépkocsira szerelt gyárrészlet tetején büszkén lobog majd 
a legjobb élelmezési üzem zászlója: Az ünnepséggel kapcsolatban a 
gyárban külön akadémiát tartanak, és ugyanakkor megnyitják az üzemi 
kerthelyiségeket is. A Radiátor gyár munkásközössége az önt őmeden-
cét és az öntés folyamatát mutatják be a felvonuláson . A pótkocsikon a 
kész termékeket állítják ki . A gépállomás és traktorjavító m űhely együtte-
se a traktor generáljavítását mutatja be. A teherautón szállított m űhelyek-
ben a mezőgazdasági gépek javítását végzik a munkások . A villanytelep 
dolgozói úgy tervezik a felvonulást , hogy az autókra nagy g őzturbina 
utánzatot szerelnek fel. A hajójavító m űhely gépkocsijára szintén terme-
lést ábrázoló képekkel vonul fel. A május elsejei ünnepi felvonuláson részt 
vesznek a mezőgazdasági munkások szakcsoportjai is. A földmunkások 
fogatokkal vont ekékkel , vetőgépekkel és egyéb mezőgazdasági gépek-
kel mutatják be munkájukat . A felvonulás h űen visszatükrözi a munkás-
paraszt szövetséget." 

Színfoltok az újvidéki felvonulásról 

„Az élen az állami címert és a szövetségi zászlókat viszik , eztán a 
Szerb Népköztársaság majd a Szakszervezet címere és zászlói követ-
keznek ." „A tribünök , képek , "virágok , jelszavak várják a hatalmas töme 
get a Főbizottság szikrázóan szép palotája el őtt. A palota homlokzatán 
hatalmas festmény az ötéves terv épít ő  nagy munkáját mutatja , mellette 
jobbról és balról Tito, Sztalin és a többiek , a dolgozó ember békés jö-
vőjének nagy építői." „8.05 óra , amikor a menet megérkezik a F őbizott-
ság elé és 11.35, amikor az ötágú csillag bezárja a menetet . A három 
és fél óra alatt egy pillanatnyi megállás, egy másodpercnyi szünet nincs. 
Szakadatlanul özönlik , pompázik ;  ragyog , mozog , él a térség, végelát-
hatatlan menetben vonulnak fel a dolgozók elvégzett munkájuk jelképei-
vel." „A címerek és a zászlók után az ünnepeltek közül is a legünnepel-
tebbek haladnak , a rohammunkások legjobbjai . Vörös zászló a ke-
zükben, mindegyikük egy-egy h ős a felépítés nagy csatájában ." „Mun-
kásságunk, parasztságunk és bányászaink kalapácsokkal , kaszákkal, 
orsókkal , vasvillákkal , sarlókkal és ásókkal vonulnak a lakosság tízezrei 
előtt, mint ötéves tervünk megvalósulásának biztos zálogai ." „Nagyszerű  
a noviszádi hajógyár bemutatója . Az üzem munkásai , felvonulás közben, 
mutatták be az uszály készítését , előttük pedig már egy kész hajó szem-
léltette  munkájuk diadalát . Munkásságunk találékonyságát m űvészi ér 

гбkkel mutatta be Vajdaság iparának felvonulásán . Megelevenedett 
gyárak , műhelyek vonultak el a tízezrek el őtt, grafikonokon mutatva egy-
évi munkájuk fejl ődését és bizonyítva, hogy az elkövetkező  négy május 
olyan hatalmassá növeli termelésüket, hogy az ötéves terv élharcosai-
ként teljes diadalt aratnak ." „ Parasztjaink felvonulása dísze volt a nagy 
ünnepségnek . Behozták a mezőt , a földet a sugárútra , bemutatták a 
mezőgazdasági munkák minden szépségét, ígéretes erejét. Traktorok 
dübörögtek el előttünk , amelyek jelezték , hogy a föld munkásainak azén 
kell több búzát és kukoricát termelniök, hogy a testvérdolgozók minél több 
traktort , ekét és szerszámot adhassanak parasztságunk munkájának 
megkönnyítésére. Veteményeztek, ipari növényt termeltek, sz ő lőt pré-
seltek , paprikát dolgoztak fel parasztjaink a felvonulás alatt és ezzel egy-
idejű leg bemutatták ők is legjobbjaikat ; azokat , akik a legtöbbet adták né 
peink ellátásáért . A tudomány és kultúra bemutatója következik. Élen a 
tartományi mezđgazdasági kísérleti intézet halad , utána Vajdaság iskolái 
mutatják be a népi állam haladó szellem ű  tanítási rendszerét, amely ifjú-
ságunkat olyanná neveli, hogy értelmiségünk népi értelmiséggé legyen. 
Az egység és testvériség tanújele volta vajdasági sajtó bemutatója is. 
Vajdaság népei saját anyanyelvükön tanulhatnak és művelődhetnek, 
szerb, horvát , magyar, szlovák , román és ruszin nyelvű  napilapjai és szín-
házai vannak." 

4. Hogyan is volt? 
(Záradékul újabb kérdések) 

Itt van előttem a május elsejei röplap , újra nézem , hosszan nézem a 
gondterhelt ötvenes fértit; megpróbálom felidézni a mozdulatot, ahogy 
az ismeretlen május elsejei felvonuló akkor , 1947-ben kézbevetté a 
röplapot . Ujjai a képet sehol sem érintették , ahogy hüvelyk - és mutató-
ujja közé foghatta a még nyomdafestékszagú lapot, csak , a két május 
szón maszatolódott el némileg a friss festék. Aztán összehajtogatta bizo-
nyára , hazavitte, s egy könyvben maradt aztán negyven esztendeig, föl-
támadásra várva . Ki lehetett ez a fölvonuló ? Vagy csak egy lehetett a több 
tízezer között , aki nézte az elvonulókat ? Ki emlékszik még ezekre a röpla-
pokra , maradt -e még valahol fenn bel ő le , vagy néhány másik ? Napila-
punkban a leírásokban nem találom nyomát a röplapoknak. 

És ilyen volt -e valóban az a világ , amelynek felidézésére e véletlenül 
hozzám került röplap már évek óta késztetett? Ilyen volt-e vagy ilyen is 
volt egyebek között ; vagyis egészen másmilyen is, hisz az élet, a való-
ság hagyta -e valaha is tenmagát a maga teljességében (totalitásában?) 
üstökön ragadni? 

A sárgult lapokat hajtogatva egyre inkább komorodáson kaptam ma-
gam, éles ellentéteként a hangos és fülsiketít ően harsány vigalomnak 
és művi életörömnek , mely minduntalan megcsapott , de valahogy meg 
nem ragadott . Vajon csak egy messzi szóhasználat , mondatszerkesz-
tés, zakatoló , színpompás alanyiság, kedélyborzoló nevek , s főleg egy 
félvilágot elsetétítő  bajusz és viselőjének ropogósan-kedélyesen-álter-
mészetesen hangzó válaszai és világunkra teleped ő  szörnyűséges lénye 
lenne az, ami végül is kevéssé tette számomra vonzóvá a faggatott kor 
dokumentumait, ólomsorokba préselt jajaival , kimondatlanságaival, ta-
lán mindörökre ki- és elmondhatatlanságaival? 

Ezzel próbáltam kezdeni ; számomra ez a kissé elmaszatolódott 1947-
es röplapnak egyik virtuális konnotáci бja , tehát nem az egyedüli lehet-
séges. Kiismeri a lehetséges többit? 

S ne feledjük : 1947-et írtak akkor. 1948 csak aztán következett. És a 
nagy rádöbbenés is az ünnepl đ  társadalomban, a gyárüzemekben, a li-
teratúraesméretben , s magában a literatúrában , meg az isola bellán —
és mindenütt . Ha a néhány következ ő  esztendő  röplapjait is meghagyta 
volna a kegyes sors , azokon az ötvenes fértit bizonyára még gondter-
heltebbnek látnánk, s talán komornak is; mosolyát már én is láttam azon-
ban az ötvenes évek elejének mikrovilágában, a gombosi mozi híradóit 
szemlélve . De ez már egy másik papírhoz , feljegyzéshez tartozik. ❑ 

15 



avid Kecman 

Fohász 
a küszöb 
kövéért 
A számos változás, a közel fél évszázados béke id őszakđhak legszembe-
ötlőbb radikális társadalmi-gazdasági átalakulási folyamatai ellenére ne-
hezen tudunk megszabadulni attól az idealizált faluképt ől, amely még a 
romanticizmus idején alakult ki, s amelyhez éppen a nemzeti tudat ki-+ 
alakítását is szolgáló irodalom nyújtotta a fontosabb adalékok egyikét. 
Még mindig időtállónak bizonyul ez a hagyományok masszív keretéb 
zárt kép, annak a világos és általános felismerésnek az ellenére, hogy 
minden tekintetben messze jár a realitástól, s összeegyeztethetetlen a fa-' 
lukérdés mai, elemi tárgyilagosságra igényt tartó megközelítésének lé 
nyegével. És nem is olyan nehéz feltárni e jelenség okát. 

Az a régi hinta 

A nagyobbára csak hangoztatott „városi életérzés" folytán a falu még az 
egyszerű  ember számára is a tisztaság, a nyugalom és a harmónia oázi 
sa, az a hinta, amely— talán üresen — de a múlt és a jöv ő  között ingázik, s 
azoknak a jelene, akik a nyikorgását (vagy talán a jajszavát) hallgatják; 



mintha valaki másé lenne. Mivel az urbanizált környezetekben lakók több-
sége úgy vélekedik, hogy a városi életnek nincs hagyománya, a gyökere-
ket falun kell keresni; abba a régi hintába fogódzkodunk, hogy nyugodt le-
gyen az álmunk, oda menekülünk gondolatban, ha szemben találjuk ma-
gunkat azokkal a nehezen megoldható ellentmondásokkal, amelyeket az 
emancipáció szükségszer űsége, az új, s (a falusi hagyományokon nevel-
kedett ember számára) sok szempontból ridegebb és természetellenes 
életmód támaszt. Nehezen tudunk megszabadulni attól a tévhitt ől, hogy a 
települések jellegét a méretek, az építmények nagysága, lakóinak száma, 
s a tőkekoncentrációból ered ő  gazdagsága határozza meg, pedig a sa 
játosságot, a települések közötti lényeges különbséget, a szellemi légkört 
kellene szem el őtt tartani. Bármilyen különösen is hangzik, egy település 
jellegét mégis domináns szellemisége, a falai között létrejött alkotások ha-
tározzák meg, s ezek nagysága és jelent ősége kölcsönöz megfelel ő  jelle-
get magának a településnek is, ett ő l függ, hogy lépést tart-e a világgal, 
vagy helyben topog. Nem hiába mondják, hogy „a vidéket onnan ismerjük 
fel, hogy lakói vidékies észjárásúak". 

Mint ahogy a modern m űvészet hiányát látja az ért ő  magyarázóknak, 
szociológusaink sem kísérik figyelemmel a településfejl ődést (magával e 
folyamattal párhuzamosan), s ha mégis akad ilyesmire példa, inkább csak 
a látványosabb, kézzel foghatóbb változásokra figyelnek, s alig vagy 
egyáltalán nem tartják számon azt, ami a szellem szférájában történik, 
mintha ez teljesen mellékes volna, mintha a szellemi átalakulás nem a fej-
lődés velejárója, hanem utólagos következménye lenne. Ez veszélyes 
csapda, lesújtó, kései felismerés, az átalakulás tervszer űtlensége. Miköz-
ben eszményünk a minél nagyobb település, minél több betonnal (az új-
gazdag mentalitás tükröz ődése), világszerte a kisebb települések, olyan 
egységek létrehozását szorgalmazzák, ahol az emberek természetközel-
ben élhetnek, tisztább környezetben, ahol egyszer űbb a kommunikáció, s 
könnyebb kielégíteni minden igényt. 

A követelménynek egyel ő re szégyentősen ugyan és némi nosztalgiá-
val, de mégis eredményesen ellenáll a falusi életvitel évszázados tapasz-
talata, amely kötetlenül és spontán módon nemzedékr ő l nemzedékre 
száll. Bárhol is élünk, még mindig a falu határozza meg a lelki világunkat. 
A hangyabolyra emlékeztet ő  város toronyházainak, akváriumszer ű  laká 
sainak talajvesztett lakóit a falura való emlékezés valamelyest még meg-
védi az elidegenedéstő l. Hogyan, mi módon? Elsősorban a falura és „pa-
rasztokra" jeliemzö találékonyságnak, annak a (szinte örökletes) képes 
ségnek a folytán, hogy a semmiből valamit teremtenek, hogy képesek 
megbirkózni a bajokkal, a gondokkal és a küls ő  kellemetlenségekkel, 
hogy nem hátrafelé tekingetnek, hanem elő re néznek. 

Nem elhanyagolandó tulajdonság az igénytelen életmódba való hagyo-
mányos beletörődés, az új követelményekhez való alkalmazkodás képes-
sége, a talajhoz való kötődés, az emberi közvetlenség, az élet nagy pil-
lanataiba vetett hit. A falusi ember nagyon korán és minden hátrányos kö-
vetkezmény nélkül, minden érzékével, minden mesterkéltség nélkül tu-
domást szerez az élet titkairól: a megtermékenyítésr ő l, a születésrő l, a 
növekedésről, arról, hogy az ember a földtő l függ, a földtő l, amelyet meg 
kell m űvelni, a halálról... (gy van ez faluhelyen már évszázadok óta, s 
minden változás eNenére a falu gyakorlatilag megsemmisíthetetlen. Az új 
típusú falvak, városias települések építésével csak a küls ő  forma változik 
a falu szelleme nem. 

Várható, hogy ez a társadalmi-gazdasági válság, amelybe csöppet 
sem véletlenül csöppentünk, ismét a falura, az ország általános fejl ődé-
sében betöltött szerepére irányítja a figyelmet. A nehéz és bizonyta-
lansággal terhes falusi élet miatt a múltban igen gyakran vándorolt a falu 
lakossága a városokba. A válság miatt a régebbi szempontok jó része 
érvényét veszítette, mivel azonban egyik sajátosságunk az, hogy nehe-
zen szabadulunk meg téves nézeteinkt ő l, valószínű leg sok víz lefolyik 
még a Dunán, mire rádöbbenünk, hogy milyen szépség az, amit nem vol-
tunk képesek meglátni, mi mindenrő l mondtunk le, hogy feladjuk énünket 
tiluzióinkért. A faluból menekülve sokan csak környezetet változtatnak, de 
a falutól soha nem szabadulnak meg. Vannak olyan pillanatok, amikor 
legszívesebben visszatérnének, de már régen nincs visszaút. Ehelyettte-
hát új lakhelyükön igyekeznek kialakítani a falusi jelleget. Mivel ma 
gyarázhatnánk egyébként, hogy a toronyházak virágos erkélyein szög-
re akasztott aranyló kukoricacsövek, piros paprikafüzérek függenek? 
A városi művelődési egyesületekben a fiatalok éppen az eredeti népdalt, 
néptáncot, népzenét ápoló alosztályok iránt tanusítanak legnagyobb ér-
deklődést. A népdal és a néptánc eredeti szépsége id бtáiló, a vigadozás, 
a tánc, az öröm, a közvetlenség évszázadokra nyúló hagyományát ötvözi. 
A falu hangulatát őrzi a hangzás, amelynek nem árthat az id ő . A városok-
ban, ha összejön a társaság, mint egykor a falusiak, amikor móvába men-
tek, vagy a családi események, falusi vigadalmak alkalmával, az egykori 
parasztok elszármazott ivadékai ajkán felcsendül a dal, f őnix módjára új-
jászületik a falu szelleme a kólóban, a csárdásban, a polkában, a furulya, 
a citera, a duda hangjai mellett... Azoknak az ifjaknak és lányoknak a 
hangjában és a táncában éled újjá, akik — ha a régi id őkban születtek 
volna — mint őseik, a legs ű rűbb rendet vágták volna a búzában, els ők let-
tek volna a táncban, a dohányszedésben, a virtusban... 

A láthatatlan pecsét 
Nem is sejtjük, mennyire meghatároz bennünket egész életünkre az a 
hely, ahol megszülettünk. Kitörölhetetlen az a láthatatlan pecsét, amelyet 
nem bőrünkön, hanem lelkünkben, rejtett gondolatainkban ő rzünk, amely 
meghatározza lépéseinket, járásunkat, egész magatartásunkat. Az, aki 
mindenáron szeretné kitörölni falusi származásának ezt a pecsétjét (átkát), 
csak még mélyebben magába vési, ez az, amit úgy szokás emlegetni, hogy a 
falusi származás komplexuma. Az ilyenek nevetségessé válnak a ha-
sonló származásúak szemében, hiszen minden ostobaság hangos kacajt 
fakaszt, de szánalmasnak tartják őket a „született városiak" is. Ez a leg-
kegyetlenebb büntetés a tisztázatlan számlákért. A falu azt adja az em-
bernek, ami az élethez a legfontosabb: a földet, amelyet fel kell szántani, 
be kell vetni, meg kell tisztítani a gaztól, meg kell védeni az elemi csapá-
soktól, de az önzetlenségért cserébe egész embert kíván. Csak így alakul 
ki az a természetes összhang, a kölcsönös fennmaradás feltétele. 

A faluról való elvándorlás, amelyet a szociológusok általában az „iparo-
sodás kihívásával" magyaráznak, ösztönszer űen zajlott, annak az újgaz-
dagmentalitásnak a jegyében, hogy nem elég jó a kenyér, kalács kell, s 
Olyan következményeket vont maga után, amelyeket csak most vagyunk 
képesek felmérni, s nincs remény, hogy jelent ősebb fordulat nélkül vissza 
lehetne szerezni azt, ami veszend őbe ment. 

Akiknek nem sikerült faluról városba települni, azok minden erejükkel 
Igyekeznek megközelíteni a várost. Dicséretes szándék a falu csinosítá-
sa, a társadalmi életszínvonal növelése (új m űvelődési házak, egészség-
házak, korszer ű  iskolák, napközik, betonutak építése, amelyek immár 
nemcsak az egykori sáros falusi utcákat szelik át, hanem a földeket is a 
mezőgazdasági birtokok irányába), de mivel magyarázzúk a városutánzó 
primitivizmusban testet öltő  megalomániát? A nagy iskolák üresen kon-
ganak; faluhelyen, különösen Vajdaságban egyre kevesebb a gyerek. 
Egyre több az elöregedett háztartás, s kérdés, hogy a falu szerepének és 
jelentőségének el őtérbe helyezése szavatolja-e, hogy belátható id őn be-
lül változik a falvak lakóinak kor szerinti megoszlása. A kiutat talán abban 
kell keresni, hogy kisebb ipari létesítmények épüljenek faluhelyen, a hely-
ben kínálkozó nyersanyag feldolgozására. A füstölg ő  gyárkémények 
városiasabb jelleget kölcsönöznek a falvaknak is. A város és a falu közötti 
határ elmosódásával várható, hogy kialakul egy egészen új jelleg ű , a tipi-
kusan falusinál vagy városinál valószín ű leg jobb településtípus. 

Mindig előnyösebb helyzetben voltak a városok közelében lév ő  falvak, 
vagy azok a települések, amelyeket fontos útvonalak szelnek át. Az ilyen 
falvak gazdagabbak, elviselhet őbbé teszik az életet, gyorsabban fejl őd-
nek, s mivel hozzáférhet őbb számukra mindaz, amit a közeli város nyújt-
hat (az iskola á gyerekeknek, munkalehet őség lakhelyváltoztatás nélkül), 
a városi élethez viszonyítva is kedvez őbb életkörülményeket szavatolnak. 
Ahhoz azonban, hogy erre rádöbbenjünk, nemcsak id őre, hanem arra van 
szükség, hogy személyesen átéljük a városi élet keserveit. 

Az örökös költözködés, elvándorlás egyébként a falvak egyik jellemz ő  
sajátossága. Éppen a szüntelen migrációk folytán jöttek létre, s általáno-
sabban szemlélve kijelenthetjük, hogy e falvak az örökös vándorlás emlék-
művei, útjelző i; útmutatóul szolgálnak azoknak, akik szeretnék felkutatni 
származásuk gyökereit, hogy ily módon, talán abban az illúzióban ringat-
va magukat, hogy ki tudja, milyen régi családból származnak, legyen va-
lami, amiben megkapaszkodnak, nehogy belevesszenek a tömegbe és a 
nyüzsgésbe, a tétezés alaktalan szürkeségébe. A gyökereket azonban 
nagyon nehéz felkutatni, mert azok, akiket a nyomorúság arra kényszerít, 
hogy elvándoroljanak, általában igyekeznek elsöpörni a nyomokat maguk 
mögött, hogy talán így majd könnyebben megszabadulnak a bajoktól is, 
s ivadékaikat már nem terhelik a saját keserveikkel. Hányan lehetünk, 
akik szeretnénk megtalálni azt a helyet, ahol őseink bölcsője ringott, de hi-
ába; bolyongunk a világban, mintha a tengert járnánk, hogy felfedezzünk 
egy ismeretlen világrészt az els ő  nyomokkal, azt a helyet, ahonnan távoli 
elődeink, ki tudja miért, útra keltek azzal a reménnyel, hogy menet közben 
valahol majd megszabadulnak a bajoktól, s ha maguknak nem is, de fiaik-
nak már békésebb, jobb, szebb élete lesz. Nemcsak azért vállalkoztam e 
sorok megírására, hogy elmondjam, milyennek látom én a falut, amelyhez 
sorsszerűen kötődöm, hanem vonzott a lehet őség, hogy megismerhetem 
önmagam, olyan meglepetések érnek, amilyenekkel az embernek óhatat-
lanul számolnia kell, ha a származását kutatja, annak eredetét kutatja, 
amit örökre. magában hordoz, ami dönt ően meghatározta természetünket, 
az utat, amelyet az id ők során megtettünk, arcvonásainkat, amelyek meg-
különböztetnek bennünket a többiekt ő l... 

A gyökerek keresése 
Családomra, s rám is a nagy vándorlások nyomták bélyegüket. Egyel ő re 
nem tudni, hogy hol a kezdetük, csak sejteni lehet két évszázad emlékei, 
meg a származásra vonatkozó (megbízhatatlan) szájhagyomány alapján. 
Gyermekkoromnak két faluja van: a boszniai Rajnovci, ott születtem, ott 
tanultam meg járni és beszélni, meg a bácskai Vajska, innen röppentem ki 
a világba, és még mindig úton vagyok. 

Rajnovci ott van Bihaćtól harminc kilométerre, Kulen Vakuf városkától 
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hat kilométernyire , Bosanski Petrovac közelében , az Una folyó melletti 
dombokon . Rajnovciban azt a dombot , amelyen immár két évszázada 
csak az én családom , a Kecman család házai állnak , Kecmanova ko-
sának nevezik . Minden patriarchális közösség — s ez is fontos a falu sorsa 
szempontjából — arra törekedett , hogy meglegyen a maga , lehetđleg 
minél nagyobb területe . Bármilyen különösen hangzik , a patriarchális tu-
datot — a változó id ők ellenére — mindmáig megőriztük különleges vo-
násaiban , a múlt emlékeként , és még a mai időkben sem mondhatjuk, 
hogy ilyen éhelemben elveszítette volna a jelentőségét. 

Érdekesnek találom Rajnovci falu nevét is. Raj (mennyország) és no-
vac (pénz ). Két rettenetes szó, s egyúttal két bibliai fogalom szintézise: a 
paradicsomé és a pokolé . S még a folyó neve is: Una. S éppen ezzel 
magyarázható a falu elnevezése . Ismeretes , milyen szép ennek a folyó-
nak a partvidéke , $ maga a folyó is, amely a Tara mellett ma is az ország 
legtisztább folyója. Állítólag már a rómaiak is így nevezték ezt a folyót, 
éppen a szépsége miatt. Amikor a hegyeken tkelve megpillantották ezt a 
kristálytiszta vizű , napsugarakat tükörként visszaver ő , zöld növényzettel 
övezett folyót , ezt aszót találták rá , hogy Una (egyetlen ). És Rajnovci fa-
lu neve? Mennyország és pénz . A mennyország : paradicsomi élet sza-
badon, jóllakottan , gondok és bajok nélkül . És a pénz , az új, ördögi civili-
záció velejárója . Van-e földi mennyország pénz, arany, bőség nélkül? 
Elképzelni a földi keservektđ l mentes paradicsomot, elképzelni, hogy léte-
zik olyan hely, ahol kincset talál az ember — ez bizony szárnyat ad a fantá-
ziának . A mese a régi időkbő l származik , a rómaiak korából . Még manap-
ság is felemlítik — az öregebbek naiv meggyőződéssel, a fiatalok meg ne-
vetve — ez a mosoly talán később majd reménykedéssé szelídül —, hogy 
éppen ezen a vidéken húzódik az Una alatt az arany ere . Csak meg kell 
találni, s lesz pénz , Rajnovci valódi mennyország lesz. 

E vidék lakói évszázadok óta ásogatnak az Una közelében . Találtak 
már bauxitot és mészbányát , de az aranybányát még nem találták meg. 
Talán valóban ott lehet az az arany ér a folyó medre alatt, ahol még soha 
nem ástak , de a folyó megteszi a magáét . Mossa a hegy lábát , aranyló 
napfényben folydogál . Megtörik a fény , a folyó a szivárvány színeiben 
játszik . A spektrumban ott van az az aranysárga is, az arany színe, az az, 
amit az én falum lakói évszázadok óta a legjobban néznek. Hol kellene 
ásni, hol tűnik majd fel az arany , hol a forrása ? Az égen, vagy a földön? 
Melyik birodalomban kell keresni egy életen át? 

Mivel a legendáknak csak van valamilyen valós alapjuk , talán abban is 
van valami, amit Rajnovciban mesélnek . Talán a folyó szépsége, a bá-
nyák kincse , az egykori jólét a magyarázata annak, hogy az emberek 
ilyen nevet adtak falujuknak . Választ kellene keresni erre , s még sok más 
kérdésre. Sok mindenre következtethetnénk az itteni családnevekb ő l, 
ezekből a különös hangzású , többségükben germán eredet ű  vezetékne-
vekbő l, s igen gyakori a zsidó név is. Az én vidékemen azonban még sen-
ki nem foglalkozott ezzel a kérdéssel. 

Házőrző  kígyó és fűvel benőtt omladék 

A 19. század elején kezdték benépesíteni Rajnovcit a betelepül ők, a 20. 
század második felében pedig kezd elnéptelenedni a falu. Valószín űleg 
volt valami, ami a népet erre a vidékre vonzotta . A betelepük k házat épí 
tettek , s ásni kezdtek , bányakincsek után kutatva , feltúrták a földet a fo-
lyó mellett . Csak amikor elveszítették a reményt , hogy itt kincset találnak, 
akkor deszkázták be házuk kapuját vagy eladták a házat és elköltöztek 
valahova. Mindig volt azonban , aki Rajnovciban maradt . Hogyan maradt 
volna fenn egyébként a falu, hogy a további vándorlások után is mindig le-
gyen valaki, aki — ha másképp nem, hát az emlékek szárnyán — vissza 
tér ehhez az egyetlen folyóhoz, az Unóhoz , hogy az arany után kutasson 
a folyó medre alatt. 

Talán 50 ház lehet a faluban . A Majstorović , Berga , Filipović  (vagy Pili-
pović), Mandić , Babié, Protić, Radak, Kecman családok szerte a dom-
bokon ; minden házcsoportnak megvan a maga neve, akárcsak a város-
negyedeknek . A patriarchális közösségi élet szabályainak megfelel ően 
egy-egy falurészben csak egyetlen család leszármazottai eresztettek 
gyökeret , építettek új házat , új alapokat rakva. 

Így volt ez régen és így van ma is. Érdekes azonban, hogy aki egyszer 
elvándorolt, az soha többé nem tért vissza , hogy ugyanazon a helyen új 
házat építsen . Mintha az elhagyott ház alapja nem bírná el az új falakat. 
Szinte törvényszerü , hogy az új házat új helyre kell alapozni , még ha nem 
is olyan messzire a régi háztól. Így van ez a Kecmanova kosán is. Nincs 
már meg az a régi ház, ahol megszülettem . Csak az omladozó, fű -
vel benőtt falak , a som meg a régi körtefa áll még ott a küszöb közelében. 
A küszöböt nem lehet elvinni. Az öregek szerint a ház ő rző  kígyó vigyáz rá. 
A küszöb alá fészkel, évszázadokra . A házőrző  kígyó soha nem vállalko 
zik távoli és bizonytalan útra. 

Csak annyit tudok, hogy hova költöztek a Kecman család tagjai Rajnov 
ciból, arról alig sejtek valamit , hogy honnan jöttek ide. A második világ-
háború befejezése után családom legid ősebb tagja apám volt , ő  mind-
össze 18 éves . Aki a háború idején már akkora  volt,  hogy puskát ragad ha-
tott, mind odaveszett . David nagyapámat a bátyjával együtt a németek  

gyilkolták meg menekülés közben Rajnovci közelében, Branko nagy-
bátyám a Sutjeskánál veszett oda, azt sem tudjuk , hol a sírja ... Aki elke-
rülte a puskagolyót , vagy a tőrdöfést , azt más módon ragadta el a halál. 
Az én apámnak sem volt ideje , hogy kivallassa az idősebbeket az erede-
tünkrő l , arról , hogy honnan érkeztek az els ő  Kecmanok Rajnovciba. Ami-
kor egyszer erről kérdeztem , így válaszolt : „Csak az isten tudja, honnan 
jöttünk, őt kérdezd, hogy hová szóródtunk szét." 

A lehetséges családfa 

Néhány éve a Vajdasági Íróegyesület irodalmi karavánjával elvet ődtem 
Kikindára . (Bánátban egyébként sok a krajinai, boszniai telepes ). Elmen-
tem Veliko Banatsko Selóba is, hogy 20 év után felkeressem rokonaimat. 
Nagyanyám n ővére férjének , Milan Majstorovićnak a házában baba 
Crnjkától, a századik évéhez közeled ő  anyókától értesültem „ lehetségés 
családfánkról ". Az első  nevek , amelyekre az anyóka visszaemlékezett, 
ragadványnevek voltak . Legrégibb ismert ősünk , Giga talán Gligorije vagy 
Georg lehetett , s talán róla kapta a nevét az én apám , Đuka is . Honnan 
jöhettek a Kecmanok Boszniába? 

— Emlékszem , kiskoromban azt hallottam , hogy a családunk valahon-
nan északról, Ge гmániából jött, és hogy kovácsok , bányászok voltak. 
(Rajnovci, bányák , az arany az Una folyó medre alatt... Germánia? Kec-
man. Kec-Mann? Talán azok közé a zsidók közé tartozhattunk, akik a né-
met vidékrđ l errefelé vándoroltak? Tudom, hogy az amerikai zsidók között 
is előfordul a Kecman vezetéknév. Közéjük tartozik a hollywood-i filmren-
dező , Linard (vagy Lenard) Kecman is. A spanyolországi zsidók annak' 
idején több irányba vándoroltak . Voltak , akik hajóra szálltak és az új világ, 
Amerika felé vették az utat , mások a német vidékek felé, innen pedig 
délnek , Bosznia irányába indultak , és így tovább . Milan Konjović  festőtől 
hallottam , hogy a Kárpátok közelében van egy Kocman vagy hasonló ne-
vű  vidék. бseim nevébő l szintén ilyen eredetre következtethetnék: 
Jakob , Georg , Gligorije , Đuro, David , az én nagyapám neve — és a sorok 
íróját is Davidnak hívják, s talán szentségtörést követ el, amikor olyas= 
mirő l beszél , amit ki tudja mién, valamikor , valahol, valakitő l el kellett tit-
kolni, el kellett felejteni a nyomokat és be kellett olvadni, mert ez volt az 
ára annak , hogy békében élhessenek , s valamitő l végleg biztonságban 
érezhessék magukat. 

Sok minden másról beszélt még ez az anyóka , a legidősebb élő  roko-
nom: 

— A Kecmanok különböztek Rajnovci többi lakóitól : magasabbak voltak, 
magasabb volt a homlokuk , kissé nagyobb az orruk és vörös a hajuk. 

A többi vezetéknév között is talál az ember néhányat , amelyek az észa-
ki származásra utalnak : Majstor-ovié , Filip-ovié, Berg-a ... Nem ártana 
utánanézni a levéltárakban , tanácsért fordulni a tö гténelem , különösen a 
zsidók történelmének ismerő ihez, mélyebben elmerülni e vidék és la-
kóinak ismeretlen múltjában, minél mélyebbre ásni, hogy biztosabb kf-
indulóponthoz jussunk, leásni egészen addig az aranyig , a folyó medré-
ben, megtalálni annak a ragyogó fénynek a forrását, amelynek szikrái 
még ma is ragyognak valahol, szerte a világban. 

Az Unótól a Dunáig 

Nagyon régen feledésbe merült tehát az a régi vándorlás. Semmit nem 
tudhatok róla és mit is tudhatnék , ennek a százesztend ős anyókának a 
bizonytalan emlékeit kivéve . A Kecman család férfitagjai általában nem 
érték meg az öregkort, édesapám kivételével, aki életének hetedik é4tize-
dében jár. Nem is csoda, hogy nem voltak hosszú élet űek, hiszen olyan 
sok volt a lázadás, a háború abban a hajduk-világban , olyan sok volt a 
vándorlás , olyan sokat kellett dolgozni a föld mélyében . Már az is szeren-
cse volt, ha a férfi utódok közül legalább egy megérte a feln őttkort, 
hogyne szakadjon magva a családnak. 

A Rajnovciból való elvándorlás azonban úgy látszik , soha nem ér véget. 
Mint valami átok , mint valami örökletes betegség, nemzedékrő l nemze-
dékre száll. 

Másfél évszázados „nyugalmi állapot" Rajnovciban , majd 1919 nyújtott 
újabb esélyt a vándorlásra a Kecmanoknak . David nagyapám szaloniki 
harcosként megszerezte a jogot , hogy Vajdaságba települjön. Kapott 
egy darab földet Vajskán (30 kilométernyire Palánkától, illetve 80 kilomé-
terre Újvidéktő l ; a Duna mindössze 6 kilométerre van („csak átkelsz a 
Dunán Vukovárnál .....). Óvatosságból a családját még otthagyta , egyma-
ga indult el a „fehér kenyér messzi vidékére", hogy körülnézzen, fel4e-
csülje a lehetőségeket ... Egyelőre elodázta a költözködést , a földet azon-
ban nem adta el, hanem meg ő rizte a szűkösebb időkre , mert „ki tudja, mit 
hoz a sors". Igaza is lett. Családunknak csak egyik része települt át, 
mégpedig nyolc évvel a második világháború után , a szegénység közötti 
szükséges osztozkodás után érkeztünk meg a poggyásszal Vajskába, 
hogy elfoglaljuk a nagyapai örökséget , s lerakjuk az új családi ház. alap-
jait. Lehet , hogy ez csak az apámnak meg nekem volt fontos, de megint a 
folyó mellett volt a földünk (a Dunába ömlő  Živa mellett), mint Rajnovciban 
az Una mellett . A föld mellett ott van az erd ő  is, Boszniában a hárs és a 
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bükk, itta nyárta meg az akác, a Kecmanoknak tehát mindig volt mivel f ű-
teniük télen. Vajskában azonban nem volt meg a mi falurészünk, a mi 
Kecmanova Kosánk. Ki is röppentek új fészkükb ől a Kecman gyerekek, 
mihelyt kissé felcseperedtek. Tehát ismét a vándorlás. Ment minden gye-
rek a maga útján, csak most már nem új barázdák és bányák felé, hanem 
a könyv nyomában, de hát ez is afféle búvópatak mélyén rejt őző  arany. 

És az én utam, azén vándorlásaim? El őször Veliko Banatsko Selo, 
majd Kikinda;  Verbász, Zmajevo, Újvidék, Zrenjanin, egy rövid, de feled-
hetetlen időszak Elemérben, majd Žitište, Zenica, azután ismét Vajska 
(egyetemi tanulmányaim után két évig vártam az alkalmat, hogy betölt 
hessem első  munkahelyemet, a szerbhorvát nyelv és irodalom taná-
raként), Regőce (a jugoszláv—magyar határon) — három évig dolgoztam itt 
és itt írtam els ő  könyvemet—, majd Zombor, az ifjabb Kecmanok tartózko-
dási helye, ahol immár újabb gyökereket eresztettem, miközben valami-
lyen titokzatos vágy űz a további vándorlásra, de... Magam helyett a ver-
seim, elbeszéléseim, újságcikkeim, a ki tudja, kit ől örökölt nyugtalansá-
gomnak ezek a villanásai járják a világot. 

Emlékektő l terhes ösvények 

Már csak szüleim lakják a vajskai családi házat. Tulajdonképpen ez a 
ház egyetlen otthonom, minden más csak „szükséglakás", ideiglenes tar-
tózkodási hely volt. Ha azt mondom hazamegyek, manapság is azt jelenti, 
hogy Vajska felé veszem az utat. Második emeleti lakásomat — noha itt 
élek feleségemmel, gyermekeimmel, könyveimmel és írógépemmel —
egyszerűen csak lakásnak nevezem. A gyermekeim természetesen már 
másként gondolkoznak. Ha útra indulok, vagy felhívnak a szerkeszt ősé-
gemben, ezt kérdezik: Mikor fogsz hazajönni? Értem, hogy mire gondol-
nak, noha e szavakra képzeletemben megjelenik annak a vajskai ház-
nak a piros teteje, a gyümölcsös a sok meggyfával és szilvafával (a Kec-
manok mindig tartanak otthon szilvapálinkát), látom a nyárta rezg ő  leve-
leit, meglendül az öreg diófa ágára kötött hinta... 

Amikor hazamegyek Vajskába, mindig eltölt az öröm, hogy ismét talál-
kozni fogok gyermekkori barátaimmal, a szül ői ház melegével, de mindig 
van bennem egy csöppnyi aggodalom is: Minden olyan lesz majd, mint 
régen? Egyre kevesebb régi ismerőssel találkozom, s hogy elkerüljem az 
újabb megrázkódtatásokat, inkább a házban, az udvarban vagy a gyü-
mölcsösben töltöm az időt. A szüleim hirtelen, szinte egyik napról a má-
sikra töpörödöttebbek lettek, megöregedtek, meggörnyedtek, több rajtuk 
a ránc, mintha egyre inkább magukba zárkóznának, miel őtt végleg el-
tűnnek... Szörnyű  ez a gondolat, hogy egy napon csak az udvar csendje 
és a diófa árnyéka marad, nem lesz senki, akihez hazalátogathatok 
Vajskába. Ez előbb-utóbb be fog következni, de megkell őriznem ezt az 
életet, ezeket az emlékekt ől terhes ösvényeket az otthonom és a látha-
tár között, nehogy a táguló ű rbe zuhanjanak. 

Gyermekeim számára Vajskába menni nem jelent hazatérést, mint 
ahogy számomra sem hazatérés, ha ritkán elvet ődöm Rajnovciba. Az 
apám gyakrabban, legalább évente egyszer hazalátogat (hosszú út az, 
s már jól benne jár a korban), de csak most kezdem égyeni azt a titokzatos 
hallgatását, amikor a szül őföldjére menet betér Zomborba. Ha találko-
zunk, egyre többet beszél Boszniáról, közli a híreket (ki tudja, milyen 
régiek), de úgy, mintha csak tegnap történtek volna azok az események, 
mintha maga is a tanújuk lett volna. 

A küszöb köve 

Soha nem felejtem el az egyik ilyen utazását. Estefelé érkezett és így 
szólt hozzám: 

— Fiacskám (mindig így szólít, ha egyedül vagyunk, mások jelenlétében 
a nevemen szólít, családi és baráti körben pedig Bi ćónak becéz), hajnal-
ban Boszniában szeretnék lenni. Kimegyünk az állomásra, s megnézzük, 
melyik a legjobb összeköttetés. 

— Miért kell ott lenned hajnalra? Meghalt valaki, vagy...? 
— Dehogy, nem történt semmi, ne félj, csak mennem kell. 
— Ilyenkor nem indul Vinkovciba vonat. 
— Már hogyne indulna, nem Vajska ez, hanem Zombor. Gyerünk az ál-

lomásra. 
Jól ismerem, nincs más, mint menni. Az állomáson is ugyanezt mond-

ják neki, de... 
— Vinkovciból mikor indul vonat Biha ć  felé? 
— Este tíz után. 
Az állomás előtt hallgat egy ideig, majd felém fordul: 
— Fiacskám, vannak neked itt barátaid? 
— Mi nem jutna eszedbe, már hogyne lennének. 
— Van valamelyiknek kocsija? 
Nincs más hátra, mint megkérni a szomszédomat, s valóban elérjük a 

Bihać  felé induló vonatot. Vinkovciban még arra is van id őnk, hogy az ál-
lomáson megigyunk egy kávét, Zomborban viszont egy percet sem id őz-
tünk. 

Másnap felhívtam az unokatestvéremet, azt, akihez az apám indult, és 
aki a családi házat őrzi Rajnovciban. 

— Nem tudom, miért aggódsz, minden rendben van. A ć ića (Boszniá-
ban, azén szülőföldemen így szólítjuk a nagybácsit) jobb hangulatban 
van, mint bármikor. 

A szokásosnál hosszabb ideig maradt Boszniában, s állandóan az a 
gondolat járt a fejemben, hogy ez a szokatlanul hirtelen elhatározása, 
hogy kapja magát és mindenáron menni akar, talán valamilyen el őérzetet 
leplez. 

Amikor visszatért, fiatalos fény csillogott a szemében, olyan elégedett 
nek látszott, mintha megütötte volna á f őnyereményt. 

— Fiacskám, a napokban hozzálátok a ház b ővítéséhez. 
—Miért bővíteni, kettőtöknek akkora ház is elég, kényelmesen elférünk 

benne, még ha összejövünk is. 
— Nem baj, meg kell azt csinálni, és most meg is lehet. 
Arra gondoltam, hogy talán a táskájában magával hozta Rajnovciból 

annak az omladozó háznak a küszöbét, amelyben mindketten megszület-
tünk, és amelyre már csak mi emlékezünk. Abban az esztend őben való-
ban hozzáépíttett a házhoz, a következ ő  évben azonban meghalt Rajnov 
ciban a nővére, egy éwel később pedig a fivére is, az, aki az 1953. évi 
költözködés után a Kecmanova kosán maradt. 

Egyensúlyozás az isten és a sátán között 

A falu és a parasztok (számomra a paraszt szó soha nem lekicsinyl ő  kife-
jezés) természetéhez tartozik, hogy mindig van számukra valami eléren-
dő  cél, ami felé törekednek, tekintet nélkül arra, amit már maguk mögött 
hagytak. Néha úgy tűnik, hogy ez nem más, mint önzés, kapzsiság, átok, 
mert a gyarapodást hajszolva nagy áldozatot hoznak, általában mindent e 
cél szolgálatába állítanak. A parasztnak soha nem elég a meglév ő  föld, 
nagy bajba kell jutnia ahhoz, hogy elszakadjon t őle; mindig többet akar jó-
szágból, pénzbő l — és gyerekbő l. Az idők ugyan megváltoztak, de birtokolni, 
birtokolni, birtokolni, továbbra is ez a legfőbb jelszó, legfeljebb (a vagyon-
hoz hasonló) újabb tartalmakkal tölt ődik fel. Átok, vagy áldás? Nincs 
egyértelm ű  válasz erre a kérdésre, de ez nyomta rá bélyegét a parasztok 
városi, a som és az akác árnyékától messzire vet ődött leszárma-
zottaira is. 

Elhagytuk a falut, de nem mondunk le sem szép és nyomasztó emlé-
keinkről, sem arról, hogy tömött puttonnyal térjünk meg városi (kis)polgári 
lakásunkba; nem mondunk le arról a szokásunkról, hogy eljárjunk a te 
metésekre, az emberi együttérzéšnek, a kollektív részvétnek, e nemes 
szertartásaira, a lakodalmakba, ahol majd ismét felhangzik az ősök fe-
ledésbe merülő  dala, azoké, akik már csak e hangokban, lelkünkben 
élnek. 

Amikor visszamegyünk falunkba, visszatér régen megingott egyensú-
lyunk, ráismerünk a nyugodt álom szép perceire, a mezítlábas, maszatos, 
hangosan síró és nevétő  gyermek lépéseire. 

Mivel nincs lehetőségünk, hogy falura menjünk, valahányszor elfog 
bennünket a vágy,- hát elsétálunk a parkba, vagy ki a városból, a mez őkre, 
a közeli erdőbe. A más földjén, akár a sajátunkon, megérintjük a kukori 
cacsöveket, útközben lopva egy kis szilvát szedünk, mint egyor, amikor a 
veteményeskertet mentünk dézsmálni. Parasztos, határozottabb léptek 
kel, nyugodtabban, higgadtabban, türelmesebben, pihentebben térünk 
haza, jobban el tudjuk majd viselni mindazt, ami el ő l soha és sehová nem 
menekülhetünk. Jó, hogy ilyenkor apánk vagy anyánk nem Iát bennünket, 
idegenbe szakadt fiakat. Nem is kell mondanunk semmit, mindent leolvas-
nak arcunkról, mindent kiolvasnak ebb ő l a számukra egyetlen és nyitott 
könyvbő l. 

Habár vonakodva és nem szívesen ismerjük be, anélkül, ami születé-
sünk és felcseperedésünk révén a faluhoz köt bennünket, azok nélkül a 
gyökerek nélkül mindig vesztesek vagyunk. Ügyesen leplezett ma-
gányunkban, a falu nélkül (ha hátat fordítunk neki és „elfeledjük"), mi 
mások is lehetnénk, mint vihartépte, korhadó farönk, cserepes virág a 
lakásban, amely számára nincs elég föld, hogy mélyre ereszthesse gyö-
kereit, nincs elég tiszta leveg ő  és fény,'hogy az égig n őjön. 

A falu és a város között, miként Jan Parandovski írta, az í ró számára ez 
mindig nyílt és megoldatlan kérdés marad; számomra már nincs esély a 
néhány évtizedes „otthonkeresés" tévelygései után. A városban élek 
hasznos, legalábbis remélem hasznos ambícióim miatt, lélekben azonban 
továbbra is falusi vagyok. Gyermekkorom els ő  éveit a folyómélyben rej-. 
tőzködő  arany legendája szőtte át, azután pedig ez a beláthatatlan sík-
ság, egy másik, szintén különös mesével. Van ugyanis Vajska közelé-
ben egy középkori kolostor, Bo đani. A legenda szerint valamikor egy Bog-
dan nevezetű  dalmát keresked ő  utazott át ezen a mocsaras vidéken és 
megvakult. Rábukkant azonban egy forrásra, megmosdott a vizében és —
visszatért a látása. Hálája jeléül — az égieknek és a földieknek — templo-
mot építtetett, ez lett a kolostor. 

Kincset találni és látó szemmel látni. A falu („isten alkotása") és a város 
(„a sátán m űve” —miként Jeromski mondotta) között csak akkor találom 
meg az egyensúlyt, haп  a~ tiszta papírlap fölé hajolok. ❑ 



-- - 
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Németh Istv á n  

Följegyzések  
Kishegyesrő l  

Ötvenöt óta csak l átogatóba járogatok haza  a  szülőfalumba. Erre až  
utamra  tObb mint t'z  éve mindig magammal viszek egy Vastag  јеgуzб -
fOzetet,  hogy otthon azon melegében befirkanthassam  a  látottakat hal  
lottakat. Bárcsak jóval el őbb eszembe jutott Volna ez  a  jegyzőfüzettel valo . ) 
hazajá rká lás! igy sem anyám, sem apám élő  szava nem kerülhetett 
bele.  De  ezt-azt még igy  is sikerOlt,  és remélem ezután  is sikerOlni fog): 
följegyeznem.  Az  egész egy septében, rendszertelenOl dsszehordott  
nyersanyag. Minthogy hazautazásaim  is  rendszertelenék,  .alКа lоm- 
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szerűek. 	
B,  Ennek  a fiizetnek  néhány lapját  most  nyitom meg először  a nў i Іvnеѕ-

ѕ g előtt. Lapozgatva  a fizetben,  ilyen följegyzésekre bukkanok: 
„Kishegyes első  polgára Koródi Anna, szlletett 1769.  június  11 -ёn.  

Atyja  lstvn,  anyja Katalin  volt."  
Vajon ki lesz  a  falu utolsó halottja?  
Első  papunk,  nagytiszte!etO  urunk,  Vida  István plébános  1790. janu 

31-én  halt  meg,  46  éves korában.  
All  még  a  sírköve  a  Ká lvárián.  

: 



Egy Németh János nevű  embert 1794 június 26-án, egy Németh István 
nevűt 1831. december 4-én temettek el Kishegyesen. Az előbb! kilenc-
venkettő, az utóbbi kilencven évet élt. Ükapámat, Németh Andrást a szerb 
felkelők verték agyon Kishegyes főutcáján. 

Apámat, Németh Jánost ugyancsak Kishegyes f őutcáján, az akkori 
csendőrlaktanyában verték félholtra a kakastollasok. 

Egy feszület szövege a Kálvárián: „Krisztus keresztje alatt nyugodni 
élet." Ennek a feszületnek a közelében pihen Dudás Gizeila tanítón ő  és 
férje, Dudás Sz!Iveszter tanító. Engemet négy éven át oktattak, és sok-
sok éven át a falu gyerekeit. 

Ot iskola volt a faluban: a gazdászati, a Pásti-féle, a templom mögötti 
(itt tulajdonképpen kett ő  volt: a Kálvária-iskola és az úgynevezett zsidó 
Iskola). Három templom volt: a katolikus, az ókatolikus és a zsidótemp-
lom. Négy temető  volt: a keleti, a nyugati, a közös és a zs!dótemet đ . 

Kishegyesnek az 1785. évi úrbéri összeírás szerint csupán magyar la-
kói voltak, az 1900-as népszámlálás szerint a falunak 5679 lakosa volt, 
ebből 5 szerb, 9 szlovák, 20 ukrán, 139 német és 5505 magyar. Egy la-
kónak a nemzetisége ismeretlen. A cigányokat és zsidókat külön nem tün-
tették fel; a zsidókat (145-en voltak) csak a felekezetük szerint említik. 
Az 1981-es népszámlálás alapján a falunak 6271 lakosa van, ebb ől 186 
a szerbhorvát, 2 a szlovák, 3 az olasz, 6036 a magyar, egy a ruszin, 2 
a német, 3 a cigány, hét személy nemzetisége nincs meghatározva. 
A hetvenegyes népszámláláshoz viszonyítva a magyarok száma több 
mint háromszázzal csökkent. 

(1982. február 11-én a Gelle sarkán megszólítok egy kisfiút. Az isko-
lából igyekszik hazafelé, a hátán diáktáska, a mellén zacskóban a torna-
cipő . 

— Ki fia vagy? 	 ~y 	 , 
—Anyámé. 
— Hogy hívják az anyádat? 
— Lontina Faletta. 
— És az apádat? 
— Salvador Faletta. 
— Honnan jöttetek Kishegyesre? 
— Németbő l. 
—Hányadikos vagy? 
— Elsős. 
— Édesanyád lánykori neve mi volt? 
— Azt nem tudom. 
- Milyen nyelven beszélsz? 
— Olaszul, magyarul, kicsit szerbül is. 
A népszámlálásban feltüntetett 3 olasz közül ö az egyik. Az édesanyja 

magyar, kishegyesi, vendégmunkásként ismerkedett meg olasz férjével. 
A férje nem Olaszországba vitte őt, hanem ő  hozta ide a férjét.) 

Kishegyes, 1975. augusztus 30. szombat 
(Keresztanyámnál) 

„Volt Hegyesen egy cselédszerző , Acsai Maris néni, tizenhét éves ko-
romban az ő  révén kerültem Szabadkára. A Rózenfeldéknél voltam dajka. 
Kifogástalan, jó hely volt. Vaskereskedésük volt, ortodox zsidók. Tartottak 
külön szobalányt, szakácsn őt, én csak a gyerekükre ügyeltem. Fiatal 
házastársak voltak még, ez volt az első  gyerekük. 

Két spájzuk volt, mind a kettő  tömve és tárva-nyitva el őttünk is, ehet-
tünk, ihattunk. Szombaton nem volt szabad dolgozni, de megtartottuk 

• nní ic 
K~nöštám, kivasaltam a pelenkát, utána a gyereket kocsiba, és tíz 

óráig sétáltunk, akkor hazavittem megszoptatni. Szoptatás után újra séta 
délig, délután megint. 

Akkor Szabadkára még csak zónaigazolvánnyal lehetett utazni. 
Talán harminc dinár vagy harminc korona volt a fizetésem. 
Itthon a faluban olyan nagy volt a szegénység — ez rögtön az els ő  vi-

lágháború után volt —, hogy nekem csak egy vászonszoknyács кбm volt, 
abban álltam el szolgálni. A zsidó gazdasszonyommal mentünk az els ő  
béremből ruhát vásárolni, kipettyenve értem haza Hegyesre látogatóba. 
A nagysága még süteményt is küldött velem haza, mert láthatta rajtam, 
de ki is faggatott, hogyan élünk otthon. 

(Egy szerb hadnagyot kvártélyoztak be hozzájuk, Rózenfeldék ennek 
egyáltalán nem örültek, engem fölbiztattak, menjek föl a padlásra és kap-
csoljam szét az áramot. A katonatiszt n őket hordott a lakásba, akkor lép-
tem én akcióba: kikapcsoltam az áramot. A hadnagy dühöngött, mert 
látta, hogy a szomszédban ég a villany, csak épp nálunk nincs áram.) 

Innen kilenc hónap elteltével a Szemes vaskeresked őhöz álltam el —
ennek volt egy kislánya, akivel apád a háború alatt együtt volt bezárva 
a Sárgaházba —; itt már szobalány voltam. Kitakarítottam, ha vendégek 
érkeztek, lesegítettem róluk a kabátot, hajbókolni kellett volna el őttük, de 
én azt nem szerettem, nem szerettem azt a finomkodást. „Tessék paran-
csolni!" —álltam meg a vendég előtt a tálcával, de az csak múnyászko-
dott, nem állhattam az ilyesmit. Én ott szerettem, ahol egyenl ők voltunk. 

Megkértem Szemesné őnagyságát, hogyha elvégzek, kimehetek-e 
a konyhára? Meg akartam tanulni f бzni. Ott  a szakácsné nem jelenhetett 
meg az urak előtt, ó csak a spájzon, a konyhán uralkodott. 

Szemeséktб l Topolyára kerültem Rónaiékhoz, szintén zsidók voltak. Itt 
már mindenes cseléd voltam. Rónaiék már megették a disznóhúst is, nem 
úgy mint a Szemesék: a disznóhúst kitették az ablakba, kimentek az 
udvarba, és úgy ették az udvarban, az ablakból. Jó helyem volt náluk, 
csak a koszttal volt baj; Maflát bácsi azt mondta: lányom itt te csak akkor 
lakhatsz j6I, ha lopsz! A nagyságos asszony ott állt a kulccsal a spájz 
ajtajában, míg ki nem hoztam az aznapi ebédhez valókat, utána rázárta 
a kamrára az ajtót. (A spájzban teleraktam mindennel a kötényem zsebét 
és a pincében elrejtettem.) 

Topolyáról Kulára kerültem németekhez a posztógyárba. Ez testvéreké 
volt, négy család lakott egy nagy udvarban. Két Hu ff , egy Brandeker meg 
az én gazdáim, a Kiszték. (Ez huszonnyolcban volt, apád a verbászi 
cukorgyárban dolgozott, onnan jött át hozzám Kulára pénzt kölcsönkém!, 
jegygyű rű re. Volt már neki egy, de azt ellopták, most másikat volt kény-
telen venni.) 

Én is átmentem nemsokára Verbászra, elóbb a Le бékhoz, aztán a test-
vérükhöz, dr. Furst Sándorékhoz. A doktor úr felesége mindig a kony-
hában kotnyeleskedett, mert ott már szakácsn б  voltam s volt mellettem 
egy szobalány. A doktor úr lehordta a feleségét a sárga földig: „ne higgye, 
hogy maga rakta le a vizsgáit; a száz láncföldje rakta le!" 

Aztán Verbászról végül hazakerültem Hegyesre. El őször Balog János 
patikushoz, aztán Keller Béla átvette t бle a patikát, ottmaradtam szakács ``  
nőnek és házvezetőnőnek. Öt és fél évig dolgoztam ott egyfolytában. 
Abban az időben volt ott Dudás Kálmán, a költő  is mint patikussegéd. 

Kelleréknél hatszáz dinár volt a havi fizetésem, kéthavi keresetemen 
bútort vettem magamnak. Mert anyám otthon jó el őre kiadta a parancsot: w" 
„Tollat szedek, kapsz hat vánkost, két dunnát, a többir ő l gondoskodja* 
magad!" 'Négy lányt kellett szegénynek kistaféroznia. Én nem féltem; 
abban az időben a környéken én voltam a legjobban fizetett cseléd." 

Keresztanyámnak a hátsó udvarban valahol a fáskamrában hét éven 
át volt egy ingyen albérl ője, egy hóttszegény ember, egy világ árvája. 
Amikor meghalt, keresztanyám temettette el. „Egy rossz paplany maradt'...,. 
utána, SZÁZ ÁGRA SZбLT." Csak ő  tudta, az a szerencsétlen világ- r 
árvája, meg a régiek, milyen is az a száz ágra szóló szegénység. 

Kishegyes, 1980. február 14-én, csütörtök 
(Németh [Csülkös] Јбzseféknél) 

Így kezdi a régi időkre való visszaemlékezését: 
— Nyolc pár klumpa a Csentty űs állomáson; a bakterné mind a nyolcba ;  

vizet öntött. Olyan hideg volt, hogy rögtön befagyott bennük a víz. Velünk; 
volt a Jópali bácsi is. 

Bennem ezek a nevek — Jópali, Pipa Pista, Nyakú, Kurn убkok, Madá 
rok — a régi falut idézik, erőteljesebben, hitelesebben, mint a kerek tör 
ténetek. 

Ha ezt a nevem hallom: Eper Feresi, Csipai Örzsi — tüstént otthon va-
gyok. Mindenki hozott hazulról magával ilyen igézetes neveket, akinek 
volt otthona, gyerekkora. 

Jóska bátyám, apám unokatestvére magyarázatot f űz Jópali bácsi 
nevéhez: 

— Ö maga találta ki magának ezt a nevet; részeges volt és verte a mel-
lét: én vagyok a јб  Pali. (A rendes neve Pap volt.) 

— Élt itt abban az időben Fingó Vera, Fingó đ rzsi meg Fingó Mári nevű  
személy is. 

A mi csúfnevünket — a Csülköst —Jóska bátyám viseli talán a legna-
gyobb büszkeséggel. Legalább úgy, mint egy királyi adományt. Pedig 
nem királyoktól kaptuk: egyik ősünk a falu marhajárásán zsákszámra 
gyűjtötte a marhák lábáról lehullott szarut, a csülköt. Talán valamelyik 
gombgyár részére. Így lett Csülkös. Otthon a többi Némethekt ő l ma is 
Igy különböztetnek meg bennünket. Jóska bátyám szereti maga köré 
gyűjteni az összes Csülkösöket, büszke rájuk, mintha mind az övéi vol-
nának. 

— A Nyakúnak — folytatja — a kocsmárosnak, a Gelle Matyi bácsi adta 
ezt a nevet, nem is bocsátották meg Matyi bátyádnak soha a kereszt-
apaságot. De úgy járt mindig, nyújtott nyakkal. A Hermec Pista meg nagy, 
gőgös mell ű  ember volt. 

A múltból, a nevük teljes díszében jönnek el ő  a régi emberek. 
— Huszonháromban, huszonnégyben kezdtem disznóheréléssel. Apám 

már előbb csinálta. Szóltak neki: „Pali bácsi, van itt két malac, négy ma-
lac!" Apámnak volt egy budlib!cs кбјa, fogta, átment a szomszédba: „Van, 
aki megfogja azt a malacot?" Így én is beálltam disznót herélni. A háború 
után nem volt állatorvos, miskárolók járták a falut meg herél ők. A mis-
kározбknak kis sötétkék kötényük volt az oldalukon. A fizetség a heré- 
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lésért az volt, hogy elkaptuk a disznó tojását, a tökét. Néha egy-egy út-
ról összegyúlt fél vödörrel is. Olyan ember , amilyen Firang Misa volt, 
nem volt még több. Az inkább kidobta a disznó tökét a ganéra, minthogy 
odaadta volna a herélőnek. A Szőke Gyura bácsi, a Szőke Fábinak az 
apja nagyon jó ember volt; volt jó szava a szegény emberhez is. Azt 
mondja nekem egyszer a piacon: te Jóska, nem gyü Пnél ki hozzám ganajt 

• hordani? Egy hétre! Adok húsz dinárt meg kosztot. (Másutt tizenöt dinárt 
fizettek.) Azt mondja, kint is alhatsz, este majd kártyázunk! Odaáll erre 
a Tóth dagi, megrántja Gyura bácsi kabátját: „én elmennék olcsóbban!" 
Gyura bácsi erre jó hangosan: „jó lesz nekem a Jóska!" Erre Tóth Bagi 
elsompolygott. 

— Voltak szđ rszálhasogató nagygazdák; látod, az a baj, hogy most azok-
nak a fiai vannak, megintcsak azoknak az utódai vannak a magas pol-
con! Az egyik sánta volt; egy héten egyszer vett újságot: kukoricatörés-
ben pénteken. Egész héten törtük nála tizenkettedén, amit letörtünk, pén-
teken délben kezdtük betakarítani. Megjelent a gazda újsággal a kezé- 
ben, szemügyre vette a tizenkét kukoricarakást, ráült a leggyöngébbre. 

јл  Addig ült rajta újsággal a kezében, míg a többi tizenegy rakást föl nem 
raktuk a kocsira. Amin ült, az maradt a miénk. De volt egy másik gazda is, 
a szekicsi Beckher Krizsán. Kétszázötven holdon gazdálkodott a sváb. 
Nála ötödikén törtük a kukoricát. Hordásra ő  is kijött. Megkérdezte: „no, 
melyik rakás legyen a tietek? Talán ez a legcsövesebb!" — mutat a való- 
ban legszebb rakásra. Akkora keze volt, mint egy lapát. Segített a ra- 
kodásban. 

— Aćanski Dušan a kulai földön gazdálkodott. Behozott egy kocsi kuko-
ricát; Frindik Misának eladta, ő  meg be a Dömötör kocsmájába, bort ren-
delt, a zenészekkel meg húzátni kezdte: „Föl-föl vitézek a csatára!" Pedig 
bent ültek a szerb csend őrök is, hallották is mit húzat, milyen nótát az 
Aćanski, de nem bánták, már el đttük is ott állt a bor, azt is a gazda 
fizette. Mindent ő  fizetett. Tellett a kocsi kukorica árából. 

— A papok se voltak egyformák. Hárs Aladár plébános a harangszere-
i lés után el űzette a faluból a kispapot, Sándor Jánost. Hárs Aladár a nagy-

harangot tizenhatban odaadta a háborúba, mindenütt összeszedték 
a harangokat, nálunk csak a lélekharangot hagyták meg, az új nagy-
harangot harmincnyolcban, harminckilencben öntették és szentelték föl. 

(Ott  voltam a fölszentelésnél, a toronyba való fölvontatásnál. Emlék-
szem, pedig csak nyolc-kilenc éves voltam, hogy az egész harangszente-
lést beárnyékolta Sándor János szám űzetése. Akkor már mindenki tudta, 
hogy el kell hagynia a falut, pedig a hívek az ő  pártján álltak: szépen 
tudott prédikálni...) 

— Mihályfi Jánost negyvenötben kizsuppolták Magyarországra, s vele 
együtt még nyolcvannégy személyt. Ez a pap kés őbb Ausztriában kötött 
ki, sok csomagot küldött onnan a hegyesieknek. Ruhákat, Kovács Jóska 
tanítónak heged űhúrt, másoknak bicikliláncot, mindig azt, amit nálunk 
akkoriban nem lehetett kapni. 

— Hát így volt, vagy még ígyebb. Korosztályom volt a Pokol Pista, a Sár 
gagödörnél a Kis Gyura, a Papucsos Feresi, a volt méhész, a Pál Gyurka, 
aki borbély volt, a Szabó János, a Dudás András, a Csernik Imre meg 
a Csernik Sándor, a Firang Misa is olyan, mint én, vagyis kilencvenkilen- 
ces. 

— Régen úgy volt, hogy kinyérkét a zsákba, mellé fél kiló szalonnát, kilóra 
való krumplit, be a tarisznyába a kislábast, és ez volt egész hétre. Ren-
geteg volt a patkány a Lelback istállóban, fölaggattuk a tarisznyákat 
a mestergerendába vert szögekre, még onnan is kiszédték a patkányok 
a szalonnát. A szalonna mindenhova jött velem. Mindig csuda szerettem 
a szalonnát. Átaljás gépnél dolgoztam, a zsákban suba, kenyér, szalon-
na, ott fonnyadt kint a napon. Ha leültünk ebédelni, körbe ültünk; látom, 
hogy egyik nap egyik fordít hátat, másnap a másik. Gál Antus volt a ka-
zalos, ott volt a Kása Jóska bácsi, a pelvakazalos a Török Pista bácsi, 
Szőke Dezső  is ott volt, ő  suszter volt; azért fordult el, mert nem bírta 
nézni, hogyan eszem én a szalonnát. 

— Ez már mind elmúlt. Mióta nem hirdetnek nagymise után a templom 
előtt, le se megyek vasárnap a faluba a köpköd ő re. Minek mennék le? 
Díszelegni? 

(Du. kettőtő l ötig tartózkodtam náluk. Eljövet az öreg megajándékozott 
egy maga kötötte ciroksepr űvel. Én őt egy liter pálinkával, ennek jó felét 
Péter nagybátyámmal beszélgetés közben elszopogatták.) 

Fischer Andor Mór fatelepes temetésén, igy búcsúztatta a pap: „Te vol-
tál Fischer az a szepl őtlen szívű , tisztakez ű , aki mindenkit megszántál 
és kisegítettél." 1943-ban költöztünk ebbe a házba, azel đtt a zsidó hit-
község házában laktunk. A zsidók mondták, miel őtt negyvennégyben 
elvitték volna őket: „mindent odaadunk magának; ha visszajövünk, meg-
felezzük, ha nem, marad minden a magáé." A mesterséget zsidó bádo-
gosnál tanultam, Manheim Mihálynál. Amikor még levélhordó voltam, 
Kriszhábel Ignác megszólított az utcán: „van-e fiam, levél?" Nincsen, 
mondtam. „Nem is tudod a nevemet!" Dehogynem: Füles Ignác! Nagy, 
magas, kornyadt ember volt, nagy, légycsápó fülekkel. Beszorított a sa-
rokba és jól elnáspágolt. „Füles vagyok, Füles?" Negyvenháromban 
h űtlenségi váddal illettek bennünket: Vastag János napszámost (meg-
halt), Vastag Ferenc napszámost (meghalt), Pásztor Ferenc napszámost 
(meghalt), Balassa György izraelita fiatalembert (tanult ember volt, a Ba-
lassa rőföskereskedő  fia), ifjú Dudás Géza kőm űvessegédet (meghalt), 
ifjú Mokány János bádogost (él), Mokány Lajos bádogossegédet (meg-
halt Ausztráliában), Horváth Ferenc k őm űvest ( 61), Kanyó Jánost (akkor 
egyetemi hallgató, ma orvos Szegeden), Horváth Rudolf k őművest (él), 
Pap József napszámost (meghalt; Sztálinnak hívtuk az öreget, nagy ba-
jusza volt), Kovács Rosszkáposzta Kálmán földm űvest (elveszett). Itt 
Hegyesen öt napig voltam becsukva, vallatás közben megvertek, öt nap 
után kiengedtek, de minden mozdulatunkat figyelték. A vallatásnál volt 
formászsák, az ujjunkat az ajtóhoz csukták, t ű  a köröm alá. A Szőke Ven-
del házában volt a csendő rlaktanya, a Szőke Hugó házában vertek ben-
nünket. Húszban-huszonegyben Bélik Ferenc volt a faluban a dobos. 
Közhírré tette, hogy „Elek István a MARHAhúsnak kilóját adja négy di-
nárért, Jáni Dezs ő  szintén MARHAhús kilóját adja négy dinárért, Tóth 
János a DISZNÓhús kilóját adja hat dinárért". Közhírré tette azt is, hogy 
a Bábi István vendégl őjében mozielőadás !esz hat fölvonásban. (Lett is, 
a mozigépet tüzes gép hajtotta, minduntalan elszakadt a film.) Még ko-
rábban, tizennégyt ő l—tizennyolcig postás voltam Turucz Andrással. Még 
ma is emlékszem az utcák régi nevére: a gazdászati iskola utcája volt 
a Pázmány utca, ez ahol most lakok, a Bikaistálló, vagyis a Boris Kid-
rič  utca volt az Eötvös József utca; a F őutca a Rákóczi Ferenc utca. 
Abban az időben a nagyutcát lámpával világították meg, volt egy lámpa 
a Központi előtt, a községháza el őtt, meg a felső  parókiánál. Idős Kormos 
József volt a lámpagyújtogató. Ahogy ő  meggyújtotta, utána osontam és 
elfújtam. Elkapott, jól elagyabugyált. A villanyt tizenhárom körül vezették 
be, a nagyutcát is abban az időben kövezték ki, azel őtt földút volt még 
abban az utcában is, hat bivaly vontatta rajta végig a csépl őgépet, tizen-
kettes cséplőgépet, akkora volt, hogy ketten etették egyszerre. Autó még 
nem volt, az első  Kiss Károlyé meg Pecze Ferkóé volt a faluban. A nem-
zetközi utat harminchatban építették, Kozincki Ignác orosz emigráns mér 
nők vezette a munkálatokat, bejött egyszer hozzám a m űhelybe és meg 
kérdezte: mennyit keresek az edények foltozásával? Megmondtam. 
„Gyere el hozzám, a dupláját fizetem!" igy kerültem a betonver őgépre,' 
a Topolya és a nagyhíd közti szakaszt építettük. Gyerekkoromban dél 
előtt a leveleket hordtam szét, délután iskolába jártam, Szemz ő  Béla 
zsidó tanító osztályába. Piaci napon odajöttek a népek a posta elé, akkor 
a posta a Szilágyi Gergő-féle házban volt, kiálltunk a posta félé, és kia-
báltunk: „Galuska Gusztáv, Verbászi út; Pécsi Albert, Könyök-köz; Fiszter 
Erzsébet, Dobó utca." Fiszter Erzsébet német bábaasszony volt. 

(Egészen kicsi ház a Mokány Jánosé, ekkorával, ilyennel magam is 
meg lennék elégedve. És ilyen takarossal. A ház el őtt virágoskert, az 
egész udvar kitéglázva, hátul nyárikonyha, most naposcsibék vannak 
benne, nyáron itt főznek s itt volt János bácsi bádogosm űhelye is, míg 
dolgozott. Aztán pince, szerszámosház; a szerszámosház akkora, mint 
egy füstölő , elfér benne kóréseprőtő l vasvilláig minden. Nagy szenes 
fészer, jó negyedig megtöltve szénnel „400 kalóriás szén, ragyog, mint 
a Salamoné!", itt egy vashordó, tavaly vették 900-ért a cefrének,.amib ő l 
ötven liter pálinkát főztek, itt egy vastalicska, 400-ért vette, amikor a sze-
net kellett behordani. A házhoz tartozó nagy kert mindent kiterem. A vete-
ményes részben már bújik a borsó, a kert másik felében egy öregember 
kukoricát ültet. Tavaly itt néhány négyzetméteren annyi krizantém ter-
mett, hogy Belgrádban ötezer dinárt kaptak érte, a pálinkáén kétezret, be-
folyt valami az árendába kiadott kertrészért is és ebb ő l, meg a kis nyug 
díjból szegényesen meg lehet élni.) 

Kishegyes, 1980. április 30. 
(Mokány Jánosnál) 

(Bádogos volt. Magas, derék ember; mindig lassan, ráér ősen járt, sietni 
soha senki se látta, ezzel szemben igen gyorsbeszéd ű  volt. A község-
házára menet mindig a legrosszabb, legelny űttebb ruháját vette magára, 
ez volt az adófizet ő  ruhája, vasárnap délután viszont, sétálásra, a leg-
szebbet. Volt egy szép sötét krombi nagykabátja, párját ritkította a fa-
luban.) 

— Az öreg Krausz bácsi üveges volt, az apámmal együtt jártak a szál-
ásokra drótozni — foltozni, ablakot üvegezni. Jó zsidó volt. Ott voltam 

Mokány János bácsi halála után a kis házat lebontották, a portát egy 
helybeli vendégl ős vette meg, s egy szép nagy családi házat építettek rá. 

Egyszer valaki kétségbe vonta magyarságát, talán tréfából, talán hec-
celésből, mert mindenki tudta róla a faluban, milyen büszke a fajtájára. 
Jelen voltam éppen, amikor fölindultan jobb Iába sarkával a földet dön-
gette: még ez is, még ez is!... — fújta, de dühében nem tudta befejezni; 
mindig tótosan szelíd kék szeme most villámokat szórt. 

Különben sohase volt melldönget ő ; csendesen élt, a legnagyobb zaj, 
amit csapott maga körül, az a kicsiny, könny ű , kannafoltozó kalapácsa 
volt. ❑ 
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Cs. Simon István 

A Holt- 
Tisza 
kanyaróban 

Csupa legendák és jelek / Itt akartam járni veled / És most gyerünk be a 
falunkba'; sajnos én már nem mondhatom, amint azt egykor Ady tette, hogy gye-
rünk be a falunkba, mert az én falum, Terján már nem létezik, 1954-ben elárverez-
ték, eltűnt a föld színérő!. Csak besüppedt temetői, az artézi kút maradványa és 
a harangláb maradt meg bel őle (a nyugati faluszélen, amit mi egymás között 
Pestnek neveztünk:) A felső  részen, „Budán" sertéstelepet épített a csókai mez ő  
gazdasági birtok . Korszerű , műúttal, villany - és vízvezetékkel , valamint légcseré-
lő  berendezésekkel ellátott létesítmény ez. A falu poros, sáros és „félvak" volt, 

mert nem érintette a szocialista átalakulás jótékony hatása, fejlesztése helyett 
lebontottđk és lakosságának többsége Csókára települt. 

Csóka és Jázova , valamint a Tisza és Monostor között csaknem félúton , a Holt-
Tisza íjszerú kanyaróban feküdt a falu, ahol tudatosodott bennem a ház és a haza 
fogalma. Napfényes időben jól be lehet látni és kőnnyúszerrel be lehet járni ezt a 
területet, amely nekem a sz űkebb szű láföld fogalmđval cseng össze. Ennek a tér-
ségnek a temetőiben nyugszanak elődeim, hozzátartozóim java része, tehát 
azok akiknek köszönhetem az életem. 

Munkába görnyedt, csapđsoktól sújtott, eléggé érdes vidék ez. Amennyi jót, 
annyi rosszat is el lehet mondani róla, de hát a szül бfalujával szemben nem lehet 
kegyetlen az ember. Ezért a forradalmár pasa , Kemal Atatürk nyomán én is azt 
vallom: ;,Uram, ittál a földtő l nem lehet piszkos az ön keze, mert ez az én szülő-
földem!" Fiatalkori helykereső  útjaim során az egyik „szabadszójú" balkáni kocs-
mában hallottam ugyanis a következ ő  történetet: Angol küldöttség érkezett egy-
szer a Törökök Atyjához . Az elegáns urak pallódeszkán járultak a dereglyér ől a 
forradalmár pasa színe elé, aki a fövenyes , homokos parton várta бket. 
Mire a követség vezetője szabáiysze гúen kezet foghatott volna a pas đval, tб l-
bukott az ingatag talajon, és zavartan nézegette homokos kezét , szégyenkez-
ve mentegetőzött . Ekkor Atatürk a következб  szavakkal törte meg a kínos csön-
det: „Uram, ettől a földtál nem tehet piszkos az ön keze, mert ez az én szül őföl-
dem!..." 

Terján középkori telep ű lés, több gazdája és neve volt. Egy, a 14. századi álla-
potokat rögzítő  térképen Tegyen-ként van föltüntetve, de az újratelepít ő  Matczi-
bányi Lőrincrő l, Lőrincfalvának is nevezték. (Az iskola el őtti feszületen levő  
ovális tábla is ezt a nevét hirdette), de a köztudatban Terjánként élt, és él ma is 
tovább. Eredetileg Tarjánnak hívták. Ezzel kapcsolatban Borovszky a követ 
kezőt írja: „A mai Lőrincfalva kertésztelep helyén a középkorban Terján falu fe 
küdt, amely a Csanád nemzetség birtoka volt. (Említést érdemel, hogy nem sokkal 
az ezredforduló utđn Terján közelében, pontosabban a Nagyászi síkon verte le I 
Csanád e vidék teljhatalmú urának , Ajtonnak a seregét, ekkor került ez a vidék 
Csanád birtokába, s Marosvárt is ekkor nevezték el Csanádnak, ahová Terján-
гб l is vezet egy út, amelyet még ma is Csanádi útnak neveznek.) Az 1256. évi 
nemzetségi osztály alkalmával a Kelemenös fiaké lett. Az említett év de-
cember 17-én, a Csanád nemzetség összes él ő  tagjai megjelenvén a király 
előtt, megosztoztak az ősi javakon. Ez az osztálylevél igen becses okleveles em-
lék, mert felsorolja a nemzetség tatárjárás utáni birtokait. Az osztozkodáson a kö-
vetkezők vettek részt: Belenik fiainak, Kelemenös bánnak maradékai: Pong гбсz 
s fiai, László és Tamás. Csömör és fia, István. Izsák és fia, Makó. Elák s fiai, Don-
kus és Gergely; megjelentek Belenik második fiának, Waffának ivadékai, Csanád 
és fiai: Dénes és Gergely ; Barabás és fiai: Mihály , Barabás és Domokos; végül 
Fülöp fiai: Zuna és Benedek, s a következ őképpen osztották el a javakat: A Kele-
menösfiak kapták az alábbi birtokokat: Halász (Harangodtövével és a nagy Morot-
vával); Pádé, Kér, Agár (halastavakkal); Sút (Fejér tóval); Ürs, Razsán (halastó-
val); Szent-Miklós (halastóval és az úgynevezett Pataktóval); Csóka (halas-
tavakkal); Temerkény (a tiszai halászat felével); Szanád (az egész halászattal 
együtt); Va гsбny, Rábé és Terjén (azaz Terján)" stb. (Torontál vármegye •mo-
nográfiája, 520-521. oldal) 

A 15. században már nincs adatunk a helységr ől, puszta maradt, és Csöka, 
sorsában osztozott. Neve is ebben az időben módosulhatott Tarjánrб l, Terjánra.; 
De nézzük, hogy mit takar a Tarján név? Ezzel kapcsolatban László Gyula (Hunor 
és Magyar nyomában, Gondolat, Bp., 1967.) kifejti, hogy a türkök, és általában az 
ázsiai nomádok a kovács és fémm űves mesterséget „isteni eredet űnek" taг.-
tották, királyi családjaik egyike-másika kovács- őstál származtatja magát, s ezért 
nyelvükön tarchan-nak (kovács) hívták őket. Ez a magyarban Tarjánnak, Tár 
kánynak hangzik". 

Sok víz és vér elfolyt, míg a tarchanból Tarján, majd Terján lett. Csak sejthetjük, 
hogy mi lett a tatárjáráskor a falu lakosságával, s utána 1280-ban, amikor a 
„rabló kunok", akiknek a közelben Homokréven (Mokrin) volt az egyik ú.n. 
szentszékük, Csókát fölgyújtották. Vajon csóváik lángja átcsapott- e Terján-
ra?... és utána, amikor 1529-ben, a falu szomszédságában lev ő  Teme гkényt Bali 
bég rablбhadjáгata során feldúlta, Terján szenvedett-e kán? Tény az, hogy sem 
Temerkény (Tömörkény) sem pedig a Terján déli szomszédságában lev ő  
Razsán, amely az 1552. évi török hadjáratban pusztult el, nem keltek többé 
életre. Terján később újraéledt, s valószín ű  közben is lakhatták id őszakosan a 
szerb pásztorcsaládok, hiszen gazdag legel őkkel rendelkezik s talán az ő  nyelvü-
kön változott a Tarján Terjánra... 

A törökök előrenyomulásának hatására ez a vidék rettenetesen elnéptelene-
dett. A sű rű  erdőségek, az újból elhatalmasodott sás, nád és egyéb vadnö-
vények, a vizek rendes folyását gátolván, ismét vizeny őssé és részben pos-
ványossá váltak olyan területek is, amelyek azel őtt már szántóföldek, száraz 
legelők és jó kaszálók voltak. Ehhez járult még, hogy a törökök védelmi szempont-
ból — hogy e vidéket nyugat és észak fel ő l nehezebben hozzáférhetővé tegyék 

— azokat a területeket, amelyekre okvetlenül szükségük nem volt, és melyek 
megszállott erősségeik körül voltak, még mesterségesen is elposványították. 
Az erdőket kiirtották, hogy a meglepetéseket (rajtaütést) megakadályozzák, de a 
mocsarakat lehet őleg szaporították, mert ezek a védekezést könnyebbé tették. A 
török ki űzése után tehát a legsürg ősebb feladat volt a vizek rendezése, szabó- r  
lyozása. Temesvár visszahódítása után a kormányzat kell ő  gondot fordított a ter-s 
mészeti viszonyok rendezésére és javítására, ennek köszönhet ő , hogy viszony- -` 
lag rövid idő  alatt ismét benépesült a vidék.  

_ 	 ~ 	
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A zentai csatában legyőzött török csapat Terjánnál (és Jázován keresztül) 
vonult vissza Temesvárra. Bánát fölszabadulása azonban még váratott magá 
ra (1716). Terján a nagy fordulópont után  776v  múlva települt be. Errő l így szól az 
írás: „Marczibányi Lő rinc 1782-ben 500 családot telepített Csókára, Morotvára, 
Monostorra, egy évvel kés őbb Terjánra is, amelyet róla neveztek el L őrinc-
falvának." 

Kálmánt' Lajos csókai káplánsága (1887-1891) idején Terjánon is gy űjtött, 
ezzel a faluval is foglalkozott. Gondosan összeállította a betelepül ők névsorát.' 

Kálmánt' még 43 családot sorol föl, amelynek szegedi eredetét nem meri 
bizton állítani, de nyilvánvalóan a fele ilyen közöttük, jegyzi meg Bálint Sándor 
majd a névsort a saját gy űjtésébő l a Bata, Csipak, Lábodi, Nyomtató és Törköly 
családokkal egészíti ki. A kirajzással kapcsolatban hangsúlyozza, hogy helyét 
nem lelő , nyugodt élethez, emberi biztonsághoz nem jutó agrárszegénység-
ről van szó. A földesúr, nyilván ígéretekkel áltatta, amikor idecsalogatta őket. Kál-
mánt' azt is lejegyezte, hogy a nép emlékézete szerint (err ő l öregapám is be-
szélt), Marczibányi Lajos már a múlt század legelején rútul visszaélt kertészei 
bizalmával. Azzal az ámítással, hogy meg kell újítani, beszedte és többé vissza 
se adta a nép örökföldjéről szóló írásokat. Hasztalan volt minden utánjárás. 
A földesúr hajthatatlan maradt, a lakosok kénytelenek voltak felesekké lenni. Fe-
les község korában a lakosság folyton változott. Az ötvenes években egész ut-
cányi bolgár család telepedik le (valószín ű , hogy Óbesenубгб l; ezek hagyma-
termesztő  „bogarakként" maradtak meg a terjániak emlékezetében), a nyolcva-
nos években pedig németeket is szerződtet a földesúr, de ezek — és a bolgárok 
is — pár év alatt megunták az ott tartózkodást, eltávoztak a faluból, amely az írás 
szerint: „Pusztává Sváb Károly alatt lett". Terján azóta népes puszta, gazdag 
hagyományvilággal, jegyzi meg a néprajzkutató, s ehhez csak annyit f űzhetünk, 
hogy puszta ám, de nem népes... 

„Nem sikerült neki megkapaszkodni. Azelőtt köгбsztbe álltak az utcák" —
mondták az öregek a földesúri önkényre utalva. Jórészt ez, és az árvizek indítot-
ták 1883 októberének elején útra Pusztakulára, a mai Telecskára a tizenhat sze-
gedi eredet ű  bánáti falu dohánykertészettel foglalkozó lakosságának jelentós ré-
szét. Legtöbben, 220 család Szajánból vándorolt át; majd Tóba következik 154 
családdal; Jázova 67-tel; L ő rincfalva, azaz Terján pedig negyedikként áll a sorban 
38 elvándorolt dohánykertész családdal. A hagyomány szerint Muzslára is téle-
pültek terjániak. Egy részük, így öregapám apjáék is visszajöttek bölcs őhelyükre, 
s a terjáni Lőrinc-napi búcsún meg a lakodalomban is megjelentek a Gyulafalvára 
(Telecskára) települtek. Könnyen szgt értettek, hiszen egy t ő ről fakadtak, de az el-
múlt egy évszázadnyi idő  megtette a magáét. Szaján és Tóba kivételével a tele 
pülések nem tartják már a laza rokonsági kapcsolatot sem az ugyancsak 
dohánykertészetérő l ismert Telecskával. 

Terján újratelepítésében dönt ő  szerepe volt a dohánynak (Nicotiana tabaoum), 
amelyet a spanyolok a mai Latin-Amerika területér ől hoztak át Európába, s nevét 
Jan Nicot (1530-1600) francia követt ől kapta, aki igen sokat tett e monopoláru 
terjedése érdekében. Hozzánk arab kereskedők révén juthatott el a dohány, ami 
arabul füstöt jelent (tehát, ha a törökök hozták volna be, amint azt egyes szérzók 
állítják, akkor valószínű , hogy tütünnek neveznénk ezt a „bajkelt ő" növényt, mint 
ök, illetve a macedónok ( ők tutunként emlegetik és költ őjük, Racin, találóan írja 
egyik versében: Tutuni zsolti otrovi", vagyis: „ sárga méreg a dohány". Az én 
falumban mocskos növénynek nevezték, nem véletlenül. De, amint már említet-
tem, településtörténeti jeléntősége is van." A dohánykertészet ihleti és ma-
gyarázza ugyanis a šzegedi nép délvidéki kirajzását, amely nagyjából 1770-
1860 között ment végbe". A dohánykertészek, „kukások" nem voltak úrbéres 
jobbágyok, hanem bérl ők, akik különböző  időre kötöttek a királyi kamarával, ille 
tóheg az urasággal szerz ődést. Minden bérlőcsalád bizonyos nagyságú, rendsze-
rint  20 holdnyi (numerust) bérletet kapott. Ebb ő l négy holdat dohánnyal volt köte- 

` Eszerint: Balogh, Bitó, Bodó, Berta, Csamangó, Faragó, F ődl, Gál, Gyömbér, Kanizsai, 
Király, Kormányos, Ldgó, Makai, Márki, Mészáros, Molnár, Nagy, Pakai, Siska, Sz őke, 
Vass, Vigh Szegedrő l jöttek. Jázováгб l valók: Bálint, Bartók, Biczók, Bodó, Czékus, Deák, 
Faragó, Gyukó, Harsányi, Jaksa, Kormányos, Lévai, Lórincz, Márki, Mészáros, Móra, Papp, 
Pakai Simon, Süli, Szömörédi, Tóth, Viz!, Zsoldos. Szajánból települtek: Ambrus, Bakos, 
Bene, Berki, Biczók, Bozóki, Csapó, Égető , Fekete, Fodor, Högyös, bika, Lukácsi, Palati-
nus, Prágai, Rúzsa, Süli, Szarvák, Szömörédi, Takács, Viski, Zombori. Kisoroszról jöttek: 
Bálint, Bodor, Botka, Fehér, Gazsó, István, Kazi, Király, K őszó, Lázár, Némöth, Papp, Szé-
csi. Padéról valók: Bartos, Dohár, Farkas, Kendörösi, Kiss, Kontér, Martonyosi, Masa, Né-
möth, Oláj, Tóth, Szepesi. Törökkanizsáról kerültek át: Bába, Csanádi, Bodó, Géra, Kál-
mán, Kórösl, Nagy, Némöth, Orbán, Papp, Pávó, Sziverl. Tiszaszentmikbdsról valók: Bog-
dán, Czékus, Gyömbér, Ke гtész, Lele, Lengyel, Lévai, Madarász, Nagy, Simon, Sári, 
Szömörédi. Majdánról jöttek: Bálint, Csanádi, Domonkos, Lörik, Madarász, Micsik, Pávó, 
Podrás, Török, Venus. Csókáról valók. Dobó, Fodor, Fujtó, Kanyó, Tóth, Váci, Vi гбgh. Im-
retelek гól (Csóka és a Tisza között állt ez a település, népét a múlt század második felé-
ben karhatalommal űzte el az uraság) valók: Balogh, Kántor, Kis, Márkus, Miklós, Varga. 
Magyarkereszturról kerültek ide: Baka, Bakos, Czirok, Gyurkó, Horváth, Kendörösi, Tamás. 
Algyó гöl valók: Bakos, Csíkos, Fodor, Plihány, Séra, Szabó, Vámos. Verbicáról származtak: 
Baráth, Botka, Böllér, Bus, Fenyvesi, Juhász, Varga. Bébá гб l kerültek át: Ágoston, Kendö-
rösi, Lórik, Mihók, Muhari, Tóth. Budzsákról (Tanyavilág volt Törökkanizsa határában, 1776-
ban alapult, százegyházi dohánykertészekb ő l) valók: Habi, Horváth, Némöth, Ricze, Tóth. 
Monostorról származtak: Bálint, Kanalas, Sziveri, Viola. Tordáról jöttek: Bodó, Gyönge, 
Szánthó. Firigyházáról (Filic) települtek: Dobó, Faragó, Juhász. Oroszlámos г6l származ-
tak: Bálint, Hódőr, Vass. Szóregrő l kerültek át: Kanizsai, Micsik. bszentiván гб! való: Mol-
nár. Klárafalvá гбl jött: Hódi. Tápéról vándorolt ide: Fodor. Ez összesen 195 családot jelent. 
A szegedi kirajzás kapcsán Bálint Sándor néprajzkutató megjegyzi: „Biztosra vehet ő , hogy 
az Aranyhegyrő l (major volt Verbica és Feketetó között) származó Kőszó, Papp, a Bácská-
ból áttelepülő  Kormányos, Rácz, Szeles, a К0bekházáгб l való Högyös, Hódi, Kucora, 
a Podlokányról idekerült Mészáros, Török család szintén szegedi eredet ű . 

les beültetni. Ez a család munkaerejé nagy mértékben lékötötté, mértгі o ani 
szokás, sokszor meg kell fogni egy dohánylevelet. A palántanevelés március 
elején kezdődött, s a leszállításra az év végén került sor. A tél els ő  két hónap-
jában a férfiak nádat vágtak, egy szál se maradt akkor betakarítatlan, pontosan ki 
volt parcellázva a holtág nádasa, s mihelyt megfelel ővé vált a jég tartószilárdsága, 
megjelentek a gyalászkás (rövidített kasza) emberek s vágták a zúzmarás nádat, 3 
amit kévébe kötve a víz szélén kúpokba raktak. A learatott nád egy része a nád 
vágót illette. A kihúzott nádból otthon haszu гбt (takarót) kötötték, meg kerítést von-
tak a palántás köré. A hitványabb szálakat és a kat гбt (nádtövet) pedig eltüzelték. 
Erre az időszakra esett a rámák és az egyéb palántanevel б  kellékek, eszközök 
javítása is. Majd amikor már „gyöngült", tavaszodott az id ő , csíráztatták a kemen-
ce tetején a magot, majd dohányfarokkal elvetették; a dohány nedves bugáját a 
magba mártották s azt a melegágyi földre szórták. Rostált telekkel lefödték, meg-
locsolták szellőztették, takargatták majd gyomlálták, mert a gaz is gyorsan fej-
lődött az üveg alatt. Május elseje körül megkezd бdött a „kiútalt" helyekre a pa-
lánták kiültetése (kézi er ővél, hajlongva végezték ezt a munkát; a fúróval lukat fúr-
tak, s abba ültették ii a palántát). Aztán es ő  után a kiszáradt, kirágott palántákat 
pótolták: „befoltozták" a hiányos részeket. A talajm űvelés az ekekapálásból és a 
kapálásból állt. Általában kétszer megkapálták a földet, utána már a nagylevel ű  
haszonnövény beárnyékolta a gyomokat, akkor már csak a vajf ű  jelentett veszélyt 
a dohánynövényre. A vajf ű  ugyanis élősködő  növény, nincsen levélzöldje, ezért' 
képtelen a táplálék el бállítására, így találékonyan más növényekb ől, a dohányból' 
is szívja az éltető  nedveket, gyöngítve ezzel a haszonnövényt. A kacs is gyöngíti' 
a növényt, ezért kacsazni és tetejézni, a magszárat is le kell szedni, hogy a leve-
lek minél jobban kifejlődjenek. Mikor „sülni" kezd az alja, megkezdik a sze- ~ 
dést. Ezt követi a f űzés, az aggatás, ami nálunk nagy pajtákban történt, ott i 
szépen megszáradt a dohány. Amikor a ködök megpuhították a leveleket, meg-h_ 
kezdődött a csomózás. 

A téli vaksötétben, hajnali háromkor a cs őszök dudálni kezdtek, vagyis ébresz-? 
tőt fújtak a dohánykertész falu utcáin. A gazdasszony vagy a családf ő  tüstént 
meggyújtotta a nagy petróleumlámpát s a láng fölkapása, szítása végett kenyér-
héjat tett a cilinder tetejére. A hirtelen támadt világosságban néhány perc múlva 
a család meg a fogadott csomózólányok ott ültek a hosszú, X-lábú csomózó-
asztalnál és — a röpke étkezési szünetek kivételével — egész nap, azaz este kilenc 
óráig válogatták, „simogatták" egymásra helyezve (min őség, nagyság és szín 
szerint) a dohányleveleket. November elejét ől, általában újévig tartott a nagy tü-
relmet, gyakorlottságot igényl б  munka. Utána a batyuzás és bálázás következett; 
osztályok szerint bekötözve, bálázva a fogatos kocsira rakták a dohányt s Csóka 
felé vették az irányt. A dohánykertészek izgatottan topogtak a beváltóhely el őtt, 
feszülten figyelték; hogy a beváltók hogyan min ősítik a család egész évi munká-
jával megtermelt, s az átadásra körültekint ően előkészített monopolárut. A 
nagyirodában még aznap kifizették a termel őket; a terjániak a termésért járó 
pénz 45 százalékát kapták kézhez, mert az uraság földjén termesztették a do-
hányt (a kezdeti bérleti viszony nem volt túl hosszú élet ű ). 

Az idősebbek egybehangzó visszaemlékezése szerint a harmincas évek 
elején kb. 12000 dinárt kaptak három hold dohányért. A jobb évjáratok közé 
tartozott az említett év, amikor az a kis falu 450 tonna termést adott át, negyedét, 
illetve fele annyit mint most az egész észak-bánáti körzet termel ő i. Néhányszóz 
dinárért borjút vagy lovat lehetett venni, de sokfelé „szelelték" a pénzt, mert 
évközben fölhalmozódott az adósság, meg új ruhára is kellett, különösen a gyere-
keknek, akik ugyancsak részt vettek a munkában; a csomózást is kitartóan 
végezték, amelynek egyhangúságát mesével, nótázással törték meg. (Az els ő  
rádió 1935-ben került a faluba.) A csomózók együtt daloltak, egymásnak — ez volt 
a leghatásosabb unalomúzd. Ajobb hangú lányok, mihelyt á hajnali álom elillant a 
szemükrő l, nótára, dalra kezdtek s fokozatosan a többiek is bekapcsolódtak. 
A csomózóhelyek kisebb népdalkórussá váltak. 

„Hirössek a kistérjányi lányok. Sej rólam szödik a virágot'..." A nagyérdem ű  
Kálmánt' Lajosnak is daloltak, meséltek. Észak-Bánát nagy mesemondója, Bor-
bély Mihály is élt egy ideig Terjánon, de több tehetséges mesél ő  is volt a faluban, 
akiknek különösen a csomózáskor volt nagy becsületük. 

Mivel a dohánytermesztés töltötte ki életük java részét, így természetesen err ő l 
a „mocskos" növényr ől is tudtak mesét. Mióta van dohány? A terjániak ezt 
is elmesélték Kálmánt' Lajosnak: 

— Mikor a szögény embör kint üldögélt az ablak alatt, odamönt az ördög, odaad-
ta neki a dohánymagot, hogy vesse el, oszt locsolgassa naponként, oszt ha ki 
nem találja a nevit, mikorra elgyün, akkó vége az életinek. Busul a szögény em 
bör, eccő  mán ki is kit a dohánymag. No szögény embör tudod-é mán a nevit? 
Aszongya: Nem tudom. No, aszongya, mikorra másszor elgyüvök, akkorra ki nem 
tanáood, vége az életödnek. Elmönt az ördög, a szögény embör búsul, annyira 
búsult, hogy még nem is esött neki jó az önnivaló. Aszongya neki a felesége: 
Mé búsul kend hékám? 6, hékám, neköm nagy bajom van, úgysé segítsz rajta. 
Mongya kend rбg, hátha majd segíthetők rajta? Adott az ördög valamiféle 
magot, vessem el, oszt ha ki nem tanálom a nevit, akkó vége az életömnek. Ó, 
még azé is búsul kend, majd segítők rajta, majd mögmongya az maga, csak 
csinájjon kend nagy sarat az udvaron! Kimönt az embör, nagy sarat csinát az 
udvar Кбzepin, az asszony levetkőződött szűzanya mesztelenre, belehem-
рбгgődzött, bemönt, kihasította a dunnát, гбghemрбгgődzött benne, ráragadt 
mind a toll. Kimönt, mikor gyütt az ördög, farra fordút a palánta felé, r бnt oda kö-
ze a palántához. Aszongya: Hajcsa mán, szögény embör, vámén a dohány-
palántára! Akkó mán kimondta, hogy minek híjják, azúta van a dohány. 
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Amint az, az Idő, idő  tavaszidő  című , Dr Bori Imre v 	 öálogatta népköltészeti k 
ј ,tеtbбІ  is kitűnik, egyebek között balladát is gy űjtött Kálmány Terjánon, a Sz űcs 

Kláris címűt is ott jegyezte le 1890 körül . „Este van , este van, nyócra jár az óra,/ 
Mindön hajadon lány készül a fonóba ;/Szögény Szűcs Kláris is oda indult vóna,/ 
Ha az ég fölötte be nem borult vóna stb. Tragédiákról , a kuruc- és betyárv!lág-
rő l, sorozásról, folyóinkról stb. énekeltek nehéz munkáik szüneteiben, de közben 
is. Mintha csak mostoha sorsukkal akartak volna feleselni. Szilajok , förgetegesek 
s olykor véresek is voltak az ünnepek, különösen a búcsú, amikor összesereglett 
a rokonság , Lőrinc napján, amikor az ég legpazarabbul ontja hullócsillagait. 
Olyankor nagyon j6 volt átérezni annak a kis kőzzönségnek kissé kérges, de 
biztonságot nyújtó melegét. 

r Az én emlékezetemben már csak a foghíjas falu él . Sok volt az iires ház-
hely, a lebontott pajta; eltüntek a szárazmalmok ; a csárda sem állt már a falu 
szélen jóideje, s a kút is egyre vékonyabban folyt; a dohány term őterülete is 
csökkent, megváltozott a termelés szerkezete, többen a birtok közeli sz ő lésze-
tében vállaltak munkát . Az első  napszámot én is ott kerestem meg kilencéves 
koromban . A nyári iskolaszünetet tehát nem a tengeren vagy az aszfalton, hanem 
a forró észak -bánáti mezőkön töltöttük el mi, terjáni gyerekek . Dolgoztunk. 
Leginkább a macahalmi , akkor még hatalmas présházzal ellátott , sokpásztás sző-
lőben ; napszámoskodtunk . Néhány dinárért a lovat vezettük , visszavágtuk a 
hajtásokat , kacsaztunk , kötöztünk , és olykor a permetezést is megpróbáltuk, de 
csak mért , hogyha megerősödünk , azonnal a sorba tudjunk állni azok hglyett, 
akik időközben kidő ltek. 

Meg kell azonban vallani , hogy nem „vérbeli " szölötermesztó nép voltunk, ami 
abból is látszott , hogy a csomózásra , vagy az aratásra lázasabban készül ődtünk, 
mint a szüretre . A tikkasztó szöl đsoгokban is gyakrabban énekeltünk a búzó 
ről, vagy az árpáról — pl. azt, hogy : „Már minálunk learatták az árpát / Elvágták a 
kispacsirta bal szárnyát / Kispacsirta búsul a szárnya után / Én is keserg ők a sze-
retőm után" — mint a sző lőrő l. Nem is csoda, hiszen a sz ő lő  csemegének számí-
tótt, a búza pedig a legfontosabb táplálékunk volt. 

Ha a csaknem egyformán öltözködött asszonyok valakit sorstársaik közül so-
pánkodva megsajnáltak, hogy szegény Marist de megverte a sors , így és így él, 
az émberek kurtán odavetették : — Van-e kenyere ? — Van hát — válaszolta a fe 
hérnép. — Akkor egy szót se karácsonyig! — mondták a férfiak, és ezzel be is feje 
ződött a vita. 

„Csak egészség legyen, akkor jó lesz minden !" — ez a szállóige járta évr ő l 
évre, és nem oktalanul, mert az egészséges ember részib ől is arathatott, ha nem 
is volt földje, a kenyeret a más tarlóján is megkereshette. A mindennapi kenyérrel 
sok minden megoldódott abban a kis кбzösségben ,. ahol mindenkiről mindent 
számon tartottak , tehát azt is, ki mennyit és hogyan arat. 

Az aratást nagy készül ődés előzte meg. A szólóben dolgozók néhány napra 
kikéredzkettek az intézőtő !, aki azt feltételként fokozott munkához kötötte. Ilyen-
kor, a nagy hőség ellenére is, jócskán „ túldobták a normát" . Azután Pétez-Pál 
felé elcsöndesedtek a szölösorok , mert amint a présháznál kiosztották a pálinkát, 
és a forró mez őn át kábultan hazamentünk , nyomban megkezdtük a készül ő -
dést az aratásra . Sokáig visszhangzott a falu a kaszakalapálástól . Előkerült 
a színből a tokmány és a kaszak ő , majd hajnalban , amikor a távoli városok még 
aludtak , nekivágtunk a búzamez őnek. 

Kötélcsináláskor mi, gyerekek egy kicsit visszasóvárogtuk az ágy tolimele-
gét, de csakhamar izzadni kezdtünk , mert ahogy a látóhatár peremén, az Aranka 
fölött fölkapaszkodott a nap, s a harmatcseppekb ől kifakította az ég gömbjét, 
szikrázóvá vált a határ, felforrósodtunk a mez ővel együtt . Jó lett volna a hajnal 
hűsét tartósítani , de erre nem volt mód , nem volt idő  a hűsölésre . Kitartóan suho-
gott a kasza, iparkodni kellett, hogy sötétedésig az utolsó papkéve is fölkerüljön a 
keresztre. 

Hazafelé szótlanul mentünk, összébb húztuk a ruhát, mert egyre h űvösebb lett 
a naptalan ég alatt. Egy kicsit megrázkódtunk , és a poros dű lőúton azzal 
vigasztaltuk magunkat , hogy ez is véget ér egyszer , és majd a télen , lángos-
sütésko г  a kemence mellett jó lesz ismét átérezni az aratás melegét. 

A játékra az aratás után sem jutott sok id ő , de azért játszani is hagytak bennün-
ket; volt hogy késő  éjszakáig kinnfeledkeztünk: tekéztünk, futballoztunk a hold-
világgal, vagy táncoltunk meg zava гбсsКбztunk (fogócskáztunk ) a kút körül, 
illetve a pajtában . A szófogadatlanságért nadrágszíj -verés járt , nagyobb bűnért 
a csatos felével vertek e i  bennünket: jó hangú gyerekek voltunk, visszhang-
zott az utca a jajveszékelésünkt ő l . Az iskolában is fenyítettek bennünket: 
pofon, körmös és deres módosította a makarenkói elveket. 

Már említettem , hogy két részbő l állt a falunk . A felső  rész egy hosszú utcából 
állt, az alsó részen pedig három széles utca volt . A Csóka felő lit zsidó utcának 
hívták, mert valószín ű , hogy zsidó volt az elsó boltos; h űvös, fűszeres-illatú 
volt a bolt , nagy kerekű  mákdarálóját Aradon készítették nem sokkal a szabad 
ságharc leveréše után . Ennek kapcsán a betér ő  öregek a vértanúkról is mond-
tak néhány szót , hangsúlyozva , hogy közöttük bánátiak is voltak . A következő  
utca volt a középs ő  utca, azt pedig a Kút utca követte , mert ott folyt az artézi kút 
(annak a medencéjében tanultam meg úszni ). A középső  utca volt a mi viszony-
latunkban a legbecsesebb. O tt  kondították meg a harangot . Ott volt a gazda 
lakás, . az ifjúsági otthon és a pajtából átalakított m űvelődési otthon (elég sok 
rendezvényt tartottak egykor benne ), meg természetesen az iskola is. Szép, nagy 
épület volt az iskola , a tanítólakással és a melléképületekkel . Kertjét (amint azt 
egy tévéműsorban Illyés Gyula megegyezte az ő  első  iskolájáról ) a jahulók  egy  

része büntetésből, a másik része pedig jutalomból m űvelte. (Az én gyerek-
koromban már öregapám m űvelte .) Nagy , többablakos volt a tanterem , rajtunk 
kívül a macahalmi és az árendai gyerekek is elfértek benne. Korábban , a fordula-
tok előtt két iskola is működött a faluban , s hat osztályt járhattak ki helyben 
a gyerekek , de az I. világháború után négyosztályosra fokozta le az úi hatalom az 
iskolát, amelynek a Temesvárról származó Bas Nándor volt legnevezetesebb ta-
nítója, több mint fél évszázada. A terjáni iskola egyik legjobb tanulója , Kalmár 
András bácsi így emlékszik vissza azokra az évekre: —Sokan jártunk az 
iskolába , el se fértünk mindaoyian a padokban ; néhányan a dobogó szélén 
ültek. 4 tanító minden szavát megjegyeztem, gyorsan haladtam el őre. Kará-
csonykor már a tanító áttett az els őből a másodikba . Egy év múlva pedig a 
harmadik osztályba ; gyorsan a negyedikbe értem; s amíg iskolaköteles voltam, ott 
is maradtam . A hátsó padban ültem , csak néha szólított fől a tanító, de amikor 
meglátogatott bennünket a tanfelügyel ő, én feleltem legelóbb. Mint a vízfolyás, 
úgy mondtam a leckét, ha elmondtam szerbül , rákezdtem ugyanarra magyarul, a 
könyvünkben mind a két nyelven le volt írva a tananyag . A negyedik után Csókán 
kellett volna folytatnom a fels ő  osztályt , de a tanító többszöri unszolására se me-
hettem tovább, a szüleim maguk mellé vettek dolgozni, sok dohányt termesz-
tettünk akkor . Nagyon kevesen tanultak tovább közülünk , de azért volt kivétel: 
Köves Lajos Szegeden folytatta az iskolát, azt mondták jegyz ő  lett belő le. 
Nagyon szépen írt és rajzolt , meg a Stefanek Lajos is, ő  festő  lett, de elveszett a 
háborúban . Valamivel később a fiatalabbak közül a Kása Feri meg a Baji Lajos ki-
tanultak kereskedőnek . Azok meg , akik az ötvenes évek táján , a falu elárve-
rezése, az iskola lebontása el őtti években tanultak ott kint, jórészt tovább képez-
tették magukat, egy részük magas iskolába került és ott is megállta a helyét. 

Falunkbeliek, Rozgonyi János és a Szécsiné vette meg az iskolát, jó anyagból 
épült, nagy házakat építettek bel őle Csókán. 

Nagy jelentősége volt a falu életében az iskolának, falugyű léseket és szín 
darabokat is tartottunk a tanteremben. A tábla mögött volt az oltárajtó, mert hála-
adást is tartottunk . Szép képek voltak az oltár falán. A tanító azt mondta nekünk, 
hogy a Szent Lőrinc és a Szent Antal kép nagyon értékes, régi kolostorból 
kerülhettek oda. Könnyen hozzájuk férhetett bárki, de senki se bántotta, még fa-
varos időben sem nyúltak hozzájuk . A falu lebontása után a ćsókai templomba 
kerültek a festmények, a hetvenes években ismeretlen betörők a zárt ajtók mögül 
ellopták őket. 

A terjáni iskola utolsó nemzedékéhez tartozom . Minden évben másik tanítónk 
volt, az egyik közülük megpróbálta menteni a falut, bizalmasaival éjszakánként 
fölzörgetett bennünket , pénzt gyűjtött a kérvényre , amit repülőpostán akart külde-
ni a fővárosba, illetékes helyre. Küldöttség is utazott Belgrádba, ahol azt a 
tanácsot kapták , hogy vitassák meg a falu sorsát a járási, tö гбkkanizsai illeté-
kesekkel . Nem sokáig kellett a döntésre várni , a falut elárverezték . A romhalmaz 
sehol sem szép látvány, itt sem volt az. 

Mr. Dragoljub Bugarski: Opština toka, Geografska monografija (Csóka köz,, 
ség földrajzi monográfiája ) c. munkájában egyebek között azt írja : „ Csóka legi 
nagyobb külső  települése Terján volt. Az 1953-as népszámláláskor 53 háztartás 
és 224 lakosa volt. Terján iskolával és templommal (helyesebben kápolnával) i 
rendelkezett. Széttelepülése a II. világháború után kezd ődött meg. Viszonylag 
szegény lakói a környező  településekre költöztek. A legtöbbjüket 1954-ben tele 
pítették szét . Ez alkalommal Terján megsemmisült , helyét fölszántották " 

Sok idő  eltelt azóta , halványodik az emlék , s az eke mind jobban legyalulja a y  
házhelyek domborulatát ... de azért emlékezetemben megelevenedik a halott fa -
lu, benépesülnek a fehér—zöld fényű  utcák ... de minek a tetemrehívás, a be ne 
avatott is jól érzékelhetné , hogy biológiai derűvel árasztja el a tájat a meg 
késett tavasz. Közülünk többén is azt vallják, jobb is, hogy betelepültünk a köz-
ség központjába , hiszen a környező  falvakból is számottevő  az elvándorlás (ez 
tény, viszont az is biztos, hogy ezért nem csak az adott falu a hibás). Minderre 
csak akkor adhatnánk pontos választ , ha az adott helyzet mellett egyidej ű leg a 
már nem létezőt is megélhetnénk, de ez lehetetlen ugyebár. A nyitott kérdések'. 
sokaságából az is fölmerülhet: mi lett volna akkor, ha a sertéstelep helyett a falut t 
fejlesztik? Ha tehát m űutat, villanyt és vízvezetéket kap Terján?! Esetleg a föld-
gázt is bevezetik, hiszen ott van a f ővezeték az egykori falu mellett. Meg ha üzem- . 
részleget is kap, de ez már más, létez ő  falvakat is érintő  kérdés. Mindenesetre ' 
Terján dolgos népe összehasonlíthatatlanul több értéket termelt meg ott kint, mint 
amennyi most a falu helyén megterem . Valóságos éléstár volt a rétnek a m űve-
lés alatt álló része , most meg parlag bel őle egy jókora darab , és a bevetett földek 
vetésszerkezete is silányabb. S a rét őstermészetet idéző  része... Nos azt egyre' 
„látványosabban " fertőzi a sertéstelep , de azért a zsírszódával dúsított szenny. 
közé is visszaszállnak a vándorló ösztön ű  madarak . Nagy az újraébredés ricsaja, 4. 
zaja és sejtelmes neszezése. 

Az enyhe déli szél fölhangolja a sás és nádrengeteget (már egy jó ideje 
talpon állva várja be madarait a nád ). Nélkülem ébredt föl, kezdett úi életet a holt-
ág, de most, hogy végre az egykori fűzfáson túl ezüstvizét löttyingetve, építkezni 
kezd ismét a délibáb, kijöttem megfigyelni gyermekkorom rétjének rejtélyeit, mély 
fekvésű  csodáját. 

Sejtelmes a susogás, a napfényes víztükrön ismer ős fekete madarak ezüstös 
barázdákat fodroznak , fölszabadultan szárnyalnak , s tört ívben csapódnak a 
hűvös tisztásokra . Dús a növényzet, biztonságban tartja életük folytonosságának 
sok-sok pöttyös és halványzöld zálogát . Micsoda kecses tartású madár! Int eled 
ten figyeli vízre vetült fehér árnyékát . Csupa szem a mocsár , az ártalmak 
ellenére is kinyílni készül ődnek a tavirózsák . Ekkora derűvel , ilyen önzetlenül csak 
a szülőföld tudja megjutalmazni visszatérб  fiát. ❑ 
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Bence Lajos 

„INNEN NEM JUTSZ MESSZE" 
-AVAGY VALLOMÁSOK 
A SZÜLŐFŐLDRŐL 

Fölkérésnek teszek eleget, amikor a sžül őfölddel kapcsolatos assziciá~ 
cióimat próbálom összegyűjteni, rendszerezni és átnyújtható formába ö гл  
teni. Komplex fogalomról lévén szó, álljon itt elöljáróban címszavak he-
lyett egy rövid tematikai áttekintés. Ha a szül őföldrő l esik szó, akkora falu 
jut eszembe, ahol a szülőház áll a gyermekkorral; továbbá az anyanyelvet 
jelenti, de megtestesíti a tájnak történelmi és szellemi örökségeit is, amely 
kötelez. Itt kellene tisztáznom a viszonyomat az irodalomhoz, valamint 
ennek az irodalomnak a viszonyát egy nagyobb egészhez, nem utolsó 
sorban az egyetemes magyar kultúrához. Talán egy kicsit sokra vállalko 
zom, de ha csak тészben sikerül körüljárni ezt a témát, s a vele kapcsola -

tos élményeimet elmondani, úgy gondolom, máris megérte. E sorok írójá-
nak nemcsak tanulságos és izgalmas kalandot jelentett, hanem egyfajta 
kötelezettséget is, olyat, amilyet hosszú adósság törlesztése után érez az 
ember. 

Először a tájról. A Mura folyó és a Magyar Népköztársaság határa kö-
zött elterülő  vidékét nevezzük Muravidéknek. Szlovének és magyarok 
lakják, ez utóbbiak száma kb. tízezerre tehet ő . Többségük a Lendva já-
ráshoz tartozó Hetésben, kisebb részük pedig a muraszombati járáshoz 
tartozó érség területén él. A tájainkra látogató földm űvesnek elsősorban 
a föld színe szokott felt űnni, hiszen nyoma sincs a fekete zsíros földnek, 
helyette a felszínt itta „könnyen felszáradó" lösz és agyag borítja. A szel-
lem embere a változatos, de kiegyensúlyozott harmonikusságot, az ará-
nyok összhangját és a nagy nyugalmat szokta els ő  benyomásaként emlí-
teni. 

„ đsszehangzó, idillikus szépségű , bennső  bájú vidék, a mélyebb ke-
délyek hazája és kifejez ője is", írja Várkonyi Nándor a dunántúli tájról.,= 
Szinte önkéntelenül is ide kívánkozik a vajdasági irodalom doyenjének,', 
Szenteleky Kornélnak a harmincas években tett megjegyzése: „Ez a föld 
mindig a materiális jólét földje volt, az emberek nagyon fontosnak tartották 
az anyagi jólétet, ezért sokat foglalkoztak vele... sokai ettek, ittak, a va 
gyonról beszéltek... Ezért idegenül fogadták azt, aki dalol, aki mesél, aki' 
szenved, aki álmodik." Ha jól meggondoljuk, ez utóbbi idézet Muravidékre 
is ráillik, hiszen a „mélyebb kedélyek" mögött ott lapul az önteltség, a' 
tespedtség és az igénytelenség, amelyek a szellemi javak rovására ír- ~ 
hatók. 

Történelmi múltunk is élénk mozgást mutat. Az őskortól napjainkig szám' 
talan nép választotta tartózkodási helyéül vidékünket, hogy csak néhányat 
említsünk a hosszú sorból: kelták, rómaiak, hunok, gótok, avarok, fran 
kik, gepidák, szlávok. Lendva neve is hasonló változáson ment keresztül 
a történelmi mozgások folyamán: itt állt a római impérium fontos er ődít- ~ ' 
ménye, Halicánum, a népvándorlások korában ennek a romjaira építették 
a frankok Lindaut, majd a szláv törzsek bevonulásával városunk neve is 
apró változáson ment keresztül, Lindvára ill ,  a mai Lendvára változott. Rö 
viden összefoglalva: hadak jöttek, hadak mentek, sok beleszólásunk nem 
volt semmibe. Olyan tartalékjátékos-szerepet tölthettünk be, így utólag 
értékelve. A rómaiak ajándékának tekinthet ő  a sző lő , amely azóta is nagy_ 
becsben áll vidékünkön, nélküle talán elképzelni sem tudnánk a Lendva-' 
hegyet, a török és a tatár inkább rabolni, gyújtogatni, megtizedelni járt el 
hozzánk. 

Kultú гtájjá a gyors tö гténelmi változások miatt csak a középkorban ill ,  a 
reformáció korában válhatott vidékünk, olyannyira, hogy a szövegemlé-
kes kor egyik értékes lelete innen származik: Bagonyai гáoivasás címen 
ismert. A másik jelentős változás a tizenhatodik században következett 
be és nemcsak a lendvai nyomdászatnak, hanem szélesebb körben is 
fontos nyomdatermékek születtek itt a Вбnffy család jóvoltából. 1573-ban 
itt látott napvilágot Kultsár György prédikátor könyve, amely a Jugoszlá-. 
via területén egyedülálló vállalkozásnak számít. Kultsáron kívül olyan 
jeles írók voltak gyakori vendégei Lendvának, mint Ráskai Gášpár vagy 
Tőke Ferenc, a régi magyar irodalom nagyjai. A török seregek bevonuló-
sáig virágzó kulturalis élet színhelye volt Lendva es vidéke. Hozzá ha 
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sonlóгa azóta sem volt példa. A százada elején voltak ugyan kísérletek, 
de különböző  okok miatt eredménytelenül. Ez a táj megmaradt annak, 
ami földrajzi fekvéséből kifolyólag az első  helyre kívánkozik: provinciának, 
a provincializmus minden jellemz ő  tüneteivel. Ennek okait a távolsággal 
szokták magyarázni, hiszen távol esik ez a táj a magyar szellemi élet t űz-
helyeitő l, Budapesttől és Vajdaságtól egyaránt, szellemi-kulturális kisu-
gárzásuk nem, vagy csak elvétve érinti vidékünket. „Aki a múzsákat sze-
reti, nem szeretheti ezt a józan, sivár, kicsinyes, disznóhizlalásos vidé-
ket, ha százszor is itt született, itt él...", halljuk fél emberölt ő  távolából 
ismét Szenteleky szavait. Aki itt született, itt is él, és a „szellem kiszemelt-
je", annak el őbb-utóbb indulhatnékja támad, hogy idegenben örökké visz-
szasóvá гogjon ide. Jaj annak, aki tékozló fiúként kénytelen visszajönni. 
A szülőföld démoni hatalmáról talán senki sem írt olyan döbbenetesen, 
mint Sütő  András. A szülőföld, „az örök emlékezet földje" a h űség jelké 
pének is tekinthető , mert: „amikor már mindenütt elfelejtettek, a szül ő-
földnek még mindig akad mondanivalója rólunk". Ezért büntet h űtlensé-
gért mindenkit, ezért kísért hazajáró lélekként. „Elfüggönyözheted az ab-
lakot előtte, ajtódat beszögezheted: a kulcslyukon fog besurranni, szava-
dat és agysejtjeidet kérve. Hajóra szállhatsz és meghúzódhatsz a föld-
golyónak bármely pontján, az elhagyott világ utánad kiált, és boldogság-
nak vélt állapotban csontig emészt a honvágy." 

Az atyai intelem itt évszázadokon át nem sok változatosságról tanús-
kodik, valahogy így szokták megvesztegetni a messzeség csalogatottját: 
maradj veszteg, innen nem jutott még senki messze. Maradéktalanul el-
szakadni csak a legnagyobbaknak sikerült; ilyenre is van példa, elég Zala 
György vagy Pataki Kálmán nevét említeni. Megszülni és felnevelni tudta 
csak ez a táj a gondolkodóit, megtartani annál kevésbé, nem tudott velük 
mit kezdeni. 

Ausztráliában élő  nagybátyám aSzuezi-csatornáról küldött levelez ő lap-
ján egy óriáshajó (álomhajó?), a szövegb ő l kitűnik, hogy ezzel utazik az új 
világ felé: „még két hét, és jön az új haza". „Elegem volt a sok Szarján-
csiból", szokta mondani, ha kitelepülése került szóba. Az új haza kegye-
sebbnek bizonyult a réginél, a megszenvedettnél. Öregjeink szokták mon-
dani: ki valamiért nem szenvedett meg, becsülni sem tudja. A népi böl-
csésség a búcsúnál nyert hitelt. „Nemsokára jövök" — mondta, a végs őkig 
halogatta az indulást. 

Sohasem voltak illúzióim a tájjal kapcsolatban. Fest őknek való —szok-
tam legyinteni —, Ik tudnak vele mit kezdeni. A vászon amúgy is türelme-
sebb jószág. Egy-egy festőtől származó vallomást amolyan szakmai árta-
lomnak vettem, szerep-szerszám-eszköz felcserélésnek. Gábor Zoltán, 
Lendva szülöttének az esete is szolgálhat a szül őföld megítélése szem 
pontjából néhány elgondolkoztató tanulsággal. Gábor idestova negyven 
éve Zágrábban él, de rendületlenül lendvai fest őművésznek vallja magát. 
„Lendva idillikus hangulatú tájának színpompájában, gazdagon változé-
kony vizuális szenzációk rögzülnek az emlékezetben, s rárakódnak a 
gyermekkor minden öntudatlan percére" —áll egyik vallomásában, amely- 
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ből kitűnik, hogy nála a szül őföld egyenlő  a gyermekkorral, a gyermekkori 
idillel, amely immár negyven éve ama bens ő  tájból táplálkozik. Vagy Ki-
rály Ferenc szobrászm űvész esete, aki megjárva az Egyesült Államok 
nagyvárosait, amikor a letelepedés gondolata vált aktuálissá, szül őföldje 
mellett döntött: „Nem tudtam nélkülözni a hazai almaecetet" — mondta ha-
miskás mosollyal. A mai fiatalok véleményeiből kitűnik, hogy ambivalens 
a viszonyuk a szül őföldhöz. Egy tanítványom dolgozatából való a követ 
kező  idézet, amely szintén errő l tanúskodik: „Néha úgy érzem, hogy el 
kellene utaznom, máskor viszont már nem érdekel annyira a dolog." 

„Nekem két szívem van: egyik az anyanyelvemé, másik a hazámé" —
Vlaj Lajos, az első  muravidéki költő  özvegye fogalmazta meg ilyen költ ő i-
en a kettős kötődés lénYe9ét. József Attila „finom m űszernek" nevezi egy 
helyen anyanyelvünket, a magyar nyelvet, amely azok számára a leg-
szebb, akik benne érzik az anyatej ízét. S hogy valóban el lehet felejteni, 
királyi gazdag kincseit ő l megfosztva koldusbotra lehet juttatni, arra pe 
dagógiai gyakorlatom során szép számmal akad példa. Nyelvében él a 
nemzet, de fordítva is érvényes: nemzetében él a nyelv. A szerv, ha nem 
használjuk, elsorvad, hangzik az orvosi intelem. Beszél őszerveink is ki 
vannak téve a bénulás veszélyének, jó mesteremberré pedig csak gya-
korlattal válhat az ember, okulva a mesebeli kézm űves-oktató kudar 
cából. Bizony tanulni kell anyanyelvünket is a sírig. Tájnyelvünket is tanul-
ni kell, az irodalmi ill ,  a köznyelv éltető , tápláló forrását. A tájnyelv inkább 
zamata, érzékletes képei, sajátos íze miatt érdekelt eddig, Juhász Gyu-
lával szólva, ezeknek a „parfümjét kell érezni". Eddigi irodalmi próbálgatá-
saim nemigen adtak módot arra, hogy ezekb ől meríthessek, ki tudja, le-
het, hogy irodalmi nyelvünk kibontakozási• lehet őségeit ezekben kellene 
keresnünk. 

S ha már az irodalom kerül szóba, akkor az elején mindjárt elmondhat-
juk, hogy gyermekkorát éli a muravidéki magyar irodalom. Az el őzőek-
bő l kifolyólag minimalista nyelvi eszközökre van utalva, a nyelvi sorvadás ' 
miatt. Uralkodó m űfaj lett nálunk a költészet, amely egyszín ű , erőtlen, és 
képzavaroktól sem mentes, a pátosz és a frázis mocsarában verg ődik. 
Változatlanul hiányzik az epika, a dráma, vagy banálisan kezdetleges for-
mában van jelen. Egy fejlettebb irodalmi szint elérése már-már remény-
telennek látszik, hiszen hiányzik szinte minden: író, olvasó, kritika, irodalmi 
orgánum, m űhely. A legfájóbb talán a kritikaírás hiánya; a muravidéki 
írónak nincs kritikusa, jobban mondva azért nincs, mert nem is tart гб  
igényt. Pedig az anyag mennyiségileg is megérett a felmérésre, van mit 
az asztalra tenni, de felmutatni —félek! — már kevesebb. A muravidéki író 
nem tartozik sehova, kommunikációs lehet őségei is minimálisak, olvasója 
sincs, vagy csak ritkán akad: nem is lehet, hiszen nem szól senkihez. Vi-
szonyaink a teljes elszigeteltség veszélyével fenyegetnek, egyrészt a líra ? 
egyeduralmának következményeként, másrészt a témából kifolyólag, 
amely érdektelen, továbbá tartalmilag és formailag egyaránt korszer ű t-
len folytán. Végezetül a rendelkezésére álló, legtöbbször igénytelen nyel-
vezetet kell még felrónunk. ❑ 
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Hosszú 
kérdések 
Alkonyat előtt — vagy kora reggel a felszínen legyez őalakban szétspriccel ő  ha-
lacskák finom surranása, mögöttük nem túl nagy, de er őszakos csobbanás. Rabol 
a balin. 

Amíg várakozik a komp, többször is felcsap, hol itt, hol ott vág a küszök közé, 
de alig tíz perc alatt már látni lehet a rendszerét, sejteni a vadászterület látha-
tatlan határait. Lám, a hal is lakik valahol. 

A komp elindul, de ez igazán nem lényeges, a másik parton kiköt és fel kell bak-
tatni a gátra, tolni a biciklit, de gyalog se rossz, a most már aszfaltos út, szemetes, 
téglás szélén poroszkálni. Így poroszkálás közben (mert poroszkálunk már egy 
ideje), a talp alatt gördül ő  idegen rögök (éles kövek) figyelmeztetnek a múltat 
romboló változásra. 

A hal is lakik valahol, nem vág neki veszettül hosszában a folyónak „mert hogy 
a víz, az mindenütt víz" és nem sodortatja magát kényelmes világlátásra az ár-
ral, inkább kedves tuskója alá lapul, bejárja a megszokott helyeket, visszatér 
rejtekébe. És alig van a földnek olyan zuga, amelyet ne tekintene valaki, vagy 
valami szépséges hazájának, a legbarátságtalanabb k ősivatag is lehet szülő-
föld. 

A változások pedig fájdalmasak. Csak amikor egy táj kifordul magából és az 
ember ott marad a közepén, mint a béka a kiszárított mocsár repedezett iszap-
ján, akkor rendül meg benne a bekódolt feltétlen húség, de keser ű  belenyug-
vással rendszerint kitart a kietlen tófenéken. Élni kell és lehet a meggyötört szül ő-
földön, más kérdés, hogy védelmül sárba tapasztott, vagy mezítelen, kiégett lé-
lekkel. A beton sivársága tükröződik bennünk és legfeljebb nosztalgiás nyavaly-
gásban tör fel, rossz borok gőzébő l dereng elő , könnyes-hazug asztalcsap-
kodásban, néhai emberségünk, amikor még valóban benne éltünk a tájban és 
magáénak tudhatott bennünket a föld is, amelyen álltunk. Aztán elhiszünk egy 
buborékvilágot és kitalálunk minden hozzávalót, meggyőzzük róla egymást, 
utódainknak ezt tálaljuk lelkesen és váltig menteget őzve, de szolgáivá válunk, 
nyálas-lojális-farokbehúzó-farkatlanokká, bár a kétes önigazoló szónoklatokból 
folyton kicseng a szorongás és csak az ostobákat hagyja nyugton aludni a rossz 
lelkiismeret. 

Elértük, vagy ránk erőszakolták a szégyenteljes igénytelenséget: olyan vilá-
got élünk, amikor egyre kevesebben szeretnek hátranézni, honnan is jöttünk, 
elsinkófáljuk a múltat, Krisztus idejét sutba dobva, pelenkáink kidobásától szá-
mítjuk a történelem kezdetét, szólamokba öltöztetjük közösségi életünk silány 
ingóságait, és idővel azt is elfeledjük, mi állhatott mögöttük. Úgy lepi be a száza-
dokat a por, mintha nem is a kultúra, az írott és éterbe küldött szó korát élnénk, 
hanem öntudatlan évezredekben bolyonganánk, ősi, párás mocsarak iszap-
szagú tócsalényeiként, vagy mint f ű  módra növő  és elhaló kecskepásztorok 
egykor a meleg tengerek kopár szigetein. Hagyjuk kiveszni tudatunkból az igazi 
múltat, és észre sem vesszük, hogy régóta már a jelenben sem nézünk igazán 
körül, elhisszük a feltálalt igazságokat, nem kérdezzük mi miért van, fásult te-
kintetünk halvány fényébő l pedig a jövőre már végképp semmi se jut. 

És nem átalljuk majd utódainkon számon kérni a feltétlen tiszteletet ostoba-
ságunk, sz űklátókörűségünk és romboló munkánk iránt. (Tő lünk sem átallották.) 

Életünk megismételhetetlenségéb ő l adódik aztán a kényszer, hogy lelkünk 
zilált erő ivel keressük helyünk a jó emlékezet ű  világ romjain, illúziókkal és ál-
megnyugvásokkal töltve ki az egyre hidegebb ű rt. Menedéket keresünk bo-
lyongó emlékeink számára, és néha találunk is: hazugot, szegényeset. 

De egyszer majd feltesszük a hosszú kérdéseket. 

Miért éppen így, kérdezném ártatlanul, ha egyszer majd ennek is eljön az ideje, 
mert nem tudhatjuk pontosan, mikor jön el, csak azt kell mindenáron letagadni, 
hogy esetleg már itt van, hogy már régen eljött, mert erre szigorú utasítása van 
az illetékes szerveknek, tagadni kell — hátha mi még leélhetjük a magunkét és 
nem derül ki egészen — az még nem bún, legalábbis ma már kénytelenek el-
túrni, ha valaki az eljövetelét emlegeti, csak burkolja jó vastagon homályba, 
helyezze a minden vonalon amúgy is bizonytalan jövőbe, csakúgy, mint a szám-
talanszor megjósolt világvégét, ha-ha, az is még várat magára, pedig most már 
tényleg megvannak a jól szervezett, reális feltételei, igazán hozzáfoghatna már 
valaki, hogy igazuk legyen végre szegény jósoknak és jövendöl őknek, mert in- 

kább a világ vége jöjjön el, mint az efféle kérdések ideje (mondják ók odafönn 
természetesen), de azért én lassan hozzáfogok a kérdés megfogalmazásához, 
ezt igazán senki sem tilthatja meg nekem, szépen néznénk ki, ha egyszer mégis 
eljönne az a nap és mi csak dadogni, hápogni tudnánk, mert elheverésztük az 
időt és nem próbáltuk megfogalmazni a kérdéseket, vagy legalább egyetlen kér-
dés akkora töredékét, amekkora t ű nődésnyi életünkbe belefér, ugye világos, hogy 
itt nem az a gond, mit illesszek bele akérdés-töredék roppant hálójába, egy rez-
zenésre egészében összeránduló syncytiumába, hanem az, hogy mit hagyjak 
ki belőle, egyáltalán van-e valami, amit kihagyhatok, hiszen azért hosszú kérdés, 
hogy belegyömöszöljem feneketlen zsákjába kételyeim százkarú polipjait. és 
esetleg a végén utánuk türemkedjem én is (olyan;sák kell, amelyben belülr ő l le-
het elkötni a madzagot), válaszoljon rám is, aki tud, akinék válaszolni kell, ha már 
veszem magamnak a fáradságot és vagyok, 

ki az, aki elhiszi, hogy mi majd ügyesen helyrehozzuk mindazt, amit olyan 
ügyesen elpackáztak el ődeink — elbasztak — mondanám, ha nem utálnám 
annyira a léha beszédet, de jobb szó aligha akad — fenét: még ez is túl finom 
nektek, mélyentisztelt nagytokájú politudákosok, akiknek petyhüdt ajkáról 
sohasem hervadt le a szép virágos szó, akkor sem, ha árvízkölcsönökb ő l 
villákat emeltetek —egymással és a megalomániások istenével versenyezve, 
amikor olyan dicséretes szorgalommal fejlesztettétek az irodalabirintusok 
amúgy sem túl satnya rendszerét, ök, akik ma is kell ő  komolysággal papolnak 
a nadrágszíjak szorosabbra húzásáról, de el őbb kigombolják az ing nya 
kát, hogy leveg őt kapjanak (a sliccet kell kigombolni, azt már nyitva felejtettük 
az első  reggeli hugyozásnál, a titkárnő  meg nem mer szólni, a takarítón ő  
az szólt volna, ha történetesen meglátja, mert ő  még gátlások nélkül meg-
mondhatja a magáét, mitő l is félne, kisebb már úgysem lehet a fizetése, 
lassan már neki kell valami összeggel beszállni, hogy kedvére ürítgethesse 
a folyton megtelő  papírkosarakat), ma nem szabad túl sok konyakot inni, 
á, nem a rendőr miatt, az nem kap el, ismer az már, csak cinkosan int, ha ki-
csit bágyadtan lógok a volánon, de holnap vadászni megyünk, fentr ől is 
jönnek egypáran, nem szabad berúgni, mert akkor nem esik olyan jól a reg-
geli célzóvíz és heccelnek a többiek, meg hát a vacsorát is végig kell za-
bálni, este már nem baj, ha egyszer-kétszer okádik az ember, csak legyen 
benne annyi férfiasság, hogy aztán igyon tovább, Csicsóka elvtárs is ott lesz, 
majd ő  beszól a kéményes autókért, és azok majd villognak meg helyet csi-
nálnak az úton, aztán szépen hazahajtjuk a csillogó kocsikat — SALJÁT MA-
GUNK; ott tartottunk, hogy nem szeretem a léha beszédet, bazmeg, de el-
terelő , hígító hadmozdulatnak jó, aztán majd elgondolkodunk, mihez kezd-
hetünk az értelmes beszédet simán elfelejt ő  „bazmegezök" nyelvével, de oly-
kor a léhaság kipellengérezése sem haszontalan vállalkozás, kivéve, ha nem 
értik félre, ami végeredményben el őfordulhat, aztán moshatom magam nap-
hosszat, nem használ a menteget őzés, vállon veregetnek az analfabéta 
kultúra félhülye szószólói: DADADADADA: YESYESYESYES, látod, hogy 
miénk a jövő  — a soha el nem jövő  — és miénk vagy te is, akárhogy kapáló-
zol, és jogos borzadállyal horkannak fel az írástudók: Hát ez is! — én meg el-
bujdosom a pusztába és lehajtott fejjel t ű röm a savas eső  lágy pasko-
lását... 

Meglehet, mégis elhalasztjuk a hosszú kérdések feltevését. Egyel őre beérjük 
a kicsikkel, a kaktusztüskéhez hasonlókkal, amelyeknek sajgó szúrásait halk 
szisszenéssel tű rjük és tucatjával emésztjük magunkba. A hallgatás baljós hamu-
ja rakódik rájuk — elveszett lelkünk bűzösen füstölg ő  salakja. 

Közelítsük meg a maga kicsinyességében a valóságot. 
A vérbeli Tisza mentiek éltet ő  illúziója a folyóhoz való szentimentális ragaszko-

dás. Az ilyeneknek hiába építenek fehér márványból csillogó úszómedencéket, 
hiába töltik fel azokat hideg, meleg és csodatev ő  vízzel, a zavaros áradathoz, 
a ritkuló füzekhez h űtlenek nem lehetnek. Köldökzsinór volt és maradt a folyó, 
amely a természethez, a földhöz köt, egy olyan tájon, ahol csak a d ű lőutakat nem 
szántják és mezei virágot is legfeljebb csak az árokparton találsz. Ez a szenti 
mentális viszonyulás pedig mélyen berágja magát tudatodba, eggyé válsz vele 
és magánéleted durva megsértéseként érzékelsz minden beavatkozást. Pedig 
súrlódások a megváltozott, kifordult világban már elkerülhetetlenek. 

Első  élmény 

A Tisza töltésétő l néhány száz méterre egy füvel ben őtt dúlóút szeli ketté az 
állami birtok szántóföldjét. Szeretem ezt az utat, mert senki sem jár arra, nincs 
benzingőz ;  nincsenek száguldozó kismotorok, pontosan futásra, sétálásra való 
terep. Az út jó kilométerrel odébb eléri a régi faiskolát, ahol az ottfelejtett fekete-
fenyők között megpihenhet az ember és kedvére szívhatja a fúszeres leveg őt. 

Akkor este is futni indultam és amikor odaértem a d ű lőúthoz, levettem fiatal 
farkaskutyám nyakáról a láncot. Amint nekiiramodott a mez őnek, egy fácán-
kakas rebbent fel el őtte és hangos szárnycsattogással távolodott. Kutyám paj-
kosan ugrált utána pár méteren át, aztán egyéb érdekesség után nézett. Éppen 
nekiveselkedtem a futásnak, amikor mellém ért egy autó és megállt. Eddig ügyet 
sem vetettem rá, az imént, kicsit távolabb, láttam ugyan a fényszórókat de miért is 
érdekelt volna, hogy mit keres itt a szántóföld sžélén? Hanem a gépkocsi köz-
vetlenül mellettem állt és valaki odabentr ő l mennydörgő  hangon rám förmedt. 
Püffedt, aranygy ű rűs és mandzsettagombos kéz jelent meg a leeresztett ablak- 

~: 



.ц ,',~--~F- ' `  r~ 	
. 	 . . 

- ~~ct~ 
 

:-, 

в  

~`- 

F 

bari, és méltóságteljes fenyegetésre emelkedétt, tudniillik, hogy mit csinálok én itt, 
és hogyan merészelem háborgatni a vadakat? 

A meglepetéstő l először szóhoz sem jutottam, csak jól megnéztem magamnak 
a kocsit és az ülésen terpeszked ő  urat (Elvtársat ?) A dohánybarna , metalic-fényű  
gépcsodáról egybő l láttam, hogy munkából, havifizetésb ő l élő  közönséges halan-
dó még álmodni sem merne róla (talán még a moziban is lehunyja a szemét az 
efféle látványra ), de azt is látnom kellett , hogy minden bizonnyal nem a hasán 
spórolta össze az illető . Apró, majdnem teljesen behízott szemek villogtak rám 
fenyegetően, a toka vészjóslóan rezgett a nyakkend ő  fölött. Persze nem ez (nem 
csak ez) a lényeg. A benyomásokat összegezve már tudtam ki az, akinek mozgó 
trónusa előtt állok, és bambán hallgatom dörg ő  feddését : őfelsége a vadász! Ezt 
különben ő  maga is büszkén közölte velem, a legkülönböz őbb büntetésekkel és 
hatalmi szervekkel való fenyegetőzés kíséretében. Zavaromban motyogtam 
valami mentegetőzés-félét, majd mielőtt észbe kaptam volna , gázt adott és el-
tűnt a sötétedő  tájban. 

Csak ekkor öntött el a düh, de úgy istenigazából. Kétszer is jó erős tempóban 
végigfutottuk a megszokott távot, de megnyugodni nem tudtam. Az el őbb egy 
pillanatra azt az ijedt alázatot éreztem , amit századokkal el őbb ugyanezen a föl-
dön a rongyos jobbágy érezhetett , amikor vadaskertjében kapta , lehordta és 
deressel fenyegette a mindenható földesúr. Minél alaposabban végiggondoltam 
az előző  jelenetet , annál kevésbé tudtam szabadulni ett ől a vérlázító párhuzam-
tól. Tény, hogy nem szeretem a vadászokat. Nem álszent, földt ő l elrugaszkodott 
állatszeretet mondatja ezt velem : az ősi foglalkozásból sport  lett, ez eddig töb-
bé-kevésbé rendben van, de a feltoluló kérdések nem hagynak nyugodni. Ki az, 
aki megengedheti magának, hogy százezrekért, milliókért csodafegyvereket vá-
sároljon , hogy hétvégenként ötszázasokat pufogtasson tucatszám a leveg őbe? 
Ki az, aki meseautójában ülve kerülgeti a szent és sérthetetlen vadászbirodalmat. 
és lehordja az elnyű tt tornacipőben csendesen futkosó diplomás munkanél-
külit? És miért hordja le? Mert óvni kell a vadat , a természetet! 

A csendes munkanélküli nem tartja érdemesnek, hogy közölje őfelségével, 
ő  igazán szereti a természetet, óvni is tudja, mert véletlenül éppen ez a hivatása 
(talán ezért is munkanélküli ) és többek között ezért jár idekinn este gyalog, futva 
és nem autóval, azonkívül — bármily hihetetlen — a kutyája nem tud röpülni, soha-
sem fogja meg a fácánt , meg aztán sohasem lesz ötszázezerje puskára, meg öt 
zsák pénze sem , amennyibe őfelsége kocsija került , de ha lenne , akkor lakást 
venne rajta, meg egy új tornacip őt! 

A csendes munkanélküli és sok-sok társa azért mégsem egészen hülye, ha an-
nak is nézik , nagyon jól tudja, hogy nem munkával kereste az illet ő  úr még a nyak-
kendőjét sem, nemhogy az autóját, de akkor legalább ne üvöltsenek rá, ne aláz-
zák porig! 

Második élmény 

Még meg sem emésztettem az Őfelségével való találkozást, máris lehordott In-
téző  Uram. 

Tavaszi hétvége lévén, örökölt szokás szerint kettesben sétáltunk a Tisza-par-
ton, éppen a csónakkikötő  felé andalogtunk. Kedvünk támadt leülni a vízhez, 
de a sár miatt a közeli móló felé vettük az irányt , hogy majd annak a deszkáin süt-
kérezünk egy kicsit. Alig tettük azonban lábunkat az —úgy látszik sérthetetlen —
építményre , máris ránk dördült a Nagy Vigyázó , hogy takarodjunk le onnan. Értet-
len képünket látva a felesége is rikoltozni kezdett. 

Nesze neked romantika! Mólón ücsörögnél? Vízben gyönyörködnél? Nem oda 
Buda! 

Ha pedig már itt tartunk , talán nem élek vissza túlságosan az olvasó türel-
mével, és elmondok még egy jellemző  esetet: 

Harmadik élmény 

A fent említett csónakkiköt őben történt egyik nyáron, hogy barátommal arra 
a szentségtörésre vetemedtünk, hogy kenuval beevezzünk a kis öbölbe. Kép-
zeljék, csak úgy, kedvtelésbő l! A Nagy Vigyázó akkor is enyhén szólva durván 
kiutasított bennünket. 

Ide kívánkozik, hogy volt szerencsém végigevezni a Tiszát, a Dunát és a Körö-
söket, a megtett több ezer kilométeres víziúton, hét ország hasonló kiköt ő iben 
nyertem már menedéket, ételt, italt és els ősorban útbaigazítást, kedves, jó szót, 
egyedül a szül ővárosomban ordítanak le és zavarnak el, ha közel merészkedem. 
Azóta is égek a szégyentбl, ha arra gondolok, hogy esetleg külföldi evez ősök is 
a józan észre hallgatva és emberi fogadtatásra számítva bemerészkednek a cső  
nakklub pénzzel szentelt vizeire. 

Mert mirő l van szó? Kizárólag pénzrő l. Megérdeklődtem: leülhetek a mólóra 
naplementét nézni, be is evezhetek az öbölbe, de kifizetem a tagsági díjat. A ku 
tyám is megugathatja a fácánokat , ha a megfelelő  helyen befizetem minden 
tagom díját , sőt még sátrat is üthetek a Tisza -parton , ha rendszeresen fizetem 
a helypénzt. 

Igaz, hogy éveken keresztül egész nyáron át lenn tanyáztunk a folyón, még-
pedig ingyen, mert akkor még ez nem volt ekkora divat, és az is igaz, hogy nem 
igényeltük az áramot a villanymelegítők és színes tévék, az összkomfortos lakó-
kocsik üzemeltetéséhez, mint a mostanság ott „táborozók". A fejl ődés cifra tü-
neménye ez is. 

Hát, igen, szükös tájakon élünk , csak a d ű lőutakat nem szántják. A kispolgári 
rontás elől nincs hová menekülni, mert ami a szántásnál is jobban sz űkíti talp-
alatnyi földünket: a pénz. Most egyszerre megvetetnék veled, amirő l azt hitted, 
öröktől fogva a tiéd. Hiszen egyebed soha nem is volt! 

Talán lényeges megjegyezni (ha úgy tetszik beismerni), hogy a fenti esemé-
nyek és megfogalmazásuk nem egészen frissek, két-három éve rágódom már 
rajtuk, azóta hordozom a csíp ős szúrások helyét. Meglehet, nevetségesnek t űnik 
a jelentéktelen sérelmek boncolgatása (önmagukban nyilván valóban jelenték-
telenek), de valójában nem is róluk van szó , ezek nem események , hanem egy fo-
lyamat kiragadott pillanatai, egy meteorraj porszemei , amelyek egyre bombázzák, 
őrlik emberségünk védtelen, lüktet ő  szövetét. 

Felmerülhet a gyanú, hogy az évek folyamán kipreparálódott, öncélúvá vált 
a sérelem — és ki tudja , talán a világ is megváltozott , jobb, emberszeгetбbb lett 
azóta? Írásunk második részében megpróbáltunk utánajárni a dolognak, a szi-
gorúan vett jelen időben, 1987 tavaszán. 

Először azt gondoltam, mi sem könnyebb, mint felkeresni a vadászegyesület 
vezető it, és elbeszélgetni velük a legkülönböz őbb kérdésekrő l, természetesen 
főleg a vadászat lényegérő l , úgymond „eszmei beállítottságáról ". A fentebb 
leírt ELSŐ  ÉLMÉNY szálai ugyanis valahová ide vezettek. Miel őtt bármit is 
megtudtam volna az illető  egyesületrő l és a vezetők kilétérő l, előkészítettem né-
hány rutinkérdést: Mikor alakult és hogyan m űködött a múltban az adai vadász-
egyesület? Miből áll jelenlegi munkája ? Hogyan szervezik a nagyobb vadásza-
tokat és azokon kik a részvev ők? A tagság száma és összetétele? Mennyibe kerül 
a vadászat? Mit tesznek a vadászok a természetvédelemért? Mi lesz a sorsa az 
elhanyagolt , már-már összedő léssel fenyegető  vadászotthonnak? 

Ezenkívül még sok minden érdekelt volna , az izgalmasabb témákat kés őbbre 
tartogattam , de egy beszélgetés megindításához ennyi is elég, a többi már megy 
magától... Legalábbis így hittem. 

Rövid érdeklődés után megtudtam, hogy az egyesület elnöke „Öcsi bácsi", 
a biztosító intézetbő l. Felkerestem: 

— Á, én csak a vadászmester vagyok. Az elnök a rendőrfőnök, menjen őhozzá, 
ő  a sajtófelelős. 

A Rendőrfőnök hosszú asztalhoz ültet, éppen utasításokat ad, intézkedik. Rövi-
den elmondom neki, mi érdekel, hogy amolyan kötetlen beszélgetést képzel-
tem el a vadászegyesületrő l . Hallgat, szúrós tekintetet vet a magnóra. 

— Jó lenne, ha itthagynád a téziseket és én megcsinálnám, ezt én teneked nem 
tudom fejbő l elmondani. 

— Dehogynem... Csak egy pár szót... 
— Nem, ezt én így nem tudom. Add meg. hogy mi érdekel és majd meglesz, jó? 
— Nem olyan eget renget ő  dolgok kellenének... — fogom szinte könyörgésre, 

mer látom már, hogy az interjúból alighanem semmi sem lesz. 
— Nem. Nem szeretnék „fars" dolgokat mondani. 
Feladom . Mentsük, ami még menthető , ha más nem, egy rossz újságcikk ta-

lán még lehet a dologból. 
— Akkor van valamilyen anyag a vadászegyesület történetér ől? 
— Van. Éppen ezért, ezt meg kell szereznem — majd a titkártól elkérem. Mikorra 

kell? 
— Mindegy. Amikor meglesz — mondom rezignáltan, mert az újságcikk más-

napra lett volna jó... 
— Tudod, nem szeretek én így fejből adatokat szolgáltatni . Aztán megy a mese. 

Majd mi szépen leírjuk pontosan a dolgokat és megkapod. Csütörtökre jó lesz? 
— Hát jó. Pedig tényleg csak egy egyszer ű  beszélgetést szerettem volna, az 

adatok nem is olyan lényegesek, azt a jelentésb ől is ki lehet írni. Dehát ha nem, 
hát nem. 

Elteszem a magnót, hátha ennek lesz valami hatása . Mozdulatom nem kerüli el 
a figyelmét. 

— Már üzentem érted, nem mondták? 
—Értem? 
— Igen, egy bizonyos közös ismerősünkkel üzentem. Nem mondta? Érdekelt 

már, hogy ki az, aki azt a cikket írta a vadászlakról . Mondtam , hogy szeretném 
látni azt az embert. 

— Nem szólt senki . Vártam valami visszajelzést a cikkre , de mivel senki sem 
jelentkezett, eljöttem magam. 

Itt álljunk meg egy pillanatra ! A szóban forgó vadászotthon kérdése nem tarto-
zik szorosan témánkhoz (vagy talán nagyon is ide tartozik ), nagy vonalakban 
mégis vázoljuk a helyzetet. 

A vadászlak tetszetős épület a benzinkút mögött, egy meglehetIsen nagy, még 
elhanyagoltságában is megkapó park szélén. Hosszú évek óta elhagyatottan 
áll, erősen kikezdte az idő , ha sürgősen nem végzik el rajta a legszükségesebb 
javításokat, hamarosan végérvényesen tönkremegy. Különböz ő  társadalmi szer-
vezetek és jóérzés ű  polgárok már többször is megpendítették a hasznosítás le-
hetőségét , de ezek a hangok valahogyan mindig elcsendesedtek . (Elfulladtak?) 
Az évek pedig egyre múltak , az aranyesI h űségesen kivirágzott minden tavasz-
szal a fojtogató bozótban , az oszlopos tuják és feketefenyők pedig árván zúgtak 
a bőségesen odahordott szemétkupacok fölött. 

Hogy, hogy nem, de az elmúlt télen, a helyi közösség egyik alosztályánál 
(amelynek területén a vadászlak áll) komoly indítványt tettek a polgárok, hogy 
újítsák fel az épületet, tisztítsák ki a parkot, hiszen se a nyugdíjasoknak, se a gye-
rekeknek nincs hova menniük a környéken , ha sétálni, játszani akarnak. A le-
hetőség készenfekv ő, a ház senkinek sem kell, nekik viszont nagyon. Pénzük 
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Garai zászló 

Bucka 
Kultúrm űvészeti ügybuzgalommal ajánlom 
Szórád Györgynek, a szabadkai Városfejlesztési Bizottság 
elnökének 

Az öregségtő l göcsönös törzs ű , szövő lepkék hernyóitól csipkézett le-
vel ű  „ősi" — kb. velem egyid ős — körtefa alatt üldögélek anyám udvará 
ban a Kőrösi úton és hallgatom a „kőm űvesek" — a szakképzetlen dél-
utáni fusizók — beszélgetését, miközben jócskán fogyogat a csernobili 
évjárata kövidinka. Laci, a f ővállalkozó meséli tavaszi esetét a két se-
gédmunkásnők — a saját apjának és Jóskának, a cukrosabbik pálinkák 
„messze földön" — a radanováci önkiszolgálótól Makkhetesig, onnan pe-
dig egészen a Majsai hídig —ismert mennyiség ű  fogyasztójának. — Látom 
— mondja—, hogy kint ül a Frányó meg a „Ben Bella" az udvarban, a nagy 
cseresznyefa alatt, s tárgyalják, kinek milyen sikere volt a Libusnál (házi-
lag készített,fülessapkája miatt lánykocában Macskafülesnek hívták). —
Mclyik Frányónál - kérdem, mert akad bel ő lük egynéhány, de nem so-
káig kell visszalapoznom emlékezetemben, mert amikor kivágják, hogy 
annál, amelyik leharapta a Fátyol cs ősz fülét, már tudom is kicsoda: 
a Fingós Ilona fia. Mostanában ő  a makkhetesi buckák bicskázója, vere-
kedője. Nem veszik össze senkivel, csak kinéz valakit a társaságból, aki-
nek nem tetszik az ábrázata és már ugrik is a zsebb ő l a szalonnabő r-ka-
paró bicska, vagy ha nincs kéznél, akkor röpül a csontos mancsa, s a du-
lakodásban a kiszemelt áldozat fülét vagy orrát leharapja. Megjárta vele 

az egyik asszony is, akivel sző lőt kötözött, s még csak azt sem mond-
hatni, hogy lógó orral ment haza, ugyanis cimpáit a csontig kiharapta. 
Már kérdeztem másokat is, hogy volt, de mindenki a vállát vonogatja: —
Ki tudja mi volt köztük, kint voltak a sz ő lőben, senki sem látta. Frányó 
a saját apjával sem volt mindig kibékülve, vele leginkább az italon kapott 
össze. Két vagy három éve, hogy részegen feküdt otthon a priccsen, ami-
kor az apja „kedvez őnek ítélvén meg a helyzetet" —elhatározta, agyon-
üti. Fogta a baltát és egynéhányszor fejbecsapta. De vagy maga is ré-
szeg volt, vagy a csapás nem volt jól irányzott, mert Frányó vérz ő  fejjel 
ugyan, de továbbra is az igazak álmát aludta, s néhány hetes kórházi ápo 
lással megúszta. De nem úgy az apja, akire megérdemelten akart rá 
ijeszteni a lánya, amikor a kórházból hazajövet ráripakodott: — Meghalt 
a Frányó, mai' mén ki  a dutyiba! Az apjával, ha nem is a világ fordult meg 
ebben a pillanatban, mindesetre imbolyogni kezdett az a négyszer kettes 
meszeletlen vályogkunyhó, melynek a sárgaföldes tapasztásából el ő  
meredő  árpapelva toklász-szőrzete borzolódni kezd szélfúváskor. Any-
nyira gondba ejtette a halálhír, hogy jobbnak látta magát felkötni. Azóta 
nemcsak a homokbucka melegében izzadó füleket és zsebkend őhasz-
nálattól kímélt orrokat írják a gondviselésben bízó pletykás öregasszo 
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nyok és zugkocsmák hűvösében pityókázó családapák a Frányi szám-
lájára, hanem az öreg halálát is. 

Mindezt csak azért kellett elmondanunk , hogy megérthessük Lacinak, 
a már idézбjelbe tett kđműveshek a célzatos kérdését, amelyet cseresz-
nyeszedés közben tett.fel. A pénz- és így italhiányra hivatkozó Fnányó és 
Ben Bella annyi fáradságot sem vett magának , hogy leszedje és pénzzé 
tegye a cseresznyét, inkább odaadták Lacinak. — Hát ez a vastag ág hova 
lett? —szólt le a létra tetejérő l, s a várt válaszhoz hozzáképzelte a köté-
len himbálózó öreget. — De képzeljétek emelte fel Laci a hangját —
nem az apja miatt vágta le, hanem tüzel őnek! A télen, amikor elfogyott 
a fájuk, s melegedni akartak, nekiláttak a f ű résszel a két szép nagy cse-
resznyefának. Felháborodását, s a hallgatóság$t csak az értheti meg iga-
zán, aki tudja, mit jelent birtokában lenni két ilyen fának, s még inkább, 

t akinek pénze nincs, hogy néhány kiló germessel megörvendeztesse ken ő-
t májas-konzervek egyhangúságához szokott családját. 

De hát mire föl ez az életb ő l vett, sahnak szimplaságával ható tanmese 
a maga kenyérhéjjal kitörölgetett pástétomos konzerveivel? Miért épp 
Neked mondom él ezt, amikor Téged természetes érdekl ődésednél fogva 
nem a buckák hernyórajzásos, sodrómolyos szociális világa érdekel, ha-
nem az, hogy milyen szecessziós vonalvezetés ű  betűtípussal lehetne 
fokozni azoknak a rézb đ l vagy bronzból készülő  utcatábláknak a nagy-
világiságát, valamiféle európaiságát, amelyek Európa legnagyobb falvá-
nak a városközpontját ékítik majd azzal a nyilvánvaló céllal, hogy hasra-
essen tőlük az idetévedő  turista, meg a Szerb templom köruli utcák sa гб-
ból kitápászkodó és a Gombkötő  utca kátyúin szerencsésen túljutott 
porvárosi polgár — hogy csak a békaperspektívából számított látótávol-
ságon belül maradjunk. Engedd meg, hogy én innen a Buckákból így 
lássam a dolgot, mert miként is láthatnám, mikor errefelé, a Zorka Gyár-
tól a Makkhetesig még csak utcanévre sem futja, nem hogy táblára, netán 
házszámra. Mi itt nem túlságosan glorifikáljuk az ilyen városfejleszt őket, 
s hiányzik belőlünk a lelkendezés, ami városállamunk más polgárait el-
tölti néhány városközponti homlokzatfelújítás пak, a Korzón és a Főtéren 
elkövetett koptatórétegcserének a láttán. Nem dagad a mellünk, pedig be 
sem néztünk a felújított homlokzatú épületek udvarába, még csak körbe 
sem jártuk a Zeneiskolát, hogy tudatosodjon bennünk a Potemkin-falvak 
általad (általatok) lekoppintott stratégiája. Igaz, Potemkin cári hadve-
zérnek annyival könnyebb dolga volt, hogy az út mentén épített látszat-
falvakkal csak Katalin cárn őt kellett megtévesztenie, neked viszont a Po-
temkin-faluként állandósított városközpont lakóit is, akiknek nagy része 
ugyanolyan roskatag és repedezett falú helyiségekben küszködik a bé-
ázás veszélyeivel, s retteg a vakolatomlástól, mint a város felett nyugattóÍ 
keletig ívelő , vadon épített övezet lakói. 

Vajon mire merjek következtetni, hogy egy városfejlesztési koncepció 
glancparádés bronz utcatáblákban méri eredményeit, s ugyanakkor 
ezreket meg tízezreket a Marica — a rendő rkocsi népszerű  neve — is csak 
hosszas kérdezősködés után talál meg, mert még csak annyit sem ér-
demeltek, hogy címük legyen ebben a városban. Tegyük hozzá, nem 
múló jelenségrő l van szó , az átmenetiség állandósult : nemzedékek szü 
letnek, halpak anélkül, hogy lényegesen módosulna a helyzet. Évente 
ahány utcát hivatalosan elneveznek, legalább annyit hoznak létre a bur-
jánzó vadonépítkezések. A vadonépítkezés futótüze ma már valahol 
Makkhetesen is túl jár , eljutott egészen až erd ő  aljáig , s Radanovácon 
át Palicsig tarolta le az értelmét vesztett gyümölcs- és sz ő lőtermesztés 
következtében elhanyagolt ültetvényeket. De maradjunk csak a Bucká-
nál. Annak is a Zorka Vegyi M űvek és a Pesti vasút közötti szakaszánál. 
A Napnyugati sző lőknek ez a tájéka a teljesen terveszer űtlen település-
kéletkezést - vigyázat, nem fejlesztést! —példázza. Kövessük nyomon 
Fingós Ilona családjának a kirajzását, akinek lánya a makkhetesi sz ő lők 
tájékáról költözött ide férjével, Garacsa Misával, s kapaszkodott meg az 
első  progon — a határtál számított legtávolabbi, s a városközponthoz 
legközelebb eső  (3 km) üldözési zóna — futóhomokjában. Szárból, vesz-
szőből, hulladékanyagból tákolt kóter űk két általános iskolás korú gyer-
meknek is otthont ad, akik reggelenként a talajon elhintett — h őszigetelő  
hatású, jógimatrac-pótló és Oscar plédet pótló —szalmából bontakoznak 
ki, kapják a hátukra a szociális gondozótól kapott iskólatáskát és indulnak 
— többnyire nem az iskolába, hanem a szélrózsa egyéb irányába (ilyen-
tájt — szeptemberben—októberben — pl. pálinkát f őzni). Rózsásnak nem 
éppen mondható közelmúltjukhoz enyhít ő  körülményként hozzátartozik, 
hogy a télen, amikor nagyobbik fiam meglátogatta őket — az egyik gyerek 
osztálytársa — akkor éppen a bútorok lángjánál melegedtek, ami arra en-
ged következtetni, sokkal jobban állnak mint Fгбnуббk, hisz még nem 
vették sorra a gyümölcsfákat . Nos, ha őket keresné valaki , nem kellene 
sokáig kószálnia. Elég volna a Szerb soron végigmenni a síneken át jobb-
ra kanyarodva balfel ő l a Borjúközbe, betévedni, s ott nem a nevük alapján 
érdeklődni, mert azt senki sem tudja, hanem a ragadványnevet mondani, 
vagy körülírni: Misa az Otpadban dolgozik, az asszony elhízott, jellegze-
tes ismertetőjele: nemrégiben vonat elé akarta vetni magát a két gyerek-
kel, de csak utána sikerült. De mi légyen a többiekkel? Hogyan találják 
meg a többi vályogviskó félhivatalos tulajdonosát (nincs az a térkép, ame-
lyiken engedély nélküli házacskáik polgárjogot nyertek volna). 

A Napnyugati sző lőkben, akárcsak a Napkeletiekben, a tájékofбdás 
első  fogódzója a házszám, amit mindenki aszerint ad magának, hogy kö-
rülnéz a szomszédságban és azokéhoz igazítja a magáét. Ha mondjuk 
a 286/f, g, vagy h jelzés űek után következik, akkor 286/i lesz az övé, de 
ha már vége az ábécének, akkor vagy a nevét, írja ki — körülbelül így: 
286/Gubicsák —, vagy második mellékjelzést alkalmazva visszatér az 
ábécé elejére: 286 (x)a. Ha netán még építkeznek a környéken, akkor az 
lesz a 286 (x)b, az utána következ ő  pedig a 286 (x)c jelzés ű . Hogy mind-
erre miért van szükség, érthetővé teheti egy nyúlfarknyi visszatekintés: 
valamikor a háború után vagy az 50-es években megszámozták a Nap-
nyugati sző lők lakóházait, s 1-töl eljutották majdnem' 400-ig. A vadon 
építkezők mindig a telekkönyvezett házak számához igazodtak, s ha ép-
pen a 153-as. mellett voltak, akkor az övéké lett a 153/a, a mellettük épít-
kezőé a 153/b jelzésű , és így tovább egészen az ábécé végéig. A Zorka 
gyár — ingoványhoz legink бbb hasonlítható — gipszmezeje mellett van 
a 373-as házszámok utcája. Egyik alkalommal több mint száz 373-as 
házat fedeztem fel. A 373/102-es házszámnál nyoma veszett a 373-asok-
nak. Még véletlenül sem a 374-es következett, hanem a 303-asok töm-
kelege a maguk ábécé-sorrendet-többé-kevésbé-be-nem-tartó egymás 
utániságában. A Napnyugati sz ő lőkben eddig még nem sikerült olyan 
házszámra bukkanni, amely csak egyetlen épületet jelöl. (Hiszem, hogy 
ilyen is van.) Se szeri se száma a 154-eseknek, 223-azoknak, vagy éppen 
a 99-eseknek. Egyedül csak a körzet állandó postása tudja kit hol kell ke-
resni, más postás nem tud eligazodni, ezért táviratot azon nyomban nem 
kézbesítenek, csak a másnaponként széthordott levelekkel. A rend ő rség, 
a mentők, a szénkihordók, a vidékrő l érkező  rokonok, ismerősök téve-
lyegnek, kószálnak a buckák benépesült s ű rűjében, önmagában is vá-
rosnyi terület ű  útvesztőjében, amely csak annyiban nem hasonlítható 
a krétai labirintushoz, hogy itt nem az útvesztó közepén lakó embertest ű  
és bikafejű  emberevő  szörnyet keresik, hanem fordítva, a rend ő rség-
Minotaurosz , az adóhivatal -Minotaurosz , az áramkikapcsoló -Minotau-
rosz, a tévé- és гбdióelőfizetést begyűjtő-Minotaurosz kérdezősködik lép-
ten-nyomon a közönséges halandó — aki leginkább bánáti — után. 
_ De, hogy a továbbiakban ne tessék megbotránkozni rózsaszín szem-
üveget mellőző  modoromon, kénytelen-kelletlen foglalkozni tetszem 
a majdani fejlődés oly áldásos és csigagyorsulással felt űnő  szegmen-
tumaira, mint az az egyszer ű  tény, hogy urbanistá!d áldásos tevékeny-
sége az utóbbi időben érezteti áldásos tevékenységét ezen a sivár homo-
kon, melynek futóhomoksága bizonyára azért megállíthatatlan, mert maga 
a Bucka az 6 jelenvalóságával leginkább a fosóhomok kategóriájába tar-
tozik. A fosóhomok felszínesebb ismeretéhez viszont nem tartozik hozzá 
a kútásói szakma betanulása, annál is inkább, mert már errefelé is fúrják, 
de leginkább csak a szennyvíztároló rétegig, a Szabadkára felvándorolt 
bánátiak bantusztánjainak életet adó kutakat . A lassan utcává szélesül ő  
gyalogutakon géphez hasonlító kocsik is közlekednek, de legtöbbjét 
tyúkólnak használják vagy pléhjét a tetőre cserépalátétnek, hogy be ne 
ázzon , ami amúgy is becsurog , főleg ha oldalba kapja a szél, a záporeső . 
Nos, a Te koncepciódba oly meghatározott rendeltetéssel bele tartozó 
urbanisták vagy két évvel ezel őtt e tájékon el is neveztek egy-két járda-
formájú utcát, utcaformájú járdát. Ilyesmi még ez idáig nem volt, így a mi 
Bánát-bantusztánunk — á szociológiai -gráfiai magaslatok kifejezésével: 
aglomeгációs övezetünk — népe nem is tulajdonított különösebb jelent ő-
séget a dolognak. Egy kicsit furcsállották ugyan a dolgot, de aztán le-
gyintettek, belenyugodtak. A tenyérjósok figyelmességével bet űzgették 
— a maguk előrehaladott ábécé ismeretével — az újonnan kifüggesztett 
utcatáblákat, hogy végre megállapíthassák földrajzi helyzetüket, hogy hol 
is vannak. De mivel a Petar Popovii Aga utcának ugyanolyan köze volt 
a korábbi utcanévhez, a Borjúközhöz, a Jókai Mór utcának pedig a Virág-
sorhoz, mint nekik ezekhez a személyekhez, belenyugodtak, hogy most 
már ezeket a bet űket kell egymás után rakni a széníratásnál, hogy a várva 
várt tüzelő  a maga egyre ágyagosabbá és ködarabosabbá váló külvárosi 
minőségével megérkezzen lakóhelyükre, s még az arra haladóknak is azt 
a közbülső  boldogságot okozza, hogy a maga er ősen kifogásolható két-
köbméteres mivoltával lezárja az utcaszélességet, akadályozza a for-
galmat. 

De minekutána még aznap minden valamirevaló Bánát-bantusztáni 
betakarítja tüzelőjét, tetemes mennyiség ű .szénpor marad, s ezenfelül kő  
és agyagdarab a kapu mellett rakásban, melyet aztán nincs az a szemét-
elhordó vállalat, amely elvinne, s így nem marad más hátra mint szét-
teríteni az utca gödreiben, besimítani a hajlatokat. A bedolgozásról az 
utca iskolásai, gépnek nevezhető  kocsival rendelkez ő  tulajdonosai és az 
esősebb időben is hajnali ötkor barna kenyérért sorakozók gondoskod-
nak. A sorakozás helyszínét, körülményeit és eredményességét ezúttal 
nemcsak terjedelmi, hanem lélektani okokból mell őzném, ugyanis mély 
meggyőződésem, hogy vontatottá tenné további tanulságok levonását. 

Az új utcaneveken leginkább azok háborodtak fel — a hangoskodásuk 
netán indulatokat is takar—, akik tanulékonyságuk folytán magukba szív-
tak valamennyit abból a városrendezési bölcsességb ől, amely átütött 
a várossá lenni akarás leginkább tétlenséggel telített itatós papírján. 
A többekként említettek között volt az a Žarko bácsi is, aki helyi közös-
ségi aktivitásával és a háború utáni épít őtáborok lelkesedésével hangoz - 
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tatta az egyik utcaszélesít ő  munkaakción, hogy bezzeg a Virág utcát 
lakosaihoz méltóbb néven kell nevezni. Ez a Virág utca vagy sor egészen 
néhány hónappal ezel őttig arról volt nevezetes, mint a többi — utólag ut 
cává szélesített járda —, hogy a háta közepét villanykarók spékelték. Kín-
szenvedés volt kocsival közlekedni, a villanykarókat kerülgetni. Éjszakán-
ként elő-előfordult, hogy a teherautónak nevezett szállítóeszközök, ame-
lyek leginkább csak teher voltak tulajdonosaik számára, hasznot legfel-
jebb csak ha zugkocsmák tulajdonosainak hoztak, bele-belerohantak 
a sötétségbe belesimuló póznákba. Nos, ez a Žarko bácsi hórukkos 
egyszer űséggel azt javasolta, illetve azzal rukkolt ki, hogy nevezzék a Vi-
rágsort Bulevar bratstvo-jedinstvónak. Sajna szegény Žarko bácsinak 
nem teljesült az óhaja, aTestvériség—egység sugárút ötlete ba пtusz-
táni mivoltában sem valósulhatott meg. 

Az utcatáblákat nehezen tartanák meg az errefelé ritkaságszámba nem 
menő  vályogfalak, mint ahogyan a kiemelt jelleg űvé tenni szándékozott 
városközpont felújított homlokzatai is alig-alig bírják el a rájuk nehezed ő  
épületek súlyát, s ki tudja mikor szolgál rá az id ő , hogy megmutassák 
igazi arcukat, arcodat. 

Más: Szeretném végre az oly várva várt réztáblákon viszontlátni a fölé-
nyes mosolyt, a kukoricaszem sárgaságú bet űfogakat, amelyek az utolsó-
kat szemezik le Bantusztánom f őttkukorica-csutkájáról. Szeretném látni 
ezeket a réztáblákat, mintahogyan bánáti nem szeretnék lenni, akár 
a magam török előtti szabadkaiságával sem. De szeretném azt is látni, 
mit szól hozzájuk Mudri és a felesége, akikkel éppen az imént említett 
kukoricacsillogás hozott össze a heti Suzana Man č ić-os lottósorsolás 
izgalmában, amikor a szerencse forgandó kereke el őtt errefelé politikai 
kalapács és üll ő  nélkül is formálódnak az együvétartozások. Lásd hát, há-
zat — ha nem is éppen a réztáblákra áhítozót —errefelé is lehet építeni, 
a kultúrművészeti misszió hiányérzete nélkül, a tarack szívósságával 
teremteni. Mudrihoz hozzátanozik, hogy bosnyák, azaz Bosanac. Ilyen 
minőségben ritkább ezen a vidéken, de nem egészen. Ezt csak a köny-
nyebb érthetőség kedvéért említem, hisz „idevalósival" — már amennyi-
ben idevalósiak a bánátiak — ilyesmi ugyanígy kevésbé eshet meg,, de 
más talán még inkább, s még úgyabbul. Ha mi bantusztániak nyernénk 
a lottón, ha sokat nyernénk, kilencven-egynéhány százalékunkban — bár 
nem kedvelem a százalékos kimutatásokat — házat vennénk. Jobbat és 
jobb helyen, é гtsd: ugyanolyan belakhatatlanul nagyot és felf ű thetetlenül 
ésszerűtlent mint a kedvez őbb csillagzat alatt vagy vendégmunkás- 

burokban születettek. De hagyjuk most beszélni Mudrit: — Nyolc éven át 
kukoricát meg búzát ettünk az asszonnyal, de akkor is összehoztuk. 
Gyere majd el és nézd meg! Ha fél évente vettem egy gerendát, akkor is 
vettem. Lemondtunk mindenrő l, még a kenyérrő l is. Főtt búzát ettem, 
aztán meg főtt kukoricát. Nem tudtunk máson spórolni. Dolgoztunk mint 
az állatok, volt hogy még megf őzni sem volt időnk, akkor nyersen ettük. 
Nyersen. Hogy ne mondjam milyenek a fogaim, a gyomrom. Még a vasat 
is megemésztem. Amikor elújságoltam neki, hogy néhány nappal koráb- 
ban a pesti Novotel-Pentában el őkelő  porcelánokból sárga főtt kukorica 
mosolygott rám, felcsillant a szeme, meglelte önigazolását. Azóta is 
messzirő l üdvözöl, $ kérdezés nélkül újságolja, milyen eredménnyel 
szerepelt kedvenc csapata, a mostari Velež. 

Bizony, a házépítésnek, a ház összehozásának errefelé fortélyai van-
nak. Néha még egy beázásra nem teljesen hajlamos eserny ő  is megteszi, 
hogy közelebb jussunk hozzá. A rokkantsági nyugdíjából sz űkösnek is 
aligha mondható körülmények között él ő  János a két gyermekével és nem 
dolgozó feleségével csak úgy tudta rendbe hozni düledez ő  bevakolt nád-
viskóját, hogy az új épülethez összevásárolt bontási téglából falakat húz-
tak a régi épület köré, s csak amikor a tet ő  felrakása következett, bon 
tották le a meglévő  ház fedelét. Átmenetileg — néhány hétre — megfele-
lőbbnek tartották a félig lebontott épületet, mint valahol albérletet fizetni. 
Alighogy levették a tetőt, megeredt az eső , $ másfél hétig el sem állt. 
Összezsúfolt holmijuk, szekrénybe gyömöszölt ruháik teljesen átáztak. 
Rajtuk is kifogott volna az es ő , ha nem jut eszükbe az esernyő . Össze-
szedték, amennyi volt, kölcsön is kértek néhányat, s eserny ő  alatt aludtak, 
azzal keltek, dolgoztak, közlekedtek. (A család igényeinek megfelel ő , 
méreteivel nem hivalkodó, de lakályos kertes ház azóta elkészült.) 

Készülne itt sok minden más is, ha nem állna le félúton a szülés, s nem 
váratna magára a nem remélt, s rendre elmaradó császármetszés. Épí-
tene ami Gergő  barátunk is, nyolcszor négyes el őszobát, legalább akkora 
nappalit, emeleti és földszinti fürd őszobát, hálót és gyermekszobát meg 
nem születő  gyermekeinek, hozzátoldaná mindezt kétszer kettes vályog-
kunyhójához, melyet át- meg átjárt a pesti, az újvidéki és belgrádi rádió 
által ránk küldött déli, nyugati vagy északi szél, a szabadkai rádió meg-
bízható elő rejelzéseit nem is említve. Gyere egyszer el Gerg ő  barátunk-
hoz, a környék müvészéhez, hogy lerajzoljon, nem mintha szembe kéne 
nézned önmagaddal, hanem hogy lásd, erre is vannak életm űvészek, 
még ha nem is mindig spliti palackozású Johnny Walkerrel kínálják ven-
dégeiket, hanem helyi nyersanyagból — barackmaggal aromásított cuk-
ros vizes törkölyből — buggyantott pálinkával. Ha őt keresed, felejtsd el 
dédelgetett réztábláidat, s felejtsd el egyáltalán, mi az hogy házszám. 
Az ő  ismertetőjele egy olajfestékkel bemázolt deszkatábla REMBRANT 
RANCH felírással. Ha mostanában jössz, vigyázz, amikor a „kapun" 
belépsz, mert ha nem vigyázol, veremben találod magad. — A Samunak 
csináltam, a szomszédnak! — mondja Zóni Gerg ő , aki egyébként Gregor 
Zonnynak írja alá magát azokon a tekintélyés államférfit ábrázoló képein, 
amelyeket épp az ábrázolt személy kvalitásaira hivatkozva, és az úgy 
sem merik visszautasítani el őnyeit kihasználva próbál értékesíteni. Zon-
nynk egynémely híves téli napokon gyakran éri-meg, hogy vályogkuny-
hója résein át hajnalra általa még soha nem birtokolt fehérség ű  takaróval 
borítja be a kossava. Nőpaplan, hópárna, vakítóan fehér cip ő  ébresztené 
öntudatra, ha ilyesmire egyáltalán szüksége volna. Mert hát az asztalon 
felejtett száraz kenyérr ő l kár lenne lesöpörni a havat, hisz hogyan puhí-
taná akkor ehetővé az olvadás. De térjühk csak vissza a csapdához, 
a szomszéd Samu számára el őkészített megtorláshoz: —Képzeld mit 
csinált a múlt vasárnap, a születésnap után. Ha beszed, nem lehet vele 
bírni, verekszik, kárt csinál. Együtt ittunk, aztán amikor láttam, hogy már 
nagyon vörösödik a pofája, továbbálltam, mert már tudom, hogy mi szo-
kott következni. Elmentem hazulról, mert sejtettem, hogy utánam jön, 
hogy rámtámadjon. Benyomta az ablakon a dróthálót, s amit fél kézzel 
elért, lelökdöste a falról, benyúlt a szekrény mögé és föllökte. Minden 
összetört, az üveg, a poharak. Kihívtam a rend ő rséget, majd azoktól meg-
kapja! Ezek nem emberek! Látod, ilyen szomszédokkal vagyok körül- 
véve. 

Ezek az „ilyen" szomszédok — a Samu és a felesége élik ki magukat 
meg nem értett m űvészünkön a legkíméletlenebbül. — Á, a Gerg ő ! —
mondja az asszony és pillanatok alatt transzba esik a nevetést ő l. Amikor 
bizalmasabbra fordul aszó, elmeséli, hogy a barátn őjével mit látott: — Be-
szélgetünk itt a konyhában, néha este tíz, tizenegyig, éjfélig is. Egyszer 
csak arra figyelünk fél, hogy a Gerg őnél ég a gyertya. Nincs betapasztva 
a vályogfal, úgyhogy a réseken átvilágít a háza. Tanakodunk, mi a fenét 
csinálhat ilyen kés őn. Másnap, harmadnap szintén látjuk, hogy fönn van. 
Nem bírjuk tovább, odalopózunk, bekukucskálunk: Újságot tart a kezé-
ben, tán olvas. Aztán látjuk, hogy meztelen n őket nézeget. A másik kezé-
vel meg a szerszámát huzigálja. M űködik a kézihajtány. Alig bírtuk ki 
nevetés nélkül. Te, én még ekkora szerszámot nem láttam. Nem is csoda, 
hogy egy hétre rá elmenekült tő le az a szerencsétlen. 

Nos hát mi lenne mindennek, f ő leg ez utóbbinak a rezüméje? Talán az, 
hogy Néked is be kéne kukkantanod a.vályogrésen. ❑ 
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Csörgits József 

Cédulák '87 

-~ 	- 

Ugyan miért maradtál 
ismét ső tétig a Dunán? 

S. 
mert surranás nélkül 
sietve jönnek a sirályok 
mint ráncok a szem 
sarkában 
csak a homokon 
sikolt egyikük 
előre féltve 
csontját az iszaptól 

Az az érzésem, hogy 
valami hiányzik neked. 

G. 
hol vannak a régi nyári esték 
forró tervei 
az adj király katonára büszkén kiáltók 
nem adok 
akkor sem adok 
az ellibbenők a szomszédfalusihoz 
férjhezmenő  
lopószár-karcsú lányok 

Te, miben halt meg 
Nagy László? 

Z.  

Hűlve! 
Ј. 

mert nálánál többre becsülöm 
a lődörgőmet is 
és ezt megmondtam 

Észrevettem. Majdnem 
megfeszültél. 

K. 
erdei darazsak raktak fészket belénk 
súlyos e raj 
szúrásoktól égünk 
hát lépünk 
tüzeg ugrót 
hegyet hágót 
völgybe nézőt 
földet hasítót 
utód veszejtőt 
jövőt látót 

t г  

A gyűlés előtt 
fölmegyek hozzád. 

v. a 

olyan idegen vagy 
V. B. 
a köztünk való téblábolásodban 
mint gazdáját vesztett kutya 
a hetivásáron 
újságtól olvasod hogy 
punjab,ötágú síp meg 1:3 

I és részesnek érzed magad 
pedig mégcsak az 
aratást megel őző  

т  kötéláztatásnál sem 
voltál jelen 

csillag űzött mén-tajték 
sodorta el közülünk 
a szépet 
a koszorú görgetőt 
csillogó szavak között kapkodunk 
s bár kicsúsznak markunkból 
mint mustba mártás után 
ujjunk soká édes marad 

Te még bizakodsz? 
Zs. /. 

új reggel jön mert a régiek 
mint múmianyakú volt-szépek 
gyQrsan lovagoltak 
jóban-rosszban megel őztek 

A mamához mentem, 
meg a búvóhelyre. 
Napnyugtakor jövök. 

H. 
ma nem cs ű rjük-csavarjuk 
a szavakat gondolatokat 
s nem kélünk izzasztó birokra 
én és az éjszaka 
mellettem aprókat szusszantva 
alszik 
az ákombákom üzenet szerzője 

Egyetien ti .. {  
örökös 
fülebCsok 

h
gszerével _ 	me an 

 húžza é siratót. 

~ 

- 

1 	T • 	Sző lőtőkék dzsungelében 
arat a lepkehalál: 
egy névtelen síremléke. Nyugtalan lepkék 

rebbenő  forgatagában 
mesél a lepkehalál. 

Ma gondolk adk árva, `, 
kertem altaj 
letarolt v ~rá9,'

~_~~. 
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találták ki, vagy Bukovinából hozták az őseink a buvócskázást, amit mi 	{; 
már nem játszottunk. A falu leányai fogadtak a legényekkel: úgy elbújnak, 

i.  hogy azok nem találják meg őket. A fogadás reggeltő l estig, harangszóig 	. ~ .,,'• 
tartott. A leányok, akik fogadtak, elbújtak és a legények keresték őket. Be-
mehettek a házakba is. Igen ám, de itt es volt egy lármafa, meg ott es volt 
egy lármafa. A rossz gyereket nevezik lármafának. Minden házban öt-hat 
gyermek volt, azokat kérdezték a legények, a gyermekek árulták el azt, 
hogy hová bújtak el a leányok. Vagy almába, vagy borba fogadtak a fiata-
lok. Ez a buvócskázás karácsonyig tartott. 

Mi mindent megcsinált öregapó, hogy ne kapják meg, hogy ne találják 
meg a leányait. Mert három leánya volt, de vagy tíz legény kereste őket. 
Öregapó béfogott a szánkóba: gangét rakott rá, aztán egy sor szalmát, 
egy pokrócot, aztán megint szalmát, megint pokrócot szalmával és a tete-
jére gangét tett megint. Béfogott a szánkóba és kivitte az elbújtatott leá-
nyokat egyenként a földre s ott bétakargatta őket. A legények délután 
kiállították a gyermekeket. Bizony hordta a szél a havat. És a leányait nem 
találták meg, hát megnyerték azok a zsák almát. A legényeknek szabad 
volt mindenütt keresni a leányokat, szabad volt béjárni a házákba, a szü-
lők ezt ádvent idején megengedték, ők se voltak különbek a gyerme-
keiknél. Máskor meg szalmakazalba bújtatta öregapó a leányait: letakarta 
őket pokrócval, donyhát es vittek ki, hogy ne fázzanak meg. Öregapó a 
szalmát leöntötte néhány vödör vízzel, az ráfagyott és ki gondolta, hogy 
benne vannak a leányok. 

Mi már nem búvócskáztunk. Mi hallgatkozni jártunk. Szilveszter estéjén š 
lehetett csak hallgatkozni. A házbeliek akkor számíthattak arra, hogy 
valaki hallgatkozik az ablaknál, az ajtónál, de azt nem tudták, hogy kicso-
da. A hallgatkozás közben hallottaknak jelentésük volt, babona kapcso-
lódott hozzájuk. Egyszer elmentünk a nagynéném házához hallgatkozni a 
párommal. Előbb nekem hallgatkoztunk. Egyszercsak halljuk amint bent 
azt mondják: „Eriggy, hallgass, ne járjon a szájod!" No, aztán meg az 
uramnak hallgatkoztunk az ő  nagynénjénél. Ott  pedit tényleg vót egy 
csomó gyermek. Egyszercsak azt mondják valamelyiknek: „Ülj le, mert 
úgy megcsaplak pufon, hogy a szemed felakad!" Elsompolyogtunk. Az 
uram azt mondta erre, hogy ű  nem házasodik, mert amikor neki hallgat-
koztunk, azt mondták, hogy ülj le. „Neked azt mondták hogy: eriggy, ne-1 
kim azt hogy: ülj le!" Hát ezen nagyon összevesztünk. Sokáig haragban w 
vótunk ez a babona miatt. 

No, de beszéljünk még egy kicsit öregapóról. Állandóan mesélt. A 
végén már nem mindenkit ismert meg. Vólt egy szomszédja, egy öreg 
bácsi, aki minden este idejött, hogy megpipáltassa. 

— Péter bál — aszongya a szomszédja. —Idejöttem, hogy megpipálta-
tom. Hova menjünk ma este leányért? 

— Jaj, menjünk Radócra — aszongya —, édes Jóskám! 
—  El  merjünk indulni Péter bá? 
— El, Jóska. 
Másik este idejött, de az olyan volt mint a jó estét: 
— Péter bá? Pipált-e? 
— Nem, Jóska, vártalak. 
— Hová menjünk ma guzsajosba? 
— Jó lesz Ivánára menjünk — aszongya. Ameddig észné volt s állandóan 

mesélt. A havasokról. Szegények voltak, nem volt mit etessenek a jószág-
gal tavaszra. Egy komája kicsapta a lovat a havasokba. Kivitte s otthagy-
ta. De akkor éjjel akkora hó lett, fagy lett, vihar lett, hogy csak három nap 
múlva tudott felkászálódni a lováért. És akkor azt mondta: Ü-hő, május! 
Megölted a lovamat! Az ü-hő  a legnagyobb káromkodásnak számít a bu-
kovinai székelyeknél. 

Öregapóék már 5-6 éves korukban ő rizték a kecskéket. Volt neki egy 

get. Összel már kaptunk bocskorkőt. Amikor az iskotába értünk, kellett 
legyen egy fakésünk, azzal a fakésvel pucoltuk meg a cip őnket és úgy 
mentünk bé. Egész nyáron mezítláb játszódtunk, ha elvágtad a lábodat, 
nem baj, a fótjából kitelik. Tövisbe léptünk, üvegdarabba léptünk: hagy- 	i  
mát, sült hagymát vagy szalonnát tettünk a sebeinkre. Versenyeztünk 
hosszúugrásban, magasugrásban. Macskakörmöt játszottunk, vesd meg t - 
ördög a hátadat. Elmentünk a sáncra. A sánc csak bogáncsot meg csi- , 
hánt (csalánt) termett. Szedtük azt a jó öreg csihánt, körbe álltunk és > ~+ 
a legnagyobbik csihánnal a lábunk szárát verték: Csóré báránykákat ki 

 

kell hajtogatni! Lekucorodtunk, de hiába. Némelyikünknek rövid  volt.  " 
a viganója. Megpirult a lábunk, de szégyen volt ám sírni, kényeskedni. 	': 
Ráköptünk a markocskánkra, súroltuk a lábunk szárát és énekelgettük: 4.. 	: 
Csihán csípte, kutya marta, Orbán gyógyította.  El  voltunk csapva.  Mint;  , !• = 
ahogy isten elcsapta a legyet. Csutkababát csináltunk, kezet k ittünk neki, 	~r. 
s körülköttök pipacsval. Rokolyát csináltunk neki. Olyan futás volt itt , ; 	r' 
akkoriban, olyan döngetés. Kérem, soha egy ember ki nem ment, hogy: 1,'. „ 

— Gyermekek, itt most beteg van, csend legyen!... Olyan por volt, az °' ' ' 
egész fertályt béporoztuk. 

.. S amikor eljött a jég, csúszkáltunk, hóembereket csináltunk. Minden І  •
. 

ház előtt volt csúszó kicsike gyermekkorunkban. A legények golyózáport 
csináltak a nagyleányoknak. 

Anyukáék idejében, amikor ők még nagyleányok voltak, ádvent alatt 
nem tartottak táncot. De az ifjúságnak találkozni kellett valahol. Vagy ők 

j .... ~ . 
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Tari István 

El voltunk 
csapva 
Öregapóék 1882-ben jöttek Bukovinából, ide, az Al-Duna mentére. Ke 
se rves lehetett Bukovinában az életük, mert gyakran énekelték: 

Molduvának nagy a híre, 
Istenem végy ki belöle! 
Mert ha ki nem vész belőle, 
Megeszen a tetű  benne. 

A szegények mind eljöttek onnan. Aki jönni akart, annak tíz lánc földet 
ígértek meg egy numerát. A numera házszám volt, a telket jelentette, 
amire házat építhettek. El őször Ivanova és Vojlovica között kaptak ház-
helyeket, el őször oda építették kunyhóikat. De azokat a kunyhókat felvet-
te a víz, onnan települtek ide, Vojlovicára. 

Egy ideig gyalog, kocsikkal jöttek Bukovinából, aztán vonaton hozták 
őket. Amikor a bukovinai székelyek Fels ő-Magyarországra értek, volt ott 
egy diadalkapu, valamelyik állomáson, ahol őket levették a vonatról, 
s meleg ételt adtak nekik. Nézték akkor, hogy mi van a diadalkapura írva, 
volt köztük olyan is, aki tudott írni és olvasni, hát az állt azon a diadalka-
pun, hogy: Isten hozta a csángókat! S akkor az emberek föllázadtak és 
azt mondták, hogy mennek vissza, oda, ahol őket megbecsülik annak, 
amik. 

— Mi nem vagyunk csángók! — mondták öregapóék felgerjedve —, mi 
székelyek vagyunk. Amikor ideértek Szóregre, a diadalkapun már ezt 
írta, hogy: Isten hozta a székely magyarokat! De elterjedt a híre, hogy 
hozták a csángókat, és a németek meg a tótok csángóknak csúfolták 
őket. 

Öregapó 1933-ban, 83 éves korában halt meg. Andrásfalván született 
és írástudatlan volt. Halála el őtt három évig ágyba'fekvö volt. Állandóan 
azt képzelte, hogy a havasokban van. Öregapó állandóan siratta a hava-
sokat, s Bukovinát. A haláláig. Itt a töltést ő l 300 méterre épített magának 
egy kunyhót. Egy kalibát. Béfödte azt náddal és abban képzel ődött. Ab-
ban gondolkodott a havasokról. A nádban méz is volt, öregapó tudta, 
hogy melyik nádszálat kell levágni, melyikben van a méz. Hertelendy-
falván még nem tudták mi a méz, mikor mi már mézet ettünk. 

Gyerekkoromban megbetegedtem, hastífuszt kaptam és amikor bees-
teledett, öregapó odaült az ágyamhoz, és ott maradt virradatig, mondta 
a meséjét. Néki akkora fantáziája volt, hogy ő  mindenrő l tudott, még 
azokat a mahagóni fákat is el tudta mesélni, pedig írástudatlan volt. T ő le 
hallottam a pelikánmadaras mesét. 

Tudja, én a mesékben n őttem fel. Amikor vége lett a világháborúnak, 
nagyon nagy volt a szegénység. Napokig alig ettünk valamit. Kimentem 
a fák alá, ért az eper, azt ettem. Eleget éheztem. Anyám beteg volt, oda-
álltam az ágya mellé, és mondtam neki, hogy nagyon éhes vagyok. Akkor 
megfogott a nagynéném és kilökött az ajtón, ahelyett hogy enni adtak 
volna. Édesanyám ugye meggyógyult, de én úgy elszoktam hazulról, 
hogy ahogy kinyílt a szemem, mosdatlan, fésületlen, abban az ingecské-
ben amelyikben aludtam, mentem játszódni. Vadabb voltam, mint egy 
vadmacska. Állandóan játszódni mentem. 

Volt itt egy akkora fa, amelyiknek legalább 20-30 méter volt a gyökere. 
Még a mi kapunknál is volt a gyökereibő l, úgyhogy mi ott leültünk és 
mondtuk a mesét. Ha ötvenen nem voltunk, akkor. egy se. Minden házba 
5-7 gyermeket kell számítani. Az a fagyökér volt nekünk a megállj. Min-
denféle játékot játszottunk. Amikor kezdett esni az es ő , nekifogtunk s ad-
dig ugráltunk még tiszta vizek nem lettünk. Igen, ahogy mondja, az es ővel 
is tudtunk mit kezdeni. Nekünk akkor nem volt még egy gumilabdánk se. 
Az eperlevéllel, a kukoricaszárral, a fés űvel muzsikáltunk. Gyermektán-
cokat csináltunk. A nyújtófával, mi laskaseritőnek hívtuk, gardonyoztak, 
arra táncoltunk. 

Ahogy kitavaszodott mi bent a lakásban is mezítláb jártunk. Pedig föl-
desek voltak a szobák. Némelykor köttek egy kis harisnyát gyapjúból, és 
azt felhúztuk, mert a föld hideg volt. Az ágyba húzódtunk, a feln őttek há 
tához. Mezítláb tellett a nyár, még a templomba is mezítláb mentünk, mert 
nem volt cipőnk. Nem csak nekem, senkinek. A világháború akkor ért vé- 
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két-három esztend ős unokatestvére, egy kisleányka, ak!nék méghalt z 	Kérdezd meg, hátha meginna egy kicsi kámforos pálinkácskát. 
anyja és lett egy mostohája, aki azt akarta, hogy a gyermek csendes 
kimúlással távozzon, azt akarta, hogy az a kislányka étlen haljon meg. 
Minden reggel kiküldte öregapóval a hegyekbe, ahol senki se tudott a 
kicsiny gyermeknek enni adni. És akkor öregapó kitalálta: — Gyere csak 
Erzsikém! Ne sírj, mindjárt nem leszel te ehetném. — S a kecskének meg-
mozgatta kicsit a t őgyit és a kisleány szájába tette: —Szívjad, s j ő  a tej! —
És a gyermek egészséges színt kezdett kapni. A mostoha megleste őket. 
Aztán varrt a kecske t őgyire tarisznyát, hogy ne bírják megszopni. Akkor 
öregapó kitalálta, hogy a tőgyet zsákostól kell a gyermek szájába adni. 

Heten voltak öregapóék testvérekés mindannyian kijöttek Bukovinából. 
Egy-két éwel, mielőtt kijöttek volna, egy cigányasszony mindegyiküknek 
sorba nézte a tenyerét. Egynek azt mondta, hogy te mához egy eszten-
dőre meghalsz, de vífbe. Az a gyermek nagyon a szívére vette: — Most 
már csak nyolc napom van a halálomig! — mondta. A testvérség a kutat 
bészegelte, nehogy kútba ugorjon. Mikor már eljött az utolsó nap, három 
testvér őrizte, hogy ne menjen sehova se. Hánykolódott és azt mondta 
nekik: — Vigyetek ki a Szucsávára, mert nekem ma meg kell halni. A töb-
biek engedtek a végén, mert, annyira könyörgött, lelketleneknek mondta 
őket , ha nem engedik meg neki , hogy utoljára belétegye a lábát a Szu-
cséva vizébe. Akkor elmentek a Szucsévára és ahogy belétette az egyik 
lábát, rögtön meghalt. Annyira beleizgította magát, hogy meghalt. Ezt is 
öregapó mesélte. 

Nekem nem fájt úgy Bukovina, mint neki. De higgye meg, mikor elkez-
dett énekelni: 

-~.'. 
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Úgy e/menyek, meglássátok, 
Soha hírem nem halljátok. 
Se híremet, se nevemet, 
Felejtsetek el engemet. 

... szóval, amikor három-négy versszakot elénekeltek, mindegyik öreg 
székelynek, aki Bukovinából jött, harmatos volt a szeme. Sírtak. 

Mindenütt szerettem én hallgatni az embereket. Amikor a csépl őnél vol-
tam, akkor is borzasztó voltam: mindent szerettem tudni, mindent szeret-
tem hallani. Megeredt az es ő , s akkó azok az emberek, apámok lehettek 
vóna, félőreg emberek voltak, hát leültek. El ővették a lámpást, igen, a 
pálinkásüveget és illogattak. A lányok hazamentek, tisztát vettek, meg-
mosakodtak. Nekem se ártott vóna egy kicsi víz, de én inkább a zsákok 
közé húzódtam és hallgattam az embereket. Sok mesét meséltek a szé-
kelységrő l es. Némelyik mese fennmaradt örökre, mint például a Kell-e 
veres csizma? Majd magának is elmesélem. 

Szóval: mindég volt olyan, aki az anyósával ujjat húzott. Nem kellett a 
menyecske és oda tolakodott a házba, a fiatalemberhez, nem tör ődött av-
val, hogy a szülei mit szólnak hozzá. 

A fiatalember elvitte, törvénytelen házasságban éltek valameddig. Volt 
ahol a szülők megbékéltek, volt ahol évekig tartották a haragot a fiatalok-
kal. Hát ez is úgy lehetett: az asszonyka mindig szálka maradt az anyós-
nak a szemében. Az anyós is egyre mondogatta: Hát én szálka vagyok a 
menyecske szemibe , de ö a gerendát se lássa meg a maga szemibe! S 
akkor átmondták a menyecskének, mit mondott az anyósa, az anyósnak 
meg átmondták, hogy mit mondott a menyecske. Hát ők ketten nem sze-
rették egymást. Mindenkinek eljő , hogy egyszer megöregszünk. Hát az 
anyós is megöregedett s ágyba került. A menyecske meg, ugye, akkor 
volt a legteljesebb idejibe. Az anyósa feküdt, nyögött. Azt mondja a me- 
nyecskének az ura: 

— Jaj, hát es igen beteg anyám. 
— Hát feküdjön, ha beteg! Mit csináljak vele — aszongya a menyecske. 
— Tudod-e mit? Le van egészen gyengülve, f őzzél egy kicsi csürke-

húsocskát. 
— Nem eszik ez mán semmit ! Mit akarsz te vele ? Mit ugratsz , haggy bé-

kén! Feküdjön ha beteg! 
— Na, azért ne legyél olyan! Kérdezt meg, hogy eszik-e egy kis csürke-

húsocskát, vagy egy galambocskát vágjál neki. 
A menyecske bément a másik szobába, a nagy házba. — Anyám — súg-

ja a betegnek —, kell-e veres csizma? 
Az asszony elhaló gyönge hangon, de érthetően azt mondja: — Jaj, nem 

kell édes gyermekem! Nem kell, nem kell! 
A menyecske meg kiszól: — Hallod-e? Hát én nem tehetek róla, ha nem 

kell. Nem hallod, hogy nem kell? 
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Kérdezd meg! Nézd, olyan már, hogy a lélek csak hálni jár belé. 
Odamenyen a fiatalasszony és azt kérdi súgva anyósától: — Kell-e 

besztercei rokolya? 
— Jaj nem kell lelkem, gyermekem! Nem kell! Hát nem kell. Hát — aszon-

gya — dehogy kell édes, drága gyermekem. — A menyecske nem azt 
kérdezte tőle, amit az ura akart. Hát annak a haldokló asszonynak nem 
kellett a rokolya. 

— Hallod-e — szól ki a menyecske —, nem tehetek róla, nem kell neki. 
Már úgyse sokáig jár hálni belé a lélek. Hát ez így történt. És fennmaradt. 
Már némelyik nem tudja, hogy mire mondták a székelyek azt, hogy kell-e 
veres csizma. Még ma is szoktuk mondogatni. Hogy mire? Kínálga-
tunk valakit: — Vegyél almát vagy körtét! Igyál meg egy kávét! — Nekem 
nem kell, ittam kávét. — De emez a lelkit teszi ki, hogy igyál meg egy kávét! 
— Az meg csak se fogadja el. Hát neki szokás mondani, hogy: Kell-e besz-
tercei rokolya? Kell-e veres csizma? — ezzel el van boronálva az egész. 
Mikor a székelység hozzáfog székelyesen beszélni, énekelni... Hát azt 
nehéz elmesélni. Az öregek tiszta szívbő l énekeltek. Nem színbő l, csak 
azért, hogy eldaráljanak valamit. Keresztel őkben, lakodalmakban énekel-
tek a legtöbbet. 

Az asszonyok meg, tudja, mit csináltak az asszonyok? Mentek guzsa-
lyosba. Reggel elmentek, nem akarok nagyot mondani, de ez igaz: volt 
úgy, hogy húsz asszonyt is meghívott az a valaki, aki guzsalyost szerve-
zett. Az asszonyok magukkal vitték a guzsalyosba a kisebb gyermekeiket 
is. És a háziasszonnak is volt ám dóga: öt-hat tyúk megbánta a guzsa-
lyost. Aki nem akart tyúkokkal bajlódni, az szármát t đtött, káposztába. 
Nem úgy mondták, hogy szármát t őtöttem, hanem: galuskát tőtöttem. 
Paradicsommal öntötték fel. És utána mindig volt sütemény: akár fánk, 
akár csöröge, akár bosztányos rétes (a tököt úgy hívták, hogy bosztány) 
vagy mákos rétes. A férjek s a nagyobb fiúgyermekek estére, miután elvé-
gezték a dolgukat, s ettek otthon bőrsajtot, vagy májashurkát, vagy vala-
mit, mentek az asszonyokhoz a guzsajosba, akik fontak, kittek, székely 
varrottast csináltak. Kendert fontak, gyapjút fontak. Azt a kendert, amit 
nyáron eláztattak, megtörtek, k!léheltek, azt még azon a télen megfonták. 
Akinek nem volt leánygyermeke, ahhoz elmentek az asszonyok és kalá-
kába megfonták annak a kenderjit. S az az asszony, hát mit csináljon, 
vissza kellett neki pótolni azt a sok segítséget. Csinált kalákatáncot. Vett 
valamennyi italt, leginkább pálinkát, az eperpálinka ment. Megpergelték a 
cukrot, a cukorba tettek köménymagot és azt tették a pálinkába. Harmo-
nikával muzsikáltak, de citoráztak is, f őleg régebben, meg szólt a cimba-
lom is. Olyan murit csináltunk! 

Kereken, kereken bodzafa, 
Hol háltunk az éjszaka? S erre aztán direkt ugráltunk: 
Vagy nálatok vagy nálunk, 
Lakodalmat csinálunk. 

Tra/alá, tralalá, la-la-la — de erre aztán táncoltunk. 
Öregapó is tudott muzsikálni. Heged űn játszott. Régóta töröm én a csor-

dajárást (a fejemet), s ilyen észvel, amivel most bizakodok se tudom 
elképzelni, hogy honnan tudta öregapó azt a sok szépséget. Hogy hon-
nan tudta öregapó úgy kicifrázni a mesét. Még ma is hallom a hangját: 
„Édes fiam — aszonta —, az els ő  szoba, mikor bémentél, szemed szájod 
elállt; az első  szoba fekete bársonval volt béhúzva. A másik szoba veres 
bársonval, a harmadik meg rózsaszín bársonval volt béhúzva. 

Borzasztóan ki tudta cifrázni a meséit. És sírt, amikor a havasokat 
mesélte . Annyira visszavágyott oda, annyira szeretett volna csak még 
egyszer hazamenni. Nagy megpróbáltatásokon mentek itt is keresztül. A 
Duna-töltést elszakította az árvíz. Ötven, hatvan, száz kilométerre kellett 
nekik aratásba menni, s akkor hoztak es onnan éneket, s énekelték: 

Radinában nincs több legény csak három, 
Az is elment búzát vágni a nyáron; 
Kék pántlikás kiskalap a fejében, 
Nem illik a kaszanyél a kezébe. 

Radinában nincs több leány csak három, 
Az is elment markot szedni a nyáron; 
Kék pántlikás níder van a derekán, 
Jaj de szépen hajlik a marok után. 

Tudja, volt itt egy diván. Az én párocskám úgy tett, hogy sokszor elfelej-
tette magát valahol. Iddogált. Esténként odavettem magamhoz a gyerme-
keimet, nekem es érdekes volt, hogy fi aludjak el, mert mikor hazajött a 
párocskám, csak fel kellett kelnem. S míg nem jött, mondtam a meséket. 
A gyermekeim nagyon sok mesét tudnak. Mondja is a középs ő : Anyoka, 
kend most olyan rossz lett! — Hát miért lettem én rossz? — Mert amikor ki-
csikék voltunk, maga mellé vett bennünket és mesélt. — Hát mondjam 
most is a mesét? — kérdeztem tő le. Már elrúgta a 40. évét, s képes volt 
volna, hogy hallgassa a meséimet. ❑ 
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Bukovina édes hazám, 
Bárcsak határod láthatnám! 
Látom füstjét, de csak elig, 
Hogy az égen feketéllik. 

Olyan nap nem jd az égre, 
Könnyem ne hulljon a fődre. 
Ki a fődre $ ki ölömbe, 
Ki bánatos kebelembe. 
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k vülrekedve a  mozgason, szбmomra  a  možgás mindenékelőtt látvánnyá vált. 
Nem utolsó sorban lovak látványává  is,  nyikorogva vánszorgó vagy hosszan  le-
begő  porfelhőt kavaró, hangos zörgéssel nyargaló szekerekévé. Vagy épperf 
magasra tornyozott, rakott kocsikévá  is,  hordás idején. 

Mindenütt  a  városban,  de  különösen  a  város szélén,  a  Barandában. Alacsony, 
málló vakolatú házak képét  is  idézve mindjárt: fehérre meszelt falúmagyar és "  
sárgára festett szerb házakét, merthogy németek  is  laktak-e errefelé, arra nem  is  
emlékszem. Ambár itt, ebben  a  Kikindát észak-déli irányban kettészelő  Mokrini 
úttól nyugatra eső  kültelki városrészben mintha  a  fehér falu házak lettek volna 
többségben. Alighanem  a  tő le keletre kezdődő  Csokában  is.  Bár odáig már ritkáb  
ban jutottam csak, lévén  a  kettő  közül számunkra  a  Baranda  a  fontosabb, azaz  
a  hozzánk közelebb eső . Mármint  a  két déli peremrész vagy inkább peremutca 
közül, mivel  volt  ilyen északon  is, a  „Belem", amit  a  magyarok többnyire „Bö  
dön " -nek mondtak. Aligha holmi színig telt zsírosbödönök boldog tulajdono-
saiként, inkább csak áhítozva utánuk. Arrafelé azonban, kora-gyermekkoromnak 
ebben  a  szakaszában, sohasem jártam. 

Ellentétben  a  Barandával, ahová egy id đben öcsémmel szinte naponta elcsava-
rogtunk.  Minden  szülői rosszallás ellenére, mivel az ottani gyerekekt ő l „Gereblye, 
vastag szar  a  kezedbe"-'vagy „Elefánt, nyald  a  seggit, majd nem bánt"-féle mon -

dókákat tanultunk. Ѕірoѕ  Pistitő l például vagy méginkább Csömöre Pétertő l (he-
lyesebben: Pétörtól), nála id ősebb féltestvérétő l. Aki szerint: „Nem  fog  megma-
radni ez  a  gyerek, én mondom nektek". Ahogyan  art  fülem hallatára rólam mások-
nak mondta. Ezt követő  tiltakozásomra pedig „Nem fogsz megmaradni!" -ra váltva 

‚ 

t, kёzvіtіеnu І  nekem  is  címezve mindjárt.  Fоgсѕ ik  atya 
hogy abban  a ѕzосіі iѕ  háttér  is  benne sistergett.  [gy utóÍag  visszatekintve rá , na-
gyonis  érzékeltem volna meg.  Am  hogy akkor én, nem  is  igazán  a  magam  
drámájaként, rég̀ túljutva m& a  megmaradás vagy meg nem marad ás di  
lemmáján,  az ilyénféle megjegyzésekre miképpen  is  reagáltam... nem hiszem, 
hogy túl komolyan vettem volna éket, mégcsak  zokon  se  nagyon. Annyira semmi 
esetre sem, hogy  barandai kiruccanásainkat érzékenységem akad ályozza. Sőt 
annyira sem, hogy csendes eltúnéseinket többnyire ne én kezdeményezzem. 
Mert csupán egy szavamba  kerult,  hogy öcsém ötéves apró emberként d ő ljön ne-
ki jó néhány éven  at  tolószék gyanánt továbbszolgáló gyerekkocsimnak.  Ogyhogy 
máris  діagunk mögött hagyhattuk  a  parkbeli kertészlakás el őtti unt homokrakást, 
hogy azután  a „Plantázs" -ként ismert,  de  sokszor „Blandás" -nak  is  mondott  
városi népkert vadgesztenyék szegélyezte salakos f őútján végighaladva, egé-
szen az akkor még csak dróthálóval  elkeritett  futballpályáig jussunk. Utána meg  
kerékszántotta szekérúton rázódva érjünk ki  a  városi kertészet nyitva  6116  hátsó  
kapuján  6t a  zötyögős téglajárdára.  Oda,  ahol  a  város, mert itt már  a  villanypóznák  
is  elmaradtak, végképp faluvá, sőt faluvéggé fokozódott Ie. És ahol maszatos arcú 
gyerekhad vett körül minket, rongyos és féllábszárig kinőtt nadrágba bújta-
tottak, Olykor még pendelyesek  is,  szabadon fityegő  pöcsökkel vagy ‚nyitott  
boltoКkal".,,Тoljбtok a  Zolit, adta ki  a  parancsot öcsém ilyenkor.  

.---- 	 .. - 

Bár erre többnyire nem  is volt  szükség, mivel  a  jelentkezők nemegyszer még 
veszekedtek  is a mеgtiѕztе lб  mеgb ѓzatбѕбгІ .  Ide-oda  гбngattaк ,  sebesen nyargal- 

.  
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7 tak velem, megesett, hogy kiborítottak. Igy juto ttunk el egyszer-kétszer a temető  
melletti epresig is - pedig ez már a Csoka közelében volt - bánatomra inkább, 
mint örömömre. Nem mintha a nagyszem ű  fekete eperbб l nem jutott volna nekem 
is, épp eleget adtak ahhoz, hogy ruhámat összemocskoljam, hanem mert én nem 
győztem a lakmározás végét kivárni. Akárcsak a parkban is máskor, valamelyik 

'..
t

. ,.,, ,3. :  ostorfa alatt: valahányszor társaimnak „zsidómeggyre” támadt kedvük. „Picin- 
:" :• 	' kére" - ahogyan az ostorfa vörösbarna szín ű , fanyar-édeskés bogyóit inkább ne- 
‚ ~.~. _ 	veztük. Mivel az ilyenféle táplálékforrások felbukkanása rendszerint izgalmasabb 

y i 	tervek kútbaesését, vagyis az unalmat jelentette számomra. Éhes meg szinte so- 
;.: 	hasem voltam. Igazi fáradtság híján, álmos is ritkán -ellentétben öcsémmel, aki 

,esténként egyik pillanatról a másikra kapcsolt ki, gombnyomásra lett használha- 
- tatfan. Amiért is eszembe sem jutott irigyelni a fáramászókat, inkább a feneketlen 

f^:' ►  , bendőjükre haragudtam csak, érdekesebb és látványosabb játékok elmaradása 
r !' ч' miatt, olyanok elrontásáért, amelyeknek puszta néz őként is inkább része lehet- 

~ 	tem. Gyakran akár seregem felett autóból szemlét tartó tábornokként is. 
Akadt azonban igazi látnivaló is odakint a Baranda poros utcáján. Azé a meg-

l..; 	•;- bokrosodott és szerszámát szétszakító lóé például, amelyik, pillanatok alatt szer- 
terebbentve csapatunkat, közvetlenül mellettem vágtatott el, maga után vonszol-

F r. 	va az eltört kocsirudat. Riadalmat, de számomra csúcsélményt is okozva egyben. 
- ! Mert utána minduntalan vágtató lovakat kezdtem razolni, rakott szekerekr бf embe-

reket lегбnб  ágaskodókat, színes ceruzáimmal is kiszínezve a látottakat. De apám 
főtenyésztésről szóló könyvét is gyakran elkértem: mindenekel őtt a „Vágtató I6 
mozdulatai" cím ű  képsor, valamint a spanyol lovasiskola lépéseit és ugrásait be-
mutatб  ábrák kedvéért. Valószín ű leg ennek az izgalmat keltó élménynek köszön-
hetően tanultam meg, koromhoz képest t ű rhetően, lovat rajzolni. Annak a jelenet-
nek köszönhetően, melynek megismétl ődését hiába vártam. Rendületlenül re-
ménykedve, valahányszor egyik-másik szekér elé fogott ló kissé idegesebben 
fejét felvágta. 

?' 	De hát egyszeri élmény maradt. Meg nem ismétl ődő  és vissza nem térő . 
!' . 	Ellentétben a jóval régebben kezd ődő  és több fejlődési fázison is átmenő  .~ 

.~f 	„kerékélménnyel". Kerék alatt persze nem holmi kocsi-, autó-, vagy vonatkerék 

Q 
F>+ t' értendő , csakis lendkerék vagy szíjtárcsa, olyan kerék, ami „magától"  forog :l Ez 4 	~ 

y 	 '. volt a csoda számomra. Pedig hát az autó vagy vonat - végeredményben az is 
+4 „ma ától" mozgott. S őt a re uló e is De ez valahogy természetes volt.  Ellen- ~ 	 9 	9 	P 9 • P ~ • 	 9Y 

"R.. ben, hogy olyan kerekek is léteznek, amelyek, anélkül hogy bárki is forgatná бket, 
$ 	nagy sebességgel helyben forognak, sőt szíjjal más kerekeket is forgatni tudnak, 

ez valahogy csodaként hatott. Aligha a magyarázat hiánya miatt, mer б  látvány- 
~ ' 	ként inkább. Amiért r бg küllőik is eltűnnek, átlátszóvá lesznek a sebes for ástál. 
-c ;. 	Mindenekelőtt a „favágómotor" fényl ő-sivalkodó szalagf ű résszel szíjasított két 

f`•1'a 	nagy forgótárcsája. Mivel ez volt els ő  ilyen élményem. Legelőször, feltéve hogy 
'z, 	emlékezetem nem csal, benn a város központjában pillantottam meg. Alighanem 

t 	a városháza vagy valamelyik másik itt álló tekintélyes épület pinceablakán át hajt- ', 	
gálták le a feldarabolt t űzifát a körülötte dolgozó bocskoros-kucsmás munkások. 

š ► 	Mindenesetre anyám tolt el sétálni akkor, s nem tudom mennyi ideig g убnубгkбd- 
hettem benne, attól tartok, hosszan, de mégsem elég sokáig. Mert amikor 
tovább mentünk, azt hiszem, b őgtem, vagy csak pityeregtem, legalábbis nyafog- 

' 	tam.  Lett azonban okozója ez a b űvös masina hamisítatlan nagy bőgéseknek is. 
~‚ 	Egyre legalábbis világosan emlékszem. Ezúttal is a városközpontra, mint szin- 

helyre, csakhát .  anyám akkor nem ért гб  és továbbment velem. Úgyhogy hiába 
igyekezett figyelmemet a f őtéri kis park süllyesztett WC-jének kékes füstöt ere- 

~. 	gető  kis kéményére terelni (pedig ez máskor azért volt érdekes, mert nem a ház- 
' 	tetőn, hanem a földön füstölgött), képtelen volt belémfojtani elkeseredett tiltakozá- 

som minden elsöprő  erupcióját. „Aber Szoli", szólt hozzám az a bizonyos Elli 
néni, akinek emlékezetem szerint különös tehetsége volt olyankor színre lépni, 
mikor éppen bőgést rendeztem. Akit egyébként szerettem is meg nem is: „szép 
néni" volt és mindig kedves is hozzám, de németül beszélt. „Szoli"-ja meg éppúgy 
felbőszített, ahogyan a barandai gyerekek „Oli"-ja is - mert hogy az ó szájukon, 
akkor még ritkának számító keresztnevem kezd őhangja valahogy a nével őhöz 
csapódott, úgy ahogy az „ászló" esetében is gyakran megtörtént. Vagyis minden 
hiába: Elli néni számára ezúttal nem voltam „goldig". Szándékosan cifrázva 
a bigést, azután is még, hogy h űtlenül a könnyeim is cserbenhagytak. „Nem jön 
könny!" demonstráltam rendületlen sí гniakarásomat kétségbeesve. Mert hát 
nem megállni egy favágómotor el őtt - ez azért nem csupán kegyetlenség volt, 
hanem képtelenség is, alapvet ő  semmibevevése értékrendemnek... Volt azon- 
ban motorbámulás kint a kertészetben is: ahol mégcsak nem is szabályos fahasá 

Mert a cséplőgép! Az volt csak az igazi! Hosszú id őn át ez jelentette az eufóriát, 
ez volt számomra minden dolgok non plus ultrája. 

Úgy emlékszem, először „húzatni" láttam, mondhatnám inkább, vonulni. Mél-
tóságteljesen ünnepélyes folyamat volt ez, lassúságával - de csak azzal - teme-
tési menetre emlékeztet ő . Mégha nem hiányzott éléről a kereszt sem, már ami 
erre emlékeztetett. El őjeleként ugyanis többnyire egy ember jelent meg, kezében 
hosszú rúddal, keresztben rászegezett léccel a végén: ezzel emelte át a vil-
lanyvezetéket a g őzgép „kalapban" végz ődő , sokszor meg drótból készült 

~дΡ '  , . ? 	bokat, hanem f űrészszakítóan csomós rönköket vágtak. Alighanem ennek a 
~ • 	szenvedélyemnek köszönhetően lettem favágógép-tulajdonos is nem sokkal 

~~ 	később. Na meg apám sérvm űtétje jóvoltából, mivel a motoromat ezt követ ően ké 
:r ?1` 	szítette el. Lábadozóként vágva ki farostlemezb ől szép, küll ős kerekeket lomb- 
',, 	fűrészével, szemem láttára állítva össze kis masinámat, hajtószíjat és szalag- 
`' 	fű részt kerékpárgumiból vágva hozzá. Így lett ez kés őbbi gépparkom első  darab- 

~.. 	. 
,.•~ •+~ ,__ ja. „Jövő  télen csinálok egy csépl őgépet is", ígérte könnyelm űen, de az már nem 
f ' 	• ' született meg. Azaz, hogy id ővel mégis: miután rábízta a Jézuskára. 

~ 4 
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szikrafogóval is ellátott hosszú kéménye fölött. Hogy e hírnököt követ ően 
lassan a gép első  két kereke.is benyúljon az ablakkeretbe. Utána meg maga 
a kémény, majd a hatalmas lendkerék is a sebesen kurblizó hajtókarral és az ola-
jozott csúszdájában ide-oda járó csapággyal, amely a dugattyúszárral összekap-
csolta, nyomukban meg a golyósregulátor, vagyis a „kugli", ahogy azt mi, 
gyerekek mondtuk. Am ekkor már, teljes pompájában és robusztusságában, az 
egész lokomobil kibontakozott - bár ezt az elnevezést csupán mi, öcsém meg 
én, ismertük, a többiek számára inkább „tüzes gép" volt vagy „bika", ststerg б-
zakatoló mivoltában vonzóbb az akkor még ritkább traktoroknál, mivel ezek 
oldalán csak kisebb szíjtárcsa forgott. Ha ugyan forgott, mert egyes típusoknál 
vontatás idejére leállíthatták. Ezután következett csak a rúdjával hozzákapcsolt 
„dob", a háznyi cséplőszekrény, először annak is tátott szájú szalmarózsája. 
„Azért járom ilyen lassún, aki fest ő  pingálhasson" - le is rajzoltam sokszor. 
Más előnye is volt ezeknek a fenségesen lassú vonulásoknak. Mivel az el őre 
jelző  dohogás és lánccsörgéses zakatolás, ha éppen nem voltam ott, ele 
gendő  idбt hagyott, hogy az ablakhoz jussak. 

De abban is szerencsém volt, hogy ezek a gépek nálunk Kfkindán udvarról 
udvarra jártak. Eltér ően Zentátбl, ahol, amint azt ott él ő  nagynénémtől hal-
lottam, kint a „szér űskertekben" folyt a cséplés. „Nem értem, hogy a hatóságok 
ezt itt hogy engedhetik", jegyezte meg egyszer pillanatnyi rémületemre: hátha 
a „hatóságok" itt•is elrontják a játékot. Szerencsémre nem rontották el. Alig-
hanem a két város eltér ő  körülményei folytán: amiért a néhány nagybirtokostól 
eltekintve, a pár holdas kisparasztok lakta Zentán aligha fizet ődött volna ki ez az 
udvarról udvarra járás. Kikindával ellentétben, ahol a jobbára szerb vagy sváb 
nagygazdák házaiba egy-egy gép olykor napokra bevette magát. Mélyen a két-
felől sorakozó asztagok közé (bár ezeket mifelénk inkább csak kazalnak mond-
ták), ahová a dobot, rendszerint hangos „hórukkolás" kíséretében, többnyire úgy 
tolták be a cséplőmunkások. Hogy miután a leghátsó asztagokkal végeztek, ké-
sőbb kijebb is húzzák. De azért néhány magyar is akadt a nagygazdák között: 
a csavaros esz űnek ismert ~Pleskó Árpád vagy a templomos Oszusti János, 
akit apám Hosszú Jánosnak emlegetett csak. Mindkett őjük neve azért ragadt meg 
bennem, mivel a cséplés varázslatos folyamatában f őleg az ó udvarukban gyö-
nyörködhettem. Rajtuk kívül még a sokgyerekes Martonéknál is, közülük a ná-
lam egy-két évvel id ősebb Sanyi tartozott a társaságunkhoz. Csakhát náluk egy-
két óra alatt végeztek, a „bika" félig az utcán maradt, nemcsak a járdáról kény-
szerítve le az ott elmen őket, hanem elő lem is elzárva az udvarba jutást, megaka-
dályozva, hogy a gépet, tologató társaim segítségével, minden oldalról körül-
járhassam. Nemcsak a hátul növekv őben lévő  szalmakazalig jutva el, hogy a 
szalmarázó okádását is láthassam, és a kazalrakók munkáját is megfigyelhes-
sem, hanem több ízben áthaladva a fejem fölö tt  pár centire surrogó nagyszíj ala tt 
is - mégha ilyenkor melegebb vidékre is küldtek bennünket. Úgyhogy agyam 
a munka minden mozzanatát elraktározta: a f ű tőétől kezdve a pelyvahúzó 
lányokéig, akik, félig a dob alá bújva, a portól alig látszottak, orrukat és szájukat 
kendővel kötötték be és gyakran védőszemüveget viseltek. De a főhelyem a gőz-
gép közelében volt, amelyet, a fűtó szemmeltartб  engedélyével, nemegyszer a 
nagyobb gyerekek is fűtöttek. Későbbi éveink során öcsém is, kétágú villával töm-
ködve a kazánját, szünet nélkül, mert a szalma gyorsan elégett. Na meg az érde-
kesebb dolgok is inkább errefelés történtek: Oláh Jóskát is itt rakták meg, ami-
ért a vizeshordó csapját megeresztette. El őrántott bicskával nyomatékosítottan 
fenyegetve meg a kiherélés számomra még ismeretlen rémével a sivalkodó 
gyereket, mielőtt, néhány pofon és fenékberúgás után, s újra csak déli tájakat 
emlegetve, futni engedték. Am a pihen б  váltás emberei többször hozzám is 
szóltak. Megkérdezve, így születtem-e, amire én, nemcsak az igazsághoz híven, 
hanem a született nyomorékság fokozottan degradáló mivoltát is ösztönösen 
megérezve, határozott nemmel feleltem, rendszerint b ővebb magyarázót kísé-
retében. Kevesebb figyelemre méltatva az olyan kérdéseket, hogy szeretem-e az 
angyalbögуб llőt, amit otthon mi „supfnúdlinak" emlegettünk csak. S őt a „kraszna 
faszát", bár ezt csak egyszer hallottam, úgyhogy ma sem tudom, létezik- e csak-
ugyan olyan népi eledel, amit ezzel a névvel illetnek. De még ha semmi 
rendkívüli sem történt, időnként a gép akkor is fütyült: másképpen ha szalmát, 
s másképpen, ha vizet kért, indulás vagy leállás el őtt megint másképpen. És a 
lendkereke rendületlenül forgott, órákon át el tudtam nézni. 

Akárcsak a másikat, az óriásit, a legalább három méter átmér őjűt, Zentán, 
a tiszaparti Hessler-malomban. Amelyet úgy négyéves formán, korábban is 
láthattam egyszer. Amikor a Tiszán még vonaton és hídon mentünk át. De iga-
zán csak később, nyolcévesen ismerhettem meg. Azt követben, hogy hosszas 
határátlépési huzavona után, a szegedi klinik đra felvettek volna - ha nem lett vol-
na tele már háborús sebesültekkel. Így azonban, a határrá kinevezett Tisza miatt, 
vissza Bánátba nem juthattam, hanem Zentára csak, a nagynénémhez, akinek 
férje főkönyvelő  volt a Hessler-malomban. Ezé гt éltem meg Zentán történelmi na-
pokat, s váltam rendszeres bámulójává a hatalmas g őzgépnek is. Ha úgy 
tetszik, kettőnek is egyszerre, mivel a roppant lendkereket kétfel ő l két hatalmas 
hajtókar, vagyis két dugattyú, végső  fokon két g őzgép is forgatta. Ezerkétszáz ló 
erőnyi energiát víve át egy valamivel kisebb, de még mindig nagyméret ű  ke-
rékre, nem is szíjjal„hanem gyermekkar-vastag kötelekkel, ha jól emlékszem, ki-
lenc kötél segítségével. Hogy ezután tárcsájáról, fel a harmadik emeletre, már 
csak három kötél vezessen. Amint ezt és annyi minden mást, Aulik bácsitól, a gép 
kezelájétđ l, később megtudtam. Miután a gépházba, mint valami templom szenté 
lyébe, annak el őcsarnokán át először begördülhettem. Mármint a lakatosm űhe 
lyen át, ami szintén attrakció volt: nagyszámú forgó kerékkel, fejünk felett futó szí-
jakkal De több helyen lefelé is nyúltak szíjak különböz ő  gépekhez, többek közt 
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esztergapadot is üzemeltetve. Olyankor is, ha a malom állt, mivel a kerekeket 
ilyenkor hatalmas Diesel-motor hozta mozgásba. Izzófejes! Amint azt ugyancsak 
Aulik bácsitól megtanultam. Mert nemcsak a gázgép m űködését magyarázta 
II,  erre hivatott szakoktatókat megszégyenít ő  pedagógiai érzékkel, kezdve a kony-
hában emelkedő  fedőkkel, hanem a robbanómotorét is hasonlóképpen. Azét a 
motorét, amelyet üzemanyag híján - ilyenkor csak az esztergapadot m űködtetve 
- néha két ember forgatta kézihajtány helyettesített. Mert ilyesmi is el őfordult. 
Azokban az őszi napokban is, amikor az üzletekben „Harasó meg koporsó 
van, de só nincs"-féle mondatok is elhangzottak . „Máma büdösgđцΡel dolgo-
zunk", mondták a hajtányt forgatók, miközben a nyilván számukra készül ő  munkát 
orosz katonák ellen őrizték . De nemcsak elméleti oktatásban részesített ez az 
Aulik bácsi , hanem a malom mindhárom emeletére is felvitt egyszer , a zajosan 
működő  hengerpadok és a jobbra-balra riszáló nagy négyszögletes sziták 
közé . Meredek falépcsőket mászva meg karjában velem , mindössze a homlokán 
súrún győngубzá verejtékcseppekkel ébresztve гб  a végén, hogy súlyom is 
lehet . Nem is tudom , miért csinálta , talán csak mert ilyen ember volt. Ezért 
is örültem meg neki évek múlva a kikindai Kiserd őben egy május elsején, 
amikor, nyilván a tolószékemrő l ismerve meg, odajött hozzám. Mert akkor ott dol-
gozott az öntödében. Üzemlakatosként, mint mondta - végleges elt űnése előtt 
még eggyel bővítve azoknak a fogalmaknak sorát, amelybe nem csupán a szelep, 
a franciakulcs, az ' l бmelegítá és a hengerolaj , hanem a dinamó és a turbina is 
beletartozott . đthónapos zentai intermezzóm alatt talán senkit ől se tanultam 
annyit, mint éppen tő le. 

Eltekintve nyugalmazott latin-görög szakos nagyapámtól , aki nem csupán az 
Iliászt és az Odüsszeiát mesélte el nekem , a nevezetes falóval éppúgy meg- 
ismertetve, mint a főbb görög istenek neveivel, hanem tőle tanultam meg azt is, 
hogy a Nap sokszorosan nagyobb a Földnél, amely, nyolc bolygótársával együtt, 
körülötte rója égi pályáját . Nem csoda hát, hogy koraérett pozitivizmusomt б l 
elkapatottan, harmadikos olvasókönyvem egy írása, amely az égboltozatot, rajta 
a Nappal, Holddal és a csillagokkal, óriási kék nape гnубкént mutatta be, mély- h'' ' sбges lenézést tudott csak kiváltani bel őlem . Ahhoz hasonlót , ami más vonat- 
kozásban is úrrá lett rajtam - amellett a csalódás és felháborodás mellett, amit a 
korombeliek értetlen reagálása miatt kellett átélnem : amiért hirtelen megugrott 
tudásomat nem méltányolták. Az a Tánczos Sanyi például, aki pedig, valamivel 
korábban , az agonizáló gólyamesének adta meg - két bátyja is volt - a ke-
gyelemdöfést. És aki az említett eetűország harmadik virágoskertje költő i 
címet viselő  olvasókönyvben is megmutatta azokat a részeket, amelyeket nekik 

	

V - ( 	az iskolában ki kellett hagyni: olyanféie olvasmányok voltak, mint Az Isten kardja 
_ ± és a Hunok hazát keresnek, na meg Ábrányi Emil verse: A király. Ám a Föld 

éš a Nap közötti méretkülönbségeket sehogyan se tudta bevenni. Nem el őször 
és nem utoljára ért ilyen csalódás. Csépl őgépszakértőként is ezért buktam meg. 

Mert ez a szerelem még az óriási malomkerék után is évekig tartott. Azután is, 
hogy nem a parkban laktunk már. És amikor apám bérelt földeken gazdálkodott. 
Amiért is, hogy egy csépl őgép, valóságos cséplőgép, tiszteli meg látogatásával az 
udvarunkat : ez azért óriási eseménynek számított . Mégha ez a gép, azé a bizo- 
nyos (szó nevű  emberé, aki nadrágját mélyen a domborodó hasa alatt viselte, 
közismerten a legvacakabb gép volt is a környéken. Kéményének még kalapja se 
volt, mindenféle apró gözsuga гak szivárogtak bel őle, ezért forgott lendkereke 
sokszor vánszorgó lassúsággal is, miel őtt a gбz a kellő  nyomást elérte volna: 
mert ilyenkor mégis megiramodott. Alkonyi félhomályban meg sziporkák t đmegét 
is köpte magából, szikrákat, amelyek a leveg őben kihunyva, fekete pernye- 
ként telepedtek ránk. Mert ezek az öreg masinák valahogy egyedi példányok vol- 
tak, valósággal egyéniségek, feltehetőleg a helyi lakatosok vagy kovácsok élet- 
meghosszabbító ügyeskedéseinek köszönhetően is, mintha nem lett volna két 
egyforma köztük. Lendkerekük küll ője többnyire egyenes, ám némelyiküké ívben 
hajlott, mint a mákdarálóké vagy szecskavágóké. „Magánjárásuk" is elté гóen 

'р  ;r i, megoldott: le  to bb 
.. 

kПб l súl os, fogaskerekekbe ka aszkodó lánc vitte át az er őt 
a nagy hátsó kerekekre, másoknál ugyanezt egyetlen hatalmas, a lendke гék- 

1 	nél alig kisebb fogaskerék, vagy hosszú kardántengely oldotta meg. De a „kugli" 
' ' se volt mindegyiknél egyforma, a szárukon centrifugálisan kilengá nehéz tér-

golyók jobbára vasból voltak, olykor azonban sárgarézb ől készültek, egyes 
példányokat meg bádogtető  is óvott az esőtő l, hótól, mivel ezek a gépek többnyire 
télen is a szabadban álltak. Ilyen „tetejes" gép volt az is, amelyik egyszer való-
sággal sarkaiból fordította ki egész addigi világrendemet . Úgy emlékszem, 
a szomszéd kislánynál, egy bizonyos Ilonkánál voltunk éppen öcsémmel, a park 
nagy rácsos kapujával szembeni házban, miel őtt közeledtének félreismerhetet-
len zaja kicsalt volna bennünket. „Hát ez milyen gép?", kiáltotta öcsém meg a 
kislány, mielőtt számomra is láthatóvá vált volna egy hársfa lehajló lombja mögül 
előbukkanva. Mert már a kéménye is minden eddig érvényben lév őt felrúgni lát- 
szott: „kalapja", ha ugyan így annak volt nevezhet ő , lent a tövében volt, hosszú 

	

r 	egyenes csöve ebből meredt ki. Ám ez még semmi: mert utána nem a lendkerék, 
'#s . hanem a golyósregulátor következett, a lendkerék meg csak ezután, jóval hát- 

	

š R4 ! 	rább, a kazán közelében, vagyis a sorrend az eddig tapasztaltnak éppen fordított 
ja volt. Mintha minden fejreállt volna. Ritka állat lehetett, hozzá hasonlót kés őbbi 

	

,в 	éveim során is egyet láttam csak , bár annak kéménye „normális" volt, felül kala- 
x: *. pal, ahogy illik. (gy aztán megrendülésemet az se nagyon enyhítette, hogy sza 

bályszerű  dobot vontatott, mert útána harmadikként, hosszú, ferdén felfelé 
nyúló. szerkezet következett még: amint kés őbb megtudtam, szalmarakó elevá-
tor volt. Úgyhogy orromban gyanús motoszkálást kezdtem érezni. F ő leg miután 
egy Pubi nevű  német gyerek felém vetette: „Ez nem olyan csépl őgép, mit te  
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gondolsz. De azért kivágtam magam: „Ez a régi fajta g őzcséplőgép, nem hittem 
volna, hogy még ilyet is látni." Mire Pubi már nem tudott szólni, én meg az utolsó 
pillanatban mégiscsak elkerülhettem könnyeim kibuggyanását. Szemben a Tir-
reni-tenger esetével. Mert egyszer a térképen bukkanva гб  nevére, valóban el-
bőgtem magam: hogyne, hiszen e csalódást okozó pillanatig már minden tenger 
nevét ismerni véltem. 

Ám nemcsak a gőzgépek, hanem a dobok is különböztek egymástól. Több-
nyire pesti gépgyárak termékeiként itt ragadva a Monarchia korából, javarészt 
Hofferek vagy MÁVAGok voltak, az el бbbiek pirosak vagy inkább a portól szür-
késгózsaszínek, az utбbbiak szürkére festettek vagy vörösbarnák, bár, ha 
jól emlékszem, találkoztam egyszer halványzölddel is, a Hoffereket fagerendá-
zat fogta össze, a MÁVAGokat vasváz tartotta. Na és a legf őbb különbség: az 
előbbieknél a kicsépelt gabonát kanalazó és a „fels ő  tisztítóművek"-be felszál-
lító „pétemoszter" a gépen belül volt, az utóbbiaknái viszont kívül, külön szek-
rényben, úgyhogy egyes hajtószíjak mögötte haladtak el. Meg hát különben is: a 
kerekek és szíjak a két típus oldalán egészen másképp helyezkedtek el, ami az 
egyiken jobbfelő l volt, a másikon balról . De azért én, társaimmal ellentétben, azt is 
tudtam, hogy akár az egyik, akár a másik változaton, melyik kerék mire szolgál -
miután egy cséplőgépet hosszmetszetben bemutató ábrára is rábukkantam a 
lexikonban. Úgyhogy nekem mesélhettek olyan gépékrő l, amelyeken úgy mentek 
a szíjak, ahogyan a gép szerkezete alapján semmiképp se mehettek. Mint ahogy 
nem létezhettek számomra hatlábú vízipockok sem: ha egyszer a szárazföldi 
gerinceseknek négynél több lábuk sohasem lehet - könyörtelenül semmibe véve, 
hogy egy hatlábú vízipocok sokkal csodálatosabb annál, semhogy szabadna nem 
hinni benne. Alighanem költészettel szembeni „süketségem" gyökerei is itt 
keresendők, abban, hogy, anyám szerint, nem tudok igazán gyerek lenni... 

Lehetséges, hogy tényleg nem tudtam. Mivel számomra a játék, éppúgy, mint a 
játékszer, kicsinyített mása volt a feln őtt dolgoknak, utánzata a feln őtt világnak. 
Vagyis utánzóként játszottam, megrögzött realistaként élve és játszva újra a csép 
lésnél látottakat és hallottakat is. Játékcsépl őgépemet magam elé állítva, nagy 
megelevenítő  erővel képzeltem el, hogy kerekei forognak, órákon át utánozva 
zúgását , időnként nagyokat dudálva hozzá. Meg az emberek hangját is életre 
keltvg, Oláh Jóska elnadrágoltatását is egyebek mellett. „Gyerünk, embö гбk, 
kiherúni!", kiáltottam hangosan, szolgálónk, Katica rosszallását kiváltva: ilyet töb-
bet ne mondjak, szüleim még azt hihetnék, t ő le tanultam. 

Miután a cséplőgépemet a Jézuska végre meghozta. Jóval azután, hogy 
Apám is összeállított egyet, azaz a g őzgépet csak - Gyurka matadorából. Ez 
amolyan összerakós játék volt, kerekekb ől, rudakból, és alápokból készült ele-
mekkel, Gyurka meg egyike a kertészetbeli inasok és segédek társaságának, - 
barátságos kerekarcú fiú, alighanem a legifjabb köztük . Palinál és Misinél min 
denképpen , Szávánál és Szvetozárnál is. Meg annál a Hanzinál is , akinek 
egy áprilisi reggelen felhangzó lelkes „Gartner batschi, Heil Hitler !"-ét apám 
lehűtő  „Guten Morgen"-nel viszonozta csak. De ezt már a kés őbbi mesékbő l 
tudom. Azt is, hogy ugyanannak a napnak reggelén Gyurka halálsápadtan jelen-
tette anyámnak a németek megérkezését. Ám arra, hogy megüti a fülem: 
„Gyurkát elvitték", meg a hír fakasztotta könnyeimre is, világosan emlékszem. 
Nem mintha sejtettem volna, mit is jelent ez az „elvitték", ezt igazán akkor senki 
se tudta, úgy sirattam csak meg, mint jóval kés őbb egy eltört babámat. Mert ne-
kem babáim is voltak, sőt pólyásbubám is - hiába ugratott Kubovits bácsi, a ve-
lünk egy házban lakó sétabotos és borotvált fej ű  öreg gavallér, egyre szoptatásra 
biztatva. És hát a pálcámat a Gyurka egyszer virággal is feldíszítette, matador-
jával meg, amivel az anyja valószín ű leg csak azért ajándékozott meg bennünket, 
mert Gyurka nagyfiú volt már, később is gyakran játszottunk. Kis létrát is össze-
rakva belőle cséplőgépünkhöz, amelyet, a Jézuska alvállalkozójaként, végin is a 
Pali nevű  ezermester hajlamú kertészlegény csinált számunkra. G őzgépének 
lendkereke szabályszer űen élól volt, mindjárt a kémény mögött, nem küll ős 
ugyan, hanem tömör csak, fából esztergályozott - amit azért titokban nehez-
ményezteг . De golyós regulátora is volt, s hajtókarral összekapcsolt dugattyú-
szára is fürgén járt ide-oda, ha a kis szerkezetet forgattuk, cip őzsinórból készült 
nagyszíjával Hoffer formájú dobot üzemeltetve: szalmarázójából, szalma helyett, 
alkalmanként homok is ömlött. Marton Sanyi rázogató keze nyomán például, mi-
után előzőleg óriási homokasztagot kapart össze magának. „Most én vagyok a 
Pleskó, akinek sok van", jelentette ki elégedetten. 

De szemmel is ő  verte meg játékainkat, Oláh Jóska asszisztenciája mellett, mi-
kor egyszer összezördültünk. Amikor már, ugyancsak a fentnevezett Pali jóvoltá-
ból, kis traktor, háromvasú ekével és kukoricamorzsoló is kiegészítette géppar-
kunkat. Na meg egy terepszín ű  teherautó is, öcsém külön kívánságára, hozzá-
kapcsolható páncéltörő  ágyúval - azzal a nyilvánvaló feladattal, hogy földi javain-
kat megvédelmezze. Elvégre háború volt, mennydörögve alacsonyan húzó 
német , messze fent meg apró pontocskákként csillogó amerikai és angol gépek-
kel. „Gyere Jóska, verjük meg szemmel, mondjuk háromszor, hogy jaj de szép", 
indítványozta Marton Sanyi, majd felém fordulva hozzátette: „Pár hétig tartanak 
még csak a játékaitok, aztán szétmennek." Miel őtt ujjukkal játékmasináinkra 
mutogatva, mindketten egyszerre mondták: „Jaj de szép! Jaj de szép! Jaj de 
szép!" Ünnepélyesen, mereven állva. Mi azonban öcsémmel, felvilágosult g ő  
günktől elkapatva, nem hitt űnk az ilyenféle szertartásokban. Bizonyára ezért is 
maradtak meg játékaink -néhány hétnél mégiscsak hosszabb id őn át. 

Vagy mert Sanyiék maguk oldották fel őket az átok alól. Azzal, hogy pár nap 
múlva újra ott voltak. ❑ 
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Vicei Károly 

Lélekbe 
költözött 
otthonaink 

Az eposz költő i istenekhez fohászkodtak egykor, hogy m űvüket megalkothassák. 
Én, mielőtt íróasztalhoz ültem, talajtornát , fekvőtámaszt végeztem az utcai szoba 
nyitott ikerablakánál , s futottam néhány odavisszát az ablak és a fürd őszoba 
angolvécéje közötti cirka húsz méteres távon. Milyen épület az, ahol ekkora tér-
ség teszi lehetővé a futkározást? Régi kis vert falú parasztházról van szó, amely-
ben egy vonalban elhelyezked ő  ajtók kötnek össze négy helyiséget; az utcai szo-
bát, a középső  szobát, az ebédl őt és a fürdőszobát. Ha még megemlítem az 
ebédlő re nyíló , fürdőszobával szomszédos főzőfülkét meg a két szoba hosz-
szán futó üvegezett folyosót , melyből a középső  szobába , illetve az udvarra 
szól egy-egy ajtó, akkor máris felvázoltam mai otthonom képét az olvasó el őtt. 

Azokra az otthonokra , házakra és környékükre próbálok most visszaemlékezni, 
melyekhez életem egy-egy szakaszában köt ődtem . S noha minduntalan a sze-
mélyes múltból idézgetek, nem célom az önéletírás: dolgozatom f őszereplője a 
családi fészek . S kiét ismerhetem jobban , ha nem a magam körülményeit, a 
szüleimét , a rokonságét meg az ismer ősökét . Témám annyiban általános, 
amennyiben mindenkinek van valamilyen otthona, s akinek nincs is , leghőbb 
vágya az otthonteremtés. 

Ki ne élte volna át már gyerekként a „sátorverés" örömét , amihez elegend ő  volt 
néhány leszúrt bot és egypár pokróc . Egyik korai izgalmas vállalkozásom volt —
lehettem úgy ötödikes — amikor pajtásaimmal udvarunk végében a partos földbe  

kezdtünk odút vájni. Titkos, föld alatti szobát akartunk kialakítani, amib ő l aztán 
éppúgy nem lett semmi , ahogy kamaszon a megkezdett faházai sem építettem 
fel. De örökös késztetés volt bennem arra, hogy bizonyos helyeken gyökeret 
eresszek, letanyázzak, megvackoljak, birtokba vegyem és otthonossá b űvöljem 
az ideiglenes kvártélyt ; kezdve egy árok fölött átível ő  hidacska aljától , vessző  
kunyhón , sátoron és szállodai szobán át egészen a diákotthonig, a hónapos 
szobáig és a börtöncelláig. A széles árok hídjának alját kóróval kiseperve tettem 
lakályossá , ott kuksoltunk cigány barátaimmal a forró nyári délutánokon . A diák-
otthonban még csupán egy asztalterít ővel tettem különbözővé szobámat a 
többitő l, egyetemistaként pedig leszedtem a falról a háziak fényképeit, ízlésem 
szerint festettem ki a szobát, kicseréltem a kályhát, új sz őnyeget terítettem le, 
más függönyt raktam az ablakra, s a fával f űthető  bojler helyébe gázüzemelésű t 
szereltem be. 

Nem áll szándékomban hiteles képet rajzolni gyermekkorom színtereir ő l. A 
megírás alkalma nélkül önkéntelenül is felbukkanó emlékfoszlányokat jegyzem le 
— itt-ott segítségül híva régi fotográfiákat , hanglemezeket , anyám és nagynéném 
memóriáját — a megkövült emlékezetet , akármilyen pontatlan is , éles körvonalat 
kölcsönöz múltba vetített illúzióinknak. 

A letűnt létforma modelljét bárki összevetheti az általa ismerttel, munkám min-
táit viszont azért nem említeném, mert nem óhajtom sugallani a konkrét 
hasonlítgatásokat, meg tán se nem ismerem a például szolgáló f őbb m űveket, se 
nem kívánom utánozni módszerüket. 

Először is a középső  szobának azt a szegletét mutatom be, ahol jelen dolgoza-
tom készül . A pianínó alakú íróasztal tetején vastag sárga gyertya  61I, hőmérő  
(24 °C) és egy ezüstpohárka. Mellettük egy régi, fületlen kis köcsög és egy még 
kisebb fura üvegedény, ezekben írószereket tartok. Szemközt a falon keretben és 
üveg mögött egy ódon, barnás velencei fotográfia. Nagyon hangulatos kép! Jobb-
ról és balról oszlopos, „rokokócsipkés" paloták fognak közre egy kikövezett teret, 
s mögöttük a tenger sok-sok kikötött ladikkal. Középütt, egy nem túl távoli 
szigetecskén tornyos, kupolás épületek ködbevesz őn. Nyári éjszaka van, odafent 
felhők gomolyognak, de legfelül fehéren uralkodik a hold gömbje, szinte kidombo-
rodik az ecsettel felvitt, vakítóan fehér festék . A palotákkal párhuzamos és a ten-
gerpartot szegélyező  lámpasorok világló ég őit is fehér festékpettyek teszik való-
szerűvé. A part közvetlen közelében két, több emeletnyi karcsú oszlopon egy-egy 
kicsiny szobor : szárnyas oroszlán , ill. lándzsás férfi. Tizenvalahány ember van a 
téren. A hold erős fénye annál szembet űnőbb, minél erősebben rajzolódnak ki az 
alakzatok árnyékai . Chirico festményeinek hangulatát ennél jobban megidéz ő  
fényképfelvételt még nem láttam. 

Fejem felett, balról fali könyvespolc van, közte meg a sarok éle között a fényes 
gyertyaég ő . Jobbról , az íróasztal és a rekamié között, a szemközti falra mer ő -
leges kis háromszintes könyvespolc, melyre régi, nagy méret ű  könyvek kerültek. 
Szemben velem, jobbra fent a falon s az ágyam fölött, egészen a szobák közötti 
falig szintén könyvespolc függeszkedik. A Velence-kép közelében nagyapai örök-
ség, egy zsebóra lóg láncán. 

Anyai nagyszüleim házában volt első  otthonom , ott is jöttem a világra, nem kór-
házban . Legkorábbi emlékem a gyerekkocsiban rögzült agyamba , az, hogy men-
nyire rázós volt a téglajárda a kapunk és a sarok közti két háznyi szakaszon. 

Életem elsó hét esztendejét, a kezdeti létezés legönz őbb periódusát töltöttem 
az ősi házban , amikor meg voltam gy őződve arról , hogy az egész világ arra való, 
hogy engem szolgáljon. A családi bánásmód, a fokozott védettség kelthette ben-
nem ezt a tévhitet . Elsősorban mama volt az unokák nagy kényeztet ője . (Anyám 
szüleit mama , ill. tata elnevezéssel illettük , ebbő l is látszik , hogy értelmező  szótár 
nem volt a háznál). 

Az utcában legnagyobb, de az egész tóparti városrészben is tekintélyes 
méretű  volt a Fendrik Antal pálinkafőző  háza, a tatáé. Végház volt, két, viszonylag 
kicsi két szárnyas ablakszemmel , folyosóra nyíló magas küszöb ű  ajtóval . Ki-be-
járás a lenti kiskapun történt, de gyakorta nyitottak nagykaput is a lovas fogatok 
előtt. 

Tata ötéves volt, amikor 1884 -ben családjával beköltözött az említett házba. 
Az apja viszonylag korán elhunyt , miután a kocsi rúdjától egy balesetben mellkasi 
zúzódást szenvedett. Öregapám mint egyetlen fiúgyermek tanyát és földet örö-
költ, több darabban, vagy húsz holdnyit. Ötször n ősült, anélkül, hogy egyszer is el-
vált volna . Mind az öt feleségét ó temette el. A negyedik a lakodalom éjszakáján 
annyira meghű lt , hogy tüdőgyulladásban rövidesen kiszenvedett . Mama volt tata 
utolsó felesége , akinek anyám volt a legfiatalabb lánya , a hatodik Fendrik -gyerek. 
A testvérek — ill. részben féltestvérek— között két fiú volt és négy lány; nagy-
bátyáim és nagynénéim. 

A harmincas évek elején bizonyos Mladen nevezet ű  idős pálinkafőző  rábeszél- . 
te tatát, hogy vegye meg szeszüzemét . Az üzlet megköttetett, s a módos paraszt- 
gazda nem bánta meg , hogy fél lábbal az iparosságba lépett . Rajta kívül egy vagy 
két pálinkafőző  lehetett akkoriban Zentán . Apám is a cefre rotyogtatása és ka-
vargatása közben vetett szemet a legkisebb Fendrik lányra , a dologból házas-
ság lett, így lépett színre testvérbátyám 1941-ben, én pedig három évvel ké-
sőbb. 

Azt nem kutattam ki, hogy apámék családja honnan vett gyümölcsöt a cefre 
erjesztéséhez, nyilván belekontárkodott egy kicsit a földmívelésbe. Persze csak 
úgy módjával, mert a szilvatermesztés, ugye, mégse olyan parasztos. A Vicei fiúk 
különben hatan voltak, és egyt ől-egyig iparos szakmát tanultak : hangszer-
készítő , borbély, órás, mechanikus volt közöttük, míg apám el őbb cipésznek, 
majd pincérnek tanult. Megn ősülvén — 1940 és 1946 között — a Tóparti Keresz- 
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—tény Katolikus Szövetkezet vendégl őjét tartotta mint annak egyik részvényese. 
Amikor megelégeltem az apró kerekű  gyerekkocsi zötykölését, saját lábamon 

indultam szétnézni a világban . Untig elég nagy világ volt az óriási ház, a három 
udvar és bennük a különféle épületek . Az utca vonalán oldalt nyúlt el a borház, 
ahol persze nem csak bor „ lakott '; a téglaemelvények gerendáin nyugvó hor-
dósorok között pálinkás demizsonok állongtak, és szürettál szüretig itt szunnyado-
zott a prés . A széttárt ajtón belül bőven jutott hely a nyári konyhának , s ugyanitt 
volt az éléskamra , elkerített külön helyiségben . Kecskelábú asztalon tálalták az 
ebédet, a felnőtteknek, mi, gyerekek földre vetett subán cseréptálból, bádogtá-
nyérból ettünk. 

A borháztól a gazdasági udvar léckerítéséig buján pompázott a virágoskert; volt 
benne jácint, tulipán, gyöngyvirág , rózsa , vasviгдg , de ki nem maradhatott néhány 
gyümölcsfa : meggy, cseresznye , sárgabarack . A lakóház hosszú , nyitott folyo-
sójának oldalát sötét bogyójú szóló futotta be. 

A gazdasági udvar leltárát nem lehet csak úgy futtában számba venni. Kis 
ajtó vezetett oda, az utóbbin szekerek közlekedtek. A lakóház a léckerítésen túl 
alacsonyabb épületben folytat бdott , s az első  helyiségnek pálinkaház volt a 
neve . Két sarkában téglafalú kazánokba ágyazott , fényes rézburával födött külön-
leges edények állottak . Hol az egyik , hol a másik alatt égett a t űz. Közben egy ki-
álló kart  kellett tekergetni, hogy le ne süljön a cefre. Olykor pohárnyi pálinkát löty-
tyintettek a burára, s meggyújtották , vagy egy gömbös , rovátkás üvegcső  süly-
lyedését figyelték egy tartályfélében. Mindenféle csövek kötöttek össze titok-
zatos edényeket. Forróság volt bent, b őd ító lekvárszag , és sok dolga akadt a légy-
csapónak . Sű rűn felmorajlott a vízpumba motorja , s egyszer csak „szakítottak", 
a rézburát leemelték , az udvari falon pedig kireteszelték a nyílást, s a tartály 
prüszkölve , fortyogva, gőzfelhőt gerjesztve kiokádta tartalmát a betonmeden-
cébe . Onnan hordóba került a kifőzött cefre , és kocsin elszállították valahova. 
Más hordókban ott állt az udvaron a pálinkának való újabb erjesztett gyümölcs. 
Egyben pedig a nap sugara vizet melegített a gyerekek esti fürdetéséhez. 

Egy alkonytáji fürdetéskor kínosan kezdtem furcsállani , hogy unokaöcsém és 
rajtam kívül itt senki se szokott meztelenül tisztálkodni a közönség szeme láttára. 
A pálinkafőző  kuncsaftokhoz rendszerint gyerekek is tartoztak , akiket apróbb 
munkákba fogtak be, amilyen a kavargatás is, nem egyszer óvodás korú ismer ős 
lánykák tátották a szájukat , miközben én frissen kélt szégyenkezéssel, gatya 
nélküÍ tű rtem a langyvizű  hordóban , hogy anyám vagy „köгбsztanубm " sikálja 
a hátam, a nyakam. 

A pálinkaházzal szomszédos volt a lóistálló . Barátságos , jó szagú helyiség volt 
a lóé; ha otthon volt, harsogva ropogtatott valamit jászla fölött. Néha a ló tár-
saságában aludt a sánta Péternek nevezett béresforma ember . A lóistállóban 
volt a padlásfeljárat . A létra fölső  vége nem az oldalfalnak támaszkodott, hanem 
a nyílás keskeny mennyezeti részének , és csak egy szög szolgált biztosítékul a 
legfelső  fok alatt mindaddig , míg mamám szerencsétlenül nem járt . Negyvenegy 
májusában ebédhez való babért indult a testes gazdasszony a padlásra . Már-már 
felérkezett , amikor a гбgzítö szög kiesett , a létra fölseje a semmibe szabadult, s 
rázuhant a répadarálóra . Apám mechanikus öccse azon kevesek közé tarto-
zott, akinek volt autója, ó vitte Szegedre a nyílt lábtörést szenvedett nagyma-
mát, ahol csak az amputálásban láttak megoldást . Falába lett a mamának. Néha, 
mielőtt felcsatolta , mi, az apró unokák meg-megsimogattuk , tapogattuk , a megko-
paszodott koponyához hasonlatos , fényes, heges , gömbölyű  csonkot. 

A kQcsiszinbe jutunk az istálló után . Hátuljában ajtó nyílik a góréba , ez a disz-
nóól fölött nyújtózkodik; ólnak, górénak, kocsiszínnek közös a teteje. Az ólon túl 
van a klozett , fehérre meszelt fatákolmány , és végül az udvar hátsó sarkában gyü-
lemlik a trágya. Az udvar épülettel szemközti szélében cölöpökön nyugszik az illa-
tos belsejú hombár, melynek padlója mintha mindig frissen lenne felsúrolva. A 
vonulatot még baromfiól, szárkúp és szalmakazal alkotja . A harmadik udvar vete-
ményes kert. 

Óvodás koromban kitágult körülöttem a világ . Unokaöcsémmel magunk keltünk 
hosszú útra, az óvodáig , amely két saroknyira volt hozzánk a Kígyó utca sarkán, 
a Csődörös kaszárnya mellett. Bámészkodva battyogtunk az úton , furcsa há-
zakat fedeztünk fel; némelyik ormán buzogány díszlett , napsugaras homlokzatú 
épületek előtt haladtunk el, és szépnek találtuk a hullámos tetej ű  kőkerítést. Az 
egyik nagykapu fölött hatalmas , színes dombormú emberek és lovasok mozgal-
masjelenetét ábrázolta , az egész olyan elevenen hatott , hogy nem csodáltam vol-
na, ha másnapra átrendez ődik a szereplők helyzete . Mindig nagyon éhesen 
érkeztünk haza, de a legjobbkor; mama már megf őzött, mi csak a megterítés-
ben segédkeztünk. Mama azóta is ott forgolódik, serénykedik emlékezetemben 
a barackfa lombja alatt üstök , kondérok , lábosok körül, palacsintasütővel hado-
nászik, töpörtyűt süt, lekvárt, paradicsomot, szappant f őz, gyúródeszkán pofozza 
a tésztát , réteslapot, tarhonyát készít, mindenemet megstoppol, csak a t ű  befű -
zésére kér , tavaszonta pócsnit varr nekem meg a többi unokájának , kedvenc 
savanyú cukorkájával kínál, az imakönyvért nyúl, hogy bel őle vasalt papírpénzt 
adjon búcsú - és vásárfiára , talpamból tűvel kipiszkálja a tüsköt, sérült , vérző  sar-
kamra hagymát , esetleg szalonnát vagy paradicsomot köt. 

Az unokák mamóék szobájában gy ű ltek össze , ahova a folyosó végére nyíló 
nagy téli konyhán át lehetett bejutni . Az ajtó mögött balról a fal mentén helyez-
kedett el a nagyszülők ágya . Mama rendszerint a sajátján ült; varrt , kötögetett 
vagy szent könyveit lapozgatta . A falon nagy méret ű  angyalos kép függött meg 
olyan, amelyiken a szigorú öreg isten és a jóságos tekintet ű  Jézus lábainál a föld-
gömb látszott . Tata és mama fiatalkori ovális képét szürkére kormozta az id ő . Mi 
gyerekek , míg kisebbek voltunk , ketten-hárman is elalhattunk a kemence körüli 
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pad birkabórén és a kuckóban . A téli napokban babbal malmoztufik , később 
kártyáztunk és sakkoztunk, még kés őbb újságot és könyvet is olvastunk. Magyar 
szó és az eszéki Magyar Képes Újság járt a házhoz . Könyv alig-alig akadt, de az a 
kevés ugyancsak megmozgatta fantáziámat . A Biblia mellett ott volt Sven Hedin 
útleírása , melynek egyik illusztrációjára most is emlékszem : valahol Indiában 
egy kikötőbeli daru a Halált lebegtette a hajó felett, s azt volt hivatott ábrázolni, 
hogy miként terjed a pestis vagy más ragályos kór. Épp hogy elkezdtem iskolába 
járni, Tolnai Világtörténetéből már tudtam a török hódoltság idejér ő l , legalább a 
képaláírásokat elolvastam , elborzadtam a szultán tettét ől, aki húsz testvérének 
kivégeztetésével kezdte uralkodását. A metszetek nézegetése közben azt is 
vélhettem, hogy a szomszéd konyhában pipafüstben kártyacsatát vívó nagytatám 
és öreg cimborái (Pani ć  Duro bácsi és az édesgyökeret hozó Imre bácsi) szemé-
lyesen vettek részt a 48-as magyar szabadságharcban, s ámultam az orosz 
nihilisták pokolgépes robbantásain. 

Tata elérhetetlen távolságban volt a gyerekekt ő l , ritkán szólt hozzánk, általá-
ban hallgatag volt, tán ezért is volt nagy tekintélye el őttünk . A mamával magá-
zódtak . Szikár külsej ű  öregapámnak egyik tábornokias fellépése, aminek szem-
tanúja voltam , nyilván mélyen hintette el bennem a dacot : udvarából pipaszár-
ral kergetett ki két fináncot , végrehajtót vagy valamilyen ellen őrt. 

Még óvodás koromban közeli kapcsolatba kerültem a Népkertnek nevezett 
parkerdővel , ahol a Kioszk vendégl őben dolgoztak apámék . Kevés korombeli gye-
reknek lehetett része abban a kábulatban , amibe esténként csöppentem : a kicsí-
pett emberektől zsúfolt teraszon zenekar muzsikált, apám megrakott tálcákkal 
siklott az asztalok között , anyám pedig fűszeres húsokat sütött a tölgyfa alatti ros-
télyon. A csevapcsicsát az érthetбség kedvéért macskapecsének keresztelte el 
apám . A vadrózsalugas alatt, a tarka virágágyások és sokféle fa , cserje, bokor 
közén kanyargó piros kövecses sétányokon mindenkor a labdák , odébb, a filagó-
riában rezesbanda szólt, Remete bácsi t űzoltózenekara , s volt a közelben egy 
cukrászdának becézett mesebeli faházikó , ahol fagylaltot is lehetett kapni. A 
gyerkőcökkel majomként kúsztunk fel a fákra , kergetőztünk a Kioszk mögötti fe-
nyóerdóben, s elbújtunk az óriási bukszusok gyomrában. 

Szüleim dolga volt csapra verni a söröshordót a Tisza túloldali strandján, ahova 
— híd híján —csónakon keltünk át. Mérk őzéskor a stadion nézóte гén kosárból kí-
náltuk az akkor népszerű , porcelánkupakos kabezó üdítő italt. 

A legtöbb gyerek lekenyerezhető ; pénzzel és más javakkal kiváltható rokon-
szenve. Tata és az örökébe készül ő  fiatal gazda, nagybátyám meglehet ősen mo-
gorva volt a „kölkökkel " szemben , utóbbi a téli hajnalokon könyörtelenül kitárta a 
konyha ajtaját , olykor a subatakarót is lerántotta rólunk , és megkezdte a kemence 
felfűtését , szalmával, szárízékkel . De már illant, oszlott a korai ébresztés miatti 
szufla , amikor a bátya öklömnyi , forró burgonyákat kapkodott ki a kemencéb ő l, 
szakajtó rongyába takargatta , és Mufurcnak , Bumbardnak becézve bennünket 
asztalhoz szólított reggelire . Akkorra mama is megfésülte, kontyba t űzte hosszú 
ősz haját, felcsatolta falábát , és közénk telepedett. 

Új ember tűnt fel családunk körében , Major Feri bácsi, aki sokrekesz ű  er-
szényét gyakorta nyitotta meg a gyerekek el őtt, s egykettőre tekintély magas 
polcára röppent . Hetekig , hónapokig odavolt Belgrádban, a nekilendült f ővárosi 
építkezés során fest őként telekereste magát. Itthon aztán gojzerci рбben , vasalt 
élű  nadrágban , nyakkendősen járt-kelt , kikölnizett , hátra fésülte megnedvezett 
haját. Csámpás , kacsázó járásának kalandos története volt. A háborús front 
már közelgett Budapesthez, ahol Feri bá vándorpiktorként m űködött . A nyilas 
rémuralom utolsó heteit élte, de életveszélyes volt fennakadni a jár őr razziáján. 
Egy ilyen ellenőrzés elő l menekülve — ki tudja, tán szesztő l kölcsönzött szár-
nyakkal — Feri bácsi leugrott egy bérház negyedik emeletér бl, s életét annak kö-
szönheti , hogy alant a fák ága-boga a ballonkabátba akadva csökkentette az 
esést. 

Régiek ott folytatják e történet elbeszélését , hogy már a zentai új békeid őkben 
forradoztak az eltört lábszárcsontok, ám a piktor legénynek mehetnékje volt a 
halász Für Pista Tisza-parti mulatságába , lányt hódítani , úgyhogy apám és 
cimborái három kilométeren át talicskában tolták le Ferkó komájukat a kispánai 
halásztanyára. 

Azon idők valamelyik éjszakáján — amikor széles e vidék népnaptáraiban és ol-
vasókönyveiben jobbára csak traktorversikék berregtek , s a kerületi otthonokban 
végnélküli konferenciák folytak ötéves tervr ő l, vagy mirő l — szóval egy régi-régi 
éjjelen mintha heged űszó nyaldosta volna körül az alvó házat . Most vagy az apá-
mék tartotta kocsma valamelyik vendégének ölében ébredezek kora esti szen-
dergésembő l , miközben Puszi cigány bandája muzsikál , vagy itthoni fekhelyem 
zöld rácsán tévedt ki kezem a rádió gombjára . De a skálaüveg nem melegít sárga 
fénnyel, teljes a sбtétséq,,a zene mégis egyre er ősödik, amit nyilván elsőként 
hallottam meg szobaszegleti ágyikómban . Csodálatos így ébredni éjközben, anél-
kül, hogy édesanya családtaggá fogadott árva barátn őjétő l , a dajkaságot is vál-
laló Erzsike nénitő l bepisilés miatti pörölést, elfeneklést kellene elszenvednem. 
Kattant-pendült a villanykapcsoló , nyílott az utcai ablak ; a kisvárosi havas 
utcából a frissít ő  fuvallattal együtt érzelmes dal úszott be hozzánk . Megismerszett 
Major Ferkó zengzetes hangja , s mindenki tudhatta : a szerenád Erzsikét illeti. 
Apám nyomban bebocsátotta cimboráját , „vőjelöltjét " — mindketten harmincas 
éveiket taposták, későn adták fejüket a nősülésre — és bevonult Puszi legénysége 
is. Anyám és az alkalmi főszerephez juttatott barátn ő  arcának kezdeti , mímelt, té-
tova rosszallásán átszüremkedett a boldog elégedettség. 

Amely zene az eleven létbe édesgetett az imént , ugyanaz ringatott álomba, az-
zal a kellemes tudattal , hogy házunknál vidám dolgok történnek. 
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Nem sokkal azután , hogy járni megtanultam , filmimádó anyámékat rendszere-
sen elkísérhettem a moziba, s még idejében eszembe véstem, hogy a Halá-
los tavasz vagy a Rómeó és Júlia történetét könnyezni illik. A moziból hazafelé 
pedig Erzsike néni sóhajtozásaiból megtudhattam, hogy kibírhatatlan dolog vala-
kivel együtt élni. 

Közben cigány pajtásaimmal, a muzsikusok csemetéivel ugyancsak rend-
szeresen végignéztük s osztályoztuk a Royal mozi szell őztető  nyílásán át megkö-
zelített filmeket; ők elsősorban a cowboyos, (kard)párbajos, gengszteres és 
háborús filmeket kedvelték, én a szerelmes filmeken sem unatkoztam. Annyi 
érzékük azért mégiscšak volt a szerelemhez, a párkapcsolathoz anyolc-tízéves 
Verebes ill. Zsadányi gyerekeknek, hogy csodálkozásra késztetőn beszéljék el; az 
öreg cimbalmos halálát követ ő  órákban miként halt férje után a feleség. 

A szerelmi életre való felkészülésem épp akkor szakadt meg, amikor már-már 
képes voltam fellobbanni valamely lányka iránt, akkor fogytak el a biztató, jó pél-
dák elő lem, amikor iskolába, j II.  hittanra kezdtem járni. Itt paráznának bélyegez-
ték a Bűnös Vonzalmat (ami csakugyan nem mehetett anélkül, hogy a góréban 
vagy a szalmakazal mögött — mi, fiúkés kislányok — ne vizsgáltuk volna meg egy-
máson, mi mindennel látott el bennünket a Teremtő), amott a tanító bácsi nyilván 
nem is törte a fejét, mely tantárgyhoz kösse a szerelem tudományát. Az énekóra 
ugyan nyújthatott volna erre némi lehet őséget, de a gyéren felhangzó nép-
dalok olyikában, mint például a Szánt a babám... kezdet űben is, a szántáson volt 
a hangsúly, s nem a babámon meg a babázáson. Nagyon valószín ű , hogy a 
gazdasági földrajz szén-, acél-, gabonatermelést bemutató, folyton emelked ő  
oszlopai, grafikonjai annyira magától értet ődően utaltak az egyre boldogabb élet-
re, amelynek jeles tartozéka a szerelem, hogy a boldogság mibenlétér ő l sohasem 
is esett szó. 

Szerencsére az elemi első  osztályát bevégezvén Petőfi elbeszélő  költeményeit 
kaptam jutalmul, s Az apostolban, a János vitézben, de a többiben is a férfias 
ragaszkodás szuggesztív mintáira akadtam. Kevés helyütt szól a költ ő  oly 
idilli melegen a családi életrő l, mint a Bolond Istókban. 

Másként vallottak a gyöngéd érzelmekrő l azok a dalok, nóták, slágerek, ame-
lyeket kocsmai vendégeinktő l pelenkás korom óta hallhattam. 

Szűgyi Vidor, a fényes üstök ű , bekecses, bakancsos, két méteres tanyai reme-
te hosszan, csendben gunnyasztott egy sarokasztalnál, majd egyszerre jól hall-
hatóan megcsikorgatta fogait, és ezeket közölte a jelenlev őkkel: „Bassza meg az 
Akhábel, aki a világ négy sarkát tartja!" Akhábel kilétét máig se sikerült tisztáznom, 
de meg kell hagyni, eléggé biblikus csengés ű  a név. A küklopszi félelmetes öreg-
ember a szokásos hosszú bóbiskolásból feltámadva olykor sztentori öblös 
basszusán kezdett énekelni: 

„Jaj, de szép kék szeme van magának... " 
Vagy: 

„Csak egy kislány van a világon... " 
Az ő  nótája volt még az Almás, vasderes és az Este, ha lefekszik, álmodoz-

zon rólam. 
Érzelmesség és könny permetlett a Major Ferkó dalaiból is. Beláthatatlanul 

széles volt az ő  repertoárja, nyilván pesti éveiben töltekezett operettmelódiával, 
divatos slágerekkel, melyekb ő l egyelő re hadd idézzem csak a lump példákat: 

„ Aгgentlnában, Bolíviában mórel a leány... " 
 

Más: 
„Nejlon már a harisnya, nejlon a kabát, 
Nejlon gólya hozza már a nejlon kisbabát " 

Más: 
„Sötét az utca, kihalt a város, 
Majd meglátjuk holnap, ki lesz a káros. " 

Kocsmánk a Tópart közepén volt. A tóparti városrész pedig Zenta északi pere 
mén, a tiszai hídfőtő l Kisközig, kelet-nyugati irányban nyúlik el. Kilométereken át 
vonul az a part , amelytő l a nevét kapta a városrész, s amely egykor valóban tavat 
szegélyezhetett, elhagyott folyómeder visszamaradt vizeit. Szintarév halászai 
errefelé is kiköthették ladikjaikat. Kés őbb a kiszáradás nyomán mocsarassá válik 
a vidék, s a tatárjárástól a betyá гvilágig üldözöttek búvóhelyévé lesz a partalji 
nádas. A néphagyomány szerint természetesen a mi házunk táját is megtisztelte 
látogatásaival Rózsa Sándor. Állítólag csellel e i  is fogták a betyárvezért, és a 
városháza pincéjébe csukták, de az ugyancsak cselesen megszökött a part felé 
vezető  titkos alagúton át. A régi városháza a tóparti f őutca (ma Ivo L. Ribar u.) de-
rekán volt, távoli rokonaim, Fekete Pista bácsiék laktak benne, ismertem kívül-
гб l-belülrő l. Láttam a borospincék használt áristomot és a nyitott veranda meny-
nyezetén kunkorodó kampót, ahova a delikvenst kikötötték. 

Tópartot délen az Árpád (Belgrád) utca határolja. Itt és a Kard utca sarkán van 
az ősi Vicei-ház, ahol századunk elején telepedtek meg apám szülei. Az el ődök 
Erdélybő l jöttek (kellemes az a tudat, hogy a XVII. századi Kolozsvárott Apáczai 
Csere Jánosnak egy Vicei Máté volt a mecénása, alispáni vagy bírói min ő -
ségben); a család vonulásának és szétszóródásának útja: Topolya, Gunaras 
(Orahovo), Zenta. 

Az Árpád utca 1-es számú épületét a Központi iskola névvel illették, kés őbb 
Petőfi Sándorról keresztelték el, híres és tekintélyes tanintézmény volt, amíg 
létezett. Ez nyolcosztályos általános iskola volt, amelynek lenézett, „szegény 
kisöccseként" az utca végén leledzett a tanyasinak ható, omlatag Kopogi iskola, 
ahol négy osztályt lehetett elvégezni. Én ebbe az utóbbiba jártam, 1951-t ő l. Az L 
alakú saroképületnek mindössze két-három tanterme volt. Meleg id őben mezítláb,  

gatyában jártak a fiúk tanításra , s szünetekben az udvari diófán ta гzánkodtunk. 
Néha szünetből állott az egész napi „tanítás" : tanító bácsival együtt átfociztuk a 
délelőttöt vagy a délutánt. 

A körzet szent Ferencr ő l elnevezett templomának téglafalát repkény indázta 
be, kicsiny bádogtornyán aranylón csillogott a kereszt, a karcsú, magas ablakok 
színes üvegén át kaleidoszkóp tarkaságú pászmák b űvölték el a misére küldött 
kisgyereket . Fábri pap csengő  hangon énekelt , míg fentrő l , a karzatról fensége-
sen hömpölygette alá az orgonamuzsika, melyet Vass Nandi, a kántor szolgálta-
tott. Vass úr alkalomadtán a Royal kávéházban  is  zenélt, harmonikáján; így 
történhetett meg egyszer, hogy litánián szeszg őzös állapotban a csárdás és a bu-
givugi szokottnál tüzesebb ritmusait billentyűzte kántorunk a hívők nagy megrökö-
nyödésére. 

A templomon túl terült el Kolónia, ennek, ill. Tópart nyugati csücskének szom-
szédságában pedig Kisköz. De vegyük befelé az irányt, s a széles Rigómézö (Ko-
sovo) utca meg a tóparti f őutca keresztez ődésében ott találjuk a Földm űves 
Szövetkezet kocsmáját, egy fedél alatt egy picinyke bolttal. A kocsma volt a har-
madik otthonom, mert röviddel a vendégl ő  újbóli megnyitása el őtt apámék házat 
vettek. 

1951-et írtak akkor, nagyszüleim utcáját — ahol egy part fölötti apró szukban 
lettünk háztulajdonosok—eleinte Sz űcs utcának hívták, majd átmenetileg Milovan 
Đ ilas lett a neve, s végül November 29-re keresztelték. 

Házunk nagyjából így nézett ki: nádtet ő , vert fal, öklömnyi ablakszemek, kor-
hadt deszkakerítés, gang, földpadlós helyiségek. Az utcára szólt a szoba, azt kö 
vette a kifürkészhetetlen rendeltetés ű  „középső  szoba", benne három beépí-
tett üstházzal s a folyosói, madzagra járó ajtóval szemközti falnál szabad kémé-
nyű  tűzhellyel, amely a füstöl ő  szerepét is betöltötte. A mestergerenda a mennye-
zet alatt támaszkodott a közfalakra. A keskenyebb hátsó épületben istálló és fás-
kamra volt, amihez még egy disznóólat toldottunk. Az udvar végi kerítés a part 
alsó vonalán húzódótt, úgyhogy mintha dombi fennsíkról tekintettünk volna le a 
kisréti tájra. Elöl virágos, hátul veteményes kertet gondozott anyám. A part 
talaját bodza- és akácfák kötötték meg. 

Alig foglaltuk el az „ új" házat, és még a kocsma átvétele el őtt családunk Abbá 
ziába ment nyaralni, először és utoljára. Legélénkebben Fiume fényeire, az esti 
sziporkázó hegyoldalra tudok visszaemlékezni, meg az átlátszó és sós tenger 
vízre, de pasztellszín ű  épületek, cikornyás korlátok, pálmafás sétányok, kandelá-
berek, kikötők és még millió dolog és tárgy képe fészkel ődött be tudatalattimba, 
melyekre itt is, ott is ráismerni vélek, vagy fölsejlenek lelki szemeim el őtt. 

A tóparti kocsma bizonyos tekintetben központi helynek számított, aminthogy 
korábban tatáék háza is az volt. Mindenféle ember járult a szemem elé, hogy 
megismerhessem: csősz, paraszt, rend őr, hentes, kertész, kútásó, sofő r meg 
egyéb mesterségek tudói nyitogatták a vendégl ő  ajtaját. A söntéstő l távoli asztalt 
véve birtokba kipakoltam iskolai füzeteimet, könyveimet, három decis pohár-
ban málnaszörpöt kavargattam, és tanulgatás közben mindenre figyeltem, ami 
körülöttem történt. A biliárdasztalon ádáz küzdelmek folytak, méghozzá igazi baj 
nokság keretében, amit apám id őrő l időre megszervezett. A bajnokságot bál és 
díjkiosztás követte. Bálak rendezésére hol ilyen, hol olyan ürügy akadt. 

A söntés mellett egy kis konyha szolgált bennünket, s az ajtóhoz legközelebb 
eső  asztalon terítettünk étkezéshez. Varázsszemes rádiónk mindig szólt. Naponta 
hozta a rikkancs a Testvériséget és a Magyar Szót, amelyeket igazi, nyeles 
újságtartókba csíptettünk, s én tövir ől hegyire elolvastam. Ha mulatós vendég 
toppant be, bármikor előkeríthettük a közelben lakó muzsikus Verebes család 
valamelyik tagját. Néha magam söpörtem fel a hatalmas termet; rakásnyi 
görönggyé szikkadt sarat és csikket lapátoltam ki, majd fekete olajjal felmázoltam 
a padlót. Estefelé szállingóztak törzsasztalukhoz a zenészek, akik csak úgy, 
borravalóért játszottak. 

A Verebes gyerekek voltak a barátaink, velük együtt portyáztunk a környékben. 
A dinnyeillatú nyári alkonyatban a kocsma el őtt porolva vonult hazafelé a tehén-
csorda, a konda meg a nyáj. El őszeretettel intéztünk kérdést az utóbbihoz: 
„Befogadjátok- e Kázmért közétek?" S minden pillanatban jött egy birkaválasz: 
„Beee!" 

A partaljai utolsó házsorral szemközt párhuzamosan futó vasúti töltésen és a 
csatornán túl kezdődött a járás, ennek széléhez vitt le a széles, macskaköves Ri-
gómező  utca. A járásra olyankor mentünk le, amikor a legelész ő  csordákat más-
felé terelve lóversenyt rendeztek rajta. A légi parádék repül ői is itt szálltak le-fel. 
Családunkban sokszor felidézték egy ilyen parádé eseményeit. 1928 nyarán 
népünnepélyre gy ű ltek az emberek a mez őre, ezrek figyelték az ördöngös égi 
taliga röpködését, és akinek sok pénze volt, fel is ülhetett rá. Egyszer egy ele-
gáns, fehér öltönyös, kalapos helybeli hírlapíró ült a sokadik körére induló pilóta 
mögé. A pilóták addig is lélegzetelállító mutatványokkal kápráztatták el a közön-
séget, de az újságíró gépe félelmetes zuhanásokat produkált. Az általam soha 
meg nem ismert nagybátyám, a tizennégy éves Kálmánka is ott volt az álmél-
kodók morajló, fel-felhördül ő  tömegében. Egyszercsak végzetesnek t ű nő  bukás-
sal készült földbe csapódni a repül ő , katonák és polgárok önkéntelenül elve-
tették magukat a környékben, m íg Kálmánka csak a biciklikormányra hajolt. A kor-
mányt és a fiúcska fejét egyként csapta le a légcsavar, s utána ismét felemelke-
dett a magasba. Kés őbb azzal magyarázták a borzalom okát, hogy a hetyke 
firkász odafent betojt, félelmében a pilótába kapaszkodott, aki így képtelen volt 
megfelelően irányítani a repül őt. E történet tudatában tízévesen egyszer én is 
pánikkal menekültem a leszálló gép el ől, olyan volt, mint egy rossz álom, azt se 
tudtam, merre fussak, végül elrugaszkodtam egyik irányban, s éreztem, amint 

_ 	- ~~~~~ ~ ,>  
~ 

~ 
43 



Az otthon nem csak az, amelyik éppen van, hanem az is, amelyik v o I t. Nem 
csupán a jelenlegi fekhely, ebédl őasztal és tévészoba teszi az otthont, hanem 
az idő  pernyéjétő l betemetett egyéb részletek, kapcsolatok, körülmények is. 
Tanulmányaim befejeztével hazatérve megrendülten tapasztaltam, hogy annak 
az erdei csapásnak, melynek képe élesen élt bennem, már nyoma sincs, miként 
a szivattyútelep környéki óriás nyárfát is kivágták, vagy a zsidó templomot le-
bontották, s mind, mind fizikailag megsz űnve végleg a lelkünkbe költözött. 

Ismerjük a történelem otthontalanjainak fájdalmát: Balassiét, Mikesét meg 
a többiekét. Ma se csak szerelmi, házassági emigránsok vet ődnek messzire, 
mint Edit barátném Borneóra. Tudunk, ugye, még kurd, etióp, tamil, afgán, pa-
lesztin, vietnami honvágyról, és bárki kapásból folytathatná a felsorolást. 

Íme egy vázlatos adalék a házról, ahol élek: 	 ' 
Ebben a középs ő  szobában magam raktam le a parkettát. Van még itt két na-

rancsszín ű  forgó fotel, kártyaasztalka, tévé, rádió, lemezjátszó, hangfalak és 
telefon. Ilyenkor nyáron az udvar a legvonzóbb. A jázminbokor és a mély ásott 
kút helyén már jó ideje garázs áll. A ház mellett néhány méteres betonfelület van, 
de ennek többszöröse a pázsit. El ől fiatal, piros virágú gesztenyefák vannak, 
bukszusok és tuják, a szomszéd kerítését borostyán takarja, a part tetején  
fenyő  és nyírfák. Mostanában akácillat lengi be udvaromat, amely csendes, . ‚ ~, , 
meghitt, diszkrét, akár egy n ő i napozó. 	 ! ~ r 

Végel Laci, Lázár E rvin el volt ragadtatva e helytől, szerintük itt lehet igazán t` 
alkotni.  

Valahol otthon vagyok a világban. Elég régóta. Jó lenne már egy nagyot 	.~ 

utazni. ❑ 

a propeller szele hullámoztatja körülöttem a f ű tengert. 
A zsidótemető  a Rigómező  utca végén, a pa rt  fölött terült el, magas kőfal övez-

te, a falon itt-ott k őrózsa tenyészett. Ahogy a csecsem ő  mindenekelőtt a szájával 
akarja megáévá tenni az őt körülvevő  tárgyakat, gyerekként mi is a természet 
parazitái voltunk; szó szerint kóstolgatva ismerkedtünk környezetünkkel: a k ő-
rózsa húsos szirmait kámpicsorodott képpel ropogtattuk. Nehéz felsorolni, hogy 
a kőrózsán kívül mi mindent küldtünk bend őnkbe a természet adományai közül. 
Itt csak a vadon term ő  növényekre gondolok. Zsákutcánk füvében még csak pap-
sajtot csipegettünk, aztán mindennapos lett a sóskázás a töltésoldalon, meg az 
erdei szedrezés. Utóbb a fákat is meghódítottuk; habzsoltuk az akácvirág fürt-
jeit, bezabáltunk vadalmából, -körtébő l, -szilvából, -meggybő l, makkot szopogat-
tunk, olajbogyóból csemegéztünk, és kiszívtuk a szentjánoskenyér nyákos 
nedvét. Amint a temetőfal alatti csalános mély árokban egyszer emberi ko-
ponyára bukkantunk, valahogy senki se ütközött meg a leleten; rendjén valónak 
találtuk, hogy olykor koponya vicsorít a temet ői árok fenekéről. De azért mégis-
csak tűnődve forgattam a néhai ember alkatrészét; ,,... Ez jó régen élhetett, hogy 
nem tartott ki idáig. Lám, valamikor meghaltak az emberek. Szerencsém, hogy 
manapság a tudomány meg a körülvev ő  jóság akár örökélet űvé is tehet..." Az 
elmúlással a feln őtt ember is csak nagyritkán hajlandó szembesülni, én meg 
akkor pláne — a kezemben tartott koponya ellenére is — jobban hittem az ebéd 
utáni madártejben, mint a halálban. 

Amikor estefelé küldtek a partalji jóíz ű  kútra, a félhomály csendjében kezdett 
kísértetiessé válni a sírkert, mellette haladva le nem vettem szemem a kimagasló 
obeliszkek csoportjáról, az egyik mintha imbolygott volna. 

Előfordult, hogy testvéremmel magunk aludtunk a kocsma konyhájának ágyán. 
Ijesztő  volt a süket, sötét terem, ahol máskülönben mozgalmas élet zajlott, néha 
mintha dörömböltek volna az utcai ajtón, a vaksötétben pedig kísértetiesen koc-
cantak össze a biliárdgolyók, és koppant a dákó vége a padlón. Visszatér ő  álmok 
riasztottak fel néha: az utcánk egyik villanykarójára feszített Jézus megsemmi-
sítő  szigorral szegezi rám tekintetét. Ugyanott kapott fel egyszer a forgószél, 
házmagasságig..., azt is talán csak álmodtam. 

A reggelek megnyugtató élénkséggel köszöntöttek be: a jeges b őrkötényéhez 
ölelve becipelte a jégtömböket, és a bádogszekrénybe rakta, apám feltúrt ujjú 
ingben csapra verte a söröshordót, a törzsvendégek menetrendszer űen érkez-
tek és távoztak, a keresked őlegények partiba kezdtek a zöldposztós márvány-
asztalon, anyám bundáskenyeret sütött a citromos tea mellé. 

Változatos és olcsó játékaink voltak. A sántikáláshoz a kocsiúton lelt cserép-
darabbal rajzoltuk meg a szükséges alakzatot, és ugyanazt a cserepet hajítottuk 
a négyzetekbe. A bújócskázáshoz, a fogócskához és az ipiapacshoz semmilyen 
eszközre nem volt szükség. És mennyi mindenre használhattuk a rongylabdát; 
fociztunk vele, kiszorítócskáztunk, kiütőcskét és lukramircist játszottunk. A város-
puskának sár volt az anyaga, amit lepénnyé gyúrtunk, közepén elvékonyítottuk, 
és odacsaptuk a járdához. A kulcsospuskához lyukas kulcs kellett, azt meg 
tömtük gyufa foszforával, a lukba megfelel ő  szöget helyeztünk, és kőhöz ütve 
durrantottunk nagyot. A kacska még mindig egyszer ű  figura: a két végén meg-
hegyezett botocska hegyét luk fölé helyeztük, bottal rásózva a leveg őbe ugrasz-
tottuk, s ha sikerült, röptében még egyszer eltrafáltuk, hogy minél messzebb kös-
sön ki. A pénzdobálásnak az volt acélja, hogy egy bizonyos vonalról ki tudja köze-
lebb pottyantani a magáét a falhoz. Továbbá cowboyoztunk, vessz ővel párba-
joztunk, ostort pattogtattunk, csigát pörgettünk, sárkányt eregettünk, gumipus-
káztunk, parittyáztunk, gombfociztunk, és még ki tudja, mit nem. 

Télen csak ki kellett lépnem a kapun, a sz űk sarkán kezdett lejteni a pa rt, hó-
bundás ördögcérnabozótok között siklott le a szánom. Mesésen lilák voltak 
a hamvas alkonyok, majd kékült, feketült az ég, a hold járásától függ ően, végül 
anyám sült gesztenyével csalt be, ahol pizsamára vetk őzve a középső  szobá 
ban immár a cserépkályha bens őséges melegében kértük anyánkat, hogy éne-
kelje el a megfagyott gyermekr ő l szóló dalt. 

Atyám furfangos korcsmáros hírében állott, akit mint tréfacsinálót T őke tanár úr 
is szerepeltet adomagy ű jteményében. Az egyik móka így esett apám rendezésé 
ben. Barsi Pali, a nagyhangú, rátarti kertész — akinél a fater id ő rő l időre figyel-
mesen érdeklődött; sikerült-e már a fekete rózsa kitermesztése, s akinek szak-
élelmét apám úgy dicsérte, hogy ő  még sötétben is meg tudja különböztetni 
a fingot a rózsa illatától — szóval ez a törzsvendég éppen fityók targyiját vagy 
hosszúlépését szopogatta, amikor testvérem megkérdezte, övé-e a lábainál heve-
rő  százas? „Hogyne" — hajolt le Pali bácsi az értékes bankóért, de az arrébb 
libbent, mire az öreg térdre esve négykézláb kapkodott a pénz után, amely a feke-
te padlón fekete cérna hurkában „rejtelmes" er őktől haladt a konyhaajtó irá-
nyába, melynek fedezékében kell ő  pillanatokban rántottam egyet a szálon. A ker-
tész egészen rejtekhelyemig kúszott, ahol nagy káromkodással tett pontot a kis 
csíny végére. Egy másik eset vándormotívumnak t űnik. Major Ferkó fogadott 
apámmal, hogy a teremben úgy elrejt két tojást, hogy apám nem leli meg őket. 
Feri bácsi jobbnál jobb helyekre dugta a tojásokat, végül Barsi Pali fején a kalap 
alatt hagyta. Ez mindenki szerint jó választás volt. Apám a konyhából kij őve 

a legvalószín űtlenebb helyeken kutatott; a kályhában, a jégszekrényben, a dákó-
polcon, majd ráunva a keresésre miközben elismerte, hogy elvesztette a fogadást, 
s így a társaságnak fizet egy-egy italt, súlyos tenyérrel ránehezedett Pali bácsi 
kalapjára... 

Paraszti őseimnél, a Fenrdik-házban megvetették az ilyen linkséget, nikhaj-
kodást; Az ő  életvitelükben élesen elkülönültek a dolgos hétköznapok az ünnepek 
derűsebb óráitól. Ünneplésre, torra, lakomára akadt azért b őven alkalom: disznó 
vágás estjén, név- és születésnapon, házassági évfordulókon akkora dáridókat  

csaptak, mint lakodalmakon szokás. Összejött a népes rokonság és az ismer ő -
sök széles köre. Cigányzenekarral volt teljes a mulatság, de a vendégek jórésze 
értett valamilyen hangszerhez. Pék sógorom tamburán játszott, Fábri pap és Pa-
nió Dobri borbély hegedült, Berente kéménysepr ő  és Vass Nandi harmonikázott, 
hogy ne is soroljam tovább. Fábri tisztelend ő  úr a helyi m űvelődéstörténet ki-
emelkedő  alakja: a háború után éveken át több tantárgyat tanított a gimnázium-
ban. Másokkal együtt összegy űjtötte és kiadta a környék népdalait. A termékeny 
nótafák egyike volt a mama, Tóth Horti Viktória. A családi gyülekezetek klerikális 
jellegét az cáfolja, hogy az asztaltársaság állandó tagja volt tanító bácsim is, 
a község későbbi párttitkára. 

A mi házunk egyszerre virágzott Major Erzsikéékével: itt hajópadlót kaptak 
a helyiségek, kialakult a két szoba, a konyha, a spájz, a fáskamra. Az utcai szo-
bában szüleink dupla, politúros ágya, éjjeli és ruhás szekrények, konzolos vitrin 
porcelán és kristály csecsebecsékkel, futósz őnyegek... A középső  szobában 
tatáéktól kapott közös ágyon háltunk testvéremmel. Kerek asztal, fatámlás fote-
lek, cserépkályha alkotta a berendezést. Majoréknél ódon, patinás stílbútor volt. 
A hálóban nehéz, faragott, sötét deszkájú ágyak és hasonló szekrények állottak, 
a bútorzaton sok volt a hímzett és csipketerít ő , a falakon a kép, közöttük két velen-
cei: a Doge palota és a Szent Márk tér. Erzsike néni, akárcsak anyám, sokat va-
salt, a fajtolt ing és ágynem ű  párája már önmagában bens őségessé tette a lakot, 
akkor született a tisztaság illata. Erzsike sz őke hajában tartós hullám, frizurája 
á la Karády. Egyik divatos öltözéke a pepita kosztüm, melynek kabátkája széles 
válltömésű . Mindehhez retikül, kalap és mu ff. 

Legelébb mama mondott búcsút a vigasságoknak, a harisnyastoppolásnak, 
a rétestésztagyúrásnak. Aztán a tóparti korcsmárosnak, édesapának mondott 
zord fájrontot az egyre divatosabbá váló roncsoló kór. Nagybátyámtól se „faszol" 
már ki több kölök, miután végső  szelídségben hanyatlott az ágyra, tata pedig utá-
na ment azoknak, akiket kikísért. Pék sógorom egy sz ő lőkaró leszúrásához hajolt 
le, de azt a mozdulatot nem fejezte be. Seregszemlémben a felettem álló kor-
osztály férfiai mind kibuktak már az életb ő l. 

A véletlen úgy hozta, hogy Feri bácsi hirtelen halálakor nekem kellett gondos-
kodni a temetésrő l. Erzsike néni annak idején hamar elvált, megfutamodott a pik-
torok foglalkozásával járó iszákosság el ől. Egy szál leányuk családostól régóta 
Németországban él. A lány megbízott: lomtalanítsam és adjam el a házat. 
A gyerekkori udvarból csak a málnabokrok maradtak meg. A nyári konyha fala 
mállik, penészszag terjeng a kacatoknak eme gy űjtőhelyén. A verandát már nem 
árnyékolja be kék virágú folyondár. Még a fáskamra szemete alól  is  elfeledett, 
dugi, telt pálinkásüveg kerül el ő . Torokszorító a szoba állapota: az ágy kitörött 
lábát néhol tégla pótolja, hiányosak az ágydeszkák is, szakadt huzatú, koszos 
a paplan, gyanús foltok a dunyhán. A tükörasztalka fiókja elt űnt, márványlapja 
megrepedt. A berendezésnek nincs olyan darabja, amit régebbr ől ne ismernék, 
nekem azok a tárgyak többet jelentenek önmaguknál: rám rontanak történeteik-
kel, ahogy élemedetten, kopottan, repedten, szakadtan, elpiszkolódva, csem-
pén elő-előaukkannak hol innen, hol onnan. A meglelt francia púder és más ken-
ceficék illatában akárha rejtett, ósdi szénlemezr ől kezdené kapirgálni a tű  Karády 
nótáit. Elérzékenyülten tartok szemlét a régen látott kedves holmik, motyók ma-
radéka fölött: itt van sokféle üveg- és porcelán edény, váza, festett kerámia, 
egy karlsbadi tortatál, karácsonyfadísz, vattás agyagbárányok, ószagú gúnya 
a szekrényben, béléses súlyos ballonkabát, nyakkend ők, csipkebetétes fehér 
menyecskeingek (ma éppen divatosak!)... 

Kis haza az otthon. Ám az is igaz, hogy napjaink emberének az egész világ 
a hazája, mozoghasson hát benne szabadon, szabadjon emezt elhagyni, de 
lehessen visszatérni bármikor. Mert a sz űkebb haza az ember éltető  közege, 
ahol, ha mégse élhet valaki, legalább meghalni, hamvadni térne meg oda. 
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Kontra Ferenc 

Nagy 
a sátán 
birodalma 
(Nyitány) 

Követ szorongatott a kezében. Miközben beszélt, tekintete a végtelent 
fürkészte; kezének vékony, csontos ujjaival éppen csak megérintette az 
út porát , aztán újra felemelkedett . Most is nagy sokaság vette körül, hoz-
zájuk fordult, és így szólt: 

– Ha valaki követni akar, de nem gyülöli apját, anyját , feleségét, gyer-
mekeit , fivéreit és n ővéreit , sőt még saját magát is, nem lehet a tanítvá-
nyom . A sátán itt leselkedik közöttünk , azokat sajátítja ki el őször ember-
társaink közül , akik eltávolodnak nyájunktól . Aki nem veszi fel a kereszt-
jét, és nem követ , nem lehet a tanítványom . Aki tornyot akar építeni, 
leül előbb , hogy gondosan kiszámítsa az építkezési költségeket: vajon 
futja-e a pénzb ő l, hogy felépítse? Nehogy azután – hogy az alapokat le-
rakta, de befejezni nem tudta – mindenki , aki csak látja , kicsúfolja: „Ez az 
ember építkezésbe fogott, de nem tudta befejezni." 

Letört egy ág az olajfáról, és belekapaszkodott a köntösébe , mintha 
soha nem akarná elengedni . Ahogy elvezették , megállítottak egy cirenei 
embert , Simont , aki éppen a mező ről tartott hazafelé . Hiába szabadko-
zott, a vállára adták a keresztet , hogy vigye a megváltó után : „ Menj utá-
na, a te fajtád!" 

A tömeg megsokszorozódott . Asszonyok jöttek, jajgattak és sírtak 
miatta . A szakállas férti ekkor hozzájuk fordult: 

– Ne engem sirassatok! Simont se sajnáljátok , inkább magatokat gyá-
szoljátok és gyerekeiteket , mert jönnek majd napok , amikor azt fogják 
mondani, hogy boldogok a meddők , akik sohasem szültek , nem szoptat-
tak, és boldogok, akik sohasem temettek. 

Jobb és bal oldalt megannyi lator , útközben bűnös asszonyok vér-
vörösre színezödö kendő iket gyü гögették. Cipeli mindenki a saját kereszt-
jét, mondta végül Varga tisztelendő  úr. Mély csend ült a termen. Észre 
sem vette , hogy gondolatai közben elkalandoztak ; mintha hosszú álom-
ból ocsúdott volna fel. Becsukta a fekete bórkötéses könyvet. A megvá-
laszolatlan kérdések jöv ő  vasárnapra maradtak, a történet a megsárgult 
lapokon folytatódik . Tudta ő  is, hogy mondani kellene valamit felol-
dozásként , hogy könnyebb legyen a teher . Ha érzi valaki a terhet egyál-
talán. 

A járda a végtelenbe kanyarodik , nem látni a ködtől a végét. Utak cso-
móznak , kereszteződnek , anélkül , hogy eligazítaná az embereket valaki. 
A várdaróci templom falai messze fénylenek . Németh Júlia egy kereszt-út 
állomásait járja végig gondolatban . A történet egy fülledt , nyári napon 
kezdődik, 

Res nullius 

amikor leterítették a széles lópokrócot a földre, a diófa lombja alá . Szüleink 
nyomban nekiláttak a munkának , bennünket pedig otthagytak néhány 
kukoricaszárdarabbal , hogy majdcsak eljátszogatunk , nem lesz velünk 
gond. De mire a föld túlsó végére értek, addigra eluntuk magunkat, és 
kiabáltunk , hogy „anyika , mikor megyünk már haza". Hosszú napok vol-
tak. Apika elvezette a lovakat a csordaút végére , a gémeskúthoz . Tiszta 
volt a vize . Amikor a déli nap a legforróbban t űzött , szüleink is ledő ltek 
a kocsi árnyékába , pihentek egy-két órát , aztán dolgoztak tovább. 

Tavasszal a vetés volt az első . Minden harmadik szelevénybe vetették 
a kukoricát . Anyikám sarokkal fúrt lyukakat , abba dobta a magkukoricát. 
Szép , egyenes sorok lettek . Gyorsan kellett haladnia , hogy a lovak utol ne 
érjék , mert akkor apika méregbe gurult , ha meg kellett állítania a lovakat. 
Olyankor nagyokat káromkodott . Emlékszem , ha nagyon mérges volt, 
akkor mindig azt mondta: 

– A Szűzmária Istenit, hát nem tudsz jobban sietni?!  
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Botykai József 1927-ben (az esküvđ i kép részlete) 

Aztán , amikor kapálni kellett , bennünket is befogtak . Szikkadt, kemény 
volt a föld , akár a kó , mert a tavaszi szántásba vetették a magot. A nagy 
gazból sokszor alig tudtuk kiválogatni a csenevész kukoricát. 

Aratáskor kötelet terítettünk . Úgy gondolták , számunkra az lesz a köny-
nyebb munka , azt biztosan el tudjuk végezni. Rákötözték a derekunkra 
a kötelet, és mire elkészültek egy kévével, addigra nekünk le kellett terí-
teni. Két pászta között jólesett egy kis pihen ő . Később a tízeseket segítet-
tük összehordani . A papkéve került a halmok tetejére , ez fogta össze az 
egészet, mert ennek a kötelét a legalsó kévével csomóztuk össze, hogy 
a gyakori, nyári zivatarok szét ne dobálják a búzát . Gyakran megtör 
tént mégis, hogy szétestek a tízesek, ilyenkor egyenként kellett megszá-
rítgatni a kévéket . Hosszabb esőzések után csírázni kezdtek a legalsó 
kalászok . Aratás után lélegzetvételnyi id őnk volt csak , csakhamar el-
jött a hordás ideje. Jól le kellett kötözni a kévéket a rudakkal mestersége 
sen meghosszabbított kocsin , nehogy a döcögéstő l szétcsússzanak. 
Ilyenkor az volt a gyerekek legnagyobb öröme , amikor a csépl őgépet 
átvontatták egyik sz ű rűből a másikba . Feldíszítettük a pöfög ő  masinát, 
mint valami cirkuszoskocsit . Elöl haladt a gőzgép , utána a dob , legvégül 
pedig az elevátor , ami vitte fel a szalmát . Csépléskor annyi ételt-italt 
vittünk ki a géphez , mintha legalábbis lakodalom lett volna . Addigra min-
dig friss kenyér volt. 

Előző  este elnéztem , hogyan készíti el anyika a kovászt . Mérleg nélkül 
is tudta a receptet. Három órakor kelt fel dagasztani , aztán kelni hagyta 
a tésztát . Reggel mi , gyerekek fűtöttük be a kemencét . Egyszer hanyatt 
vágódtam , mert a puszta térdemmel akartam kettétörni a r őzseköteget. 
Gyorsan égett a fasina , hamar felforrósodtak a vályogfalak . Anyika ki-
kotorta a parazsat , és a karó végére kötözött , vizes rongydarabbal ki-
tisztogatta a kemence belsejét . Először a túrós , tojásos lepényeket tette 
be sülni, utána jöttek a kenyerek . Egy kerek falapáttal helyezgette el 
a gondosan összegyúrt, formázott tésztákat, négy-öt fért be a mi kemen-
cénkbe egyszerre. Habár csak egyszer sütöttünk egy héten kenyeret, 
mégis mindig friss volt . Később olyan időszak következett, amikor a pék-
hez vittük sütni a tésztát. Egy cédulát tettünk rá, azon volt a nevünk, hogy 
ne tévesszük össze másokéval. Nagyobb becsülete volt akkoriban még 
a kenyérnek . Nem azzal hizlaltuk a jószágokat. 
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Németh (Botykai) Júlia 

Minden tavasszal lehajtottuk a disznókat a kopácsi rétre, őszig ott is 
maradtak. Hetente egyszer mentünk le etetni, vittünk kukoricát. Megvolt 
az állandó helyük, nem kóboroltak el messzire. Megszokták, hogy mindig 
ugyanannál a fúzfánál kapnak enni. Csak kiáltanunk kellett, hogy „Siska, 
neeee!" — mert így hívtuk a göbét —, és máris röfögve szaladt el ő  a bokrok 
közül a malacaival együtt. Becézgettük őket, aztán meg úgy kellett el-
szöknünk elő lük, mert eljöttek volna haza utánunk. 

Emlékszem, amikor jött az árvíz, majdnem ottvesztek. Alig tudtuk ki-
úsztatni a malacokat, férfiakat kellett hívnom a faluból, hogy segítsenek 
(mert apikám akkor már nem élt). El őször nekem kellett átgazolnom a ví-
zen, mert csak én tudtam, hogy hol tanyaznak a jószágaink. Abban az 
évben a tehén is lent volt a kisborjával. Nyugodtan legelésztek egy apró, 
szigetnyi tisztáson. Sokat kínlódtunk, míg sikerült őket kimentenünk a víz 
fogságából. 

Úgy éreztem akkor, hogy nyűg a nyakunkon az állattartás, éppen elég 
lett volna a nehéz mezei munka... Vacsora sem várt bennünket, mire 
fáradtan hazavánszorogtunk a földekr ől. Előbb a sivalkodó jószágokat 
kellett ellátni. Arról nem is beszélve, hogy els ősorban miattuk kellett siet-
nünk haza. Mire jött a kanász, meg hajtott a csordás, addigra feltétlenül 
otthon kellett lennünk, mert ha véletlenül elkéstünk, akkor a disznók a 
kertnek, a tehenek pedig a fájzásnak mentek. Sötétedésig össze sem 
tudtuk szedni őket. Egyszer a tehenünket egész éjszaka kerestük, hiába 
szólítgattuk az erd őszélen, nem találtuk a legel őn sem. Kétségbeestünk. _ 
Reggelig úgy belegelt a túlsó faluvégen, hogy egészen felpuffadt: attól 
féltünk, bele fog dögleni. 

Akkoriban még a vízszélen laktunk. Vert falú, hosszú, nádas házunk 
volt, a kút meg lent állt a ház el őtt. Csigán kellett felhúzni rajta a vödröt. 
Az udvar éppen rossz irányba lejtett, így naponta húsz vödör vizet kellett' 
felfelé cipelni. Nyáron még hagyján, de télen el őfordult, hogy seggen 

csúsztam vissza vödrökkel a kezemben. De vigyáztam, nehogy rám 
ömöljön a víz. Nevettem a saját ügyetlenségemen. Feltápászkodtam, 
és itattam tovább. Ha eljött a kinti munkák ideje, reggelente késön indul-
hattunk munkába, mert el őbb meg kellett etetni és itatni a jószágokat. 
Mindent magunk csináltunk, napszámosra sohasem futotta, hiszen ma-
gunkat is alig tudtuk fenntartani. 

És nem volt elég a sok kínlódás jószággal, földdel, hanem jött egyik 

csapás még a másik után: egyszer apika betegedett meg, másszor meg 
anyika, végül pedig az öcsém. Hol az egyikük, hol pedig a másikuk nélkül 
kellett folytatni a munkát. Apika kétszer volt olyan beteg, hogy az orvos 
összevonta bozontos szemöldökét, és csak csóválta a fejét vészjóslóan. 
Egyszer apika még a hivőket is elhívatta az ágyához énekelni. A harmin-
cas évek elején történt, még egészen kicsik voltunk. Én a lábánál ültem az 
ágyon, az öcsém, József pedig a fejénél gubbasztott. Egyikünkt ő l a má 
sikunkig vándorolt a tekintete. Azt hajtogatta: 

— Csak ezt a két kicsit sajnálom itthagyni! 
Akkor megfogadta, ha meggyógyul, az els ő  útja a gyülekezetbe vezet. 

Sokáig nyomta az ágyat. Nagyon lefogyott. Lassan meggyógyult, de 
a gyülekezetház kapuját soha nem lépte át. Hunyorgott egy darabig 
földbe gyökerezett lábbal, mintha megbénította volna a látvány: az udvart 
szegélyező  zöld, a virágok tarka foltjai, az örömében csaholó kutya. Las-
sú léptekkel haladt az istállóig. Azt hittem, az er ős napfénytő l fényesek 
a szemei. Bement az istállóba, és a lovak nyakába borult. 

Nem sokkal később anyikám betegedett meg, akkor jöttek igazán ne-
héz napok. Egy asszony mégis könnyebben elláthatott egy beteget, mint 
egy férfi. Juci ángyunkat kellett elhívni ápolónak. Eljött a doktor, hogy 
megvizsgálja, s megállapította, hogy anyikának fejtífusza van. Vörös-
keresztes táblát ragasztott a ház oldalára azzal a felirattal, hogy „Ebben 
a hazban ragályos beteg van. Idegennek tilos bemenni!" Bizony, azután 
hónapokig nem is jött be hozzánk senki. Elkerülték messze a házunk tá-
ját. Sokára gyógyult meg anyika, közben mind elhullott a haja. Alighogy 
talpra tudott állni, fogta a kapát, mert nagyon kellett a pénz. 

Amikor összejött egy föld ára, megvették mindjárt.  El  kellett tartani 
a családot, ezért meg kellett ragadni minden kínálkozó jövedelemforrást. 
Még a szigeten is volt egy darab bérelt földünk. Nagyon hosszú, kanyar-
gós út vezetett odáig. A szénát pedig a réten gy űjtöttük. Hátul, a széna-
padláson apika szakadatlanul dolgozott. Mi is segítettünk neki. Odafent 
elszedtük a szénát, és tömtük még feljebb, egészen a legfels ő  sarokig, 
hogy minél több elférjen. Közben patakokban csorgott le rólunk a verejték. 
Ha visszagondolok, mennyi küszködés.volt az állatok takarmányával... 

Megtörtént, hogy hazafelé jövet leesett a sing a kerékr ől. Apika levágott 
egy faágat, és csúsztatót csinált. Sajnálta a lovakat, azok voltak a minde-
ne. Kivette a meghibásodott kereket, és a helyére er ősítette a farudat. 
Alig bírták húzni szegény lovak a szénásszekeret a negyedik kerék nél-
kül. 

Úgy nőttünk fel, mint egy kóró az árokparton, állandóan az elemekkel 
küzdve. Anyikám mindenáron ki akarta taníttatni az öcsémet, mert kis 
korától kezdve gyenge legényke volt, gyakran betegeskedett. Arra gon-
dolt, hogy később sem bírná a nehéz paraszti munkát. Apikám eleinte 
nagyon ellenezte, aztán mégis beletör ődött, „hadd tanuljon akkor az 
a gyerek". Három évet befejezett Szabadkán, akkor tüd őbajt kapott, és 
visszajött Baranyába. Amikor betegen hazahoztuk Józsefet, apika rögtön 
azt mondta, hogy az anyjának köszönheti most a bajt, az akart urat nevel-
ni belő le, és aztán ez lett a vége... 

A háború rémálmait legszívesebben elfelejteném: lövöldözés, nélkü-
lözés, állandó bizonytalanság. Rettegésben teltek a napok egymás után. 
A szemem láttára robbant fel egy repül ő . Ha bombáztak, hol az egyik, hol 
a másik pincébe bújtunk. Nem is szeretek beszélni err ő l az időszakról. 
Volt úgy, hogy egy szalmakazalban húzódtunk meg, mert a pincét sem 
találtuk biztonságosnak. Attól féltem, hogy meg fogok süketülni a folyto-
nos robbanásoktól meg lövöldözésekt ő l. Egyszer Sellyére vittek, amikor 
megbetegedtem, a szomszéd faluba, ahol egy katonaorvos adott gyógy-
szereket. A legkegyetlenebb évek azonban a háború után következtek. 
Ott feküdt betegen az öcsém, azt sem tudtuk, remélhetjük-e gyógyulását. 

Nélkülözésben éltünk. Ritkán került rendes étel az asztalra. Közös volt 
a munka; a termésbő l meg jószágból viszont nekünk kevesebb jutott, mint 
a többieknek, akik ravaszabbak voltak. Apika sehogy sem tudta elviselni 
ezt a megaláztatást. Megszokta, hogy a maga ura és a saját gazdája le-
gyen. Nem szerette azt sem, ha mások parancsolják meg neki, hogy mit 
dolgozzon. A lovait is sajnálta. 

— Nem leszek senkinek a. jószága. Senki sem sajátíthat ki sem engem, 
sem az állataimat meg a földemet. 

Nálunk, Várdarócon akkoriban építették a falu központjában a kultúr-
otthont. A férfiak a laskói erd őbő l hordták hozzá a szerfát. Egy alkalommal 
esett az eső , és apika nagyon átfázott. Hazajött, leült a kisszékre, csak 
hallgatott, egészen magába roskadt. Gubbasztott, mormolgatta maga elé, 
hogy „nem jó lesz ez". Aztán fogta magát, és kiment az udvarra; sokáig 
rakodott, piszmogott a kocsin, mintha maga sem tudta volna, hogy mit 
keres. Segítettem neki kifogni a lovakat. Amikor kijöttem az istállóból, lát-
tam, hogy még mindig rendezkedik, éppen az abrakos tarisznya volt a ke-
zében. Mintha elő lem dugdosott volna valamit. 

Hajtott a kíváncsiság, másnap reggel megnéztem, egy egészen úi 
istráng volt összetekerve a tarisznyában. 

Másnap este hiába vártuk a vacsorával. Ültünk az asztalnál, aztán el-
kezdtünk enni csendben. Utána szótlanul járkáltunk a szobában. Reggel 
sem jött haza. Anyikámmal azt sem tudtuk, kihez szaladjunk segítsé-
gért. Egy hétig keresték mindenfelé a zadrugások. Bejárták a laskói és 
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a várdaróci határt lóháton , de nem akadtak a nyomára . Mi ketten pedig 
a sző lőket néztük végig anyikámmal . Pislogó viharlámpánkkal benéz-
tünk a nádas kunyhókba . Rettegve vártam , hogy talán az imbolygó 
lámpafényben megpillantom valahol . Azokon az éjjeleken arra riadtam 
fel legmélyebb álmomból, hogy békopog az ablakon . Tisztán hallottam 
a hangját: 

—Megjöttem, nyissál kaput! 
Leugrottam az ágyról , kirohantam az éjszakába , ahol nem volt senki. 

Körülvettek a fák és a házak fekete óriásai . Sehol egy lélek . Valami rág-
csálók moccantak a mogyoróbokorban . Félelmemben összekoccantak 
a fogaim . Ugyanez ismétlődött meg másnap , harmadnap... 

Amikor egyedül vagyok , gyakran lejátszódik előttem újra az a bor 
zasztó jelenet . Akkor dőlt össze körülöttem a világ , amikor apika egy-
hetes holttestét behozta a kocsi az udvarunkba . Hosszas keresés után 
végül a laskói e гdбben találtak rá, az új istrángra akasztotta fel magát. 
Ha гб  gondolok , a fülembe cseng egy halottas ének ... a falubeliek han-
gos zokogása . Azt hiszem , bennünket is sirattak . Akkor tizennyolc éves 
volt az öcsém, mindenki tudta, hogy súlyos tüd őbeteg. Ki sem jöhetett 
a koporsóhoz . Azok a hangok sokszor visszacsengnek , akkor is, ha nem 
akarom . Apikámat Botykai Józsefnek hívták... 

(Bölcsбdal) 

Mintha megint elindulna kongó , repedt hangján a vészharang. Mária 
mosolya újra megrebben a tépett szélü képen . Két sarkán rozsdás rajz-
szögek . Az égrő l alágördülő  nap fonnyadt sugarai lefolynak a felh đkbe 
markoló, kiszáradt kajszifák гól , végigsimogatják az agyonmosott padló-
deszkát, átkúsznak a hombár széles kulcslyukán . Két fal áll csak emlé-
keztetőül , dacolva az elemekkel , titkait nyitját immár senki sem fejtheti 
meg, elment a kulcsár , népes családja szétrepült , akár a költözđ  mada-
rak, akik visszatérve nem lelik gazdátlan fészküket. 

Kirajzolódnak a családi fészek alapjai : a konyha négyzet alakú , gazzal 
benđtt parcellája , a tisztaszoba virító repcetáblája és a kamra döngölt 
földje. Térképdarabok egy széthullott család életéb ő l. Szél nyikorgatja 
az egyetlen épségben maradt ajtót, szemei üvegtelenül, üresen néz-
nek a fakuló égre . A megfeketedett szárfa rozsdás sarokvasán vonaglik 
az ajtó, akár egy vadnyugati filmben, egy elhagyott fatákolmány-város 
filmgyári barikádjain végigpásztáz a szél... 

Mély lélegzetet vesz , aztán lejjebb süllyed a felszálkásodott gerenda. 
A csonkán maradt ház olyan, akár egy torzszülött : előbuknak a bor-

dái, a váz örökre torz maradt . Már csak гészlete!bál sejlik elő , milyen le-
hetett egykor. A vakolat mögül el őtűnik egy kedves virágmotívum. 
Könnyű  kezek rajzai , virágok sárga szirmai. A bölcsőt , melyben öt gyerek 
ringott egymás után , felaprították . A távoli fasor mögött mára hold lopako-
dik, s te még itt jársz a romok közt. 

Mintha egy régi történet kezd đ~ine újra, amikor a fekete , éjszakai szél 
felkap egy elfeledettnek hitt tájat . Úi életre kelnek a régen meggy ű rődött 
emlékek az elmúlt idő  torzító tükrében. Amikor még lehetett sárga virá-
got találni a frissen kapált kert végében , amikor lehetett indiánosdit 
játszani a bókrok között , akkor volt a leghosszabb a mézszagú nyár; 
A csodatevő  napsugarak megváltoztatták az arányokat , hadihajót épí-
tettél papírdobozból , hogy aztán a kis patak elkaphassa , kígyózva rohan-
jon vele egészen a faluig . Nem látni már , olyan messze van, olyan 
távol ;  mint az újraálmodott gyermekkor . Szavakkal hiába mondod, 
mennyi az a messze , az élet és halál között feszül a legnagyobb távolság. 
Elfolyt a patak , a szemhatáron túl felkelt a hold , csobban a víz, de a 
kútnál senki sincs már . Indulj haza , vár a varázsdoboz. 

Sub specie aeternitatis 

Amikor anyám öccse višszajött az Uradalomba , az első  dolga volt, hogy 
bemutassa a tudományát. Napokig fúrt -faragott a padláson , hogy mindent 
előkészítsen. Rá akart beszélni, legyek én a segédje, az, aki ott áll a b ű-
vész mellett , és fogja a kalapját , a nyulat , aki adogatja a poharakat és akit 
kettéfürészel. A segédnek — ugye — szemrevalónak kell lennie. Tizenhat 
éves voltam akkor és szégyenlбs , semmi kedvem nem volt ahhoz, hogy 
rózsaszínű  selyembugyiban mutogassam magam . Mert hát a buda-
pesti nagycirkuszban akkor így öltöztek azok a kisasszonyok. 

Hasonló cirkuszt akart szervezni , mint amilyet odafent látott . Eleinte 
csak keveset , később mind nagyobb közönséget toborzott magának. Az 
egyszerűbb, sokszor látott trükköket élcel ődve fogadta a közönség. Sehogy 
sem akarták komolyan venni a kulcsár fiát , akit gyerekkora бta is-
mertek . Méghogy cirkusz a kastély udvarában ! Akkor esett csak le az 
álluk, amikor önként jelentkezőket kért a következ đ  műsorszámhoz, majd 
bejelentette, hogy a hipnotizáláshoz teljes csendre lesz szüksége. 
Úgysem fog sikerülni , mondogatták rosszindulatúan az alkalmi közön-
ség soraiban . De aztán , amikor Tatai Jani szökdécselni kezdett, mint 
a béka , Emmus néni pedig hastáncosnőnek képzelte magát , kitört a 
hahota . Igazi varázslat volt, ami elb űvölte a nézőket. 

Nagy Mihály 1925-ben 

Attól a naptól kezdve egy kicsit tartani kezdtek t ő le az emberek. 
A család mélyen vallásos volt . Katolikus apja azt mondogatta , hogy ez 
az ördög tudománya , azzal cimborál . Istenkáromlással vádolta legked-
vesebb, legkisebb fiát. 

Egyik este, amikor szokás szerint összejöttek a kastély el őtt, a hipnó-
zis tudományáról beszélt . A lányok úgy tekintettek гб , mint valami 
mesebeli, csodás képesség ű  hercegre. Különösen Ho гdósi Ilonka; a ro-
konszenv kölcsönös volt. Azt beszélték, hogy összeházasodnak. Misi 
arról beszélt , hogy ezzel a tudománnyal a fájdalmat is meg lehet szün-
tetni. Ezt be is akarta bizonyítani , mégpedig úgy , hogy szülés előtt meg-
hipnotizálja a nővérét . Margit akkor várta a második gyerekét . Misi azt 
mondta , ha majd rájönnek a fájások , elaltatja ; követni fogja az utasítá-
sokat , és utána semmire sem fog emlékezni , nem érez fájdalmat. 
Hipnózissal mindent el lehet érni, meg is halaszthatja az embert. Utána 
feltámasztani viszont már nem lehetne . Elmesélte , hogy azt is ugyan-
úgy kell csinálni , ugyanazzal a módszerrel , mint amit hallottunk és lát-
tunk. Csak akkor azt sugallja, szuggerálja az illet őnek, hogy most na-
gyon beteg, fáj minden tagja, gyengül, egyre gyengébb, magatehetet-
len, összeroskad , többé nem tud lábra állni , elcsigázottan fekszik a föl-
dön, már a tagjait sem tudja mozdítani , lassan elfolyik a vére , ekkor vizet 
fröcsköl a testére , hogy úgy érezze , valóban a saját vérének tócsá] б-
ban fekszik , lélegzése lassul , egyre lassabb, kihagy a szívverése, nem 
érez fájdalmat , egyszerűen csak elmúlik , megáll a szíve , lassan emelked-
ni kezd , elhagyja a testét , tovább emelkedik , egészen kicsi pont marad a 
teste odalent, egy végtelen hosszú csövön át repül egy távoli fényes 
pont felé. 

Egészen a hatása alá kerültünk. Csendben voltunk, egy ideig egyikünk 
se mert megszólalni . Szótlanságunk döbbent csendjét csak fokozta 
a békák felегбsбdö hangja. 

És megígérte, hogy ezt senkivel sem fogja megcsinálni, még az ellen-
ségével sem . Csak azt akarta elmondani , hogy ez fegyver a kezében. 
De a hipnózissal ő  csak szórakoztatni és gyógyítani akar . Mégis volt 
abban igazságszolgáltatási szándék , ahogyan később az alanyokat 
megválogatta : számára ellenszenves , élősdi embereket kért fel a közön-
ség soraiból , aztán olyasmiket csináltatott velük , ami nevetségessé tette 
őket. Volt, aki nagyon megharagudott гб  ezért, és fenyegetőzött. 

Persze az igazi célja egészen más volt , nem az igazságszolgáltatás. 
o cirkuszt akart szervezni, betanítani másokat is különféle mutatványok-
ra, trükkökre . Az igazi attrakciót , a hipnózist azonban senkire sem akarta 
átruházni. Annyira azért nem bízott meg senkiben. 

Misit szakmát tanulni küldte az apja Budapestre. Nem volt idegen szá-
mára a nagyváros , hiszen a család jó néhány tagja ott élt . Négy évig ta-
nulta a kovácsmesterséget , ami nemcsak a lópatkolásból és a kerék-
vasalásból állt, hanem értett az autókhoz , cséplőgépekhez is. Sokan 
féltékenyek voltak гб  emiatt. 

O patkolta a parádés lovakat. Engelmannak nagy , fekete Benz auto-
mobilja volt , fel akarta fogadni sof őrnek . Csakhogy akkor — 1928-ban — 
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valaki más volt a sofőr. Féltette az állását. Igyekezett befeketíteni 
Misit az uraságnál. Ez azonban nem sikerült neki. Csak egyetlen megol-
dás kínálkozott a számára... a gyilkosság. Ügyesen csinálta. Mindenki 
tudta, hogy ezt с  k ő  tehette, mégsem tudták vagy nem akarták гá 
bizonyítani. 

(Elmondta Bakos Verona) 

Ugyan mi értelme van felbolygatni azokat a dolgokat annyi id ő  után? 
Már mindenki elfelejtette, és talán nem is élnek már azok, akik az ügyr ő l 
többet tudnának mondani. A fiatalabbak talán azt sem tudják, hogy volt 
egy uradalom Kavilló mellett. Az Engelmann-kastélyt felújították, ott 
árválkodik magában, az egykori uradalom határait csak sejteni lehet. 

Tizenhat éves lehettem, amikor Nagy Misi végleg hazajött Budapest-
ről. Korábban is ismertük egymást. A mi családunk a szemben lev ő  ház-
ban lakott. Olyan ügyesen patkolta a lovakat, hogy még Manó bácsi, az 
Uradalom öreg kovácsa is ámuldozva nézte, milyen gyorsan dolgozik ez a 
Miska gyerek. A tanult szakmája azonban nemigen érdekelte. Szíve-
sebben bütykölt az uraság autóján. Akkoriban még tátott szájjal bá-
multak, ha elporzott egy nagy, fekete limuzin. A m űhelyben, ahol inas-
kodott, nemcsak a kovácsmesterséget tanulta ki, hanem meghibásodott 
gépeket is javítottak. A mesterének az öccse illuzionista volt a budapesti 
Königben. Eleinte csak segédkezett esténként, aztán már a számaiba is 
bevette. Itthon aztán eldicsekedett, hogy külföldi cirkuszok m űsoraiban is 
felléptek. Mesélt Budapest éjszakai életér ő l, az örömlányokról... Itthon 
pedig Hordósi Ilonkának tette a szépet. De nekem egyszer elmondta, 
hogy mégsem akarja elvenni feleségül, mert neki más tervei vannak. 
Nem akar leragadni ebben a porfészekben. Igazi, nagy cirkuszt akart. 
Fokozatosan kibővíteni vadállatokkal, karavánkocsikkal, nagy sátor 
ral. 

Hárman tettük fel a lovaskocsira a varázsládát, akárha súlyos kövekkel 
lett volna megrakva. A legtöbb eszközt maga készítette el. Nagyon is 
földi eszközökkel akarta megragadni az örökkévalóságot. Annak je-
gyében készültek a kellékek: deszkákból szögelte össze a színpadi mu-
tatványhoz szükséges szekrényt, tükörlapokat vágott bele, kívülr ő l kály-
hacsőfestékkel festette ezüstösre, az oldalán nevének kezd őbetű i álltak: 
N. M. Cifrázott, sárga virágos bet űk voltak. Eleinte harmadmagammal 
verbuváltam a közönséget, mint valami nepper, aztán jött a nép magától 
is a műsor hírére. A hipnózis vonzotta igazán az embereket, ez a mutat-
vány volt az igazi kapocs az örökkévalósággal. Akkoriban komolyan 
hitték, hogy ezzel átléphet valaki a sátán birodalmába, és olyankor a 
sátán akarata uralkodik az emberen. 

Az autó volt a másik szenvedélye. Az uraság megígérte, hogy ősztő l ő  
fogja hajtani az autót, a család sof őrje lesz. Csakhogy akkor már volt egy 
sofőr alkalmazásban, éppen Nagy Mihályék szomszédságában lakott 
a feleségével. Persze féltette az állását, és ezért utálta Miskát. Miska 
pedig azt tervezte, hogy beszerel egy propellert a sof őr vécéjébe, és ak-
kor fogja bekapcsolni, amikor bent ül. Nem lepett volna meg, ha valóban 
megcsinálja, mert már korábban is szerkesztett mindenféle ördöngös 
gépszerkezetéket. 

Aratáshoz készültünk, korán beért abban az évben a gabona. A nap, 
akár a tűz, perzselte a földeket. Annyira leapadtak a pusztán a kutak vi-
zei, hogy alig tudtuk megitatni a lovainkat. 

Vasárnap nagy bálat rendeztek a faluban. Tüskerózsával díszítették a 
termet. Miska is ott volt. Hajnaltájban kísérte haza Ilonkát. Másnap dél-
után pedig már halott volt. 

Olyan váratlanul ért bennünket a hír, egyszer űén lehetetlen volt elhinni, 
hogy valaki önkezével vessen véget az életének, amikor semmi oka 
rá. Legalábbis mi nem tudtunk ilyen okról. Mindene megvolt, nem voltak 
megélhetési gondjai, hiszen az apja volt az els ő  ember az Uradalomban. 

Miska előző  este velúnk énekelt. Jókedvű  volt, mint mindig. Nem is it-
tunk sokat. Ma sem tudom elhinni, hogy aztán másnap csak úgy felsé-
tált volna a padlásra, hogy felkösse magát a gerendára. Miért tette 
volna? Volt néhány olyan körülmény, ami felettébb gyanússá tette az ese-
tet. Nem találtak búcsúlevelet, ami azért is volt furcsa, mert amíg Pesten 
élt, hetente írt haza levelet. De ami még ennél is szokatlanabb volt: be-
tömték a száját zsebkend ővel, hogy ne kiabálhasson. 

Tágas padlásuk volt, ott tartotta a b űvészkedéshez szükséges eszkö-
zeit meg az illuzionista könyveit. Fent háborítatlanul gyakorolhatott, attól 
sem kellett tartania, hogy bárki megzavarja, egyedül volt éppen a ház-
ban. Jól tudta ezt, aki fellopakodott akkor, hogy fondorlatos módon 
meggyilkolja. Mindent úgy réndezett el, mintha öngyilkosság történt volna. 

Az apját hibáztatom, hogy nem nyomoztatta ki az igazságot. Azt mond-
ta a temetésen, hogy neki úgyis mindegy már, ha az Úr úgy akarta, hogy 
elveszítse legkedvesebb gyermekét. Feltámasztani többé úgysem lehet. 
Talán éppen az Úr büntetése volt ez, mert az ördöggel cimborált. 
Aki az igaz hitről letér, a sátán birodalmába téved. 

(Elmondta Szabó András) 

A házunk olyan lett, mint egy barlangos útveszt ő . Ahogy nőtt a család, 
gyarapodott az Uradalom is, mindig hozzáépített apánk a házhoz. Öten 
voltunk testvérek, Misi volt a legfiatalabb. Apánk talán őt szerette legjob-
ban, ugyanúgy hívták, mint őt. Budapestre küldte iskolába, hogy valami 
jó szakmát, és majdan valami jobb megélhetést biztosítson a fiának. 
Jól haladt a tanulásban. Apánknak nem tetszett, hogy illuzionista dolgok-
kal kezdett el foglalkozni. „Az a sátán tudománya, azon igyekszik, hogy 
minél több lelket magához hódítson — szokta akkoriban mondogatni —, 
nagy a sátánnak a birodalma!" Vallásos szellemben nevelkedett az 
egész család, csak Misi lógott ki a sorból. Még gyerekkorában sem szíve-
sen ment a templomba. 

Végül — azt hiszem — a nagyváros rontotta el, nagyratör ő  lett, fent élé-
gedett meg azzal, ami itthon várta, pedig az Uradalomban megbecsülték 
volna a munkáját. Valójában minden kevés volt neki. Hogy éppen egy so-
főri állásra áhítozott volna? Nem hiszem. Az örökkévalóság ábrándjai 
kergették a kötélhez. Igen, úgy emlékszem, hogy 1928-ban történt. 

Gyakran előfordult, hogy felmásztam a padlásra megnézni, miben mes-
terkedik újabban Misi. Előfordult, hogy hosszan elbeszélgettünk ott 
fent. Persze inkább ő  mesélt, az olvasmányairól. Az volt az ő  birodalma 
odafönn, polcokkal, szekrényekkel. Akkor a kertb ől jöttem meg, a kosa-
rakat á szín alá vittem. Aztán felmentem. Iszonyatos látvány volt. Fellár-
máztam az egész Uradalmat. Autóval mentek a kavillói orvosért, aki aztán 
pontos vizsgálatot végzett, jelentést írt. Megállapította, hogy önkezével 
vetett véget az életének. Hittünk neki. Semmi okunk nem volt, hogy kétel-
kedjünk a megállapításában, mert komoly szaktekintélynek számított 
a vidéken, akkoriban a hatóságok ilyen esetekben az ő  véleményét 
kérték. 

Persze akkor bennünk is nyomban felvet ődött a gyilkosság gyanúja. 
Talán mindenki hajlamos arra, hogy a rejtélyes dolgok mögött más igaz-
ságokat sejtsen. Ugyanakkor nehéz lett volna elképzelni, hogy valaki 
csak úgy elbánjon vele. Erős fizikumú volt, lovakat patkolt, zsákokat 
emelgetett. Ahhoz több ember kellett volna, hogy lefogják. Dulakodás-
nak pedig semmi nyomát nem találtuk a padláson. Az sem volt igaz — mert 
utána azt pletykálták —, hogy leütötték. Annak is nyoma maradt volna. 
És akkor meg minek tömték volna a zsebkend őjét a szájába? Aki hi-
degvér гel végigcsinál egy ilyen szörny űséget, hogy megöl egy embert, az 
aligha hagyna hátra olyan árulkodó jelet, mint a zsebkend ő . Elgon-
dolkodtatta az egész családot, hogy miért tömhette a saját zsebkend őjét 
a szájába. Meglehet, hogy anyánk járt a legközelebb az igazsághoz, 
aki akkor a néphittel érvelt: aki így végzi be sorsát, annak kilóg a nyelve. 
Nyilván volt ennek a feltételezésnek némi alapja is, és Misi talán ennek 
tudatában cselekedett így. Borzasztó err ől beszélnem, de nekem akkor 
az volt a meggyőződésem, hogy azért tömte be a száját, mert így akarta 
elfojtani a saját hangját. Hogy ne kiálthasson. Hogy ne hallja senki 
meg... 

Később, ha az asztalnál felvet ődött a téma, nyomban megszakadtak a 
beszélgetések. Mély, súlyos csend telepedett a szobára. Lassan mind 
eltűntek a házból azok a tárgyak, melyek Misire emlékeztettek. Sokáig 
olyan volt ez, mint egy seb, amely újra felszakad. Több tényez ő  játszha-
tott közre abban, hogy, felakasztotta magát. Nem tudtunk egyetlen, 
konkrét kiváltó okot megnevezni, csak találgattunk. A történteket azóta 
sem sikerült magamban tisztáznom, mármint értelmes, egyértelm ű  
magyarázatot adni egy értelmetlen tettre. ❑ 

(Elmondta Faludiné Nagy Margit) 
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Ki  гё kg уг t б  
István  

Társadalmi  
hátrányok és  
a valóság  

A  szocializmus  ideolbgiaja, di  gyakorlata  is  hosszú ideig hordozta azt  
a  felismerést vagy inkább bizakodást, hogy  a  társadalmi egyenlőtlen-
ségek  szurttelenul csokkenni  fognak.  A  bizakodás és reménykedés fino-
mabb változatai Persze más felvetéseket  is  tartalmaztak. Mivel az egyen-
lőtlenségek termelődésének  megszintek a  hagyományos gazdasági 
alapjai, igy joggal lehetett várni az egyenl őbb társadalmi viszonyok ki-

alakulását. Még  a  hatvanas években  is  úgy tűnt, hogy  a  felgyorsult társa-
dalmi mobil/tđs megszunteti  vagy legalábbis mérsékli az egyének és  
a  családok korábban egész életre szóló,  rbgzitett pozicibit,  s létrehozza  
a  hátrányok nélküli társadalmi mozgásfolyamatokat. Csakhogy  a gaz-

daságban előre nem tervezhető  változások és megtorpanások  -  melyek  
éppannyira voltak szükségszer Gek, mint  külső leg motiváltak  - jelent-
sen keresztülhúzták ama reménykedést, mely  a  társadalmi hátrányok  
megszűnését feltételezte.  Az  új egyenlőtlenségek egész rendszere jött  
létre,  s  ez éppúgy  dsszefuggbtt a  társadalmi munkamegosztásban elfog-
lalt hellyel,  mint a  települési kü lönbségekkel, vagy épp az eltérő  iskolai  
végzettséggel.'  Az  egyenlőtlenségek feltételezett csökkenése vagy jelen -
téktelenné váIása helyett inkább újratermelődésük és kumulálódásuk  kb-
vetkezett  be. A  nyolcvanas évekre jelent ős társadalmi csoportok  keriltek 
hátrányos helyzetbe,  s  az Oly hosszúideig tabuként kezelt szegénység  is  
egyre inkább érzékelhet őbbé vált. S amilyen mértékben  - jelentós társa-
dalmi csoportok sžámára - nehezebbé vált  a  megélhetés, olyan mérték-
ben fordult  a  társadalompolitika figyelme  a  kiváltó okokra. Ebben persze  
előkészítő  szerepet játszottak  a  társadalomtudomány különböző  disz-
ciplinái ugyanúgy,  mint  az ún. tényirodalom, s ezen be lü l  is a  szociográfia.  
Legalábbis  elkerOlhetetlennek  tűnt  - akár még  a  központi akaratérvé-
nyesítés szempontjából  is - a  kritikus szembenézés  a  valóság kihí  
vásával.  

A  társadalmi hátrányok újratermel ődését persze igen nehéz l eegy-
szerűsítő  képletek alapján megragadni. Semmiképp sem elegend ő  egy 
vagy két okot megnevezni (lett légyen az akár  a  múlt továbbélésével ősz  

Épp az MSZMP  KB  Társadalomtudományi Intézete által folytatott vizsgalat ku-
tatói bizonyították  be,  hogy társadalmunk munkamegosztási гёtеgzбdёѕе  el -
szak íthatatlan kapcsolatban  van  az anyagi, esélyekbeli és kulturális egyenl ő t-
lenségekkel csakúgy,  mint a  munka tartalmában és  a  hatalom gyakorlásában 
megnyilvánuló különbségekkel.  Ha  például azt  a  tényt vesszük figyelembe, hogy 
az „értelmiségivé válásra az értelmiségi apák gyermekeinek az egyéb szellemi 
dolgozó apák gyermekeinél 2,2-szer,  a  szakmunkások gyermekeinél 5,7-szer  a  
betanított munkások gyermekeinél 10-szer,  a  segédmunkások gyermekeinél 
18,7-szer nagyobb esélyük  van",  akkor az egyenlđtlenségek folytonos újraterme-
lődését aligha lehet kétségbevonni. Vö. Kolosi Tamás - Papp Zsolt - Gombár 
Csaba - Pál László - Bara ЈѓПіѕ : Réteghelyzet - rétegtudat. Bp.,  1980.  Kossuth 
Könyvkiadó,  65. 0.,  ill. lásd még Róbert Péter: Származás és mobilitás, Bó.  1986.  
MSZMP  KB.  Társadalomtudományi Intézet,  43. 0.  skk. 

szefüggő , akár  a  társadalmi elmaradottsággól vagy megkésettséggel  
együttjáró ik), hanem meg kell kísérelni  a  kiváltó tényezők egész lánco-
latát feltárni. Még  ha  például az elszegényedést sokan egyéni okokban  
látják  is - mint a tOlzott  alkoholfogyasztás,  a  munkátlan életmód vagy  a 
pazarlás  -‚  ebben igen fontos szerepet játszanak  a  társadalmi értékrend-
szerek azok az  - ideológiailag  is szinezett -  sajátosságai, amelyek szerint  
a  személyes boldogulás és jólét főképp  a  szorgalmon,  a  megfelelő  maga-
tartáson múlik,  s  igy  a  szegénység végső  soron rendhagyó jelenség. 
Ezeknek az értékmozzanatoknak az érvényesülését  егбѕі thеti a  szegény-
ség fogalmának  kedvezdtlen konnotáclós ta,lalma is,  hiszen gyakran tár-
sulnak hozzá olyan  kifejezisek, mint a  nélkülözés, az éhezés és  a  nyo-
mor. S az sem ritka, hogy  Ippen a  deviáns magatartással kapcsolják  
Ossze.  Ugyanakkor ideológiatörténeti elemzésekb ő l ismert, hogy az  osz-
tбlуеgуеnlбthеnѕбgек  felszámolása az új típusú egyenlőtlenségek akarat-
ian-akaratos  lёtгеhоzѓѕѓn keresztül történt.  A  részérdekeket elvető  és 
minden  szempontbbl  homogenizáló társadalomkép-eszmények meg-
felelően  a  társadalom osztályegyenlőtlenségek  е lбtti,  vagy azon  tili  mi-
volta, másneműsége és tagoltsága nem vagy alig kapott valamilyen el-
ismerést. Sđt,  az értelmiség,  a  parasztság,  de  még  a  munkásság bizo-
nyos csoportjai  is diszkriminativ,  kirekesztő  és megbélyegző  helyzetbe  
kerultek. fgy  az ötvenes években  ii tipusi  egyen/őtlenítésről volt  szó: az  
osztályegyenlőtlenségek megszüntetése érdekében olyan értékirányult-
ság uralkodott az ideológiában, amely nem tolerált társadalmi különbsé-
geket; nem  volt  képes és hajlandó  a  nem osztályjellegű  egyenlőtlensé-
gek politikai kezelésére, s ennek következtében  a  nem ellenséges, ha-
nem egyszerűen  гnѓѕ  társadalmi csoportok az ideológiai diszkrimináció,  
a  politikai egyenlőtlenség, s az ezzel együttjáró társadalmi hátrányok  
közé  kerultek. Az  egyenlőségértéket hordozó politika igazából  a  hatvanas  
évektő l vált fontossá  a  nemzeti egység terminusa és programja kere-
tében.  Am  sokszor csak  a  szándékok szintjén, hiszen  a  hetvenes évek kö-
zepétő l váltak nyilvánvalóvá  a  tenületf a pozicionálls- irányításbeli,  a kul-
turális-műveltségbeli, s kivđltképpen  az anyagi-életmódbeli egyenlőtlen-
ségek És ezekkel  egyutt a  kü lönféle társadalmi hátrányok, melyek egyre  
inkább próbára teszik  a  népesség tű rőképességét.  

A  két évtizednyi magyarországi változások  mbgbtt  mindenekelőtt egy-
mással szorosan összefonódó társadalmi folyamatok  repressziv  hatásai,  
következményei ragadhatók meg. Elsőként és legegyszerűbben abból 
indulhatunk ki, hogy  a  hátrányok megjelenésének és fokozódásának  
kIzvetlenil  társadalmi okai vannak.  Mikbzben  az  Itvenes  és  a  hatvanas  
években nagy mértékű  mobilizációs folyamatok zajlottak  he  (melyek egy-
szersmind réteg- és osztályváltásokat  is  maguk után vontak), egyre je-
lentősebbé váltak  a  hozott hátrányokat befolyásoló, illetve felerősítő  fak  
torok.2  Elegendő  arra gondolnunk, mennyire ellentmondásos hatású  volt 
például az ipari munkások számára  a  paraszti rétegbő l vall kilépés,  a ha-
gyományos életmóddal vall szakítás, az  ii  értékek elfogadása. Másod-
szor,  a  megmaradó kulturđlis-szociális egyenlőtlenségek sokkal kevésbé  
kbtddtIk az osztđlyokhoz,  hanem rétegspeclfikus módon jelentek meg.  
Éppen  a,hetvenes években vált egyértelművé, hogy  a lбtгеjбvб  különféle  
életstílus-csoportokat befolyásoló tényezők sem csupán  a  termelési  vi-
szonyokbll, a  munkamegosztási elkülönülésekbő l származnak, hanem 
az osztályviszonyokhoz nem vagy csak lazán  kapcsolldl  körülmények-
bő l  is.3  Látszólag mégis igy tűnhet, hogy az  utlbbi  másfél évtizedben  
vehemesen kitermelődő  szegénység csupán az  lregkor, a  testi és szelle-
mi hátrányok, vagy  a  szociális tehetetlenség terméke.  Am vallban  csak  
látszólag, mert épp  a  társadalmi hátrányok szaporodása  bizonyitja,  hogy  
a  termelési viszonyok puszta átalakításával nem lehet  megszuntetni  újra-
termelődésüket. Mert  ha  az osztályméret ű  egyenlőtlenségek meg  is  szin-
tek  - a tulajdonbll  származó  jbvedehem a  lakosság összjövedelmében 
alig  tlbb mint  egy százalékos nagyságrendet jelent—,  a  hátrányos társa  
dalmi helyzet jelentós, nem homogén rétegeknél nem mérsékl ődött. 
Ugyanigy  Isszefigg  ez  a  társadalmi elosztás ellentmondásaival,  mint  
azzal  a  szemléletmóddal, amely  a  személyi  jlvedelmeket  alacsonyra  szo-
ritotta. „ đnmagában  az  a  tény, hogy  a  bér  a  termelési költségeknek csak 
mintegy  10  százalékos hányada, azt mutatja, hogy még mindig  a munka-
bérrel »takarékoskodunk«  a  termelés  tIbbi  költségtényezője  helyett". 4  
S hiába  nlvekedtek a  társadalmi juttatások  - a  hatvanas évek második  
felében  a  reáljövedelem növekményének már  80  százaléka  volt  társa  
dalmi  juttatás  —,  az előnyök és  a  hátrányok az egyes társadalmi csoportok  

2  A mobilitás esélyeket akkor mondjuk egyenlőeknek,  ha a  különböző  osztályok-
ból és rétegekből származók kilépési mobilitási arányszámai  a  kuібnbбzб  - elI-
nyIs, vagy előnytelen - társadalmi pozíciók irányában egyenl őek." Ebben az 
utóbbi két évtizedben jelentós eltolódás vehet ő  észre.  VI.  Andorka  Rudolf: 
A  társadalmi mobilitás változásai Magyarországon. Bp.,  1982.  Gondolat Kiadó,  
123.  o. skk. 
Utasi Ágnes vizsgálatai erősítették meg, hogy  a  társadalom makrocsoportjainak 
szintjén domináns az életfeltételek életstílus - csoportokat meghatározó szerepe. 
Hasonló létfeltételek hatására az egyének egymás felé „gravitálnak", csoporto-
kat alkotnak, s ezekben az életstílus-csoportok között  a  legnagyobb egyenlIt-
lenséget  a  falu és város települési jellegzetességei eredményezték.  VI.  Utasi 
Anges: Életstílus-csoportok, fogyasztási preferenciák.  Bp., 1984.  MSZMP  KB  
Társadalomtudományi Intézete,  107. 0.  skk. 
Lásd Thoma László: Veszélyes leltár. Életünk mi абѕёgёгб l és бгtбkе iгбl. Kritika,  
1986. 9.  sz.  4. 0.  
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esetében más-más módon jelentkeztek. 

Még az általános iskolát be nem fejez ő  vagy épp csak szakmát tanulók 
is hasonló anyagi viszonyok között él ő , a munkamegosztásban hasonló 
helyet.elfoglaló rétegekb ő l termelődnek újjá. S a szociológiai vizsgálatok 
azt is igazolják, hogy a szülök anyagi-kulturális el őnyei vagy hátrányai —
különösen a társadalom széls ő  pólusain — halmozottan öröklődnek át. 
Így ha a gazdasági egyenl őtlenségek továbbélésének változtak is a for-
mái, ezek újabb közvetít ő  faktorokat hoztak felszínre. Tény, hogy az eltelt 
évtized bizonyos jelei a változtathatatlanság jelenségét támasztják alá. 
S különösképpen szembet űnő  ez napjainkban, hiszen a szociálpolitika 
tényleges elosztási hatásai ugyan nehezen mérhet ők, az ellentmondá-
sokat mégsem tagadhatjuk. Ám más magyarázatok alapján a foglalkozási 
struktúra ellentmondásaiból is kiindulhatnánk, .kiemelve a szakképzet-
len és az alkalmi munkások magas arányát. S ez már önmagában is meg-
világíthatná egy jelentős társadalmi csoport hátrányos helyzetét. Ez a faj-
ta magyarázat látványos volna ugyan, csakhogy pontatlan és félrevezet ő . 
Pontatlan, mert az elmúlt évtizedek jövedelemmegoszlásának statiszti-
kái csak nagyon keveset bizonyítanak. Mert például a második vagy a 
harmadik gazdaságban való részvétel egyszerre oka és következménye 
a jövedelemmegoszlás antinómiáinak. Félrevezet ő  volna ezen túlmenően 
azért is, hiszen a hátrányok nem csupán a jövedelmi egyenlótlenségb ő l 
születnek, s még kevésbé a kereseti eltérésekb ő Í: 

Statisztikailag is bizonyítható, hogy a jövedelmi különbségek jóval na-
gyobbak, mint a kereseti különbségek, s emellett jelent ős mértékben füg-
getlenek a kereseti differenciáktól. Ha az okokat rangsorolnánk, a leg-
nagyobb eltérést a keresők-eltartottak családonkénti különbözősége 
okozza, utána a régi jogon szerzett alacsony nyugdíj, a kereseti különb-
ség s végül a mellékfoglalkozásból eredő  jövedelmi eltérés. Jellemző , 
hogy az aktív keresők háztartásában az egy főre jutó jövedelemkülönb 
ség a nyolcvanas években csak 10-12 százalékban származott a kerese-
ti különbségekbő l, 86-88 százaléka pedig egyéb tényezőkbő l. Az eltérő  
gyermekszám számottevő  jövedelemdifferenciáló hatásárá következtethetünk ab-
ból is, hogy míg 1982-ben a gyermektelen, de aktív keres ős háztartások 2 százaléka 
élt havi 2200 Ft-nál alacsonyabb egy f őre jutó jövedelemszinten, addig a három-
gyermekesek közel 44 százaléka, a négy- és ennél többgyermekeseknek pedig 82 
százaléka élt ilyen alacsony jövede!emb ő l. 5  Vagy — más megközelítésben — a gyer-
mektelen családok csaknem felének egy f őre jutó jövedelme meghaladta a 4400 Ft-ot, 
az egygyermekeseknél ez az arány már csak 14,3 százalék, a kétgyermekeseknél 
3,9 százalék, a háromgyermekeseknél pedig már az 1 százalékot sem éri el. S ami 
még ezeknél az adatoknál is megdöbbent őbb, az az, hogy nemcsak a gyermekek 
száma magasabb, hanem az aktív keres ők átlagos havi keresete is alacsonyabb 
azokban a családokban, ahol az egy f őre jutó jövedelem alacsony. Így például —
ugyancsak az 1982-es esztend őt alapul véve — az 1900 Ft alatti egy fóre jutó havi 
személyes jövedelemmel rendelkező  családokban a dolgozók átlagos keresete 
3.440 Ft volt (a népgazdasági átlag 4757 Ft), és 100 keres ő re 210 eltartott jutott. 

Ám ha ezen a vonalon haladnánk tovább, magyarázataink aligha lép 
hetnének túl a szakma, a nem, illetve az életkor szerinti keresetkülönb-
ségekben bekövetkezett eltérések emlegetésén. A társadalmi hátrányok 
ugyanis összetett jelenséget takarnak; érzékeltethetik a nemi különbsé-
gekbő l eredő  hátrányokat és egyenl őtlenségeket ugyanúgy, mint azokat, 
melyek a foglalkozási, pozicionális, m űveltségbeli stb. eltérésekkel és 
elkülönülésekkel függenek össze. Csak a lineáris és az „automatikus" tár-
sadalomfejlődés mítosza alapján várható el, hogy a társadalom egészé-
ben ekvivalens értelm ű  és értékű  folyamatok zajlanak le. Még az ötvenes 
évek általánosnak mondható szegénységét sem a múlt továbbéléseként 
kell felfogni, hanem egy olyan társadalmi állapot következményeként, 
melyben a homogén egyenl őség is takart egyenlőtlenségeket (lásd 
előbb!). Egyfel ő l azért, mert a hatalmi mezőben elfoglalt hely eleve ki-
jelölte az eltéréseket, másfel ő l pedig azért, mert azoknak a radikális 
változásoknak az ellenére, melyek 1945 után lezajlottak, az ország tel 
jesítőképességének korlátai továbbra is megmaradtak. S akármilyennek 
ítéljük is meg ezeket a gazdasági, társadalmi, kulturális korlátokat - me-
lyek éppúgy összefüggnek a szerves fejl ődés megszakadásával, mint 
a kelet-európai megkésettséggel -, a hatvanas évekt ő l felgyorsult tár-
sadalmi fejl ődés új elemeket is tartalmazott. S itt még nem is az életszín-
vonal vitathatatlan növekedésére kell gondolnunk, hanem a létbizton-
ság - aszó valódi és átvitt értelmében egyaránt felfogható - kiteljesedé-
sére. 

Csakhogy a vitathatatlan életszínvonal-növekedés a társadalmi hátrá-
nyok kontextusában válik igazán értelmezhet ővé. A létbiztonság ugyan 
a népesség egészének emelked ő  általános életszínvonalára vonatkoz-
tatható, ám gyakran ipso-fakto egyet jelent a relatív egyenl őtlenségek 
szaporodásával. Most nem arról van szó, hogy a lassú vagy a hosszú 
távú növekedés lényegi és szükségképpen tartós vonása-e a szocializ-
musnak. Ha így tennénk fel a kérdést, akkor eleve elintézettnek tekint-
hetnénk mindazt, ami például egy mélyen gyökerez ő  gazdasági válságra 

5 Vö. Szepesi György: Népesedésünk ma és holnap. Bp., 1986. Kossuth Könyv-
kiadó, 112. o. Bár a szerz ő  mint lehetőséget elveti, mégis meggondolandó, 
vajon nem lenne-e racionálisabb a családi pótlékot — amely a gyermekes csalá-
doknak meglehetősen hathatós pénzügyi támogatást jelent — a családok jöve-
delemszintje vagy a szülök keresete alapján differenciálni. Ezzel ugyanis az ala-
csony jövedelm ű  családok támogatását nagyobb mértékben lehetne növelni. 

utal napjainkban. Jelenleg a kérdés sokkal egyszer űbb. Az átlagos élet-
színvonal emelkedése semmi esetre sem új jelenség. Már a múlt század 
végén jelentkező  növekedési ütemnek is lehet bizonyító értéke. Ehelyett 
inkább azt kellene keresni, vajon a gazdasági növekedés egyaránt érin-
tette-e a lakosság egészét? Abszolút értelemben mindenkit, relatíve 
szemlélve azonban korántsem a népesség egészét. Mert ha abból indu-
lunk ki, hogy mindig létrejön olyan társadalmi munkaszervezés, „amely az 
egyik egyén vagy csoport számára lehet ővé teszi, hogy számos képessé-
gét kifejlessze és m űködtesse, hogy módja legyen saját és esetleg mások 
munkájánál a tevékenység céljának, módjának, eszközeinek meghatá-
rozására, más egyének és csoportok esetében viszont számos képes-
ség fejlesztését-kim űvelését is feleslegessé teszi, a munkában pedig 
csak végrehajtó, vagy épp »eszköz« szerepet juttat nekik" , 8  az egyenlőt-
lenségek termelődése máris nyilvánvaló. Ráadásul a gazdasági növeke-
dést számon tartó vagy erre alapozó jövedelemstatisztikák el is túlozzák 
az elkölthető  jövedelem, a kézben maradó reálkereset növekedésének 
tendenciáját, minthogy csak átlagokban számolnak. Azt lehet persze 
mondani erre - és bizonyára gyakran mondják is -, hogy a reáljövedel-
mek mai és korábbi növekedés között van valamilyen minőségi kü-
lönbség. 

A hatvanas évek prosperitása valóban a népesség jelent ős részének 
életkörülményeit emelte a szegénység küszöbértéke fölé, ahol már a leg 
lényegesebb létfeltételek terén megsz űnik az egyenlőtlenség. Ekkor azon-
ban nyomban felvet ődik a kérdés, milyen kritériumok alapján és hogyan 
lehet megkülönböztetni a lényeges életfeltételeket a mellékesekt ő l? Az 
átlagos bérkeresők körülményei miként vethetők össze a második vagy 
harmadik gazdaságban is résztvevđ  körülményeivel? Vajon a munkára 
fordított id ő  arányban áll-e a remélt haszonnal? Legalábbis sekélyesen 
túlzó optimizmus, ha ezekb ő l a társadalmi hátrányok periférikus jellegére 
következtetnénk. Hiszen az előbbi érvek hangoztatása legalább két ve-
szélyt rejt magában. Először is azzal a kockázattal jár, hogy nem egyebet 
állítunk, mint a hátrányok termel ődésének véletlenszer űségét. Másod-
szor - s a leegyszerűsítés veszélye főként ebbő l származik -, egyebek 
között a szegénység sem -szociológiai nyelven szólva - elszigetelt vál-
tozó, hanem egyike egy sor, felismerhet ően összefüggő  társadalmi és 
kulturális változónak. Az újratermel ődő  szegénység olyan hátrányos 
életmódnak tekinthet ő , amely elsősorban az alacsony m űveltséggel, 
a foglalkoztatásban mutatkozó hiányokkal, a deviáns viselkedéssel, 
a kedvezőtlen lakókörnyezettel áll összefüggésben. Újratermel ődését az 
teszi folyamatossá, hogy létrejöttének tényező i kölcsönösen hatnak egy-
másra, az okozatok okká válnak. Az alacsony jövedelmet és a fogyasz 
tás kedvezőtlen szerkezetét rendszerint alacsony m űveltségi színvonal, 
a kedvezőtlen kereső-eltartott arány, s nemegyszer a deviáns viselkedés 
váltja ki; és a tényezők egymást erősítő  hatása hozza létre azt a kör-
forgást, amibő l nem vagy csak igen nehezen lehet kitörni. Mert bárho 
gyan nézzük is, a többgyermekes családokból fakadó hátrányok - a há-
rom vagy többgyermekes családok az összes családok közel hat és fél 
százalékát jelentik - a többoldalúan hátrányos helyzetben lev ők igen je-
lentős arányában alakítják  ki ezt a helyzetet. S ha ideszámítjuk azokat 
a nyugdíjasokat, akik korukból fakadóan kerülnek ilyen helyzetbe (csak-
nem a népesség 9 százaléka tartozik ide), a többoldalúan hátrányos hely-
zetben levők legnagyobb csoportjait már tekintetbe is vettük. Ám ennek 
a létállapotnak az újratermel ődése nemcsak a munkavégzést ő l függetle-
nül következhet be, hanem éppen az alacsony szint ű  munka alacsony 
bérezése miatt is. Egyre jelent ősebb számú társadalmi csoportok még 
a minimális életszintet - a társadalmi minimum értelmében - sem tudják 
a maguk számára megteremteni, melynek következtében kialakul a de-
pгiváció.' S mivel a munkabér - az esetek túlnyomó részében - még 
a szociális juttatásokkal együtt sem fedezi a munkaerő  újratermelési 
költségeit, a dolgozók jelentős részének fő  állásán kívül különböző  mel-
lékmunkát, melléktevékenységeket is vállalnia kell. 

A hivatalosan csökken ő  munkaidő  mellett az árak inflációs növeke-
dése így a lakosság döntő  többségét egyre fokozódó önkizsákmányolás-
ra kényszeríti. Csakhogy erre az „önkizsákmányolásra" nem mindenki 
képes; vagy betegsége, vagy id őskora, vagy más okok folytán. Megint 
csak becslések szerint: hozzávet ő leg a népesség közel egyharmadáról 
van szó. Ugyanakkor azaz adat is elgondolkodtató lehet, mely szerint 
a lakosság 15-20 százaléka tartozik a többoldalúan hátrányos hely-
zetűek körébe. 8  Mindenesetre tény az, hogy e réteg körében keletkez ő  
hátrányok részben a munkával, részben a munkától függetlenül jelennek 

6  Vö. Ferge Zsuzsa előadása „A többszörösen hátrányos helyzet ű  rétegek vizsgá-
latáról" cím ű  tanácskozáson. Szociológia, 1981. 3-4. sz.  299. 0.  
A depriváció — mely lényegében szinonímáiban megfosztottságot, esélytelensé-
get, alávetettséget jelent — a szegénység fogalma helyett vált használatossá. Mert 
míg — Bokor Ágnes szerint — a „szegénység az alulfejlett, a depriváció a fejlett 
országok jelensége". Vö. Bokor Ágnes: Szegénység és depriváció. In: Elméletek 
és hipotézisek. Bp., 1982. MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete, 240. o., 
lásd még Marjanek Károly: A többoldalúan hátrányos helyzet ű  rétegek össze-
tétele és a hátrányosság újratermel ődésének okai. SZEKI Tájékoztató, 1980. 
4. sz. 54. 0. 
Vö. KulcsárKálmán: Reform és szociálpolitika. Társadalomkutatás, 1984. 3-4 sz. 
28. o. 
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meg. Ha az utóbbit vesszük szemügyre, a legfontosabb összefüggéseket 
újra ".sak az egy főre eső  jövedelemcsökkenésben , illetőleg ennek alap-
ján a családnagyságban találhatjuk meg. Csupá П  a kifizetett családi pбtlé-
kok oldaláról szemlélve is egyértelm ű , hogy az 1982 után bekövetkezett áremelések 
mennyire jelentőšen befolyásolták a gyermeknevelés költségeit- Míg 1980-ban 
a családi pótlék a három és többgyermekes családok, illet б leg a gyermekeket 
egyedül nevelő  kétgyermekes családok esetében a gyermekre fordított összeg 
22 százalékára nyújtott fedezetet, addig ez az arány 1985-re már 15 százalékra 
csökkent . Igy a gyermekvállalásból származó anyagi többletterhek is hátrány-
képzб  tényezőként jelénhetnek meg. Statisztikai adatok és összehasonlítások so-
kasága erбsítheti meg, hogy az elmúlt másfél évtizedben a gyermekes csalá-
dok jövedelmi hátránya növekvő  tendenciát mutat. Mert míg 1970 és 75 között 
a nomináljövedelem növekedésének közel 60 százaléka egyben reáljövedelem-
növekedést is jelentett, 1976 és 78 között alig 40, 1979 és 1985 pedig csak 5 szá- 
zalék ez az arány . Igy a reálérték nélküli nomináljövedelemnövekedés két-
szeresen is hátrányosan értinti a gyermekes fiatalokat, hiszen például 
a gyermekek után fizetett térítési díjak a reáljövedelem stagnálása, ill. 
visszaesése esetén is gyorsan növekednek. De ugyanide tartoznak az 
öregséggel kapcsolatos hátrányok is. A hátrányos helyzet és az öregség 
ugyan nem ekvivalens kategória , gyakorlatilag mégis sok közös vonást 
hordoznak . Mert ha csak abból indulunk ki , hogy a nyolcvanas évek elején közel 
370 ezer olyan egyszemélyes háztarás volt, amelyben egy öregember vagy —
asszony egyedül élt, s ezeknek az öregeknek mintegy 12 százaléka nem volt 
képes önmagáról gondoskodni , ugyancsak elgondolkodtató adatokhoz jutunk. 
Hasonlóképpen, ha az öregek életfenntartásához szükséges jövedelmek szóa-
dását vesszük figyelembe. 

A nyugdíjazással bekövetkezđ  szerep- és presztizsveszteség, de nem 
kevésbé az új családstruktúrában és közösségben az öregek tiszte-
letének megszűnése vagy jelentós csökkenése, illetve a korral járó testi 
rokkantság önmagában is hátrányok tartósságának kedvez . Miként a ma-
gára maradás és a korlátlannak tetsz ő  szabad idő  tétlensége és in-
produktivitás is ehhez járul hozzá. Az öregeket sújtja még a városok 
folyamatos rekonstrukciója is: az új lakótelepeken ismeretlenül és tájé-
kozatlanul botorkálnak ; olyan módon kerülve új közösségekbe , hogy iga-
zából beilleszkedni már nincs is esélyük. Még nagyobb a veszteség, 
ha az anyagi feltételek hiánya miatt nem tudnak új lakásba költözni, ha-
nem a rendelkezésre bocsátott id ő leges, az elhagyottnál kevésbé kom-
fortos lakást kénytelenek véglegesen otthonuknak tekinteni. Jóllehet az 
idđskorúak — tömegesen — még nincsenek éh- vagy fagyhalálra ítélve, 
ám a nélkülözésnek egyre több formáival találkozhatunk. S miután a n ők 
keresбtevékenységénék általánossá válásával elt űntek a családi munka-
erő-tartalékok — korábban , ha a családban betegség fordult el đ , vagy 
megöregedett valaki, volt, aki gondoskodott a magatehetetlenekr ő l —, 
egyre nagyobb a veszélye annak , hogy azokban a családokban, ame-
lyekben a gondozásra szoruló öregeken kívül a többiek vagy dolgoznak, 
vagy még tanulók , a legnagyobb erőfeszítés ellenére is csak hiányosan 
lehet eleget tenni az ápoló-gondozó feladatoknak. És ami még szomo-
rúbb, az elkövetkezendő  évtizedben nincs lehetőség lényegi változta-
tásra: a feladatokat nem válla lhatja át folyamatosan a társadalom. Bár 
egyértelm ű , hogy az öregek megélhetésének anyagi feltételeit a társa-
dalomnak kell megteremtenie , a családot mégsem lehet kiiktatni gon-
dozásukból , hiszen ezt kívánja az időskorúak érdeke is . S ráadásul még 
azt a körülményt is tekintetbe kell vennünk , hogy napjainkban a gazdag-
ság, illetve az anyagi javak minél nagyobb mérték ű  birtoklása — mely 
eleve kizárja az öregekre való „pazarlást " — úgy vált a társadalmi teljesit-
mény egyik jelképévé, hogy az ideológia ennek ellenében hatott. Magi-
ban a társadalmi gyakorlatban az anyagi siker mint cél ugyan felértéke-
lődött, ugyanakkor struktúrájában a társadalom mégsem volt képes 
alkalmazkodni mindahhoz , ami ebből következik . Ezért is van az, hogy 
a gazdagság és a szegénység ideologikus megítélése annyira felemás. 
Csakhogy ennek általánosabb vonzata van . A korábbi évtizedekben —
az anyagi források jelentós bővülésével — sok társadalmi igényt lehetett 
egyre magasabb szinten kielégíteni . Noha feszültségek akkor is voltak —
éppen azokban a feladatokban , hogy mit kellene gyorsabban kielégíteni, 
illetve mi marad ki egészen az adott programból —, ám ezeket enyhítette 
az a tapasztalat, hogy elóbb-utóbb „mindenre" sor kerül. 

A mostani társadalmi helyzet viszont gyökeresen más; nem az a kér-
dés, hogy ki nyerjen többet, hanem az, hogy mindenki meg tudja-e ő rizni 
a már elért életszínvonalbeli szintet , illetve ha egyes társadalmi csoportok 
vagy célok nyernek , akkor ez milyen társadalmi csoportok rovására tör-
ténik? Szembetűnő  mindenekelőtt, hogy a népesség döntő  többsége 
elfogadja a végzett munkán , a tényleges teljesítmények tapasztalható, 

. értékelhető  különbségén, alapuló egyenldtlenségeket, s az ezrekkel járó 
előnyöket és hátг  Пyokat. 9  Ez elsősorban abból ered, hogy az egyenlőt-
lenségek megítélése nem annyira az egyenl őtlenségek objektív össze-
tevő itől függ , mint inkább az egyéni életpályák , tapasztalatok , élmények 
sajátosságaitól, csopб rtminőség ű  szerveződéseitől. Attól, ahogyan az 
egyén a világban elfogadottnak látja, vagy elfogadottá akarja tenni ma-
gát. Éppen ezért nem meglep ő , hogy „általában véve az alacsonyabb 
iskolázottságúak , idásebbek és a nők hangsúlyozták a hátrányos helyze- 

Vö. Angelusz Robert  — Tardos Rdben': Szociálpolitikai kérdések a közgondolko-
dásban. Szociálpolitikai értesít б , 1985. 4-5 sz. 120. o. 

tűek , a rosszabb körülmények között él đk támogatásának — ti. szociál-
politikai — szükségességét, a magasabb iskolázottságúak , fiatalabbak 
(aktív korúak ) és a férfiak a teljesítmény , érdem szerinti megközelítést". 70  
Mint ahogyan az sem meglepő , hogy különösen a rossz körülmények 
között élőknél létezik egyfajta elhárítási mechanizmus, melynek eredmé-
nyeként a szegénység vagy a szegény sors fogalmát a náluk is rosszabb 
körülmények között él őkre vonatkoztatják , s szubjektív okokra , egyéni 
hibákra vezetik vissza. 

Holott ez mindenképp hamis tudati viselkedés, mert azt próbálja el-
leplezni , hogy a napjainkban jelentkez ő  anyagi, életmódbeli , települési, 
kulturális hátrányok nem társadalmi eredet űek . A šzociológiai vizsgála 
tok — amelyeknek néhány eredményér ő l már számot adtunk — azt iga-
zolják, hogy mindaddig, amíg bármiféle egyenl őtlenség létezik, elkerül-
hetetlen a kiváltságok és hátrányok továbbadása a nemzedékek között. 
Még az egészség megőrzésében is — melynek elvesztése gyakran vált ki 
valamilyen hátrányt — lényeges esélykülönbségek mutatkoznak a tár-
sadalom egyes rétegei és csoportjai között. S ezek az esélykülönbségek 
— akár az iskolai végzettség , akár az anyagi jólét, akár a munka okozta 
megterhelés választott dimenziói mentén nézzük — a tág értelemben vett 
életképesség társadalmilag hierarchikus elosztására utalnak. Az első  pil-
lantásra sokszor személyes adottságnak , a testi-lelki alkat függvényének 
tűnő  egészségi állapotot dönt ően befolyásolják — a számos magánéleti 
áttételen közvetlenül , vagy közvetve ható — makrotársadalmi folyamatok 
és egyenlőtlenségek . És ez valóban így van. Csak a feltételek egyelő-
sége tenné /ehetővé a /ehetőségek teljes egyenlőségét. Amivel egyúttal 
érdektelenné válna az egyenl ő  lehetőségekre vonatkozó — sokszor 
utópisztikus — elgondolás. Mindez "azért is hangsúlyozandó, mert el-
kerülhetetlenül tévútra sodor annak a szemléletmódnak a feltétel nélküli 
elfogadása , mely szerint a társadalmi hátrányok megszüntetésére a szo-
ciálpolitikának minden eszköze és esélye megvan . Ezt elfogadva: a hát-
rányok keletkezését valóban csupán a kultúra , a személyes befolyás, 
a gyakorlati tudás és hasonlók valódi , de informális korlátainak hatására 
korlátoznánk . Valójában azonban az egyenl ő  anyagi , életmódbeli lehető-
ségek korlátai a társadalmi gyakorlatban találhatók . S ebben még a köz-
oktatás rendszere is „korlátozó " tényező . Elvileg és gyakorlatilag olyan 
szelekciós rendszerré vált a közoktatás , amely minden tanulót „a képes-
ségeinek megfelelő  helyre" juttat, nem pedig „létraként" m űködik, ame-
lyen a hátrányos helyzet ű  tanulók is magasabbra jutnának. Másképpen 
azt is mondhatnánk: a közoktatás a társadalmi mobilitás fékezőjeként je-
lenik meg abban az értelemben, hogy a hátrányokat megsokszorozza. 
Még ha valamilyen mobilitási forma katalizálásában segít ő  szerepet tölt is 
be, ez sokkal inkább a tanulók magukkal hozott kulturális el őnyeivel függ 
össze , semmint a közoktatás sajátos szerepével. 

A középiskolákban és még inkább az egyetemeken tanulók számának 
nagy emelkedése ellenére a különböz ő  társadalmi helyzet ű  családokból 
származók előrehaladása az oktatási rendszerben és utána — a foglalko-
zási karrier vagy valamely magasabb státuszcsoportba való bejutása 
terén — rendkívül egyenl őtlen. S mivel napjainkra jelentősen növekedtek 
akár a szellemi és a fizikai munka közti különbségek , akár egészében 
a kulturális esélyek és lehetőségek, e különbségeket átlép ő  mobilitással 
szemben erős gátak állnak fenn. Senki sem vitathatja, hogy a mobilitási 
esélyek egyenlőtlenül osztódnak el. Még ha korábban voltak is olyan 
feltételezések, hogy az oktatás kiterjesztésével lényegesen el őre lehet 
lépni az egyenlőtlenségek megszüntetésében, a jelenlegi kutatások azt 
bizonyítják , hogy a fiatal korban elért iskolai végzettség nagymértékben 
összefügg a szülők társadalmi helyzetével . Az utóbbi — ahogyan a fejlett 
ipari társadalomban is tapasztalható — igen er ősen befolyásolja, hogy 
a fiatalok milyen iskolai vézettséggel indulnak el foglalkozási életpá-
lyájukon ." A szülők családi helyzete ugyanakkor kés őbb is meghatározó, 
hiszen azok , akik kedvezőbb társadalmi háttérrel rendelkeznek , vagy abból 
származnak, azonos iskolai végzettség ellenére is nagyobb valószín ű  
séggel jutnak elönyđsebb társadalmi pozíciókba . S a társadalmi hátrá-
nyok szempontjából akkor is utalnunk kell ezekre a jelenségekre, ha 
nem tartjuk is annyira döntőeknek őket, amennyire ezt gyakran feltétele-
zik. Azok esélyeinek egyenlőtlensége , akik a társadalmi -gazdasági hier-
archia eltérő  szintjein születtek, nevelkedtek vagy kezdtek dolgozni, 
egyike a számos egyenlőtlenségeknek, melyek minduntalan el őnyöket, 
vagy hátrányokat vonnak maguk után. 

Egészen félrevezető  arra a tényre hivatkozni , hogy napjainkban a hát-
rányok mérséklete az egyéni teljesítményeken múlik. Hiszen jelent ős 
tásadalmi csoportok — például az öregek vagy épp a szociális szempont- 

'°l.  m.  121.0.  
" Vö. W M011er Familia — Schule — Beruf. Analysem zúr sozialen Mobilitát und 
Statuszemweisung in der BRD. Opladen, Westdeutscher Verlag, 1975. 176. o. 
đsszevetésre érdemes ez a m ű , mert hazánkban is az általános iskolát el nem vég-
zők, illetve a tovább nem tanulók jelents része a segédmunkáscsaládok gyerme-
keibбl kerül ki, s a nyolc osztályt be nem fejezők háromnegyede segédmunkásként 
helyezkedik el. De nemcsak a hiányos iskolai végzettség és a segédmunkás-élet-
pálya közötti korrelációkra utalnak ezek az adatok , hanem az elérhető  társa-
dalmi pozíciót meghatározó iskolai végzettségre is, melyben a származás lényeges 
tényező . 
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ból elesettek — egyszerűen objektíve képtelenek helyzetükön változtatni. 
Nagyobb teljesítménnyel azért nem, mert fizikailag képtelenek erre; a 
szociálpolitikai juttatások ésszer űbb felhasználásával pedig azért nem, 
mert ezek reálértéke folyamatosan csökken. S arról sem szabad meg-
felédkeznünk, hogy a hátrányos helyzet űeknek csaknem 98 százaléka 
olyan munkakörökben dolgozik, amelyek még az egyszer ű  reproduk-
cióhoz sem jelentenek megfelelő  jövedelmet. Ennélfogva a végzett mun-
ka jel/ege egyszerre oka és következménye az adott hátránynak. Mivel 
pedig mindig újratermelődnek „azok a munkák, amelyeket csak a fel 
emelkedés, önjobbítás vágyát nélkülözókkel lehet betölteni, s akiknek 
ezért a munkán kívüli létükben is rendszerint hiányozniuk kell e vágyak-
nak", a körforgás megszüntethetetlennek látszik. 12  S minél inkább rutin 
jellegű  és szabványosított a munka, minél kevésbé nyújt lehet őséget akár 
a kulturális felemelkedésre, annál valószín űtlenebb a hátrányok mér-
séklésére irányuló egyéni stratégia kialakulása. A rossz anyagi, életmód 
beli, műveltségi helyzet okait már csak ezért sem lehet az egyének szán 
dékaiban, akarataiban keresni. 

A társadalmi meghatározottságok az ifjúság bizonyos rétegeinek de-
priválódásában is észrevehet ők. Mert kétségtelenül igaz az, hogy az ál-
talános anyagi jólét elmúlt másfél-két évtizedes emelkedése kedvez ő  
hatással volt fiatalok életkörülményeinek javulására, de arról sem szabad 
megfeledkeznünk, hogy — miként Szala/ Jú//a tanulmányában olvashatjuk 
— ;,a /elenidejű  társadalmi spektrum megannyi vetületében a generációk 
közötti egyenl őtlenségek éleződése, azaz a fiatalok helyzetének a tár-
sadalom többi csoportjához mért romlása érzékelhet ő ". 13  S ha ez a relatív 
romlás nem is idéz elő  olyan hátrányokat, mint például az öregek köré 
ben, a megélhetés anyagi feltételeiben végbement átrendez ődések 
mégis lemaradást eredményeztek. Statisztikai elemzésekb ől tudjuk, 
hogy a jövedelmi különbségek társadalmi rétegek közötti mérsékl ődése 
helyett a generációs o/ló kinyílása következett be, melynek következtében 
a ma induló fiatalok — anyagi viszonyaik szempontjából — minden társa-
dalmi csoportban távolabb vannak a csoportok átlagos életszintjét ől, mint 
amennyire szüleik voltak a maguk indulása idején.t 4  Éppígy egyértelm űvé 
vált az is, hogy az önálló életkezdés esélyei — beleértve az önálló lakás 
már-már reménytelen megszerzését, a normális élethez szükséges fize-
téseket —szembetű nően romlottak, s ezzel egyidej ű leg az esélyek egyen-
lőt!enségében a fiatalok különböz ő  csoportjai közötti távolságok n őttek. 
Egyes becslések szerint a fiatalok csaknem egyharmada kifejezetten ár-
talmas körülmények között végzi keres ő  munkáját. S azért is félrevezet ő  
csak a szubjektív okokra való hivatkozás, mert a hátrányok keletkezésé 
ben még a településszerkezet is közrejátszik. Jóllehet — szocilógiai szak 
kifejezéssel élve — a „települési lejt őn" való elhelyezkedés kevésbé jelent 
egyértelm űen társadalmi erőviszonyokat, ám az a tény, hogy kinek milyen 
esélye van a társadalmi javakhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáju-
tásra, a település jellegét ől nagymértékben függ. Nem mindegy, hogy va-
laki tanyán él, vagy városban. Többé-kevésbé kiépült infrastruktúra veszi-e 
körbe vagy sem. Éppígy nyilvánvaló az is, hogy az önálló lakással ren-
delkezés vagy nem rendelkezés, a lakás földrajzi elhelyezkedése, a lakó-
környezet, a lakás min ősége, konfortossága nagysága és méretei, meg-
szerzésére fordított anyagi és nem anyagi eszközök mennyisége egy sor 
társadalmi egyenl őtlenség következménye. Ezeknek az egyenl őtlensé-
geknek a létezése, s az utóbbi id őben történt /átható növekedése egy-
értelm ű  hatást gyakorol az egymástól elkülönül ő , az ebben az egyenl őt-
lenség-rendszerben különböző  tásadalmi pozíciókat elfoglaló társadalmi 
csoportok lakásviszonyainak eltérésére is. đnmagában az a tény, hogy 
egy család gyakorlatilag ingyenes juttatásként kapott állami lakásban él, 
jelentős pozicionális és anyagi előnyt jelent azokkal szemben, akiknek 
anyagi erő i nagy részét leköti az önálló lakás megszerzésének célja. De 
a társadalmi csoportok, az egyének lakásviszonyainak különbségei ma-
guk is indukálnak társadalmi egyenl őtlenséget, el őnyt vagy hátrányt. Bi-
zonyítható, hogy a lakáshelyzet tömeges megoldatlanság a fiatalabb, de 
az idősebb családok életében is nemcsak egyszerűen rossz közérzetet 
okoz, hanem az egész családi gazdálkodásra, a jövedelem, a fogyasztás 
és a felhalmozás szerkezetére is meghatározó jelent őség ű . 

A települési, foglalkozási, életmódbeli feltételek egyenl őtlensége vilá-
gosan határt szab az egyéni lehetőségeknek, a fe%melkedés vagy a le-
süllyedés eshetőségeinek. Kétségtelenül figyelmeztető  jel az, hogy nap-
jainkban az egyének jóval nagyobb valószín űséggel maradnak nagyjából 
az apjukéval azonos szinten, mint akár két évtizeddel ezel őtt. Különösen 
igaz ez azokra nézve, akik — amint már szó volt róla — a társadalom szél-
ső  pólusain helyzekednek el. Így például az értelmiségi szül ők gyermekei- 

2  Vö. Ferge Zsuzsa: Társadalmi struktúra, társadalmi hátrány. Szociálpolitikai Érte-
sítő , 1985. 4-5. sz. 67. o. 

3  Szalai Júlia: Társadalmi meghatározottságok és a fiatalok egészségi állapota. 
Ifjúsági Szemle, 1985. 34. sz. 27. o. 
I Vö. Andics Jenó — Gazsó Ferenc —Harcsa István: Az ifjúság önálló élet- és 

pályakezdésének f őbb jellemző i, konfliktusai. In: A magyar ifjúság a nyolcvanas 
években. Bp. 1984. Kossuth, 233. o. skk. Ehhez persze figyelembe kell vennünk, 
hogy bár a munkáscsaládok fels ő  húsz százaléka jobb körülmények között él, mint 
az értelmiségi családok alsó húsz százaléka, de a munkáscsaládok nyolcvan 
százaléka a három alsó, az értelmiségi családok nyolcvan száz đléka pedig a há-
rom felső  kategóriában helyezkedik el. Vö. Kolosi Tamás, eds. i. m. 75. o. 
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hez képest a segédmunkás szül ők gyermekeinek csaknem hússzor ki- 
r}  , 

sebb az esélye, hogy értelmiségivé váljon. Öröklés és társadalmi hátrány , { 
ez a javából, ha nincs is rá garancia. S ha társadalmunk rétegződési vi- •' 
szonyait is figyelembe vesszük, pusztán matematikailag lényegesen na- . 
gyobb annak valószín űsége, hogy valaki csak a segédmunkásságig vi- .' -
szi. Akik balszerencséjükre deprivált élet helyzet ű  családokba születnek, 
ténylegesen sokkal nagyob annak az esélye, hogy maguk is deprivál- 
takká válnak. Ennek magyarázata a társadalmi struktúra egészén átível ő  
mozgás megszűnése, melyet az egyenl őtlenségek egyre növekvő  rend-
szere is megerősít. Így ha ebbő l a szempontból taglaljuk a társadalmi 
hátrányokat, akkor sem mondhatunk mást, mint hogy az egyenlőtlensé-
gek a meghatározói a deprivác%s helyzeteknek éppúgy, mint a különféle 
anyagi vagy ku/tuгá/is előnyöknek. Persze nem lehet egyszerű  következ-
tetést levonni a mégoly pontosan meghatározott egyenl őtlenségi viszo-
nyokból sem. Az életkörülmények hanyatlását ugyanis nem fejezheti ki 
pontosan az egyenl őtlenségek növekedése. Az utóbbi években felgyor-
sult infláció is másként és másként érinti az egyes társadalmi csoportokat; 
vannak olyanok is, akiket még nagyobb erőfeszítésre kényszerít, s van-
nak olyanok, akiket fogyasztásuk drasztikus csökkentésére. A nyolc-
vanas évek elejei adatokhoz képest legalább 15 százalékkal növekedett 
azoknak a deprivált helyzetben lev ők száma, akik a szegénységi küszöb 
alá csúsztak vissza. És ez a halandóság szempontjából is figyelmeztet ő ! 

Mert a halandóság társadalmi különbségeiben, illetve az abban be-
következett változásokban erősen közrejátszanak azok a tényez ők, ame-
lyek a különböző  hátrányos helyzet ű  rétegekbe tartozók „haláloki struktú 
rájába" fennállnak. Ha ugyanis a meghaltak f őbb halálokok szerint meg-
oszlását társadalmi rétegek szerint vizsgáljuk, szembet űnő  mindenek. 
előtt, hogy már hosszú ideje kiemelhet ők olyan általánosságok, ame-
lyek — az egyik vagy másik haláloki csoport relatív el őfordulásában —
a társadalmi hátrányok bizonyos jellemz ő it mutatják. A szív- és légz ő-
szervi betegségektő l egészen az öngyilkosságig húzható meg ez a vo-
na1. 15  S miután a társadalmi mozgásfolyamatok megmerevedtek, még 
a hagyományos foglalkozási struktúra kategóriái szerinti feljutást és le-
csúszást is a lehetőségek éles egyenl őtlenségei korlátozzák. A pozíciók 
átörökítése ugyan nem automatikus, az öröklés mégis komoly befolyást 
gyakorol az egyének kilátásaira. Épp ez mond ellent a szabad lehet őšé-
gek eszményének, másfel ő l az emberi erőforrás hatékony kiaknázására 
irányuló célnak is, ami az eszmény valóra váltásával teljesülne. Ebben 
a tekintetben a megrekedt mobilitás tényei egyre inkább a társadalmi 
feszültség forrásaiként jelennek meg. S még annak  is,  hogy valamelyest 
fennmaradt a mobilitás határa a fizikai munka és az alsó szint ű  nem fizikai 
munka között, kettős következményei vannak. Egyrészt kétségtelen, 
hogy ez segít fenntartani a rutinszer ű , nem fizikai dolgozók és a fizikai 
munkások régi keletű  ideológiai elkülönülését; másrészt viszont olyan ol-
dalai is vannak, amelyek meger ősíthetik a depriváció e rétegek körében 
megnyilvánuló hatásait. 

Mivel nem lehet egyszerre megfékezni az inflációt és növelni a köz-
kiadásokat, s mivel egyre sz űkebb forrásai vannak a gazdasági fejl ődés 
felgyorsításának, az egyenl őtlenségek represszív következményeivel 
minduntalan számolnunk kell. Ha bármiféle változást remélhetnénk, ah-
hoz szükség volna a társadalmi újraelosztás (redisztribúció) egész rend-
szerének reformjára. Éppen mert az újraelosztás eddigi mechanizmusa 
a közönséges bérkeresők tömegeit érinti a legkedvez őtlenebbül — akiknek 
a sorsa amúgy is teljes mértékben munkaerejük eladásától függ —, ha 
a „nyomott bérstruktúrában" változások következnének be, a deprivá 
ciós vagy éppen az elszegényedési folyamatokat is korlátok közé lehetne 
szorítani. Ehhez elengedhetetlen annak a társadalompolitika elvnek és 
szándéknak a valóra váltása, hogy a minimumszintek emelkedését ne 
csak a jövedelmeknél, az anyagi ellátottságnál teremtsék meg, hanem az 
„önbecsülés" szintjén is; azaz az iskolázási és mibilitási esélyeknél, 
a szokásos döntés meghozatalában való részvételnél is. Hiszen a kü-
lönböző  társadalmi rétegek és csoportok között újratermel ődő  egyenlőt-
lenségek a fiatalok foglalkozási helyzetében meglévő  eltérésekben is 
megjelennek. S ezek elsősorban az egyes szakmákhoz, foglalkozások-
hoz jutás esélyegyenlőtlenségeiben nyilvánulnak meg, melyek egyre in-
kább a társadalmi feszültségek forrásaivá válhatnak. Mert az a tény pél-
dául, hogy a segédmunkásrétegbe tartozó fiataloknak csaknem fele több-
generációs segédmunkás szül ők gyermeke, már-már végzetszer űnek 
tűnő  társadalmi mozgásfolyamatokról tanúskodik. S ráadásul ez a réteg 
hiányos iskolai végzettséggel rendelkezik, így szakmatanulási lehet ő-
ségei is igen korlátozottak, melynek következtében társadalmi távolsá-
guk nő  más foglalkozási csoportokhoz képest. Ez pedig els ődleges 
alapját jelenti a többo/dalúan hátrányos helyzet létrejöttének. De éles 
megvilágításba állítja a társadalom nem egy csoportjának kilátástalan-
ságát az az ellentét is, amely az öregkori szegénységbe hanyatló „mun-
kásélet" és a sikerekkel, anyagi gazdagodással tarkított privilegizált hely-
zetű  életpályája között feszül. 

Az ellentét úgy oldható fel, ha mindenkinek közel azonos esélye van 

5  K/ingerAndrás: A halandóság társadalmi összefüggése. Szociológia, 1980. 1. sz. 
81. o. 
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arra, hogy emberi létéhez szükséges javakat ne képességeit visszaszo-
rító vagy éppen egészségét károsító munkával szerezze meg, illetve ne 
olyan erőfeszítéssel és önkizsákmányolással, ami lehetetlenné teszi, 
hogy másfajta tevékenységbe (politikai, kulturális stb.) bekapcsolódjon. 

, ~ Ez a tény módosíthatja az egyének munkaer őpiaci függ őségének ter- 
mészetét is. Ám ez önmagában túlságosan is utópisztikus megoldás, 

^: ~ • hiszen ellentmond a hiánytársadalom összes törvényszer űségének.t 6  Ha 
1 	viszont az előbbi esélyteremtéssel más tényez ők párosulnak (azaz ha si- 

~~%'• kerül valóra váltani aszoclálP olltlka az e 9 észs 99Y é ü az iskolarendszer 
,~ .- , a területfejlesztés reformját, ha valóban nagyobb lehetőség nyílik a helyi 

	

r.` 	önkormányzatok újjáépítésére), a társadalmi hátrányok fokozatos fel- 

	

.:.-; 	számolására is nagyobb esély lesz. E folyamat elindításához persze épp- 
'úgy szükség van poltikai, mint jogi garanciákra, illetve konkrét dönté- 

	

..r 	
sekre. Még ha napjainkban fennáll is annak a veszélye, hogy - az anyagi 

.''rom.:, 	ösztönzés felszabadításával - a reform még szorosabbra zárná a pénz- 
` ` 	kereső  erőfeszítések és a fogyasztói élvezetek b űvös körét (amely vi- 
v 
	tathatatlanul a nemzeti közömbösség egyik oka), az értékteremt ő  munka 

r - f hatékonyságának növekedésével nagyobb összegeket lehetne fordítani 
akár a szegények helyzetének javítására is. A folyamatnak bizonyára et- 

_., , . tő l függetlenül meglennének a sajátos buktatói, ám néhány tényez ője 
alighanem lesz űkítené a társadalmi következményeket. Mindazonáltal 

	

_ 	mégsem feledkezhetünk meg arról, hogy bizonyos társadalmi csoportok- 
' 	hoz tartozók iskolai vé zettsé ükkel, lakóhel ukkel, fo lalkozási ozí ~ 	 9 	9 	 Y ~ • 	9 	p 

	

..,., .• ; 	cióikkal, sőt etnikai helyzetükkel járó hátrányok áldozatai. Bárhogyan néz- 
zük ugyanis, a cigányok például olyan elesett és sokszor faji alapon is 

4 ~k . 	
diszkriminált csoportot alkotnak, amelynek felemelkedésér ől, beillesz- 
kedéséгől, gondoskodni a többségi társadalom, illetve az állam erkölcsi 

	

r ; _ 	kötelessége. A kutatások és a gyakorlati tapasztalatok egyaránt igazolják, 

	

.., 	hogy - kis töredéküktő l eltekintve - a halmozottan hátrányos helyzetűek 
~ 	 közé tartoznak. S ez nemcsak azzal függ össze, hogy az aktív keresők 

között különösen sok a segéd - és alkalmi munkás , illetve napszámos 

	

` 	(szakképzett cigány férfiak aránya alig éri el a 4 százalékot), hanem azzal 
F 

	

	is, hogy szakképzettségük és a munkahelyek diszkriminatív magatar- 
~á y':  tósa munkamegosztási pozíciójukat a legalsó régiókba szorítja. Ehhez 

	

T►• 	járul még a nyelvi nehézségek, el ő ítéletek és szubkulturális normák miatti 

	

;R~ y . 	gyenge érdekérvényesítési lehet őség, illetve az infrastrukturális ellátat 

	

., 4 р 	lapság, mely különösen a cigánytelepeken él őket érinti. 

	

';.:t. : 	S ezek már önmagukban indokolnák a szociálpolitika eddigi rendszeré- 

	

ti♦. ,- 	nek újragondolását. Mert hiszen a jelenlegi körülmények között jóval 
., 	differenciáltabb szociálpolitikára lenne szükség , mintamúltban . Annál is 
~, • ' inkább, mert az „univerzális szemlélet ű " - csaknem mindenkinek egy- 

formán juttató - szociálpolitika vagy a társadalmi fejlettség olyan alacsony 
~. •~, fokának felel meg , amikor még mindenki szegény ; vagy a gazdagság egy 

I 

	

 т 	olyan magas fokának , amikor már megengedheti magának a tá гsada- R, - . 

	

r 	lom, hogy olyanoknak is juttasson, akiknek erre egyáltalán nincs sz űk- 
`; 	ségük . S a társadalmi egyenlőtlenségek mérsékléséhez a gazdasági гá- 

nyitási rendszer eddiginél hatékonyabb reformjára is szükség van. Ha 
ј  ugyanis nem változtatunk a gazdálkodás módszerein, nemcsak a ké- 

sđbbt fellendülésbő l maradunk ki, hanem akaratlanul is újratermeljük az 
r n

.
• eddigi ellentmondásokat, melyek épp a társadalmi hátrányok szaporo-

` i+ ` dósában mutathatók ki. Jóllehet az elmúlt évtizedben már jetszószerüen 
~ . is megfogalmazódott az a felhívás, hogy differenciá/ni kell a kereseteket 

és n/vel/ó/ni a családi jövedelmeket, a valóságban azonban éppen az 
ellenkezője történt. A keresetek - kiváltképp az állami szektorban - ni-

‚ • 	vellálódtak; ezzel szemben akeres ő-eltartott arány, a gyermekszám 

	

= ° 	különbségeibő l származó családi jövedelemkülönbségek n őttek. Ez - 

	

+:'. 	amint már utaltunk rá - annak következménye , hogy míg az átlagos 
reálkeresetek az utóbbi években nagyjából azonos szinten maradtak, 
a pénzbeli társadalmi juttatások nem tartottak lépést az árszínvonal n ő  

	

*~ 	vekedésével. És ez megint hátrányképző  tényezőként jelenik meg. 

	

' 	Csak utalásszerűen foglalkozhattunk a társadalmi hátrányok mindegyt- 
kével, hiszen olyan bonyolult jelenséghalmazról van szó, mely - a társa 

(~ 	dalmi viszonyokba ágyazottsága révén - az okok és az okozatok „finom 
- szerkezetének" feltárását is feltételezte volna. (gy nemegyszer csupán 

a különféle hátrányok els ődleges társadalmi feltételeinek felvillantására 
<, 	.•, nyílt lehetőség. Mert az ok-okozati láncolat egészének felvázolásához lé- 

pésrő l-lépésre ki kellett volna mutatni, hogyan megy végbe a különböző  
életmód- és társadalmi feltételek sajátos transzformációja. S éppígy 
kétségbevonhatatlan, hogy még mindig kevés empirikus ismerettel ren-
delkezünk azoknak a mechanizmusoknak a leírásához, amelyek révén 
az ok okozathoz vezet; azaz azoknak a folyamatoknak a feltárásához, 

	

. rr 	ahogyan az emberi élet sz űkebb, vagy tágabb feltételei"hátrányokat idéz- 
nek elő . Inkább a társadalmi makroviszonyokból tudtunk csak bizonyos 

	

ti 	
következtetéseket megfogalmazni, illetve némely törvényszer űség okaira 

; . utalni. A legjellegzetesebb hátránytípusok vázolása is elengedhetetlenné 

	

, . •;k. 	tette volna az egyéni okok részletesebb bemutatását; legalábbis abból 

	

~•‚ ~̂‚ 	a szempontból, hogy az egyének más és más életviszonyai, indulási fel- 

	

:, 	tételei, életútjai, körülményei, céljai, értékei mennyiben kedveznek vagy 

= 

	

. .. ( 	6 Vö. Kormi János: A hiány. Bp., 1982. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 
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nem kedveznek a hátrányok kialakulásának." De talán így is egyértel-
művé vált, hogy a modern társadalóm gyors ütem ű  fejlődése és a kezdet-
ben átfogó mobilitás, az elosztás rendszerében jelenlev ő  ellentmondó 
sok, a foglalkozási, települési, kulturális egyenl őtlenségek eredményez-
ték a társadalmi hátrányok gyors szaporodását. S ezek a társadalmi 
gyakorlatban megjelen ő  hátrányok ellentmondást váltottak ki az egyén 
igényei és képességei, a közösség követelményei és feltételei, az egyéni 
szerepek, az érdekl ődés irányultsága és önrealizálása között. 

Még ha a közösségi célok elfogadtatásában és megvalósításában 
annyira fontos szerepet töltenek is be az egyedi utak és egyedi moti-
vációk, az azonos vagy közel azonos életesélyeket csak társadalmilag le-
het megteremteni. És ezekhez az életesélyekhez szükséges társadalmi 
célok kidolgozásában is figyelembe kell venni az egyéni részvétel lehető-
ségeit. Nyilvánvaló ugyanis, hogy a társadalom el őrehaladása -akár a re-
latív igazságosság irányába is - csak az egyének érdekeinek, aktív rész-
vételének és önrealizálásuk alternatíváinak elfogadásával valósulhat 
meg. Minél differenciáltabbak az egyéni életutak és minél inkább megha-
tározó az egymás iránti felelősség és szolidaritás, annál erősebb egy tár-
sadalom, vagy egy közösség. Jóllehet az eltelt három és fél évtized alatt 
új társadalmi és termelési struktúra jött létre, emelkedett az életszínvonal, 
az élet minőségében mégsem következett radikális változás. S ennek 
lehet jele a társadalmi hátrányokat termel ő  társadalmi beilleszkedési 
zavarok egész rendszere. Elengedhetetlen társadalmi követelményként 
fogalmazódik meg, hogy az infrastrukturális ellátás települési egyenlőt 
lenségeit csökkenteni kell, mint ahogyan az életfeltételeknek csupán a la-
kosság önerejére bízott erőfeszítésein is módosítani kell. Különösen az 
ifjúság kerül szembe a megélhetés feltételeinek és forrásainak bizonyta-
lanabbá válásával. Mivel az elemi lét- és munkafeltételek megteremtése 
is aránytalanul nagy terheket ró rájuk (és családjaikra), nem véletlenül 
növekszik azoknak a száma, akiknek a helyzetét a leszakadás, hátrányok 
feltörhetetlennek bizonyuló egymásra rakodása s a kilábalás remény-
telensége jellemzi. 

Ha továbbra is számolnunk kell a munkavállalás növekv ő  nehézségei-
vel, a képzettséghez képest lefelé való elhelyezkedés társadalmi kény-
szereivel, az ingázás tömegessé válásával, a hátrányok szükségkép-
peni újratermelődését aligha lehet megállítani. (gy ha bármiféle változást 
akarunk elérni, akkor nemcsak a szociálpolitika elosztási rendszerét kell 
átalakítani, hanem éppígy elengedhetetlen a közösségek helyi struktú-
rájának és kulturális adottságának ismerete is. Az interdiszciplináris ku-
tatások eredményeit felhasználva, az egész társadalmat átfogó te/epü-
Іés- és társadalomszervezésre van szükség. A gyermekek és az ifjúság 
nevelésében, a munka szervezésében, a munkaközösségek alakulásá-
ban, a településpolitikában ugyanúgy érvényesülniük kell ezeknek az el-
veknek, mint az emberek közötti kapcsolatok világában . A kimozdulás 
attól függ, hogy a társadalmi hátrányok hosszú távú mérséklésében 
mennyire vesszük figyelembe a helyi kulturális adottságokat, a család 
miliőjét, az adott helyzethez vezető  közösségi és egyéni múltat; de ismer-
ni kell az életszínvonalat, a termelésben elfoglalt helyet s ezek reformjá-
nak társadalmi гelttásait is. Számos jel mutat arra, hogy átgondolt és 
tervszerű  módon meg lehet gátolni a társadalmi hátrányok újratermel ődé-
sét, és ki lehet törni a társadalomban létrejött hibás körb ő l. Ám ehhez 
a szociálpolitika csak egyike az intézményes beavatkozás eszközeinek. 
Radikális változást a társadalom egészének megújulásától várhatunk, 
mely elválaszthatatlan a politika intézményrendszerének átalakításától. 
Ám ha kételkedünk abban a képességében, hogy az egyén saját magát 
és társadalmát ellenőrzése alá vonja; ha változatlanul arra hajlunk, hogy 
a múlt vagy a jelen struktúrájából olvassuk ki a jöv ő  elkerülhetetlennek 
tartott menetét, akkor valóban nem tudunk el ő relépni. Hiszen azok az 
intézmények, amelyeket szükségeseknek hívunk, nem többek, mint olyan 
intézmények, amelyeket fokozatosan megszoktuk (Alexis de Tocque-
ville). A társadalom felépítését érint ő  dolgokban a lehetőségek mezeje 
sokkal szélesebb, mint ahogy azt elképzelni tudjuk. S itt egyetérthetünk 
J. Rawls-nak azzal a megállapításával, mely szerint a társadalmi-gazda-
sági egyenlőtlenségek addig a határig elfogadhatóak, amíg a társadalom 
minden tagjának (vagyis a legrosszabbul él őknek is) hosszú távon hasz-
nára válnak, mert meggyorsítják a gazdasági fejl ődéét, javítják a társa-
dalom működését, illetve ha a társadalom minden tagjának azonos esélve 
van a jobb és rosszabb társadalmi pozíciók elérésére. 19❑ 

"Ám ahogyan azt már többen is kimutatták, a „szegénység szubjektív felfogásá-
ban, s kiváltképp a szegénység halmozott társadalmi hátrányként való értelmezé-
sében kerülnek előtérbe a pszichológiai magyarázatok". Lásd Ferge Zsuzsa — Gara 
Judit —Horvát Ágota — Szalai Júlia: A szegénységgel és a többoldalúan hátrányos 
helyzettel kapcsolatos mai nyugati nézetek. Valóság, 1980. 2. sz. 20. Ugyanakkor 
Bokor Ágnessel egyetérthetünk abban is, hogy a „szegénység megszüntetése a 
mai Magyarországon két, egymással összefügg ő , de korántsem egyenrangú vi-
szonyban lévő  célkitűzést jelenthet. Egyrészt törekedhetünk arra, hogy felszámol-
juk magát a deprivációt, mint strukturális jelenséget, vagyis megszüntetjük azokat 
az okokat, amelyek miatt egyes csoportok szükségszer űen ebbe az állapotba fog-
nak kerülni; másrészt megpróbálhatunk segíteni a ma depriváltjain, annak tuda-
tában, hogy ha ák akár saját erejükb ől, akár külső  segítséggel felfelé mobilizálód-
nak, szükségképpen mások fognak a helyükre lépni, mindaddig, míg a struktúra 
változatlanul reprodukálódik". I. m. 240. o. 
16  Vö. J. Rawls: A theory  of justice. London, 1972. Oxford University Press, 86 n 
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nas évek művészetét bemutató gy ű jteménye Oldenburg, Warhol,! 
Hamilton, Tuttle, LeWitt, Polke, Richter, Baselitz és Penck alko-s 
tásaival. Külön figyelmet érdemel Wols- és Beuys-gy űjteménye; 
ez utóbbinak a rajzait, elméleti szövegtöredékeit, objektjeit és 
installációit — például Falka című  kései installációját — külön ter-
mekben, megkülönböztetett figyelemmel tették közszemlére. 
Az időszaki kiállítások szintje ugyancsak magas mércékhez iga-
zodik: a documenta megnyitásakor például Pasolini mindeddig 
aránylag ismeretlen rajzm űvészetét vitték közönség elé. 

S ha már a képtáraknál és múzeumoknál tanunk, semmiképp 
sem hallgatható el, hogy a documenta központi felállításának 
fedelet adó, 1769-1779 között épült újklasszicista Fridericianum' 
Európa elsб-kizárólág muzeális rendeltetés ű  intézeti épülete. 

Docu menta 8 

Száz napos világmúzeum 
Kasselban 
Történeti háttere 

A grófi szérűn nem asztagok, hanem a m űvészet rőzselángjai ég-
tek kerek száz napon át az NSZK-beli Kasselban, ebben az Ujvi-
dék nagyságú városban, amely nem tartozik ugyan a nemzetközi 
művészeti törekvések folyamatos alakító központjai közé, négy-
öt évente azonban három hónap erejéig a világ m űvészeti centru 
mának dicső  fénye, mintegy mekkai erej ű  vonzerő  övezi. A kor-
szerű  — pontosabban: a legújabb — m űvészet protagonistái és hí-
vei keresik fel Kasselt ezekben a meglehetősen nagy fesztávú 
intervallumokban immár több mint három évtizede, 1955 óta, ami-
kor is Városi Tanács — Arnold Bode ötlete nyomán — megalapította 
ezt a rangon felüli m űvészeti intézményt. Bár a documenták közti 
időszakokat valóban nem jellemzi valami élénk, kifelé sugárzó —
és főképp progresszív — alkótói tevékenység, s a város szellemi-
ségének konzervatív alaphangja sem igen változik, mégsem vé= 
letlen, hogy egy ilyen szélcsendes, inkább a wagneri magaslatok 
költői atmoszférájához ill ő , misztikummal telített, arisztokratikus 
helyen jött létre ez a haladó kezdeményezés, nem pedig vala-
melyik ipari központban. 

Kassel ugyanis az átlagosnál gazdagabb müvészeti tradíció-
val rendelkezik: az 1786-1802 között épült, a napóleoni hadjá-
ratokat követően Jeromos herceg, majd II. Vilmos tartománygróf 
rezidenciájaként hasznosított wilhelmshöhei palota középkori 
művészeti gyűjteménye tizenhét Rembrandt-festményével önma-
gában véve sem lebecsülend ő  szellemi-anyagi érték. Másrészt 
a Neue Galerie gy űjteményének legrégibb darabja is 1750-es 
keltezésű , s mindamellett, hogy az intézmény figyelmének hom-
lokterében a modern m űvészet áll, egyet-mást ez is elárul a mü-
vészet tiszteletének ottani hagyományáról, amelyet mecénás 
uralkodók és nemesek: császárok, hercegek, grófok, földesurak 
alapoztak meg. A modern képtár — kihasználva a kéznyújtásnyira 
kínálkozó lehetőséget— rendszeresen gyarapítja állományát a do-
cumentákró/ vásárolt művekkel. Legegységesebb talán a hatva- 

Anna Oppermann Pátoszgesztus című  assemblage-át fejezi 
be a documentán 

Jellege, célja, szabályai 

A m űvészeti szemle elsődleges célja, hogy reprezentatív formá-
ban tudósítson a nemzetközi müvészet legfrissebb folyamatai-
ról, ami ezúttal azt is jelenti, hogy az élvonalbeli kritikusok és 
művészettörténészek kizárólag élvonalbeli alkotókra támaszkod-
nak hipotetikus művészetfilozófiai konstrukcióik interpretatív 
kivetítése céljából. Persze, ma már ugyancsak nehéz megmon-
dani, ki tartozik az élvonalba, és hogy létezik-e egyáltalán reális 
első  front, hiszen a m űvészeti pluralizmus pillanatnyi expanzió-
jában és az értékrendszerek kaotikus önellentmondásosságában 
eligazodni és.objektivizálni cseppet sem könny ű . Ám tudnivaló, 
hogy ha egy világméret ű  rendezvénybe több mint hét millió már-
kátfektetnek a szervezők, akkor ott a közvetlen m űvészeti — hogy 
ne mondjam, esztétikai — szempontok mellett rengeteg más kur-
rens érdek is érvényre jut, úgymint a m űkereskedelemé, az ipari 
technológiáé, az idegenforgalomé, a politikáé stb. Az 1982-es 
documenta 380000-res nézőszáma például körülbelül annyit jö-
vedelmezett, mint az ideinek a kiadásai, nem számítva a piaci 
tranzakciókból és egyéb szolgáltatásokból nyert más természet ű  
jövedelmet. 

Anyagi oldalától eltekintve a kasseli rendezvény burkolt célja 
— hangsúlyozott aktualitása révén — mindig is az volt, hogy irányt 
szabjon a dolgok menetének, s befolyása alá vonja a m űvészeti 
evolúció folyamatait. A Sydney-i, Sao Paoló-i és velencei szem-
léktő l eltérően a kasseli egyrészt nem t ű ri a hisztoricizálást, a múlt-
ba fordulást, másrészt passzív átereszt ő  rendszer vagy közönsé-
ges tükröző  felület sem kíván lenni: nem értékhalmazokat mutat 
be, nem a mindenkori aktualitást összegzi, hanem a fontosabb 
művészeti mozgások, erővonalak értelmezésére, magyarázására 
törekszik. A Kasselba meghívott m űvészek tehát csak kivételes 
esetben szerepelnek korábbi datálású m űvekkel, mert szabály-
szerű , hogy külön az alkalomhoz ill ő  — a térhez méretben és 
a szellemhez imaginációban alkalmazkodó — alkotásokkal jelen-
jenek meg; olyan művekkel, amelyek mintegy szintetizálják, véd 
jegyként tömörítik munkásságuk esszenciális tartozékait. Ilyen 
szempontból a documenta kifejezetten tudományos koncepciót 
szorgalmaz, még ha nincs is szigorúan meghatározott tematikája, 
mint mondjuk a velencei: biennálénak szokott lenni. A documenta 
szervezői azt tartják fontosnak, hogy a válogatás révén ki lehes-
sen tapintani egy művészettörténeti pillanat er őelhajlásait, tehát 
hogy a téma ne kívülről jöjjön, hanem a természetes m űvészeti 
mozgások jellegének immanenciájából következzen: ha a m űvé-
szet fő  áramlataiban például az én-központú koncepciók ural-
kodnak, akkor a documenta prezentálta m űvészetnek is ego-
centrikusnak kell lennie; ha viszont a müvészet á társadalom 
problémái felé fordul, úgy a documentáПak is ezt a folyamatot 
kell interpretálnia. 

Egy évtizede a médiumok önvizsgálata, öt esztendeje pedig az 
új festőiség állt a rendezvény gyújtópontjában, hogy az idén —
összhangban a mai müvészet autochton fejl ődésmenetébő l kö-
vetkező  programmódosításokkal — a figyelem az egyénr ő l a köz-
re, a művészet társadalmi és történelmi funkciójára tev ődjék át. 
Manfred Schneckenburger m űvészeti igazgató szerint ismét ott 
tartunk, amikor a m űvészet visszanyeri esztend őkkel ezelőtt el-
vesztett társadalomkritikai rendeltetését, ezzel egyidej ű leg pedig, 
a médiumok fokozott bevonása révén, megszünteti a m űkereske-
delem felerősödött diktátumát. Az elkövetkez ő  periódus művé-
szetében nem a táblakép fémjelezte klasszikus m űtárgy fog do-
minálni, hanem az összetettebb artikulációs egységek, hangoz-
tatják a szakkörök. A mostani documenta teljes mivoltában ezt 
a koncepciót tükrözi, jelentős mértékben támaszkodva úgy a for-
matervezésre és az építészetre, mint a tiszta m űfaji formákra, 
esetleg azok hibridjeire. 

A documeпta a részvevők megválogatása tekintetében sem 
utánozza a hasonló manifesztációkat. Kasselban nincsenek 
nemzeti keretek, nemzeti szelekciók. A szerz ők elsősorban ön-
magukat — vagyis hát „a" m űvészetet — képviselik; teljes mérték ű  
autoritásként vannak jelen, attól eltekintve, hogy az érdekeltek ál-
lami támogatásban (is) részesülnek. Másrészt — ami a részvev ők 
számát illeti — itt nem a mennyiségen van a hangsúly, mint Ve-
lencében, hanem a prezentálás hitelességén. Ebb ő l adódóan 
a kritikai válogatás szigorának befolyása alatt álló, egy fajta 
kiválasztódási elv van érvényben: mindenb ől a lehető  legjobbat, 
még ha nem is biztos, hogy a „legjobb" a legjobb, mert nincs is 



abszolút legjobb. Igy a rendezvény stacionárius részében, a szob-
rászati, installációs és festészeti m űfajokat befogadó Fridericia-
numban, az építészeti és formatervez ői alkotásokat egy fedél alá 
tömörítő  Orangerie-ben, valamint a köztereken mindössze 140 
művész állított ki, a jelenlevđknek mintegy harmadrésze. A rész-
vevđk aránya a továbbiakban körülbelül így oszlott meg: 60 per-
formance-m űvész, ugyanennyi videoművész s 160 fifikus al-
kotó. Az adatok azért pontatlanok, mert a csoportok, alkotói kö-
zösségek esetében a szervezők nem tüntették fel azok összeté-
telét és létszámát. 

Name June Paik a komputer vezérlőpultja előtt 

A fentieket összegezve elmondható, hogy a Kasselban fel-
vonultatott művészet minden esetben kordába szorított m űvé-
szet, még akkor is, ha a bel- és külterületek 6000 négyzetméte-
rét emészti fel specifikus játékosságában, játékos zabolátlansá-
gában. Ezt a paradoxont pedig csak az átélés fontosságának és 
hitelesítésének tudata oldhatja fel, vagyis az a felismerés, hogy 
a művészet el őtt nincsenek sem fizikai, sem pedig szellemi aka-
dályok, hiszen mindegyik értékes alkotói modell újakat képes imp 
likálni, függetlenül attól, hogy az alapmintát mely szellemi sejt ter-
melte ki. 

Csillagai, kútfő i és fogyasztói 

Az újságírók és kritikusok júniusi 10-én, két nappal a hivatalos 
megnyitó előtt megtekinthették a Fridericianum és az Orangerie 
belterében kiállított anyagot. Jó alkalom volt ez arra, hogy a sajtó 
képviselő i még az általános és a továbbiakban tartós tumultus 
előtt terepszemlét tarthassanak, amely sok esetben a m űvészek-
kel való személyes találkozás lehet őségével kecsegtetett. Jó né-
hányan az utolsó napokban, órákban végezték az utolsó simítá-
sokat alkotásaikon, mert a technikai szolgálat sztrájkja miatt kés-
tek az előmunkálatok. A helyszínen irányította műveinek elrende-
zését, és itt-ott még hozzátett egy-egy kiegészítő  elemet a medi-
tatív rajzkonstellációkat fényképekkel díszletszer űen kombináló 
Anna Opperman, s a komputerrel bajlódott egy sötét teremben 
napjaink talán legnagyobb videom űvésze, Namé June Paik. Nem 
lehetett könnyű  dolga; hiszen videoszkulptú гбjának 44 képernyő-
jét kellett szinkronba hoznia. 

A hivatalos megnyitó órájában aztán a Fridericianum lépcs őin 
várakozó tömegben felt űnt az összes jelenlevő  művész között is 
a „legtörténelmibb" patinájú autoritás, nevezetesen Alan Kaprow, 
az első  happeningművész, a műfaj megalapozója. Társaságában 
volt az olasz Fabrizio Plessi, s a híres-neves lengyel színi ren-
dező , Tadeusz Kantor, akinek É let- és halálgépek című  darabját 
a milánói Színházkísérleti Központ előadásában a documentát 
kísérő  színházi szemle, a Spiel Ráume legkiemelked őbb esemé-
nyeként emlegették, e sorok írója pedig — aki az 1970-es velencei 
biennálén ismerkedett meg Kantorral — a f őpróbán kapott belőle 
ízelítđt. Sorolhatnám még a neveket a végtelenségig; m űvésze-
két, m űvészettörténészekét és m űvészetkedvelđkét, akik között 
ismételten a japánok voltak a legnépesebbek. Valaki meg is je-
gyezte ironikusan, hogy ha a documentđt történetesen Japánban 
rendeznék, eljutna гб  talán négy-öt európai. 

A sok nagy név fölé fároszként emelkedett Joseph Beuys hal-
hatatlan szelleme. Beuys és Kassel ugyanis két szorosan egy-
máshoz tartozó fogalom. Nemcsak a Neue Galerie jelentős kol-
lekciójának apropóján, hanem mert á német m űvészpróféta akti-
vitásának nemegy állomása kötődik ehhez a környezethez, külö-
nösen az utóbbi évtizedben. Beuysnak különben is számos ta-
nítványa él és alkot Kasselban, akik a documenta alkalmával 
Kasseli Nemzetközi Szabadegyetem néven nyilvános vitafórumot 
szerveztek Beuysról és a Beuys utáni m űvészet akut kérdései-
rő l, felelevenítve azokat a napokat, amikor a Fridericianumban 
nyitott irodájában Beuys 100 napig válaszolt a közönség kér-
déseire. 

Róla lévén szó, felengedtek a documenta különben megdönthe-
tetlen regulái. Kassel nem felejtette el, mennyi mindent köszönhet 
Beuysnak, ezért post mortem állították ki utolsó nagy méret ű  
bronz environmentjét. Ettđ l is nagyobb publicitást kapott azonban 
7000 tđ lgy című  akciójának záró mozzanata, amely a rendezvény 
elsđ  hivatalos eseménye — lényegében megnyitója — volt. đzve-
gye jelenlétében a Fridericianummal szemközt ültették el az 
utolsó szálát annak a hétezer facsemetének, amelynek els ő  pél-
dányát maga Beuys helyezte a földbe 1982-ben. Az els ő  és az 
utolsó tölgy tehát egymás mellé került, mintegy bezárva a kört és 
szimbolizálva a két rendezvény közti él ő  kapcsot, a reális köt ő -
erőt. 

Az akció el őzményeként a 7. documentán a Zöldek környezet-
védelmi mozgalmát támogató Beuys hétezer bazalttömböt szállít-
tatott a Friedrichsplatzra, azzal acéllal, hogy a tölgyek ültetésé-
nek ütemét követve távolítsák őket el a térrő l: egy fa — egy.ba-
zalttömb. Kikötötte, hogy mindegyik fa mellé egy-egy k őoszlop 
kerüljön a földbe, mint két ellenpólus, az él ő  szervezet és a holt 
anyag erőkisugárzásának ütközőpontjaként. A városszerte és 
a Kasselt övező  autópályák mentén elhelyezett furcsa ötvözetek —
szoborszerűségek — a reális, mindennapi emberi élettér és a m ű  
vészet szférájának találkozását példázzák, összhangban a szer-
ző  művészetfilozófiájával, amely a m űvészet funkcióját nem ezo-
terikus magasságokban, hanem a társadalom valós struktúrái-
ban, az ember legkülönböz őbb tevékenységi formáiban kereste. 
A kő  rendeltetése nem csak metaforikus fogantatású, hanem min-
den bizonnyal védelmező  szerep hárul гб  az élő  anyag perma-
nens veszélyhelyzetének tekintetében. Hasonló a feladata, mint 
egy másik specifikus beuysi matériának, tudniillik a filcnek, amely 
óvja az emberi testet a küls đ  világ kártékony hatásától. 

Joseph Beuys Falka című  installációja a kasseli Neue Ga-
lerie-ben 

.. 
A Beuys-szal kapcsolatos mozzanatok közé tartozik még Klaus f , 

Staeck heidelbergi magánkiadó jelentős publikáció-sorozata, aki ' 
Beuys tanítványaként annak halálát követ ően aránylag olcsó 
és hozzáférhető  könyv- és képeslapsorozatban kiadta a közönség 
számára ismeretlen, mindaddig kevésbé exponált m űveit. Staeck 
az Orangerie bejáratánál kapott standot mint a rendezvényen 
jelen levő  egyetlen független kiadó. 

Alan Kaprow, a happening atyja a Fridericianum bejáratánál 

Médiumai 

A documenta nemzetközi szervez őbizottsága — Lothar Romain, 
Vittorio Fagone, Wulf Herzogenrath, Armin Zweite, Edward F ry  
és Elisabeth Jappe, élükön Schneckenburgerral — kilenc m űvé-
szeti kifejezőforma, vagyis médium eszköztárára támaszkodva 
kísérelte meg érzékeltetni napjaink m űvészetének legidösze-
rűbb irányvonalait. Ezek a következ ők: képm űvészet, szobrászat, 
installáció, városi környezet, formatervezés, építészet, pe rfor-
mance, színház és video. A legszembeötl őbb újítás miлdenkép-
pen a képiség tág fogalmának a reaffirmációja, ami már csak azén 
is meglepő , hogy míg az el őzđ  documenta témája pont az új festé- 

55 



aocumenta 
szet, a neoexpresszionizmus volt, öt évre rá a festészet m űfaji 
terminusa már nem is szerepel a repertoáron. Amikor tehát a lát 
vány esik latba, szinte mellékes, hogy a látványt hordozó képnek 
melyik médium a leképz ő  eszköze. A festészet azonban nemcsak 
deklaratív értelemben van visszavonulóban, hanem a felkínált 
produkció szintjén úgyszintén. A kép ily módon jobbára kontex-
tuálisan, kölcsönös összekapcsolások formájában van jelen. 
Kivételek itt is vannak, természetesen. igy a táblaképek esetében 
a szervezők külön ügyeltek arra, hogy azok legalább szemantikai-
lag ellenpontozzák egymást, vagy — más esetben — közelebb vi-
gyék egymáshoz a valóság különböző  szintjeit. Ennek az elkép-
zelésnek a nevében került egymás mellé Leon Golub és Eric Fischl 
szociális festészete, illetve Astrid Klein vizionárius opusa Robe rt  
Longo rokon jelleg ű  piktúrájával. 

a felhasznált anyagok — fa, fém, m űanyag, üveg stb. — természe-
tétől. Ezt a törekvést természetesen a szobrászat érvényesítette 
leghitelesebben. Nem is annyira a tiszta szobrászat, hanem az 
installációba,  a  kuІбnfб lе  térszerkezetekbe átöml ő , ennek folytán 
pedig a formatervezéssel és az építészettel ötvöz ődő  térhatású 
alkotásoknak a festészet köztes állapotait idéz ő  elegye, valami 
féle szintézise. A szervez ők a túlhajszolt méretek védelmére 
kelve hangsúlyozták, hogy a documenta nem a „kamaramuzsika", 
hanem az „opera" m űfaját ápolja, mivel a nagy méret ű  alkotá-
soknak „különleges individuális fizionómiájuk" van. Érvnek, per-
sze, mindez igencsak kevés, hiszen az egyéni kifejez őforma meg-
teremtésének nem a mérethatár a feltétele. Sokkal valószín űbb, 
hogy a túlhangsúlyozott arányokkal a szervez ők azt kívánták 
érzékeltetni, hogy a posztmodern m űvészet hatására a monu-
mentalitás értékegysége pozitív el őjellel lép fel, s többé már nem 
csak a fasisztoid vagy a szocrealista tartalmaknak képezheti 
egyfajta min őségi meghatározóját, nyelvi foglalalát. 

A mai szobrászat közös jellemvonása a documenta tapasztala-
tait leszű rve az, hogy a hatvanas és hetvenes évek politikai-ideo-
lógiai „küldetésének" kizárólagosságát és antieszteticizmusát 
referenciális szinten az esztétika teljes mérték ű  revitalizálásával 
kísérli meg túlhaladni. A politikai utalások és az esztétikai jelek 
szintézisének ideális egységét kínálja például Zvi Goldstein utó-
pisztikus szobrászata, amely az orosz futurizmus és konstrukti-
vizmus agitatív m űvészetének formanyelvére támaszkodik. A ki-
állított alkotások többsége azt tanúsítja, hogy mint a festészet-
ben, úgy a szobrászatban sincsenek már tiszta, kikristályosodott 
formai keretek. A „köztes" koncepció egyik elkötelezettje, Julian 
Opie annak a m űvészetfilozófiai szentenciának a népszer űsí-
tője, mi szerint az új tárgyiasság egyaránt szervesen magába 
ömleszti a szobrászatot és a festészetet. 

A szobrászatnak a piktúrához való közeledése nem új kelet ű  
hadművelet, hiszen művészettörténeti bizonyíték van rá, hogy 
a szobrászat kifejezésbelileg és érzelmileg jóval keskenyebb 
skálán mozog, mint a festészet. Ennek kapcsán Antony Gormley 
szobrász szintén arra hívta fel a figyelmet, hogy a szobrászat — 
abbéli képtelenségénél fogva, hogy felszínre hozza a m űvészet 
valamennyi potenciális lehetőségét — szinte kényszeredetten ke-
resi a más médiumokkal való szimbiózis lehet őségét. Már a m ű -
faj ápolбi közt is nyílt beszédtéma, hogy a szobrászat a priori nem 
kísérletező  művészet, s csak a civilizáció fejl ődése folyamán fel-
gyülemlett tudományos ismereteket dolgozza fel, érzelmi világa 
pedig több mint szegényes. Egységes stílusról — akárcsak a fes-
tészetben — itt sem beszélhetünk. A közösségi célok klasszikus 
fogalma helyett egy fajta közös stratégia funkcionál, ami a jelen-
kori élet közös problémáiból meríti tartalmi veretét. A szobrászat 
jelenleg összehasonlíthatatlanul nyitottabb, mint a festészet, így 
hát heterogénebb is, s tárgymetamorfózisa is jóval sokrét űbb. 

Antony Gormley Világvége című  szoboregyüttese 

Egy-egy plasztikai m ű  másrészt csak ritkán áll egymagában; 
rendszerint valamilyen összetettebb térkonstrukciónak, avagy 
építészeti egységnek képezi alkatrészét. Vagyis hát — lingvisz-
tikai kifejezéssel élve — metaforaként, illetve metonímiaként bukkan 
fel egy-egy nagyobb retorikai gondolatkörön belül, amit úgy hív-
nak, hogy installáció, illetve — Ange Leccia szavaival — „elrende-
zés". 

A festészet és a szobrászat nomád természetét ől eltérően az 
installáció helyhez kötött, stacionárius beszédforma, mindemellett 
pedig jóval merészebb, kísérletez őbb, összetettebb. Ha a do-
cumentán bemutatott szobrászati alkotások javarészt meghatá-
rozott szociális rendszerek metaforáiként lépnek fel, úgy egy-egy 
installáció még egy documenta-méretű  rendezvényen is önálló 
kiállításként érvényesül, annyira komplex tartalmi-formai refe-
renciáknak képezi burkát, s annyira tudatosan építi magába az 
adott tér specifikumait. Az egynem ű  anyaghasználaton túl — ami-
lyen Joseph Beuys utolsó összetettebb alkotása, a Felvillanás —
javarészt a pofivalens anyagfelhasználású, s őt multimediális jel-
legű  installációk domináltak a szemlén. Az installáció formavilága 
— nem kis meglepetésre — felt űnően sokat merített ezúttal a pop 
art  formanyelvéből, ikonikus készlettárából. Ilyen volt Terry Allen 

Eric Fischl Egy kutya portréja című  triptichonja 

A documenta, amely rendszerint a múzeumi és a piaci koncep-
ciók között keresett valamiféle középutat, egyensúlyt, ma már nem 
sokat ad az olyan m űvészeti hitvallások hitelképességére, mint 
a következő : „Nem vagyok feltaláló, a festészet nem is talált fel 
soha semmit. A festészet csupán egyik változata és feldolgozása 
valaminek, ami mindig is létezett. Az egyéniségemből már nem tu-
dok hozzá adni, esetleg alig egy keveset" (Ferran Garcia Sevilla). 
Ennek a fajta alkotói kishit űségnek, amely az őskáosz adott álla 
potait állandósítja, s nem hisz az új értékek lehetőségében, az idei 
documentán nem sok keresnivalója volt. Helyette egy szellemileg 
és kifejezésbelileg egyaránt jóval nyitottabb koncepció szerzett 
magának érvényt,-amelynek attitűdjét többek között Komar & Me-
lamid fogalmazta meg: „Az élet folytonosan változik. Mi sem va-
gyunk mindig ugyanazok. Az életfolyam sodot bennünket, s az 
általunk teremtett m űalkotások élethossznyira nyúlnak, hiszen negy-
ven évvel ezelőtt, világra jöttünkkel indultak sarjadásnak, és ha-
lálunkkal érnek véget — mesterm űvekként". Ez az alapállás im-
már nem a befelé forduló, elszigetelt alkotóé, hanem azé a hatni 
kész individuumé, aki a válsághelyzet átéléséért nem lemon-
dással, hanem az izolációból való kitörés kockázatával fizet. Egyre 
nyilvánvalóbb ugyanis, hogy a mai pillanat másfajta viselkedését 
és magatartást követel, mint az évtized eleje, s többé nem vitás, 
hogy a nyers cinizmus és irónia — az új festészet két gyakorta 
használt fegyvere —önmagában képtelen feloldani az egyén és 
a társadalom kollíziójának traumáit. 

Ez az új keletű  kritikai belátás, illetve a produkcióban is evi-
dens programmódosítás okozta lényegében a posztmodern fes-
tészet, az új geometrizmus, illetve az új expresszionizmus trend-
jének az elhalványulását, itteni mell őzését is. A tiszta festészet 
helyét többnyire a köztes, kölcsönösen összefügg ő  képi műfaj-
keverékek foglalták el. Manfred schneckenburger másrészt arra 
is rámutatott, hogy a hetvenes éveket ídézö „m űvészet a m űvé-
szetről" —, illetve a korai nyolcvanasokra jellemz đ  „művészet 
a művészekről"-féle koncepciót eleve elvetették a szociális in-
díttatású, a társadalom átváltásaira érzékeny alkotói modellek 
javára. Ez a fajta törekvés a m űvészet és a valóság összejátszá 
sának eredményeként jött létre, s inkább egy specifikus helyzetet 
tükröz, mintsem egy frissibe felmerül ő  folyamat lépésfázisát igyek-
szik megragadni, mielőtt az továbblépne. A „külső", társadalmi-
politikai kapcsolatokat taglaló tendenciák tehát nem is annyira 
ennek a pillanatnak a fellángolásai, újdonságai — hiszen Beuys, 
Haacke vagy serra politikai belebonyolódású opusát sem inai 
kovász élteti —, hanem inkább visszajelzései egy olyan permanens 
frontnak, amely az elmúlt esztend ők festészetközpontú és pe-
nészszagú atmoszférájában nagyrészt oppozícióba szorult. s mi-

vel nyilvánvaló volt, hogy a 7. documenta után értelmetlen lett vol-
na a festészet további tematizálása, az új programot a társadalmi-
lag angazsált művészet mindenkori m űhelyében lelték meg azok, 
akik részben az ipari technológia agresszív fellépése hatására 
egyfajta tárgyias monumentalitásról álmodtak. 

A tárgyias monumentalitás pedig, bizton állíthatjuk, meg is va-
lósult. Az idei kiállítás még a rendhagyó kivételek erejéig sem 
tű rte a kisebb, szerényebb méreteket; a meghitt, minimalizált ará-
nyokat. Lehet persze, hogy a documentákon ez mindig is így volt; 
hiszen a Fridericianum bels ő  terében eleve elvesznek a mini-
malizált méretek, de mégsem hihető , hogy az ipari technológia 
hivalkodása bármikor is ennyire szembeötl ő  lett volna, függetlenül 
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Beuys 1982-ben elülteti az első  tölgyet — Ot évre rá özvegye ugyanott fđldbe helyezi az utolsót — Az 1. és a 7000. tölgy 

China Night című  rezervátumreminiszcenciája , illetve Richard 
Baquié Szerelmem cím ű  gépkocsiváz-konstrukciója, amelyben 
egy tipikus amerikai fétistárgy , a nosztalgiát ébreszt ő  Plymuth 
antifunkcionálfs , művészetileg átminősített adottságai kerülteK 
kiaknázásra. 

A városi környezetben felállított és az élet spontán menetébe 
bekapcsolódni képes környezeti alkotások bizonyos éhelemben 
úgy is felfoghatók, mint a múzeum belső  terébő l kimenekített ins-
tallációk. Installációk, nem pedig szobrok, méghozzá azért, mert 
esztétikailag nem öncélúak , hanem az adott térhez igazodva 
igyekszenek elfogadni a küls ő  feltételek diktátumát . Létük nem 
elszigetelt mivoltukban determinálódik , hanem a városi környezet 
adott elemeinek konstellációjában nyeri el végs ő  értelmét. Az ur-
bánus environmentek így rendszerint hozzátesznek valamit a már 
létező  hétköznapi , profán formákhoz , vagyis inteпerálnak a zajló 
élet történéseivel. Ezzel a rendeltetésükkel mindenképpen eleget 
tesznek egyféle szociális küldetésnek is, hiszen közelebb viszik 
a művészetet a járókel őkhöz , az utca emberéhez , hogy ebbéli 
törekvésükben itt-ott a „nagy" művészet létét tagadó széls ő-
séges koncepciókban teljesedjenek ki. Míg a japán Tadashi Ka-
wamata azt vallja, hogy urbánus alkotása csupán egyik módozata 
annak , ahogyan m űvészete aktívabbá válhat a nyilvánosság el őtt, 
addig Siah Armajani az effajta városi alkotások értelmét a mú-
zeumi mítoszok lerombolásában, semlegesítésében látja. A vá 
roskörnyezeti művek sok esetben tagadják a monumentalitás m ű -
vészeti elhivatottságát, s helyette az egyszer ű  embereket is meg-
kapб  közérthetőségre törekszenek. Kassel esetében az volt acél, 
hogy újraaktivizálják a város néhány elhanyagoltabb , romos épí-
tészeti objektumát. Nem szépítési jelleggel, persze, hanem 
azért , hogy rámutathassanak a várostervezés néhány, ez ideig 
figyelmen kívül hagyott lehetőségére , más vonatkozásban pedig, 
hogy felélesszék a városmag elhalóban levđ  régebbi struktúráit, 
mint a terek és a folyosók . A műfajhoz tartozó alkotásokat Kassel 
több mint húsz pontján realizálták olyan neves m űvészek pro-
jektumai alapján , mint Serra , Karavan, Levine , Cage , Finlay, We-
werka stb. 

Zvi Goldstein installációja 

Míg az urbánus environment protagonistái a reális térben al-
kothattak , az építészeknek ez nem adatott meg. Ik különben is 
megadott témára dolgoztak , amelynek Az eszményi múzeum-
épület volt az elnevezése. A műépítészek meghívását azzal in-
dokolták , hogy az architektúra — akárcsak a formatervezés — sti-
lisztikai törekvéseiben már régen volt oly közel a m űvészet esz-
ményítette ideálokhoz , mint manapság . A hagyományos össze-
játszáson túl ugyanis a szobrászatban érvényesülnek a legkife-
jezettebben az építészet szerkezeti megoldásai. A párhuzamos 
törekvések egy új fajta retorikában nyilvánulnak meg, amely leg-
inkább a posztmodern vonalképzésre helyezi létalapját. Ez a tü-
net különben a festészetre is jellemz ő . A formatervezésben ha-
sonló a, helyzet. A Totem-csoport és Andrea Branzi új reduk- 

cionizmusa, a tükörfelületekkel, apró fényekkel operáló „mikro-
elektronicizmus" (Emilio Sottsass), valamint az „új pompa" ten-
denciája az a fő  áramvonal -triász , amely köré az élenjáró bels ő  
formatervezés szervez ődik. A korszerű  intenciók túlnyomórészt 
abból az utópiából indulnak ki , hogy a posztindusztriális korszak 
nyújtotta feltételekben mind több ember élete köt ődik majd az 
otthonhoz. Az otthon nemcsak a családnak lesz stacionárius 
helye , hanem egyúttal munkahely is lesz , továbbá benne bonyo-
lódik majd le az oktatás és a továbbképzés jelent ős része, mivel 
a legújabb elektronikai és távkommunikációs berendezések lehe-
tővé teszik a munkafeladatok otthoni végrehajtását . Az ilyen és 
hasonló utópiákat szem el őtt tartó formatervez ők ezért a munka-
eszközöket olyképp igyekeznek humanizálni , hogy azok inkább 
játékokra , mintsem szerszámokra hasonlítsanak : utilitárius ren-
deltetésűk majdhogynem eltörpül irodalmias jellegük mellett. 
Az olasz formatervezők egy csoportja a szakmabeliek feladatát 
a közeljövőben abban látja, hogy az egy új „otthoni civilizáció-
nak" húzza meg á körvonalait. 

Buky Schwartz installációja az Orangerie-ben 

Közvetlen műfajai 

Az úgynevezett rögzített m űfajok mellett a documenta az eddigi-
nél is nagyobb hangsúlyt fektetett az él ő  művészet médiumaira, 
amilyen a pe rformance , a színház , s végsđsoron a videomüvé-
szet. A pe rformance-ot — mint említettem volt — 60 alkotó kép 
viselte, akik a rendezvény tartama alatt , a műfaj belső  áramlatai-
ban immanens mozgások természetét kiemelve, különböz ő  blok-
kokban valósultak meg. Err ől az előadásmódról nem mondható 
el, hogy a múzeumok és a galériák kedvence lett volna a múlt-
ban, hiszen specifikus technikai-prezentációs feltételeket igényel, 
s piacilag sem túl kapós. Az utóbbi esztend ők neoexpresszio-
nista irányzatainak hatására azonban pozitív változások történ-
tek a műfaj iránti viszonyulás tekintetében, s ennek következté-
ben a klasszikusabb veret ű  képtárak és m űvészeti intézmények 
is megnövekedett érdeklődéssel fordultak irányába . Belső  áram-
latok tekintetében a performance igencsak széles individuális 
skálán mozog : ahány m űvész , annyi féle stílus , illetve artikulációs 
forma . Két nagyobb folyamat azonban így is kitapintható: els ő-
ként a látványra , a színi megoldásokra , a korszerű  technikai esz-
közök hadára épül ő , másodsorban pedig egy meditatívabb, szub-
tilisabb , redukált eszközhasználatra támaszkodó irányzat az élen-
járó. Az elsőt például a Krypton csoport és Monty Cantsin, az 
utóbbit Rachel Rosenthal, Meredith Monk és Nurit Tilles képvi-
selte. A performance máskülönben 1972-ben tűnt fel először 
a documentán. Az idei műsor minden tekintetben a m űfajnak 
az 1977-es documentđn elért zenitjét juttatja eszünkbe. 

A Fridericianum udvarában felemelt montázsépületben kapott 
helyet a video - és hangtár . A közönség a nemzetközi video- 
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Joseph Beuys installációja 

Andreas Brandolini belső  formaterve 

Marie-Jo Lafontaine videoplasztikája 

művészeti produkció 51 alkotásából válogathatott, melyek ennek 
a médiumnak a fontosabb irányait voltak hivatottak érzékeltetni. 
A videotechnika nemcsak önálló formában bizonyította népszer ű  
ségét, hanem számos installációnak képezte szerves részét —
shigeko Kubota, Buky schwarz, Ulrike Rosenbach esetében —, 
de videoszkulptúraként is felt űnt Fabrizio Plessinél, Marie-Jo 
Lafontaine-nél és Name June Paiknál. Mit több, e három video-
szkulptúra a rendezvény legsikerültebb teljesítményei közé tar-
tozott. Paik például Joseph Beuys egyik fellépésér ő l készült video-
felvételét dolgozta fel a legmodernebb elektrografikai eljárással, 
44 képernyőn mozaikszer űen törve szét a látványt. A rendes vi-
deoprodukciók közé különben bekerült a zágrábi Ivekovi ć-Martinis 
szerzőpár egyik munkája, s látható volt a nemrég elhunyt jelent ős 
magyar m űvész, Bódy Gábor néhány felvétele. 

Tadashi Kawamata Megsemmisített templom című  environ-
mentje 

Hangtár ezúttal először létesült a documeПtán. Ez volt egyben 
az egyetlen olyan felkínált médium, amely történeti visszatekin-
tésre alapozódott, a századel ő  úttörő  kísérleteitől napjainkig eltelt 
időszak hangm űvészetének fejlődésébe nyújtva betekintést. 
A mintegy 70 gyűjteményes hangszalag a kísérleti irodalom, a fu 
turizmus, a dadaizmus, a bruitizmus, a konkrét zene, a hang- és 
a konkrét költészet, a beszédm űvészet, a Fluxus és az új rádió-
dráma vonatkozó experimentumait, vagyis az „ars acustica in-
ternational" széles frontját felölelve ismételten aláhúzta a rész-
területek felmutatta eredmények jelent őségét a kölcsönös vissza-
hátások viszonylatában. Hazánkat ebben a kategóriában a belg-
rádi Arsa Jovanovi ć  képviselte. 

Name June Paik videoszkulptúrája 

Összegezésként még egyszer leszögQzhető : a documenta által 
favorizált m űvészet neo-pop, neokonstruktív és konceptuális 
szellemiség ű  művei monumentalitásra és az anyag megmunká 
lásának tökélyére helyezik a hangsúlyt. A kézi munka er ősen 
redukáltan jut érvényre, jóformán csak a vázlatozásig terjed. Ezzel 
egyidejű leg megnövekedett az ipari technológia szerepe, vagyis 
— másképp szólva — a formatervezés területér ő l betört az úgyne-
vezett szépm űvészetek szféráiba. Mindennek következménye-
ként elmosódtak a határok m űfajok és m ű fajok, m űvészetek és 
müvészetek közt. Nincs egységesen szerves stílus, nincsenek 
tiszta artikulációs formák. A m űvészet szabadsága és bels ő  de 
mokratizmusa hatványozottan magas fokon áll. Mindemellett nem 
árt tudni, hogy ennek a szabadságnak és demokratizmusnak ma-
gas az ára, hiszen olyan szigorú keretek között jön létre, melyeket 
az elit múzeumi és más m űvészeti intézmények a piaci törvény 
szerűségek támogatásával tartanak rendszerbeli kordában. 

A Kasselban prezentált m űvészet a gazdagok és a jólétben él ők 
m űvészete, amelynek tőketermelő  ereje sem csekély súllyal van 
jelen. Léteznek emellett más fajta m űvészetek is, ám ezeket illen-
dőségbő l szükségtelen megnevezni. A legkiemelkedőbb alkotá-
sokat, mármint a mesterm űveket azok mutatták fel, akik nem 
alkalmazkodtak túlságosan a divat szeszélyes hullámzásaihoz, 
az efemer napi elméletekhez, hanem öntörvény űségre törekedve 
a mindenkori m űvészet eszméit vitték tovább, nem sokat tör ődve 
az ilyen és hasonló szemlék kontextusainak kérészélet ű ségével, 
a pillanat varázsára alapozott múlandóságával. Amikor az elején 
arról tettem említést, hogy a documenta képes távlatokat nyitni, 
irányzatokat és folyamatokat befolyásolni, ezt szó szerint értettem. 
Az általa most felavatott tendencia az „új modern", s ha többre 
nem is lesz képes, legalább eltámogatja az általánosan egységes 
szellemi program híján levő  egyetemes m űvészetet a kilenc-
venes évek küszöbéig.p 

~ 	~ 	í 



Klein Rudolf 

Egy város, két városháza 
A két szabadkai városháza két kor jellemz ő  épí-
tészeti koncepcióját tükrözi, közvetve utal a társa-
dalmi háttérre is. A régi, szecessziós városháza Ja-
kab Dezső  és Komor Marcel tervei alapján 1908-10 
között épült, és Szabadka gyors gazdasági és kultu-
rális felemelkedését jelképezte. Félévszázados pan-
gás után, Szabadka második építészeti fellendülésé-
nek kezdetén készült 111961-ben az új városháza 
Alexander Kelemen tervei alapján. Mindkét épület 
jól megoldott építési feladatról és a maga idejében 
korszerű  architektúráról tanúskodik, mégis lényeges 
eltérést mutat. A régi városháza egy gazdag, a helyi 
népi hagyományokban gyökerez ő  formanyelven szól 
a város polgáraihoz, az új városháza pedig a helyi 
adottságokat és építészeti hagyományt tagadva hir-
det egy purista, internacionalista formavilágot. 

E két épület szembeállítása m űvészettörténeti szem-
pontból valószín ű leg szakszerűtlen, de ez a jelen 
esetben kevésbé fontos szempont, számunkra az 
a lényeges, hogy rávilágítsunk az építészet és a kö 
zönség viszonyára, az épület és a város kapcsola-
tára, a hely szellemének tiszteletben tartására és az 
építészet jelképes tartalmára. 

Az új városháza sírkő  alakjával, purizmusá 
val elüt a város építészetét ő l, idegen test 
egy rosszul megszerkesztett útkeresztező-
désnél. 

A régi városháza a város háza, árkádsorral 
és 15 bejárattal (két kocsibejárat, két gya-
logos bejárat és 11 üzletbejárat) kapcsoló-
dik a külvilághoz. 

Az új városháza nem rendelkezik üzletekkel, 
két bejárata van (egy a polgárok és tisztvi-
selők, egy pedig a gyű léstermeket látogatók 
számára), földszintjén embermagasságú fal, 
ill. befüggönyözött ablakok vannak. 

A régi városháza tornyából kitekintve elénk 
tárul a régi városmag, három eltérő  karak-
terű  tér és egy főutca (a képen a Köztársa-
ság és a Szabadság tér részletei láthatók). 

A régi városháza épülete beleolvad a város-
képbe, de a torony domináns és a városkép-
nek sajátos identitást kölcsönöz. 

Az új városházából 
a városmag felé te-
kintve egy puszta 
térség tárul elénk, 
amelynek sivársá-
gát a parkolóenge-
déllyel rendelkezők 
autói törnek meg. A 
zöld felület elvá-
lasztja az épületet 
az utcától és a járó-
kelőktől egyaránt. 

Az új városháza toronyépülete kilóg a város 
szövetébő l, de alakja jellegtelen, a helyi ha-
gyományoktól idegen. 

A régi városháza tö 
megével és forma-
vezetésével beleillik 
a szabadkai későek-
lektikus épületek 
sorába, szerves ré-
sze az utcaképnek. 

A régi városháza 
díszbejáratát az ár-
kádsoron kívül ta-
nácstermi erkélyek, 
egy központi rizalit 
(előretolt homlokzat-
rész) és címerek 
(mindhárom oldal-
ról) teszik dekora-
tívvá. 
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Az új városháza 
egyben torony és 
ház, de ezért sem 
nem igazi ház (nye-
regtetős hajlék, 
kunyhó forma) sem 
pedig igazi torony 
(karcsú, süveggel 
ellátott magas épü-
letrész). 

A régi városháza toronysisakján a terasz fölött van a város címere 
jellegzetes folklorisztikus díszítéssel övezve (17. kép) és legfelül az 
óra (18. kép). 

Az új városháza dísz- 
bejáratához 	egy 
hosszú konzoltarto 
zik, amely a lépcső - 
ket is fedi. A sivár 
homlokzaton más 
hangsúlyos elembő l 
nem lehet a bejárat- 
ra következtetni. 

A régi városháza 
nagy méreteit a 
homlokzat, de külö-
nösképpen a tet őtér 
tagolásával enyhíti. 

Az új városháza a ta- 
nácstermi 	szárny 
hosszúságáta meg- 
szakítás nélkül vé- 
gigfutó 	szalagab- 
lakokkal 	hangsú- 
lyozza. 

A régi városháza to-
rony és ház részb ő l 
tevődik össze. 
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A régi városháza második be- 
járatát nagy mérete mellett a cí- 	Az új városháza toronyépületé- 
mer és a köré komponált régi nek bejáratát csak a lépcs ők, a 
motívumokkal díszített ablakpór konzollemez és a fekete üveg-
is hangsúlyozza. táblák jelzik. 

A régi városháza főhomlokzatá-
nak nyílásai nagy formai gaz-
dagságot mutatnak, a falfelület-
nek csak kis hányadát képezik. 

Az új városháza f őhomlokzatán 
ugyanazon elemek ismétl ődnek 
szabályos rendben, ritmusban, 
és befedik az egész homlokza-
tot. Míg a régi épületen az abla-
kok a szem metaforájával hoz-
hatók kapcsolatba, addig az új 
épületen ez lehetetlen, mert nem 
lehet egy él őlény egész teste 
csupa szem. 

мвигн 	~ 



Az új városházán 
csak az utolsó eme-
let egy része ugrik 
elő re, minden funk-
cionális ok nélkül. 

Míg az új városhá-
zán nincs semmiféle 
dísz vagy díszítés, 
addig a régi ilyen 
szempontból igen 
gazdag. Kőbő l fara-
gottszörnyeteg, ége-
tett kerámiából ké-
szült tetőelemek 
népművészeti ha-
gyományokat ő riz-
nek. 

Abalakok a régi városházán 

A főbejárat fölött 
a céhek jelvényeivel 
találkozunk. 

A város címere a 
régi városházán há-
romféle „keretben" 
jelenik meg. 

A régi városházán minden szinten találunk a homlokzaton erkélye-
ket, amelyek azon felül, hogy a homlokzatot gazdagítják, jelölik az 
épület funkcionális szempontból hangsúlyos részeit (polgármesteri 
hivatal, tanácsterem el őszobája stb.) 

A régi városháza minden 
szintjén a rendeltetésnek 
megfelelően, eltérő  abla-
kokkal találkozunk. 

A két épület összehasonlítását lehetne folytatni és kiterjeszteni a bels ő  térre, de 
már ennyi tényanyag elegend őnek mutatkozik ahhoz, hogy levonjuk következ-
tetéseinket. 
Az új városháza mint a modern építészet korrekt és jellemz ő  megnyilvánulása 
új anyagok, technikai megoldások és esztétika nyelvén szólt egy elképzelt új 
emberhez, aki minden kulturális hagyománytól és értékrendt ő l mentes és haj-
landó befogadni a kockaházak szépségeit. Ez az új ember azonban csak egyes 
építészek elméjében létezett, s a megváltozott küls ő  körülmények „új embere" 
inkább ember mint új. A modern építészet különböz ő  politikai áramlatok szeleit 
próbálta vitorláival kifogni a korai bolsevizmustól a nemzeti szocializmusig, de 
a demokratizmus és a közérthet őség hangoztatása ellenére megmaradt ell-
tisztikus, akár a modern festészet vagy szobrászat. Internacionalizmusa révén 
ellenségesen viszonyult a környezetéhez, helyi építészeti adottságokkal szem-
ben, beleértve mindennem ű  hagyományt. Ennek alapján a nép, a város polgá-
rai sosem zárták szívükbe az új városházát. A hatvanas évek elején ugyan a mo-
dern építészet szabadkai eufóriájának korában a fontosabb hivatalok beköltöztek 
az épületbe, de e szakasz nem tartott sokáig. 
A nyolcvanas évek közepén a polgármester, a városfejlesztési tanácselnök visz-
szaköltözött a régi városháza patinás termeibe. Ez jelképes beismerése annak, 
hogy Szabadka igazi építészeti értékei a magyar szecesszió korából származ-
nak. A város nagy szerencséje, hogy ilyen értékekkel dicsekedhet, amelyek 
hozzájárulhatnak a város posztmodern építészetének fejl ődéséhez. П  
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Az 
Egyedem - begyedem 
és a többiek 
Dr. Burány Béla: Nádsípot fújtam! 
Forum, 1987 

CSEH Márta 

A szerző  évekkel ezelőtt már jelentkezett egy 
hasonló tematikájú gyű jteménnyel (A mi utcánk 
játékai. Hung. Közl. 11-12. sz.), de attól a mos-
tani könyv több szempontból is eltér: bizonyos 
vonatkozásokban több, másokban kevesebb 
annál. 

A Nádsípot fújtam! annyival kisebb anyagot 
ölel fel, hogy csak az „apró gyermekek" között 
honos játékokat, mondókákat veszi számba, 
míg a korábbi a nagyobb gyermekek játékait is 
tartalmazza. Az új könyvet mégis gazdagabb-
nak érezzük. Nemcsak azért, mert „a már fel-
nőtt korban gyű jtött anyag" lényegesen túlnő  „a 
mi utcánk"-ból (a zentai Újsor utcából) való és a 
gyű jtő  gyermekkorából fölsejl ő  „szellemi hagya-
tékon" — a főképpen zentai és környékbeli gy űj-
tés mellett (igaz, csak kivételképpen) még sze-
rémségi szöveget is tartalmaz —, de azért is, 
mert a szorosan vett játékszövegek mellett egy 
sor, a gyermekélethez köt ődő  rokon folklórm ű -
faj is helyet kapott benne: mondókák (amelyek-
nek tizenegy „alfajára" találunk példákat), dalo-
kat, állathangutánzók, kiszámolók, csúfolódók 
stb. 

A „m ű faji" gazdagodás mellett a variációk na-
gyobb száma és a következetes dallamprezen-
tálás is többletként értékelhető  a föntiekben 
már említett, 1972. évi közléshez viszonyítva. 
A közismert Egy (s)üveg alma kezdetű  hintáz-
tató dalocskának pl. öt különböző  változata ol-
vasható itt. 

Az anyagközlés módja is eltérő : a régebbi ta-
nulmány egyértelm űen a tudományossság eg-
zakt szempontjai szerint alakult és a szakma kö-
zönségéhez szólt. A most megjelent könyv bi-
zonyos határok közt ugyancsak igyekszik ele-
get tenni a tudományosság követelményeinek 
(pl. jegyzeteket tartalmaz, dallam- és szöveg 
variánsokat mutat be), azonban nyilvánvalóan 
és kimondottan nem a folklortudományok szak-
közönségének az érdeklődésére tart elsősorban 
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igényt: azok felé az „apró gyermekek" — és kör-
nyezetük felé fordul, akiknek körében eredetileg 
is éltek ezek a szövegek, és hagyományozód-
tak át generációról generációra, mind a mai na-
pig. „Bár a tudományos közlés követelményeire 
odafigyeltünk —olvasható errő l az Elöszóban —, 
e könyv elsődleges célja, széles körű  használa-
ta. Városba és emeleti szobákba szorult gyer -
mekek körében is, hisz gyerek sehol sem lehet 
el játék nélkül, és szomorú gyereksors azé a 
gyereké, akivel játszani sem tudtak." (Valóban: 
a mi korunk volna a mérföldk ő , amikor a meg-
ő rző  emlékezetet a betű  mankójával kell meg-
támogatni ahhoz, hogy ne sodródjanak el bel ő -
le olyan emlékek, élmények, amelyeket régebbi 
korosztályok szinte a génjeikben hordozva örö-
kítettek át utódaikra a szájhagyomány útján?!) 

A mai „kismamák, nagymamák" között is biz-
ton akad sok olyan, különösen hagyományő rzőbb 
környezetekben, aki még könyv nélkül is tudja a 
nagyrészét annak, amit ebben a könyvben dr. 
Burány Béla összegy ű jtött. Ők bizonnyal ma is 
a Tente, baba, tente dúdolgatása mellett altat-
gatják gyermekeiket, unokáikat, az Aj, váj, 
kecskemáj / Ha meggyógyul, majd nem fájjal 
gyógyítgatják-bájolják el róluk-fel ő lük a fájdal-
mat, betegséget. (Nem is azért, mintha valóban 
hinnének aszó mágikus erejében, mint a ré-
giek, hanem mert a kis mondóka olyan szépen 
mondja, hogy „majd nem fáj", hogy attól tény-
leg könnyebb elviselni a lehorzsolt térd, meg-
szúrt ujj kellemetlenségeit.) Az ilyen körülmé-
nyek — ADOTTSAGOK — között nagyobbacská-
ra csöpörödött apróságok aztán ugyanúgy csú-
folják-ugratják egymást, mint nagyapáik, szép-
apáik a maguk idejében. 

A társadalmi haladás azonban a mi korunk-
ban többek között abban is kifejezésre jut, hogy a 
gyermeknevelés gondját „apró gyermekkortól" 
kezdve nagyrészt intézmények (bölcsőde, nap-
közi, óvoda) vállalják magukra — veszik át a csa-
ládtól. És ott a spontaneitás, amely éltető  köze-
ge ezeknek a versikéknek, dalocskáknak sok-
szor nem is olyan magától értet ődő  adottság 
(hiszen mindenekel őtt a „pontosan lefektetett 
pedagógiai célkitűzések megvalósítására kell 
törekedni"), mint ha „csak foglalkoznánk, ját-
szanánk a gyerekekkel. 

Az intézményesített pedagógia számára nyil-
ván nagyon is nagy szükség van arra, hogy 
könyvanyaggá „intézményesüljön" az a szöveg 
és dallam, amit mind ez ideig kizárólag az él ő  
szó éltetett. Szükség van erre azért, hogy ré-
szévé integrálódhasson annak a folyamatnak,  

amit divatosan szeretünk „iskoláskor előtti okta 
tó-nevelő  tevékenység"-nek nevezni, de ami 
régen is, ma is tényegében ugyanaz volt: em-
berformálás. Tapasztalhatjuk, hogy ez a gya-
korlat manapság a lehetségesnél és a kel 
leténél általában kevesebbet merít a legközvet-
lenebbül adott, és ami ugyancsak nem mellé-
kes: századokon keresztül „kikísérletezett" és —
nemcsak esztétikailag! — formázott-csiszolt ha-
gyományokból, abból az alapból, amelyre pedig 
a legkönnyebben lehet(ne) tovább építkezni. 
Azt, aki átlapozza dr. Burány Béla új könyvét, a 
benne található anyag valószín ű leg maradékta-
lanul meg tudja győzni, hogy a modern gyer-
mekpedagógiának nem hogy nem kell feladnia 
egzakt tudományos elveit, de egyenesen azok-
nak a szellemében jár el, ha mer meríteni a 
múlt „mélységesen mély" kútjából — amit ebben 
az esetben a népi mondókák és játékok képvi-
selnek. Csak hinnünk kell — és miért ne volna 
okunk hinni! — a hagyományos kultúrértékek kö-
zösség- és emberformáló erejében (még ha sok 
esetben anakronizmusnak tűnik is ez elgépi 
esedő  világunkban), hogy fölismerjük: a Nádsí-
pot fújtam! amellett, hogy kedves és szemet-
szívet gyönyörködtető  könyv, mint potenciális 
nevelési segédeszköz is páratlan értékeket 
tudhat magáénak. 

Nem lehet azonban szó nélkül elmenni amel-
lett, hogy a nem elég gondos korrektori tény-
kedés miképpen rontja e szép könyvvel való 
találkozásunk örömét. Az odaadó gyűjtőmunka, 
a gondos földolgozás és a kiadó részérő l biz-
tosított kivételes technikai adottságok — ezek 
között külön dicséret illeti meg Penovác Endrét 
stílusos és ötletes illusztrációiért! — mindezek 
mellett az erényei mellett igazán csak sajnál-
ható, hogy éppen a „nyomda ördögének frics-
kái" miatt kell elmarasztaló megjegyzéseket 
tennünk. Egy jövendő  (remélhető leg közeli), 
második kiadás reményében és érdekében 
azonban — hiszen a jelenlegi 3000-es pél-
dányszám inkább kiadói óvatosságról, mint 
a tényleges igényekrő l tanúskodik — köteles-
ségünknek tartjuk ezeket is szóvá tenni. 
Több helyen tapasztalható hiba, illetve bizony-
talanság a magánhangzóhosszúság jelölésé-
ben: az eső , Tíssza, kiskemence, rivós szó-
alakok (eső , Tisza, kiskemence, rívós [=sírós] 
helyett); fölöslegesen szaporítják a gondatlan-
ságból és tudatlanságból eredő  sajtóhibákat, 
anélkül is éppen elég sok a pongyolaság kiejté 
si és írásgyakorlatunkban. Ugyancsak el kellett 
volna kerülni a -stul/-stül képzőnek —tévesen — 
-stól/-stő l formában való használatát. (Tehát 
nem fazekastól, hanem fazekastul iramodik a 
molnár a fazékból kiugró gombócok után. Kevés-
bé bántó nyelvjárásiasságoktól is megszabadí-
totta, megtisztította a szövegeket a szöveggon-
dozó elvszerűség!) Örvendetes, hogy a közép 
zárt é, a „színes, szép tájnyelv" némely más 
jellegzetességével együtt, sok helyütt elkerül-
te a száműzetés sorsát, ami könnyen bekövet-
kezhetett volna az „irodalmi nyelvhez alakí-
tás"-ból. Arra viszont ugyancsak a korrektornak 
illett volna ügyelnie, hogy azé hang jelölése 
— a dialektológiai gyakorlatnak megfelel ően —
következetesen a kétpontos é legyen, s még 
alkalmilag se keveredhessék közé a hosszú 
nyílt e hang jelölésére használatosé bet űjel. 
Az előbbi, sajnos többször is visszatérő  hibá-
tól eltérően, az utolsó megjegyzésünk nem okoz 
különösebb zavart a megértésben, korrekciót 
kíván mégis, hogy az Utószóban az egyik elő-
tanulmány megjelenési helyének adataként 
ugyanis a Hungarológiai Intézet Tudományos 
Közlönye (helyesen Közleményei) szerepl. ❑ 



Rezime 

U tematskom bloku časopisa „Új symposion", 
broj 9-10/1987. donosimo ispovesti pisaca 0 
rodnom kraju, 0 prebivalištu i  0 užoj društveno- 
socijalnoj okolini. Na ivom mestu objavljujemo 
nekiliko karakteristi čnih odlomaka iz tih ispo- 
vesti. 

Dokumentarni esej Karolja Junga (Jung Ка  
roly) pod naslovom „Davno prošli majevi" govo- 
ri 0 prvomajskom letku za koji se mislilo da ii 
već  odavno pao u zaborav: 

„Preda mnom  ii prvomajski  utak, ponovo po- 
smatram, dugo posmatram zabrinutog pedese 
togodišnjaka, pokušavam da oživim pokret, sa 
kojim  ii nepoznati učesnik prvomajskog defilea 
tada, 1947. uzeo  utak  u ruke. sliku mu prsti nig 
de nisu dodirnuli, a list sa svežim mirisom štam- 
parske boil uzeo ii izmedu palca i kažiprsta, 
sveža štamparska boja se sari  na rečima 
„maj" donekle razmazala . Zatim ga  ii verovat- 
no presavio , odneo kuć i, pa ii tako ostao u пе - 
koj knjizi četrdeset godina, čekajući svoje uskrs- 
писе .  Ki  1i ii  bio taj učesnik u defileu? 11i ii  bio 
sari jedan od desetine hiljada posmatra ča? 
Da 1i se još se ća ovih letaka , ima 1i ih jiš negde, 
iii možda nekih drugih?.0 opisima dnevne štam- 
pe  fi nalazim nikakvog traga tih letaka. 

I da li је  taj svet stvarno bio takav , na čije pri- 
zivanje me ovaj slu čajno dospeli  utak već  godi- 
nama primorava?" 

lštvan Nemet (Németh lstván) počinje svoj 
napis pod naslovom „ Be/eške iz Malog lđoša" 
na sledeći nač in;  „Id pedeset i pete u svoje rod- 
no silo dolazim sari radi posete. Već  desetak 
godina na to putovanje sa sobom ponesem i po- 
deblju beležnicu, da bih mogao kid kuće istog 
časa sve viđeno i slušano da zabeležim. Bar da 
sam se sari ranije situ o tih odlazaka kući sa 
beležnicom! Tako sam propustio da zabeležim 
živu reč  svog oca i svoje majke. Ali sam dosta 
toga zapisao , i nadam se da Cu to č initi i ubudu- 
се . sve  ii to na brzinu i nesredeno nabacani si- 
rov materijal . lsto kao što su i moji odlasci taro 
neregularni, slu čajni. Ali tik sada prvi put otva- 
ram nekoliko stranica te beležnice za javnost." 

Lajoš Bence (Bence Lajos) u napisú koji nosi 
naslov „Odavde nećeš da/eko stići" govori o ma- 
đarskoj književnosti u Pomurju: 

„I aki  ii već  pomenuta literatura , onda od- 
mah na početku možemo da kažemo da se ро - 
murska mađarska književnost nalazi u десјет  
dobu. Usled prethodno navedenog, a zbog је - 
zičkog usahnuća, ирисепа  ii  na minimalna 
jezička sredstva . Poezija  ii postala preovladu- 
jući oblik kid nas, ali ii  i ina jednobojna, beži- 
votna, nije imuna ni od stilskih zbrka, i mu č i se 
u močvafi patetike i fraza . Epika i drama i dalje 
nedostaju , iii su prisutne samo u nekoj banalnoj 
početničkoj formi. Razvijeniji literarni nivo sve 
više nam se čini nedostižnim, jer nedostaje sko- 
ro sve: i pisai, i čitalac, i kritika, i književni  or-
gan,  i radionica . A ono što ii ipak možda naj- 
bolnije, to ii nedostatak pisane kritike; pisai 

Pomurja nema svog kriti čara, ali istini za volju, 
nema ga , jer i nema potrebe za njim. Mada je 
materija već  i Pl obimu sazrela za vrednovanje, 
ima šta na sto da se stavi, ali da se pokaže — 
plašim se! — sve manje. Pomurski pisac nikom 
fi pripada, komunikacione mogućnosti su mu 
minimalne , čitalaca ill uopšte iii veoma retko 
ima: pa i fI može ih imati, jer se nikome fi 
obraća. Takvi odnosi prete opasnošću jedne 
potpuno izolacije." 

David Kecman u svom tekstu pod naslovom 
„Molitva za kamen s praga" seća se svog rod-
fog sela, zatim saopštava svoja iskustva u vezi 
sa promenom načina života: 

„U našoj, najviše na rečima ,urbanoj svesti', 
silo ii u glavama  fi  sari ,običnih Ijudi još 
uvek oaza čistoće, mira, harmoničnog sklada 
zbivanja , 1juljaška, koja se, makar i prazna, njiše 
u zraku između prošlog i budućeg, a sadašnjost 
onih koji osluškuju njenu škripu (iii jauk) kao da 
pripada nekom drugom . Kaki nam život u gra- 
dovima , za veliku većinu našeg stanovništva 
u takvim urbanim sredinama , nije duga tradicija, 
koreni mnogih su još u selu, ispod one prazne 
Ijuljaške za ran san ill jedinu utehu pred teško 
savladivim nesporazumima to ih патесе  nuž 
nost emancipacije, prilago đavanja zakonitosti- 
ma života u novim,  Pl mnogo čemu surovijim, 
pa i neprirodnim (za Ijude vaspitane na tradici- 
jama sela) životnim okolnostima . lпасе , te,ško 
se oslobađamo jedne zablude , da оbІгсје  na- 
selja  fi treba tražiti u širini prostora koji za 
uzima, u veličini zgrada, broju Ijudi koji u njima 
živi, u bogatstvu koje poseduje zahvaljuju ći kon- 
centraciji kapitala u njima, koliko u mom što ii 
svojstveno, i  pm сети  $e suštinski jedino medu- 
sobno razlikuju, duhovnoj sferi. Ma koliko to 
содпо  zvučalo, ali istina ii da obeležje naselju 
daje misao koja ii u njemu dorinantna, dela 
koja u takvom prostoru nastaju, pa Id veli čine 
i značenja njih samih zavisi im pravo zna čenje; 
put u svet ill stajanje u mestu. Nije zalud re čeno 
da ii ,provincija taro gde su Ijudi provincijalci'." 

U gore pomenutom tematskom krugu nastali 
su i sledeća sećanja i reportaže: Zoltan Varga 
(Varga Zoltán) —„sećanje"; Ištvan Apro (Apró 
István ) — „Familijarnost"; Laslo Garai (tarai 
László) —„Brežuljak'; Ištvan č. $imon (Cs. si-
mon István) —„Terjan"; Karolj Vicei (Vicei Ká 
roly) —„Naši domovi, naši enterijeri'; Ištvan Tari. 
(Tari István) — „Bili smo prepušteni” i Ferenc 
Kontra (Kontra Ferenc) —„ Veliko je carstvo soto-
nino". stihovi Š`andora Sunjoga (szunyogh Sán-
dor) i Jozefa Čeгgiča (Csörgits József) takođe 
predstavljaju ispovest u tudnom kraju. 

Rudolf Klajn (K1ein Rudolf) uporeduje zdanja 
dve gradske kuće u subotici, uz bogatu ilustra- 
ciju fotografijama. U ovom delu donosimo još 
i studiju lštvana Kerekdartoa (Kerékgyártó  1st-
van) koji nosi naslov „Društveni hendikepi i 
stvarnost", kao i strip autora Borda Milovića. 

sledeć i odlomak donosimo iz teksta Balinta 
Sombatija (szombathy Bálint)  0 velikoj ivo 
godišnjij kaselskoj priredbi „Dokumenta 8": 

„Dela umetnosti koju favorizuje dokumenta 
su u neo-pop stilu, neokonstruktivne, i koncep- 
tualne duhovnosti i naglasak stavljaju na monu- 
mentalnost i na savršenstvo obrade materije. 
Ručni fad dolazi do izražaja na veoma reduko 
van nač in i тапје -više dopire  sari do skiciran- 
ja. Istovremeno, uloga industrijske tehnologije 
je porasla, to jest — drugač ije гесепо  — iz oblasti 
dizajna ii prodrla u sfere takozvanih lepih umet- 
nosti. Usled svega toga izbledele su granice 
među žanrovima, izmedu umétnošti i umetnosti. 
Nema jedinstveno organskog stila, nema čistih 
artikulacionih formi. sloboda i unutfašnji demo- 

kratizam umetnosti mnogostruko visoko stoi. 
I pored svega toga nije naodmet da se zna da je 
cena ove slobode i demokratizma visoka, jer su 
nastali u tako strogim okvirima , koje, uz podršku 
tržišnih zakonitosti, drže na uzdama elitne mu- 
zejske i umetničke institucije. 

Najistaknutija ostvarenja, odnosno majstor- 
ska dela su pokazali oni stvaraoci koji se nisu 
previše prilagodavali kapricioznim modnim tala- 
sanjima i efemernim dnevnim teorijama, nego 
su u nastojanju samosvojnosti poneli ideje več- 
пе  umetnosti, i nisu mnogo marili za kratko- 
večnost konteksta ovakvih i sli čnih manifesta- 
cija iii za, na čarobnost trenutka zasnovanu pro- 
laznost. Kada sam na po četku napomenuo da 
ii  dokumenta sposobna da otvori nove per 
spektive i da utiče na pravice i procese, mislio 
sam to doslovno . Tendencija promovirana na 
dokumenti predstavlja ,novu modernu', i aki 
i 

 
fi bude sposobna za više, u nedostatku opšte 

jedinstvenog duhovnog programa, barer се  
podržavati univerzalnu umetnost do praga 
devedesetih godina”. 

U literarnom delu ovog broja nalaze se još 
i pesme 2užane Deak (Deák Zsuzsanna) i 1 ге- 
пе  Gombar (Gombár l геп ), a takode i proza  Le-
li Njatin i Natalije Katarine.0 

Előfizető inkhez 
Novembertől márciusig mintegy 220 osz-
tályban folytattunk lapterjeszt ő  akciót adai, 
kanizsai, topolyai, szabadkai, csókai, zentai, 
becsei, temerini, péterrévei, törökbecsei és 
felsőhegyi középiskolákban. Terjeszt ő inket 
mindenütt segítőkész tanárok, igazgatók fo-
gadták, a tanulók érdekl ődése, önszervező-
dési készsége pedig minden várakozást fe-
lülmúlt. Ami hátramaradt, az az, hogy szer-
kesztőségünk színvonalas számokkal kö-
szönje meg a bizalmat. Az el őfizetőt a jövőben 
is előjogok illetik meg folyóiratunk alkalmi 
vásárlójával szemben: a sajnos egyre gya-
koribb lapáremelkedés az ő  zsebét nem érin-
ti; reméljük, hagyománnyá válik, hogy hang-
lemezt, kazettát és a rendes számoktól elüt ő , 
egyéb értékes kiadványokat ajándékozha-
tunk állandó olvasóinknak. Továbbá szor-
galmazzuk az olvasók és az Új symposion 
munkatársainak találkozóját a középiskolák-
ban és az ifjúsági tribünökön. 

A nyomtatott szó eljuttatása az olvasóhoz 
egyre nagyobb anyagi nehézségekbe ütkö- 
zik. Az Új symposion nyomtatása 1987 fo-
lyamán az el őző  évhez képest három és féi-
szer drágább. A társadalmi támogatás ugyan-
akkor csak másfélszerese a tavalyinak. Ilyen 
körülmények között egyetlen vigasz marad: 
ha az előfizetők továbbra is kitartanak a fo-
lyóirat mellett. 

Ifjú előfizetőink névsorát a 64. oldalon 
közöljük.. П  
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ADA, Obornyacsa Acsai Éva, Apró Attila, Apró Tünde, Bakai Magdolna, Balassa János, Barát Karolina, Biacsi Kornélia, Biacsi Sándor, Boldizsár 
Manoiita, Borsos Szilveszter, Cser Пák István, Csuzdi Erika, Döme Edit, Fehér Elli, Fehér Zoltán, Gálik Enikó, Gódér Zsaklina, Hajagos Attiia, Jakus 
Katalin, Kalmár Zoltán, Kancső r Erzsébet, Kaszás Tímea, Kazinci Trisztán, Kemény Egon, Kolarik R бbert, Lajkó Lenke, Larbah Mihály, Lócí Lívia, 
Lórik Szilvia, Mészáros Ildikó, Mészáros Zita, Molnár Ella, Mrekut Oszkár, Nagy Andrea, Nagyp đ l Márta, Oláh Nándor, Onyecki József, Patyi Éva, 
Rácz Zoltán, Rekecki Csaba, Rusđk Enikó, sabli Annamária, Snajde г  Szilvia, Szollár Nándor, Tajti Róbert, Tóth Erika, Tóth István, Tóth Ottília, 
Uгményi Zoltán, Vass Márta, Vastag Zsolt, Velez Teod бгa, Vojnđk Valéria, Wéber Csilla • ADORJÁN Kovács István • BÁCSFOLDVÁR Farkas Angéla, 
Feisthamel Hilda, Feisthamel Vesna, Kovács István, Péter Szilvia, R đcz Erika, Rózsa !bolya • BÁCSSZOLOS Fodor Elvira, Kovács Anikб, Márkus 
Judit, Török Ildikó, Velez Márta • BAJMOK Herceg Krisztina, Kiss Mária, Makai József, Virág Arabella • BAJSA Damján Zsolt, Herk János, Hugyik 
Kornél, Kiss Mária, Mengyán András, Mészáros A tt ila, Ozorák Irma, Ozorák Szilárd, Süveges Erika •BECSE Babenyac Katalin, Balzam D бra, Benkó 
Dóra, Beretka Lászl б , Berta Zoltán, Borbás Melitta, Bozsik Éva, Cvitk б  Apollónia, Csábi Eva, Cseszők Gyöngyi, Cs ű ri Magdolna, Demeter Edit, Den-
kovics Daniella, Dobos Angela, D бci Hilda, Dömđndi Attila, Duika Elvira, Dulka Gabriella, Fehér Erika, Ferenc Elvira, Firsing J бzsef, Gortva Angéla, 
Gortva Anikб, Gulyás Imre, Gutósi Kiíra, Habeny đk Mariza, Hai đsz Verona, Havanyec Hajnalka, Homonai Tünde, Ho rváth Artúr, Horváth Endre, Hor-
váth Zoltán, Kádár Annamária, Károlyi Angéla, Kaszap Dóra, Kaszás Zoltán, Kinka Erika, Kiss Ibolya, Kiss Lajos, Kiss Magdolna, Kiss Zoltán, Kis-
utcai Rбbert, Kohajda Nándor, Komáromi Kyri, Konc József, Koszorús Angéla, Kovács Andrea, Kovács  Anglia,  Kovács Edit, Kovács L. Angela, 
Kudlik Dб ra, Lđszlе  Márta, Lénárt Má rta, Márton Beáta, Medve Dénes, Mellár Tibor, Mitrovl č  Sandra, Molnár Agnes, Nagy Dбra, Nagy Endre, Németh 
Szilvia, Németh Zoltán, Novák Csiiia, Ojdonity Krisztina, Pakai Zoltán, Papp Verona, Petrényi Lídia, Pintér Károly, Polyák Ágota, Rehák Judit, Sári 
Teodóra, Sebók Angéla, Simon Béla, Simon Terézia, Sípos Szilvia, Soltis Erika, Szabó Éva, Szerda Anna, Szokola Ilona, Szöllósi Tibor, Takács Anna-
mária, Tapolcsđnyi Laura, Tarján Magdolna, Tojzán Ildikó, Tombóc Klára, Tóth Ibolya, Tölgyesi Eszter, Varga Szilvia, Ve rt  Krisztina • BEZDÁN Hбzsa 
Lajos ■ BOGARAS Eszes Attila, Pavlovi ć  Svetlana • CSANTAVÉR Balassa Má rta, Barna Magdolna, Domány Mária, Hornyák Ildikó, Juhász Mária, 
Palkovics Emma, Pintér Erika, Szabó Rita, Terhes Erika • CSOKA Ábrahám Mária, Árok Attila, Bacsó Éva, Berđk Ilona, Borsos Dбra, Bugyi Irénke, 
Csonti István, Erdélyi Ilona, Farkas Vilmos, Fehér József, Fekete Edit, Frankó Csaba, Gazsó Róbert, Gubi Csilla, Hornyák Szilvia, Jablonszki Gábor, 
Lévai Eleonóra, Lévai Ibolya, Nagy Lívia, Németh Éva, Pintér János, Szemerédi Gyönggyi, Szloboda Gabriella, Tilinger Erika, T бth Csaba, Tóth Kása 
Zoltán, Zónai György, Zseludek Zsolt • DOROSZLД  Tбth Loon, Turkál Károly • EGYHAZASKÉR Papp Zoltán • FEKETETO Bálint Zoltán • FEKETICS 
Bánszki János, Gál Ferenc, Kórizs Judit, Kormos Irén, Lódi Szilárd, Orosz Jadránka, Papp Judit, Szolga Zoltán • FELSOHEGY Bilicki Béla, Bilicki Já-
nos, Kiss Veronika, Menda Andrea, Szollár Ildikó • GOMBOS Lovász Ottília • GUNARAS, Brazília, Kavilld, Pobeda Ajándi Zoltán, Csetle Magdolna, 
Csű ri Ferenc, Erdódi Má rta, Faragó Zoina, Kiibecskе  Gizella, 5inkovics Zsuzsanna, Sípos Attila, Surányi Vencel, Szabó Gyöngyi, Szántó Csilla, 
Szlifkó Ottó, Zsilik Zsuzsanna • HAJDÚJÁRAS Farkas Csaba, Haskó Teréz, Kohajda Mária, Kovács Eva, Mészáros Elvira, Szalma N б ra, Tбth Etelka 
• HODEGYHÁZA Ho rváth Tibor, Sziráki Tibor, Tóth Flórián, Urbán Tibor, Vastag Ben ő  ■ HORGOS Babarci Ilona, Barta Szilvia, Bíró Ern ő , Bírб  Rбbert, 
Bő rcsök Márta, Caibert Károly, Csécsei Edit, Csóka Csaba, Csorba Mária, Demus Nándor, Dobr бka József, Dukai Angéla, Fujkin József, Fülöp Mó-
nika, Gréci Edit, Gyalus István, Gyóri Júlia, Huszka Éva, Istenes Andrea, Józsa A ttila, Kenyeres Zsuzsanna, Kinka Gyöngyike, Király A tt ila, Koiiđr 
Sarolta, Kovács Szuzanna, Lakatos Karolina, Mészáros Csilla, Miskolci Mária, Miskolci Mária, Molnár Éva, Nagy Gyó гgy lidlkб , Sárkány Lívia, Szabó 
Károly, Szalma Szabolcs, Szalma Szilvia, Szalma Szilvia, Szalma Szilvia, Sz гemkó Zoltán, Szűcs Andor, Tornai Edit, Urbán Melinda, Visnyei Ágnes 
■ KANIZSA Ágoston Adrás, Agoston Mária, Apr е  Ágnes, Apró Gyöngyi, Apró János, Bagi A tt ila, Baróth Agota, Baráth László, Barkóci Ottília, Bata 
Ildikб , Bate Klára, Beszédes Angéla, Bicskei Hilda, Bogács Zoltán, Bohata Szilvia, Buza Krisztina, Buza Mária, Cérna Gábor, Cérna Kornélia, Csíkos 
Tibor, Dobб  Attila, Dobó Zsuzsanna, Farkas Éva, Farkas István, Farkas Katalin, Fehér Erika, Fejós Edit, Gajda Imelda, Gombaszögi Lászl б , Gulyás 
Bertalan, Harmath Lđsziе , Herédi Zsuzsanna, lli č  Anna, Iván Attila, Juhász Ildikó, Juhász Rózsa, Kanyó László, Kávai Szabolcs, Kiss Ibolya, Kiss Il-
dikó, Kiss Katalin, Kis Tünde, Kiss Zsolt, K бkai Éva, Konc Leona, Kovács B. József, Kovács Mária, Körmöci Márta, Körmöczi Zsolt, Kriska Leona, 
Lackó Szilvia, Lányi Éva, Lázár Lívia, Lékб  Lili, Lengyel Hilda, Losonc Andrea, Losonc Eva, L őrinc Rбbert, Major József, Mányi Pál, Mészáros István, 
Nagy Ildikó, Novák Szilvia, Nyilas Mikiбs, Pekla Attila, Pбsa Ildikó, Pбsa irén, Raffay Violetta, Rekecki Erika, Rekecki J бzsef, Rekecki Róbert, Rövid 
Hilda, Sagmeister Ern ő , Sándor Mбnika, Sarnyai Károly, Simon Kiírva, Sóti Attila, Sóti Róbert, Surányi Rudolf, Szollár R бbert, Takács Andrea, Tandari 
Tibor, Teleki Attila, Törteti Anikó, Vajda Beáta, Vajda Rбbert, Varga Ildikó, Vass Gizella, Velez Zsolt, Vörös Zoltán, Zvara János • KELEB/A Szaniszió 
Att ila • KISHEGYES Berkec Ágnes, Burján Tibor, Csór Márta, Farag б  Angéla, Galambos Gábor, Hajnal Csilla, Mimics József, Molnár Ágnes, Molnár 
Miklós, Nikolič  Zita, Onhaus Marika, Panduresek Erzsébet, Papp Gabriella, Pille Valéria, Sági Monika, Sípos Ildikó, Tumbósz Márta, Vince Sándor ■ 

KISHOMOK Nagy Mónika, Németh Gusztáv ■ KISPIAC Ágoston Csaba, Barta Gusztáv, Nagy Szilvia • KRIVAJA Hajnal Izabella • KÚLA Vígh Tibor, 
Vígh Tünde • MAJDAN Mészáros Róbert • MALI BEOGRAD Szerbók Julianna • MARTONOS Csóka József, Farkas Cs. Piroska, László Anna, Nagy 
Andrea, Pósa Endre • MIHAJLOVO Szabó Vilmos • MILESEVO, Drea Rákos Julianna, Sinkovics Ede • MOHOL Agócs Márta, Bálint Jenó, Balog Tibor, 
Farkas Attila, Fóy Tamás, Fehér A. Valéria, Gulyás Márta, Kaszás Zsuzsanna, Király Teréz, Lakatos A tt ila, Magб  Zoltán, Maksó A ttila, Mihalec Anikб , 
Muhi Sarolta, Skita Csaba, Szécsényi Csaba, Szél Erika, Tóth Emma, Urbán Julianna, Vámos Gyöngyi, Világos Elvira, Zsomolya Csaba • NEMES-
MILITICS Kunszabó Rozália, Mátyus Kornél, Pribilla A ttila • ÓMORAVICA Bika Gabriella, Lak Edit, Somogyi József, Tímár Gabriella, Zsulyevics 
Ildikó • OROM Bicskei Zsolt, Csábrádi Emese, Csábrádi Éva, Kolarevi ć  Rada, Pósa Laura, Vajda Angéla • OROMHEGYES Radulov Lénárd • PACSÉR 
Breznyák Endre, Herceg Violetta, Zoreti č  Dejan ■ PADÉ Dömötör Valéria, Farkas Zsuzsa, Jankó A tt ila, Konter Ildikó, Mandósz Angéla • PALICS 
Bodić  Kornélia, Kmec Ildikó Kollár Róbert, Makra Ildikó, Raffai Melinda, Rozsnyik Mária, Simokovich Beáta, Suhajda Zita, Szalma Szilvia, Tóth Elvira, 
Veres Klementina ■ PANNdNIA birtok Bábi Péter, Balgavi Erzsébet, Parák Róbert • PÉTERRÉVE Balassa Angéla, Bartusz A tt ila, Bezzeg Cecília, 
Bozsók! Ágota, Bozsóki Márta, Csúcs István, Darabos Csilla, De đk Andrea, Doszkocs Ottíiia, Ernyes Szilveszter, Fekete János, Go б r Éva, Gödöliei 
Róbert, Gyetvai Agota, Hajdú Zoltán, Hajnal Gábor, ivoševi č  Mária, Kiss Aranka, Kiss Imre, Koliger János, Kristóf Judit, Lehócki Karolina, Mester 
Sándor, Mucsi Angéla, Németh Annamária, Soiymosi Erika, Szabó Ákos, Szabó Lajos, Szabó Szilvia, Szén ősi Péter, Szilágyi R бbert, Szloboda Imre 
■ RABE Varga Imre •SZABADKA Annus István, Antunovics Monika, Bakota Róbert, Balázs Rudolph, Bálint R бbert, Barakovics Ottília, Bekker Ju-
lianna, Besnyi Csongor, Bessenyi Róbert, Boros Rozi, Braskб  Valentina, Bukvič  Márta, Bukvič  Szilvia, Burza Hedvig, Cifra Lászl б , Cseszkó Tibor, 
Csík Ibolya, Csikós Ern đ, Csincsik sasi, Csúcs Jбzsef, Dudás Gábor, Dukai Tünde, Erdélyi Csilla, Erdélyi Richárd, Farag б  Zsuzsa, Faragб  Zsuzsan-
na, Farkas Mélinda Franc Éva, Füleki Má rta, Glllh Éva, Gubi László, Gyarmat Anasztázia, Hajnal Gyöngyi, Hanák Szuzanna, Harmath Mária, Hauk 
Henrich, Hegedűs Agota, Herodek f va, Ho rváth M. Rбbert, Igaz Elza, Imri ć  Gábor, Kabai Ibolya, Kalocsa Gizella, Karácsonyi A ttila, Karó Szuzanna, 
Kasza Zoltán, Katona Gábor, Keszég Lászl б , Kobrehel Edit, Kopunovity Kornélia, Kбszó Szilvia, Kovács Csilla, Koza Gizella, Lehocki Zsuzsa, Léká 
Róbert, Lovas Ibolya, Lőrik Angéla, Magб  Márta, Magyar Izabella, Márkus Zoltán, Matijás Zorán, Mészáros Andrea, Miklénovics László, Miklenovl č  
Barbara, Mikuska Lívia, Molnár Erika, Murányi Tomisziáv, Nagy Buzer Marianna, Nagy Elvira, Nagy Miklós, Pavlik Szilvia, Peity Laura, Perlaki Anna-
mária, Pisanity Ibolya, Pletl Ildikó, Pósa Hajnalka, Reinhardt Hedvig, Ris Kati, Rozsnyik Veronika, Sándor Annamária, Sándor Csaba, sepri A ttila, 
Sepsey István, simonyi Lilla, Sípos Márta, Suhajda Zoltán, Sulc Ottó, Szabó Csaba, Szabó Tibor, Szalai Elvira, Szalai Magdi, Szaikai Zsuzsanna, 
Szántó Tünde, Szemerédy Virág, Szikom Klára, Si č  Zoltan, Sziveri Zita, Szбrád Gábor, Stojanovi č  Andrea, Szűcs Márta, Takács Júlia, Tóth Lívia, Var-
ga Erika, Végsó János, Veréb Mátyás, Vlah Davor, Volenter A ttila, Volenter Károly, Vörös Rebeka, Zsiga A ttila, Zsoldos Katarina • SZÉKELYKEVE 
Kató József ■ SZENTTAMÁS Csuzdi Csaba, Gaál Erika, Robotka István, Szép Erika, Vickos Árpád ■ SZILAGYI Surján Valentina, Toldi Szilvia • TE-
LECSKA Baranyi Andrea, Imre Hilda • TEMERIN Adám'Kiára, Bódi Kornél, Bozsó Zsolt, Dusa Margit, Fehér Erzsébet, Fehér Hajnalka, Gergely Gab-
riella, Góbor Róbert, Ikotin Ramóna, Illés József, Kocsicska László, Kovacsics Tünde, Magyar Tünde, Oláh Zsolt, Pálinkás László, Pászti Magdolna, 
Pásztor Angéla, Sebestyén Alfréd, Šimu Пović  Rozália, Tóth Gabriella, Varga Szilvia • TISZASZENTMIKLOS Bálint Márta, Cepera Mária, Csonti Endre, 
Horváth Szilvia, Kertész  Anglia,  Rúzsa Endre, Szabó Attila, Varga Violetta • TITOVERBÁSZ Smlt Róbert • TOBA Kaslik Angéla • TOPOLYA Apró Ró-
bert, Bábi Angéla, Bóbi Éva, Balázs Annamária, Bálint Eva, Barcal Tünde, Beck Ottília, Benácsik Má rta, Bencsik Andrea, Bencsik Angéla, Bencsik 
Gábor, Bencsik Erzsébet, Bencsik Izabella, Benedek Róbert, Bodor Zsuzsanna, Bognár Gábor, Boja Dezs ő , Bolvári Antoan, Bordás Árpád, Borsos 
Erika, Borsos Károly, Brindza Beatrix, Brindza Ferenc, Celluska Júlia, Csern ők Tünde, Csernik Enikó, Cservenák Lászl б , Cservik Lászl б , Deovič  Vio-
leta, Dévity Ottó, Domján Dóra, Domány Gyöngyi, Dudás Flóra Mirella, Dudás László, Dudás Leontina, Еter László, Faragó Szöszill, Fodor Anasztá-
zia, Francia Róbert, Gál Gabriella, Gere Kovács Melinda, Guba Nelli, Gyurics Gábor, Hajas János, Hajvert Ágnes, Hajvert Erika, Holló Jutka, Holló 
Noémi, Holló Róbert, Homolya Csaba, Horváth Attila, Ho rváth János, Ho rváth Zsolt, Hovány Henrietta, Institorisz Hajnalka, István Melinda, Jerkov 
Saša, Kisimre Beáta, Kismiska Norbert, Kiss Apród, Kollár Zoltán, Kollár Zoltán, Konc Helga Kovács Arnold, Kovács Izabella, Kovács M бnika, 
K гezsó Ildikó, Kurfis Andrea, Laci Andrea, Lakatos Béla, Liliom Leonóra, Magó Gábor, Major árpád, M đté István, Máté Melinda, Mernyđk Melinda, 
Mihájlovith Kiáгa, Mihók Krisztián, Mihovics Csaba, Miklós Csongor, Nagygellér Attila, Nagy Róbert, Nagy Zsolt, Ol đh Ottília, Pajzer Rбbert, Pille 
Mónika, Péterfi Attila, Petrás Judit, Sándor Tibor, Sípos R бbert, Szabó Andrea, Szabó József, Száraz Valéria, Szatmári lldik б , Sztuparity Magda, 
Tа IIÓS Tünde, Tilger Csilla, Toldi Éva, Tбth Magdolna, Tóth Roland, Tóth Szabina, Tóth Szilvia, Tóth Valéria, Tölgyesi Tünde, Turuc Ágota, Uglár Alf-
réd, Un i Attila, Vadócz Erika, Vojtér Attila, Vörös Tibor, Zsáki Szilvia • TORDA Becsei József, Csőke Nándor, Gyólai E rvin, Sári Zsolt • TORNYOS 
Barthos Róbert, Dúlity Ildikó, Kovács Izabella, Kó гösi László, Mácsai Szilvia, Perpauer A tt ila, Rózsa Róbert, Sándor Zoltán, Sarnyai Zoltán, Török 
Emese ■ TÓTFALU Harmath Zenóbia, Kávai Antal • TOROKBECSE Letonai Lídia, Pálinkás Ibolyka, Rényi Eleonóra • TOROKFALU Bilicki Erika, Bi-
licki Еva, Polyák Adolf • TOROKKANIZSA Arok Aranka, Borbély Tünde, Csanádi Márta , Kajári Erika, Kardos Gábor, Koncz Zoltán, Lévai György, 
Mesa Róbert, Mihók Emese, Pálinkás Eva, Vass József • ZENTA Andruskó Szebasztián, Baksai Agnes, Bálint Izabella, Bálizs Andrea, Baráti Kriszti-
na, Barta Andrea, Beder Anikó, Belovai Gabriella, Bene Márta, Benkovics Ibolya, Bercsényi Lívia, Berki Szilvia, Bi čбk Gabriella, Bicskei Andrea, Bics-
kei Lívia, Bicskei Róbert, Bodor Szabolcs, Bognár Zsolt, Bollók Márta, Borbély Szuzanna, Boros Edit, Boros Gabriella, Boros Gyevi Éva, Boros Kor-
nél, Вбzsó Eleonóra, Bóvíz Csongor, Burány Eva, Burány Róbert, Cipó Elvira, Csonka István, Csüllög Csilla, Dani Laura, Deli Éva, Döme Ildikó, Döme 
Zoltán, Drávai Jenó, Drávai Regina, Dukai István, Erdélyi Olga, Fajka Levente, Farkas László, Fazekas Zoltán, Fehér Mari, Fekete Erzsébet, Fekete 
Gabriella, Fodor Andrea, Fodor Izabella, Gábor Andor, Galac Zsolt, Gazdag Judit, Gere Róbert, Gombos Anikó, Gombos Szilvia, Gombos Zoltán, Gor-
dos Kund, Göbl бs Róbert, Göncöl Gizella, Gregus Zoltán, Gubik Gabriella, Gubik János, Gulyás István, Gyertyás Mária, Gyetvei Ibolya, Györe Emese, 
Györe Zsuzsanna, Gyóri Endre, Hán Angéla, Hanák Éva, Hanák Rózsa, Heged űs Má rta, Hegedűs Zoltán, Hényel Andrea, Hódi Hajnalka, Hoffmann 
Andrea, Horváth A tt ila, Horváth Ida, Horváth Zsolt, Huszák Emília, Huszák Szilvia, Huszák Teodóra, Kadván Zoli, Kállai Anikó, Kállai Lászl б , Kalmár 
Csilla, Katona A tt ila, Kincses Géza, Kincses Zsuzsanna, Kiss Kornélia, Kocsis Tamás, Kocsis Zoltán, Kopasz Csaba, Kopasz Erika, Kovács Endre, 
Kovács Szóimon, Kóm űves Csilla, Körmöci Krisztina, Körösi Anikó, Kór ősi István, Krezsó Zoltán, Ladányi Erika, Lakatos Lívia, Lehóczky Anna, Lö-
vei László, Magó Erika, Márkus Szilárd, Máté Teodóra, Menyhárt Ervin, Mészáros Éva, Molnár Cs. Tímea, Molnár Sz. Éva, Molnár Szilvia, Molnár V. 
Zoltán, Monyák Szilvia, Nagy Abonyi Szilvia, Nagy Csaba, Nagy Danyi József, Nagy M. Teodóra, Nagy P. Natália, Nagy Szabolcs, Nagy Szilvia, Neider 
Edit, Ország Szilvia, Papp Endre, Papp Zsuzsanna, Pásztor Hajnalka, Péter Ferenc, Péter Károly, Puskás János, Rácz Szabó Zoltán, Rózsa Endre, 
Rózsa Ferenc, Rudics Erika, Sepsey Mária, Simon Tamás, Suhajda Ilona, Süli Béla, Szabó A tt ila, Szabó Béla, Szabó Csaba, Szabó Némedi Gabriella, 
Szabó Némedi Melinda, Szakali Szilveszter, Szalma Andrea, Szalma Zsuzsanna, Szeles Béla, Szeles Éva, Szeles Ildikó, Szemerédi Lenke, Szilágyi 
Elvira, Szitás Zoltán, Szollár Zoltán, Stankovi ć  Zvezdana, Sulejmani Aziz, Sz űcs Szilvia, Terényi László, Tilinger Ildikó, Tolmácsy Andrea, Tóth Bojnik 
István, Tóth Ferenc, Tóth László, Tóth Mária, Tóth Tibor, Török Ildikó, Törtei Erika, Uglár Zsuzsa, Újházi Teodóra, Urbán Tünde, Váradi Karolina, Var-
ga Agnes, Vicei Zsolt, Vörös Zsófia, Zabos Csaba, Zabos Lehel, Zdenyák Ildikó, Zolárek Mária, Zsiga Erika, Zsoldos Rudolf • ZENTAGUNARAS 
Budai Éva, Farod Károly, Füstös Szuzanna, Török Csilla • ZOBNAT/CA Molnár Att ila, Vindics Mihály • ZOMBOR Andrek Andrea, Balog Anikó. 
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