
b Kovács Kázmér 

TESTAMENTUМ  
Falhoz állt - midőn 

vétkezett - köd-költ őnk is, 
hisz nem létezett 
számára - tudta 

jól -esély más, mint a dal, 
vagy egy zord beszély. 

Meghalva, össz vagyonát 
e falba testálta át. 
Soha költő  még - 

ez szent igaz, és elég 
lenne tőle az, 

ha korunk ennyit 
is eltanul - nem élt (po-) 

etikátlanul. 



Bozsik Péter 

SENRYU 

A dísztribünön 

fölfújt pulyka truttyog; lenn 

faragott bitó. 



Mihail Đuga 

Diogenész 

V  Benkova átköltése 

Minden vasárnap délelőtt 
rendszeresen 
sétát tesz a parkban 
társra lel 
egy kopasztott kakasban 

délben aztán makacsul ellenáll 
a napnak 
éssándornak 
mindestig 
amikoris lenyugszik s így 
tehetetlen dühöng a 
város kihalt fő terén 

de mit is várhatsz egy olyan férfitól 
ki sorsát 
örökös időkre 
egy boroshordóval pecsételte meg 

s csak 
mint egy 
árnykép tudatunkon átsuhan 

Szabó Palócz Attila fordítása 

Kolja Mićević  

Poe hollójának szegélyén 

A fotelba huppanok 
az ő  foteljába 

s belőle ágyat ágyazok 
időtlen árba 

hogy szerelmes dallamok 
s emlék-kották szóljanak 

amíg elkészül eme ok- 
levél, melyben ta-

lálhat követetten még, 
árnyországban egészen, 

hol E. A. Poe fénylőn ég, 
bár lángja nincsen, 

ha komorak társaink, 
képzeletünk s álmaink!... 

Szabó Palócz Attila fordítása 

ŰJ SYMPOSÍON 



Utasi Csilla 

A MULANDÓ-
SÁG SZÜRKE- 

. 

SEGE 

a a könyveknek van  sorsuk, bár inkább 
magának a Fátumnak a sorsa ez, ha az 
útjukat, mint minden földi utat, az égi- 
testek befolyásolják, kipárolgásaik 
erejével vezérelvén őket, ebben az 

esetben Danilo Kiš valamennyi regénye az atya je-
gyében született, egyedül A holtak enciklopédiája 
született a fiúéban. A műértés asztrológiai útja azon-
ban itt lezárul. Atya és fiú különbségének retorikus, 
filozófiai és megfoghatatlan kérdésére a belátás azt 
mondja: hiábavalóság. 

Danilo Kiš eleme a homály. Az álom és a terem-
tés előtti, a helyek kvintesszenciája, a metafizika cla-
ir-obscur-je, egy hercegi sarj utolsó cigarettájának a 
füstje, ami olyan színű , mint a hajnal. A homály Da-
nilo Kišnek különös birtok-tárgya, lényének anyaga. 
Csak hasonlóságról esik itt szó, nem azonosságról, 
hiszen hol van a rejtettségben meglapuló, amelyb ől 
kilépett; a kiválást és az elszakadást ki látta? 

A Danilo Kiš-i mondat a helyek hatványában, a 
sötétben, a metafizika félhomályának el őterében le-
beg. Titkos eredetébe vert gyökeret, mint a növény 
a szürkületben világító fal elő tt. Növényi komolysá-
ga, ártalmatlansága és álmatlansága van. 

A homály. nem ösztönös, hanem szándékos, nem 
tárgy, hanem figyelmeztetés, a félreérthet őség jelze-
te. "Senkinek, akinek a beszéd /és a gondolat/ rend-
kívüli fontosságú /ahogyan ez a költők esetében fön-
náll/, nem volt és nincs nagyobb félreértése a világ-
gal. Írónak lenni annyit tesz, mint nyomtatott papír-
ból hegyecskét emelni magad közé és az emberek 
közé, s valódi hegyet pontatlanságból és félreérté-
sekből" - idézi Andrićot egy interjúban. Íri sohasem 
morális tett, legjobb esetben is csak amorális. A hol-
tak enciklopédiája két elbeszélésének tárgya az írás 
amoralitása, ami félreérthet ősége, mérhétetlensége, 
védtelensége. Ha létezne is a művészet hatását mér ő  
elektród, mi biztosítana a rossz regényen lelkesed ő  
olvasó érzelmei ellen? Az irodalom természete mér-
hetetlen, pozitív és objektív hatás: 

Mi mindenben išшerhető  föl a hatás tisztasága? 
Mindabban, ami tőlünk elidegenedett, a legnagyobb 
elidegenedésben, a halálban. Minden benne nyeri 
körvonalát, minden az övé, a halálé. A mienk a 
visszakapott. Aki él, minden perlét neki ajánlja, 
mindenét önként odaadja neki, hogy átcserélve kap-
ja vissza. A halálé a mozgás mögött a mozdulatlan-
ság, az elképzelhetők legintenzívebbike és a vér mö-
götti elgondolt. 

A holtak enciklopédiájának van egy alig elfogha-
tó, hátrafelé vetett, tág pillantása, melyben, az "áttet-
sző  szürkület"-ben a mulandóság tónusa megjelenik. 

Az emberi élet nem természetes mederben folyik,, 
az emberek és növények 'biológiai" ciklusa és "dia-
lektikus pályája" absztrakció. Nincsenek "él ő" virá-
gok. A virágzás kérkedđ  kétértelműség, a rothadás 
allűrjével és az oszlás szkepszisével,. nature morte-
jellegével, a rák eflorációjának attribútumával. "For-
radalmi engedetlenségükben" és "ok nélküli lázadá-
sukban" a részeg matrózok és kicsípett prostituáltak 
a Végtisztességi halottját, Mariettát kiegyenlitik a "jó 
házból való, tisztességes úri kisasszonyokkal". Mint 
minden forradalmi egyenlőség, ez is egyenl őség a 
halálban, alaptalan és hasztalan tehát. A halál egyen-
lősége az elmúltak jóvátehetetlenségét er ősíti. "A 
memória nem csak az idő  ellen bizonyíték, hanem a 
világ ellen is."/Cioran/ 

Az ideológiák úgy tenyerelnek гб  a halálra, mint 
hozzánk közel állóra. Ebben az értelemben állitható, 
hogy Borisz Davidovics síremlékében a halál halállal 
előkészített, A holtak enciklopédiájában pedig élet- 

tel előkészített. A Borisz Davidovics tárgya a gonosz, 
a gonosz léte a halál mellett. Mert természetesen 
több halál van, sokféle halál az id őben, az Éjnek, 
Káosz gyermekének és Erósz testvérének fia volt 
Morosz mellett Kér, Thanatosz és mindhármuk fivé-
re, Hüpnosz is. Különbség van a gonosz melletti ha-
lál és a vérben lüktető  halál között. 

Az idő  drámájának újabb felvonásai nem viselik 
el a szeretet hiátusait, mint a régebbi korok, melyek-
ben a halál eljött a héroszokért és a halandókért. A 
szeretetben a halál végtelen mennyiség. Meggátolja 
az azonosítást, el ősegíti az emlékezetet. Er ősebb az 
életnél, mert az élet őrzői nem azonosak a halál őr-
zőivel. Az életet a hiábavalóság őrzi, a halált az iste-
nek. Ezért van az, hogy egyformán ragaszkodik min-
denki ahhoz, amit a haláltól kap, és ahhoz, ami a 
ragaszkodás véletlen tárgya, ugyanazt dédelgeti 
mindkettőben. A szeretetet és a halált egymáshoz 
mérve a kiterjedésre látni, melyet "az id ő  szívé"-nek 
neveznek A holtak enciklopédiájában. A szeretet és 
a halál egyetlen er ő  két aspektusa, a két er ő  holt-
pont-eredője. A szeretet természete nem cselekv ő , 
hanem emlékező . 

A kötetben szeretet és halál nem úgy következik 
egymásra, mint mikor "fekete szalagot fonnak sz őke 
hajba, halántéktól halántékig". Nincs választóvonal 
és határ Erósz és Thanatosz között. Erósz, a világo-
sító a káprázatokat segíti, a nyüzsgést és az alakot, 
fölmelegíti az alvadt, sötét vért, visszaad a haláhiak. 
Hol van az öntudat magja, hol van a visszakapott élet 
magja, hol van az idő  szíve? Nem ott van, ahol várni 
lehetne, nem a látványban, a reggeli napfényben va-
kító foltban, a korláton tiszta fehérben kihajoló ala-
kon és mögötte a filodendron sötétzöld leveleiben. 
Inkább a hajnalban, a mulandóság színében, a vágy-
nélküliségben, a foгmátlanságben, a kiáradásban 
vagy befelé szivárgásban. Az id ő  szíve a halál objek-
tivizáciбjában van. 

Az "áttetsző  szürkület", a Mendel Oszipovicsnak 
tulajdonított holland kép, önreflexió és poétikai esz-
mény egy időben, alapja, "metafizikus poézise" en-
nek az enciklopédikus prózának, ahogyan a többi 
árnyreflex, a kikötőben a lányok kirakatai, a havazás 
és az ál-havazás, az erd ő  alkonyata "a nem hirtelen, 
in medias res" kezdődő  történetben is az. A holtak 
enciklopédiájának kilenc történetét hatalmas mág-
nes vonzza és oldja. 

Az irodalom a legnagyobb vigasz, amit a halál 
nyújtani képes, vélte banilo Kiš. Egyedül a kérésre 
és a helyeslésre van füle, Elóchim a jóság zsarnoka. 
Az irodalom rés, repedés a teremtés műve között, 
Isten ege között és a "könyörtelen napvilág" között. 
A holtak enciklopédiája túl messzire merészkedett, 
kihívta s elnyerte a büntetését. 

Danilo Kiš az irodalom jelenségét nem tettnek 
gondolta, hanem munkának. A tett efemer, megta 
gadható, könyörögni, kérelmezni nem szégyen miat-
ta. A munka ezzel ellentétben sohasem akaratlan 
vagy önkívületi, és visszavonhatatlan. 

Kétféle lefolyást enged meg a képzelet. Ami ke-
vésbé valószínű, az így történhetett: az örökkévaló-
ság megpillantotta magát a létrejöv đben, mint egy 
tükörben, s ez a "sub specie aeternitatis" gondolatá-
nak diadala. Vagy a munka léte, nem a benne mate-
rializálódott, hanem az, ami tovább ér, hozzáért a 
homályhoz; odaért az ártatlanság vékony fehér keze, 
fölébresztve az örökkévalóságban nyugvó ártatlansá-
got és vele az ártatlanság bosszúját. 

A vég ezen a ponton visszahajlik a kezdethez.. 
fiút láttatja, aki nem kérdezi az örökségét. 

ÚJ SYMPOSION 



Nagy Abonyi Árpád 

LEV SESZ- 
тои: 
DOSZтO- 
JEVSZKI,T ÉS 
NIETZSCHE 

Európa Könyvkiadó 
1991 [1992] 

fordította Patkós 
Éva, 1992 

372 oldal, 290 Ft 

Lev sesztov orosz filozófus Nyikolaj Bergya-
jev és szergej Bulgakov barátja, akit az egzisz-
tencializmus orosz előfutáraként tartanak szá-
mon, eredeti meglátásait és kérdésfeltevéseit 
talán részben annak köszönhette, hogy a filo-
zófiával autodidaktaként foglalkozott. "sešztov 
művelt ember volt, de nem rendelkezett azzal 
a szolid, akadémikusan merev képzettséggel, 
amelyre a nyugat-európai egyetemeken lehe-
tett szert tenni... 

Kevés író akadt, aki ilyen vakmerően, ső t 
arcátlanul merte feltenni azokat a megátalko-
dottan gyermeki kérdéseket, amelyek mindig 
pánikot keltenek a filozófusok között" — írja a 
kötet utószavában Czeslaw Milosz. sesztov mű-
ve 1903-ban jelent meg Szentpétervárott A tra-
gédia filozófiája alcím alatt. 

Az orosz filozófus Dosztojevszkij és Nietzs-
che alakján keresztül az egyetemes emberr ől 
beszél, s egyúttal annak személyes tragédiájá-
ról. "Ez a könyv mindenkihez szól, aki kényte-
len szembenézni az élet kegyetlenségével, tra-
gikumával s végső  soron a halállal." —olvasható 
a kötet fülszövegében. sesztov tulajdonképpen 
a két nagy gondolkodó életében azt a pontot 
próbálja megtalálni azaz megragadni, ahol 
mindketten radikálisan elfordulnak fiatalkori 
nézeteiktől, eszméiktől, ahol szinte végzetsze-
rűen a tragédia világába lépnek. Végleg szakí-
tanak korábbi meggyőződésükkel: rádöbben-
nek, hogy az egyes ember problémáit, metafizi-
kai kétségeit nem oldhatják meg eszmékkel, lá-
zadással, forradalommal. Dosztojevszkijnél ez 
a fordulat a Feljegyzések az egérlyukból c. mű-
vében manifesztálódik, ahol a h ős egy csésze 
teáért eladná az egész világot. sesztov meg volt 
győződve, hogy. Dosztojevszkij legjelent ősebb 
műve ez a könyv, "melyben megtagadta ideál-
jait, azokat az ideáljait, melyeket sértetlenül 
me;őrizni vélt a fegyházban is", s az író többi  

alkitását csak kommentároknak tekintette. 
Könyvében sesztov gyakran szembe állítja 
Tolsztojt Dosztojevszkijjel, rámutatva, hogy 
míg Dosztojevszkij "vállalta a tragédiát", mely —
bár szenvedések árán — az emberi lét és meg-
ismerés új dimenziót villantotta fel, addig 
Tolsztoj gróf minden zsenialitása ellenére 
egyenlővé akart válni a középszerrel, középsze-
rű  akart lenni. Nietzsche, ki fiatalkorában ro-
manitkus, fellegjáró álmodozó volt, ugyanolyan 
fájdalmas kijózanodáson esett át, amikor szakí-
tort schoppenhauerral és Wagnerrel, mint 
orosz gondolkodótársa. Filozófiájuk tragédiája 
illetve tragédiájuk filozófiája ott kezdődött, 
"amikor kideriilt, hogy az idealizmus nem állta 
a valóság nyomását, amikor a sors akaratából 
az ember az igazi élettel találta magát szem-
közt, és elszörnyedve látta, hogy hazugság volt 
minden (...) akkor keríti ellenállhatatlanul ha-
talmába a kétkedés, s egy pillanat alatt lerom-
bolja a régi, sziklaszilárdnak hitt légvárak falait. 
Szókratész, Platón, a jó humánum az eszmék 
eltűnnek (...), és legádázabb ellenségei láttán 
az ember megérzi azt a rettenetes magányt, 
melyet a legodaadóbb és legszeret őbb szív sem 
oldhat fel". A tragédia emberei magányos gon-
dolkodók voltak. Nietzsche mondta, hogy ami-
kor emberek között van, úgy gondolkodik, mint 
mindenki más, és főként azért kereste a vissza-
vonultságot, mert csak ha maga volt, akkor 
érezte gondolkodását szabadnak. "Aki be tudja 
lélegezni írásaim levegőjét, tudja, hogy magas-
lati levegőt, erős levegőt szív be. születni kell 
rá, különben nem csekély a veszély, hogy meg-
betegszik tőle az ember" -írta Nietzsche Ecce 
homo c. önéletrajzi esszéjégen. Az akár Dosz-
tojevszkij írásait is jellemző  megállapítás figyel-
meztethet mindkét gondolkodó írásainak h őfo-
kára, melyek az olvasót egy különleges szelle-
mi-lelki szférába emelik. 

Nietzsche hatása rendkívül sesztov filozófi-
ájára; a német filozófus lázadásával az orosz 
gondolkodó azonosult, az elfogadott normák 
megkérdőjelezését, a tragikus élethelyzetek 
szülte megválaszolhatatlan kérdéseket magáé-
vá tette. "Bárhogyan is áll a dolog, a tragédia 
filozófiája alapvetően szemben áll a hétközna-
piság filozófiájával. Ahol a hétköznapiság kije-
lenti: "vége", majd elfordul, Nietzsche és Dosz-
tojevszkij ott látják a kezdetet, ott keresnek" -
írja sesztov könyvének végén. Dosztojevszkij-
ről szólva még megjegyzi: "... a tragikus mo-
mentumok ábrázolói ugyanúgy félnek a valódi 
tragédiától, az élet tragédiájától, mint bárki 
más... Dosztojevszkij sem kívánt magának tra-
gédiát, mindenáron el akarta kerülni, tiszta 
szívből ki akart békülni az élettel, de az élet 
nem akart kibékülni vele." 

sesztov, aki később emigrációjában Kierke-
gaard filozófiájában talált a magáéval rokon, 
korrelálható vonásokat, egyes filozófiai problé-
mák olyan interpretációját kínálta, amely nagy 
hatással volt a francia egzisztencializmusra, s 
legfőképpen Camus-re. 
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Bencsik Gábor 

EGY FORDÍ- 
TAS APROPO-
JÁRA 

(Könyvkedvkívánó) 

"Nem vagyok hajlandó tovább 
szolgálni azt, amiben már nem hi-
szek, nevezzék azt bár otthonomnak, 
hazámnak vagy egyházamnak, de 
hajlandó vagyok megkísérelni az 
éleinek vagy a m űvészetnek valamely 
útján-módján a lehető  legszabadab-
ban és legteljesebben kifejezni maga-
mat, a védelemre pedig nem haszná-
lokmás fegyvert, mint.. ,  a csendet, a 
száműzetés magányát és az agyafúrt 
értelmet." 

James Joyce 

Egészséges szerénytelenség ilyen nyelvi ha-
táresethez nyúlni és szemtelen merészség azt 
magyarra átültetni. Hisz lefordíthatatlanságá-
ról legendák keringenek, értelmezése pedig 
önálló művek hosszú sorának témája. Vitatha-
tatlan, hogy csak irodalmi ínyenceknek való Ja-
mes Joyce: иnnegan ébredése. Az angolszász, 
francia és német nyelvterület monumentális 
szörnyetege ez a könyv, és így az a remény, 
hogy a finnugor, török és szláv gyökerekre tá-
maszkodó magyar nyelv a közelébe férk őzhet, 
eleve indokolatlannak hat. Ezért nem csoda, 
hogy Bíró Endre csak részleteket fordított le 
nyelvünkre. Talán az sem véletlen, hogy nem 
szakmabeli, hanem egy biokémikus vállalko-
zott minderre. 

Joyce történelemszemlélete konkrét források-
ból ered (Vicc: Új tudomány); körforgásként, ör-
vényként látja és láttatja az emberiség meséjét. 
Az Ulysses (amelynek fordításával még a szipor-
kázó, hatalmas szókészlettel bíró Szentkuthy is 
megszenvedett) és a F innegan ébredése elsősor-
ban  egy rendhagyó módszertani újítás. 

"Dücsőke mindig hajderede hegedült fickán-
dozva szöcskedvében, vagy ha . nem illetlen 
overtúrákra hívta Futrinkát, Zsfizsfikát, Méhit 
vagy Darázsit, hogy játsszanak árva-lárvát és pi-
ci-pucit és csápítást és hogy csináljanak inszek-
tumot együtt, az öröklesek között, no persze 
csak szűzleg. Eshátok mézvajkodott a tapoga= 
tóival, a flexoraival és kontraktoraival és exten-
zoraival és depresszoraival, hogy ragadj meg, 
mátkolj meg, karolj meg, markolj meg, míg sze-
gény elbronzult szégyenében és alhalmozta 
őket Pók-féle rfikítázssal egy jobb soppinghaer-
jának szalonjából olyan nyáriassággal, amint 
csak villájából, amelyet hagyományos nevén 
Klingklangéscsingnek neveztek, kitálladt." 

Vagy. 
"...ó, magányos fiam, elfelejtesz te engem, 

jön, jön a mi televénybarna murink, alapilla, 
beltшa, celtilla, deltilla, fut, fut a híreivel, vén-
den újdonságával a nagy hatalmas világnak, 
összekeveredtek a bubák, brühühü, áll a bába 
bábfikája, jajajaj-szökken egyet, int egyet min-
den csermelytincse libben, a tasakjában kandis-
cukor, a hajában villamos jelek, minden együvé 
torlódfik, aztán minden szétáramol, kicsike, ré- 
gimódi muri, kicsike csodálatos muri, hidak 
alatt bukdácsolva, zsilipeken átzugrálva, kis 
zsombéknál fondorlódva, kanyarok közt hussu- 

hanva, sunyin settenkedve sáravára mellett, 
boldogan mint a záporkás idő, bugyogva, ko-
tyogva, csobogva magában, csitítgató csipejével 
nekidől és elsodorja a rétek omladozó hajlatát, 
kósza-kerge ómama, pletykaságos Anna Lívia!" 

Módszertani újítás, amely a realitást élénk-
ké, örökké tapinthatóvá és megélhet ővé teszi. 
Mítosz az alapja a szerkesztésnek; a szabad 
asszociáció gátlástalanságát a történetek mé-
lyén arányosan felbukkanó, térben és id őben 
egymástól egyforma távolságra fekv ő  szirtek 
zabolázzák, a mítosz kiolthatatlan vfilágítótor-
nyai. Természetessége a káosíé, szerkesztéspo-
litikája a mítoszé. A mítosz azel őtt sem volt 
más, mint egy föltételes, óhajtott bels ő  történe-
lem, az ember lelki históriája, egy kimódolt 
kauzalitás a belső  indulatok és véletlenszerűsé-
gek .elrendezésére. Jelképrendszer, amelyet a 
történelem indukált és amely lekerekített való-
sággá, azon belül pedig szükségszerűségek hal-
mazává akart válni. És amekkora er ővel a mí-
tosz arra törekedett hogy hatalommá és reali-
tássá nője ki magát, úgy szakadt el fokozatosan 
a jelképek valódi értelmétől, és jutott el egy 
másfajta hihetőségig; a mese és a meseszer űség 
igézetéig. Amely ismét csak egy szuverén való-
ság. T. S. Eliot mondja Joyce írói gyakorlatáról: 
":... lépés afelé, hogy a mode rn  világ lehetséges-
sé váljon." Joyce az Ulyssesben tapint rá, Molly 
monológját elbeszélve arra a kézenfekv ő  ösz-
szefüggésre, hogy talán nincs is szükség semmfi-
lyen konstruktivizmusra, és hogy az Odüssze-
uszi történet hálója és gerendái csak engedmé-
nyek voltak a hagyományos regény felé. Itt búj-
hatott ki a gondolat: miért ne lehetne a bels ő  
monológ önmagának a konstrukciója, miért ne 
lehetne a gátlástalan költői asszociácfió, az 
összetett- és hangutánzó szavak, szóképek, al-
lfiterácfiók, félrehallások, szórímek groteszk 
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egyvelege maga a saját lábán megálló mítosz. 
Miért kéne neki mankó? Így döbben a Finne-
gan ébredésében önmagára a mítosz. 

Az írói gyakorlat persze nem teljesen a vé-
letlenszerűségen alapul, számtalan kibogozha-
tatlan pózna, vezeték és építőállvány merede-
zik a műből az olvasó felé; mesék, mitológiák, 
történeti személyek alteregói, kabalisztikus re-
lációk, művészettörténeti utalások stb. De a 
módszer az ösztönök intelligenciája. A szavak 
rendje az első  pillantásra talán esetlegesnek t ű-
nik, sőt esetlennek, de itt semmi sincs véletle-
nül, mert mindent egy távolibb, bens őbb zenei-
ség; ritmus, mágia vagy liturgia indokol. Bizo-
nyos szavak és hangkonstrukciók . katarktikus 
hatása a keleti és nyugati vallások imaéleteiben 
már régóta ismeretesek. A mondanivaló min-
dig kevés, a formának kell tartalommá érnie! 
Az egész könyv egy hatalmas sodrás, olyan 
nyelvezettel, amely szakrális tartalmakat köz-
vetít. Ez a könyv a érzékszerveinkre, az ideg- 
végződéseinkre, a szív ritmusára, a hormonok-
ra hat. A tűzijátékszerű  sorok, a szüntelen vál-
tozás mindig egyetlenegy invariánsot takar, egy 
mélyebb tudatállapotot. Es . Joyce a bizarr 
asszociációk, az ihlet és intuíció fegyvereire tá-
maszkodik egészen, teljes írói lényével, minden 
lelkiismeretfurdalás nélkül. Ekkor derül ki, 
hogy az ösztönösség és szabadosság világa 
egyáltalán nem véletlenszer ű, összehordott tá- 
kolmány, hanem minden egyes szó, minden 
egyes gondolattöredék, vagy nagyobb fejezeti 
egység közt valami mélyen búvó, de nagyon is 
létező  és megérezhető  szükségszerűség alapul. 
Itt tudjuk meg, hogy a mítosz mese, a mese fan-
tázia, a fantázia viszont a legkevésbé sem sza-
bad, nagyon is kauzális, és szüleményeit egy 
megismerhetetlen, tudatalatti logika, a költ ői 
érzékenység törvényszerűségei kötik össze. Ha 
arcunkat a víz felszíne alá mentjük, borzalmas 
színpad tárul a szemünk elé, istenek és boszor-
kányok, halottak, vérfertőzés és gyilkos szexua-
litás, gyönyörű  kertekés angyalok, bűn és meg-
bocsátás, költészet és filozófia országát látjuk 
kicsit megrettenve, melyben a mindenkori tör-
ténelem, a kollektív átélés és a legrejtettebb 
személyi is benne van . Ez az emberiség közös 
álma. Ide merészkedik Joyce. 

Joyce már kamaszkorában túllép a társada-
lomreformeri ambíciókőn és illúziókon. He-
lyette az irodalom reformere lesz. Marxista iro-
dalomtörténetekben olvasható róla: "új mód-
szere az szubjektív idő- és térkezelés. Hirdeti 
az abszolút művészetet és ezzel tagadja az em-
berit." Hah! Nemhogy tagadja, de a legsöté-
tebb, legelhalgatottabb tudatállapotokat igenli, 
és fellebbenti róluk a fátylat, ráfűzve őket a köl-
tői képzelet és játékosság láncára. Megszépíti 
és lekerekíti, szójátékaival és a rímekkel pedig 
humanizálja nemcsak az egyén bels ő  világát, de 
az egész lidércnyomás történelmet is. 

Az Ulyssesben még sok hányavetiség és de-
koncentráltság van, a Finnegen ébredése már 
óriási energiáról és összpontosításról tanúsko- 

dik. Mintha egy felfokozott állapotban, költ ővé 
egzaltált prózaíró szülte volna a sorokat. Az 
Ulysseš időtechnikája már független minden 
evolúcionalizmustól, de mégsem rendhagyó, 
hisz számtalan előzetes forrásmű  vagy párhuza-
mos munka beszél el hasonló ötleteket (Berg-
son, Dujardin, Heidegger, VWoolf). A Finne-
gan ébredésének már nincs időtechnikája és 
különleges rangra épp az emeli; hogy olyan ere-
jű  szabad (ezért abszolút törvényszer ű) asszo-
ciáció, belső  játék forrong a műben, olyan ör-
vény, amiben elveszik az idő , hisz minden mű-
vészetből ezt tudjuk meg: az ember bels ő  tar-
talmaiban elhamvad az idő . A könyv nem ta-
gadja a valóságot, hanem átlényegíti azt. Amint 
mondtam, nincs egy összefüggő  legenda, az ol-
dalakon mítoszok sokfélesége tobzódik, hogy 
aztán mindegyik az egész mű  mítoszában 
vesszen el. Joyce-ot léhet utánozni, beépíteni, 
de túllépni és túlírni nem, Joyce önmagáért be-
szél és önmagába mutat vissza. A könyv egy 
kisbetűvel kezdődik, egy gondolat közepén és 
ugyanez a kisbetű  a megszakadó utolsó mondat 
folytatása. Van itt minden: "Finnegan a fősze-
replő  kőműves, de misztikus módon H.C.Ear-
wicker, norvég kocsmáros is, valamint H.C.E. 
(Here Comes Earwicker = I_ tt Jő  Fülbemászó: 
Here Comés Everyman  = Itt Jő  Mindenki; 
H2CE2: He 'll Cheat Everyvone = Mindenkit 
be fog csapni, nemkülönben Ádám, Ábrahám, 
Izsák, Noé, Buddha, Mohamed, Mihály arkan-
gyal, Lear király, Ceasar, Falsta ff, Hamlet, sol-
ness, Cromwell, Napóleon, Trisztán, swift , 
Wilde, stb. Felismerhető  a keresztény történet 
a Paradicsom elvesztésér ől, Diarmud és.Grania 
ír mítosza, Trisztán és Izolda, La Fontaine 
mesék." 

Egészében szemlélve a Joyce-i hagyomány 
folytathatatlan. Hatása lehet az irodalomra, de 
a formabontás ilyen szélsőségén a módszer fo-
nalát felvenni és továbbszőni képtelenség. Így 
jár minden teljes és életképes mítosz, teljessége 
teszi folytathatatlanná. 
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Csorba Béla 

SINK6 
ÜRÜGYÉN 

(Vázlat egy 
"történetfilozófiai" 
dilemmáról) 

"Belzebubbal kiűzni a sátánt", s "az igazságig 
keresztülhazudni magunkat", "elfogadni a közém és 
a feladatom közé - isten által -állított b űnt"... Isme-
rősek e szavak, s ismerős az őket létrehozó; tipikusan 
modern - bár korántsem huszadik századi dilemma. 
Engels ezt, jellemzően, inkább pragmatikai kérdés-
nek.vélte: Az erőszak szerepe a történelemben. 

Ezért a pragmatizmusért súlyos árat kellett fi-
zetni attól a pillanattól kezdve, hogy a baloldali 
progresszió, s azon belül is elsősorban a kommunis-
ta-bolsevik mozgalom messianizmusa minden morá- 
lis szkepszis nélkiil az erőszak, sőt a tenor eszközé-
hez nyúlt. Sinkó részese, szemlélője, hívője és eret-
nekje volt ennek a messianizmusnak: 

Ifjúkorának nagy élménye az 1919-es magyar 
forradalom zsákutcája. Ezt a zsákutcát azonban Sin-
kó nem fogta fel a maga teljességében: az elbukott 
forradalmi kísérlet heroizmusa, nemkülönben a ki-
tűzött cél nagyszerűsége meggátolja abban, hogy rá-
lásson e korai elitista forradalmi kisérletek igazi tör-
ténetfilozófiai dilemmájára. Pontosan látta és magas 
művészi és intellektuális fokon ábrázolta viszont az 
ebből fakadó konkrét, etikai és morális dimenziókat. 
Szemtanúja volt a forradalmi messianizmus bürok-
ratikus messianizmusba történ ő  fokozatos átalakulá-
sának, noha a végkifejlettel csak Moszkvában ismer-
kedhetett meg igazán. Látta etikai marimák föladá-
sát az új eszkatalógia nevében, s noha elméletben 
olykor maga is fejet hajtott, a gyakorlatban a "hit 
lovagjait" sohasem tudta követni. Paradox módon 
azt mondhatjuk, és z teszi számunkra Sinkó bels ő  
drámáját hihetetlenül korszer űvé és abszurddá —
SinkÓ átlépte a Kierkegaard által á thidalhatatíannak 
nevezett szakadékot: kísérletet tett a 'bit lovagjai-
nak" a megértésére az úgynevezett "etikai"-nak a ta-
lajáról. (Enélkül a kisérlet nélkül ugyanis elvagyunk 
veszve, és a világ igazabb fele örökre kettéhasad.) 

Illyés mondja el valahol azt a történetet, hogy 
amikor megkérdezte Sinkót, mikor fogja végre el-
dönteni, helyesen cselekedett-e a kecskeméti perben 
(emlékeztetőül: Sinkó közbenjárására megkegyel-
meztek néhány ellenforradahmárnak, akik viszont a 
forradalom bukásakor ezt a gesztust helyi forradal- 
márok lemészárlásával "hálálták meg"), Sinkó körül-
belül így válaszolt: "Majd ha már Isten voltam." Akár 
a kierkegardi etikainak, akár a hitbél вek a talajáról 
egyértelmű  volna a válasz. S1nКÓ azonban egyszerre 
két gömbön egyensúlyoz, s e két gömb egyirányba 
ritkán forog. 

Ellenpélda (ugyancsak 1919-b ől): Lukács 
György, egy fegyelmező  alakulat élén megtizedelteti 
a magyar Vörös Hadsereg ellenség el ől szétfutó ka-
tonáit. Ugyancsak Illyés jegyzi le (több változatban 
is olvasható A Szentlélek karavánjában), hogy tettét 
még öregkorában sem volt hajlandó helyteleníteni. 
Íme, a hit lovagja. (Thomas Mannak, alighanem jó 
szeme volt, amikor Lukácsban meglátta Naphtát.) 

Magunkra vehető-e mások bűne? Szamuely az 
Optimistákban és a valóságban. A messianisztikus 
forradalmirok egyik (arche) típusa:_ A személyes 
döntés etikai ellentmondásossága világos: a tett, a 
bűn személyes, az érdek "kollektív". Ennek vállalásá-
hoz viszont a "hit lovagjának" kell lenni. Ha viszont 
Időnk "a kiteljesedett bűnösség kora", akkor kínál-
kozhat-e másik kiút? 

A dilemma alapjában véve "antropológiai", s 
csak másodsorban morális. Gyökere nem Marx, 
mégcsak nem is a zsidó eszkatológia, hanem a felvi-
lágosodás, pontosabban Rousseau. Az ember em- 
beéválásának történeti folyamata. számára azonos 
az ember erkölcsi elembertelenedésével.Ezt a törté-
netfilozófiai téveszmét visszhangozza "a kiteljesedett 
bűnösség", s belőle levezethető  bármely tett erkölcsi 
magasabbrendűsége, ha e kiteljesedett bűnösség 
megdöntésére vagy megváltására törekszik. "Alapfo-
kon" lásd: jakobinus terror az erény nevében, "kö- 

zépfokon" lásd: bolsevik tenor a kommunista jöv ő  
nevében...(És felső  fokon?) 

A tenor kérdése csak látszólag szűkíthető  etikai 
vagy "humanitárius" kérdéssé. Noha ez a mozzanata 
igen nagy jelentőségű, lényegében elfed egy törté-
nelmi szempontból legalább ilyen fontos kérdést, ne-
vezetesen, hogy ki a forradalmi változások alanya. 

Az elitista, erős központi hatalmat kiépít ő  for-
radalmak (1917 és 1919 is ilyen volt) elkerülhetetlen 
végzeté, hogy a társadalomhoz, vagy akár pusztán a 
világmegváltó szerepre kijelölt osztályokhoz kívül-
ről, föntről, erőszakkal fogják "hozzárendelni" a 
"forradalmi" célokat. A Magyar Tanácsköztársaság 
tragikus vétke, gyors elnépszerűtlenedésének és bu-
kásának oka is elsősorban ebben keresendő, az olyan 
konkrét politikai baklövések, mint a helytelen agrár-
politika, a szesztilalom, az egyházakkal szembeni tü-
relmetlenség stb. inkább az el őbbiből következnek. 
Sinkó jól látta az 1919-es magyar forradahmár ki-
sebbség erkölcsi dilemmáit, azonban nem mindig 
látta magának a forradalomnak az anatómiáját. 
Ezért követelhette például egyik legmegrázóbb öné-
letrajzi esszéjének zárószavaiban - kissé az esszé 
egész gondolatmenetének ellentmondóan - "a min-
den konzekvenciájában forradalmi er őszakot", úgy, 
hogy közben nemcsak a forradalom lehetségességé-
vel vagy lehetetlenségével nem vetett számot, hanem 
egy alulról jövő  forradalom tényleges alanyaival sem. 
(Vö. Szemben a bíróval.) 

Egyetlen igazi, alulról jövő  forradalom sem 
projektálta tenort, még akkor sem, ha kénysze гű -
ségből élt vele. 

A forradalom etikai dilemmáival küszköd ő  Sinkó 
és a forradalmat mint olyat "történetfilozófiai" olda-
láról végiggondoló Bibó István egy elvontabb eszme-
történeti szempontból szinte kiegészítik egymást. Bi-
bó: "A'foadalom értelme az a pillanatnyi er őszak, 
amely egy önmagát túlélt, bels őleg korhadt, dé kifelé 
még impozáns hatalom megdöntéséhez szükséges... 
Legenda az, melyet a vérontás kedvel ői találtak ki, 
hogy sohasem volt olyan hatalom, mely komoly élet-
halálharc nélkül feladta volna pozícióját; történeti 
példák sokasága van az ellenkezőjére... A forrada-
lom éppen a77al fut mellékvágányra és semmisíti 
meg elért eredményeit vagy hamisítja meg kit űzött 
ideáljait, ha enged a megtapasztalt er őszak kísérté-
seinek... 
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Szabó Palócz Attila 

5ynapo-film 

Ha az ember veszít, vagy belebukik valamibe, azt úgy vészeli át a legkönnyebben, ha beismeri 
azt. Önmagának els ősorban. 

Sokáig lehetne okoskodni annak kapcsán, hogy mi lehet az oka, ha egy film félbemarad, nem 
készül el. 

Azt hiszem, válasznak közel sem lehet kielégít ő , hogy az 1989-es főszerkesztőválasztás (Purger 
- Beszédes) utáni szélcsendben már csak egy nagyon sz űk kör érdeklődésére tarthatott volna 
számot a film. 

Másfelől pedig Sziveri János hirtelen tragikus halála is közrejátszhatott, mert nem. sikerült 
elkészíteni vele az interjút, nélküle pedig nem lehet téljes a film. 

1989 tavaszán rövidke kis szinopszist juttattam el a topolyai Film- és Videotábor szervez őbi-
zottságához. Ebben háróm filmötletemr ől számoltam be. Egyet el is fogadtak közülük: az Új 
Symposion körüli botrányos ügyekről és erőszakos szerkeszt őségváltásokról szólót. Azt hiszem, 
ha figyelembe vesszük a tábor politizálgató-szociografikus irányultságát, akkor érthet ő  is, hogy 
miért pont ezt fogadták el: ez illett bele leginkább a koncepcióba. 

Ugyanez év nyarán meg is kezdtük a forgatást. Összesén hét interjút készítettünk el: Csorba 
Bélával, Balázs Attilával, Tolnai Ottóval, Koncz Istvánnal, Beszédes Istvánnal, Torok Csabával és 
Radics Viktóriával. És elkészült még egy felvétel, amelyen Keszég László (aki jelenleg a budapesti 
Színház- és Filmművészeti Főiskola hallgatója) az 1983-ban inkriminált szövegek közül elszaval 
két verset: Tolnai Ottó Orfeusz új lantja és Illyés Gyula Egy mondat a zsarnokságról című  
költeményét. _ 
Ő sztől sajnos félbeszakadt a munka. Több okból is. Egyfel ől én, mint az újvidéki Művészeti 

Akadémia elsőéves színinövendéke, akkor meglehetősen elfoglalt voltam, másfelől viszont az 
időpontok egyeztetése is problematikusnak bizonyult, mert maguk az érintett riportalanyok és a 
film két operatőre, Siflis Zoltán és Hofmann Artúr is, többnyire elfoglalt emberek. 

Többször szó esett már arról, hogy mivel így is, félkész állapotban is igen értékes anyag birto-
kába jutottunk, fontos lenne, ha mást nem, legalább a meglév ő  anyagból összevágni a filmet. Erre 
most újabb lehet őség mutatkozik... 

Mindaddig azonban, míg ez el nem készül, én a magam részér ől fontosnak tálálom az interjúk 
teljes szövegének nyomtatott formában történ ő  közlését, a legilletékesebb helyen, az Új Sympo-
sion hasábjain. 

A film készítése közben egy terjedelmes dokumentumanyagot is sikerült összegy űjtenem. Ahol 
az a megértést el ősegíti, és ahol az előforduló hivatkozások miatt azt szükségesnek találtam, ott 
a beszélgetéshez egy függeléket csatolva a dokumentumokat is közlöm. Kivételt csak azok képez-
nek, amelyek már megjelentek az Új Symposion 1989/3-4., Beszédes István által szerkesztett els ő , 
ún. dokumentumszámban. 

Újvidék, 1992. április 21. 

I. Csorba Béla 
Az interjú 1989 nyarán készült Csorba Béla teme-

rini lakásának konyhájában. Az operat őr Hofmann 
Artúr volt. ` 

Csorba Béla: Hát, hogy is? Abban egyeztünk meg, 
hogy valamilyen frappáns módon kellene kezdeni 
ezt a beszélgetést. Nem tudom. Különösebb frap 
páns ötlet most nem jut eszembe. Bár én nem kívá-
nom értékelni a Symposiont, sem az el őttem járó 
nemzedékek által alakított és irányított lapot, sem a 
miénket, sem az azóta elkészült számokat, de egyet 
azért függetlenül az esztétikai és egyéb értéki ter-
hektő l, ki merek jelenteni: az Új Symposion, leszá-
mítva egy viszonylag rövidebb id őszakot, tulajdon-
képpen mindig is egyfajta luciferi erő t képviselt eb-
ben a jugoszláviai magyar kultúrában. Nos, hogy 
luciferi erőt, itt nem kívánom a szerepét fölértékelni. 
Ezzel csupán azt kívánom jelezni, hogy ha úgy tet-
szik, egyfajta bomlasztó ereje volt ennek. Mindan-
nak, ami a jugoszláviai magyarság kultúrájában avítt 
volt, bürokratikus volt, ami sztálinista öröks'g volt 
sok esetben. És hát tulajdonképpen a lapnak evvel a 
luciferi mineműségével hozható összefüggésbe az Új 
Symposion körüli korábbi jónéhány skandallum is, 
mint a hetvenes évek elejének a lapbetiltásai, ami-
nek végső  soron valamilyen következménye volt, 
még ha csak perifériális következménye is, a hetve-
nes évek közepének nevezetes zentai pere. Itt 
egyfajta folyamatosságra figyelhetünk fel a Sympo- 

sion körül. Ez már talán a hetvenes évek vége, a 
hetvénes évek végének az a bizonyos erotikus száma 
és az erotikus számnak az egy évre történ ő  bunkerbe 
tétele, hogy egy félelmetes kifejezéssel éljek. Tehát 
gyakorlatilag azt jelentette, hogy egy évig, körülbelül 
egy éven át nem jelenhetett meg ez a szám. A szám 
körüli hercehurcák, a politikai szférának a beavatko-
zása ezekbe az ügyekbe, aztán a nyolcvanas évek ele-
jén a Fenyvesi verse körüli ugyancsak hasonló bü-
rokratikus beavatkozás, majd ezt követte az ennél 
drasztikusabb ügy, a mi ügyünk nyolcvanhárom ele-
jén. De hát tulajdonképpen ez nyolcvankett ő  végén 
már előrevetette az árnyékát. Tehát mi 1982 telén, 
tehát novemberében, đe méginkább decemberében, 
a különféle jugoszláv nagypolitika különféle megme-
revedését tapasztalva éreztük, hogy el őbb-utóbb raj-
tunk is csattanni fog az ostor, hogy a mi saját béjá-
ratú vajdasági neosztálinista bürokráciánk nem fogja 
túl sokáig tűrni ami okvetetlenkedésünket. Ezeknek 
az okvetetlenkedéseknek - hogy is mondjam? - mai 
szemmel nézve a jelentősége, az eszmei jelent ősége, 
a tényleges, a ténylegesen megfogható jelent ősége, 
ha elolvassuk ezeket a számokat, azt kell mondjam, 
hogy nem túl nagy. Azonban, ha egyrészt folyamatá-
ban nézzük a dolgokat, másrészt pedig összevetjük a 
Symposion szerepét a nyolcvanas évek elejének a 
magyar kultúrájával, és egyáltalán, a jugoszláviai ma-
gyar sajtóval vetjük össze ezt a szerepet, akkor azt 
látjuk, hogy hát tulajdonképpen egy igen bátor fo-
lyóiratról van  szó, amely persze a maga kamaszos 
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módjáл  -lévén, hogy a szerkeszt ő  bizottságnak a 
többsége, és hát az alkotó gárdának a többsége még 
igencsak fiatal ember — csapkod jobbra-balra, és hát, 
hogy úgy mondjam ;  igyekszik megmutogatni a maga 
izmait. Tehát: lám, mire vagyunk képesek ebben a 
pillanatban! Az Új Symposion társadalomkritikai as-
pektusáról beszélek: a lapnak a társadalomkritikája, 
az elsősorban egyfajta neosztálinista, vagy posztsztá-
linista, vagy jugosztálinista ideológia ellen irányult. 
Természetesen itt bizonyos speciális dolgokkal is 
számolnunk kell, hogy ezt megértsük. Ma már nem 
különösebb újság, nem mondok ezzel semmi újat, 
hogy a hetvenes évektő l kezdődően — de ezek a fo-
lyamatok sokkal régebben kezd ődtek — tulajdonkép-
pen jugoszlávián belül ún. policentrikus etatizmusok 
jöttek létre. Tehát, ez a mi számunkra azt jelentette, 
hogy Vajdaságban is létrejött egy ilyen policentrikus 
etatizmus(1). Én most a mai politikai, ideológiai és 
propagandisztikus harcokba, utóvédharcokba és 
egyebekbe nem mennék bele, nem kívánok mai szó-
készlettel élni. Egyébként is nagyobbrészt ezeket az 
ideologikus címkéket elhibázottaknak és pontatla-
noknak tartom. Tehát: ez azt jelentette, hogy itt Vaj-
daságban egy meglehet ősen kisszerű  - ez persze 
nem a tartomány nagyságával függött össze, hanem 
a szemléletének a kisszer űségével —, egy meglehető-
sen kisszerű, policentrikus etatista struktúra alakult 
ki, ami egészében véve is kisszer ű  volt, de ennek a 
lecsapódása a jugoszláviai magyarság kultúrájában 
méginkább kisszerű  volt. Egy más kérdésr ől is be-
szélnem kell egy pár szó erejéig, ugyanis nekünk ter-
mészetesen sok bajunk volt a Fórum kiadóhá77al, és 
ez nem véletlen. Nem véletlen. Ezt bizonyos konzer-
vatívabb szemléletű  írókollegáink gyakran úgy értel-
mezték, hogy ez egy valamiféle hazafiatlanság a ré-
szünkről, ahelyett, hogy mi teljes er. јnkből egyfajta 
nemzetiségi konszenzusra törekednénk, hát mi itt 
bírálgatunk, olykor felelőtlenül, de legtöbbször nem 
is annyira felelőtlenül, ergó, tehát afféle bomlasztó 
erőt képviselünk. Hát, hogy is mondjam csak? Meg 
kell mondanom, hogy ebben persze v an  valamiféle 
igazság, csak ez az igazság nem úgy igaz, ahogy ezt 
az igazságot ők képviselik. Ugyanis természetszer ű -
leg az Új Symposion is, és nem csak az Új Symposi-
oп, hanem mindenféle radikális kritika, mindenféle 
radikális értelmiségi kritika magyar nyelven óhatat-
lanul szembe találta magát a Forum kiadóház struk-
túráival, ugyanis ez a jugoszláviai magyar kultúrpo-
litika végső  soron, elsődlegesen, nem kizárólag, de 
elsődlegesen, mégiscsak a Forum kiadóházban öltött 
testet. A lap tragédiája, tragikomédiája — nem is tu-
dom, minek nevezzem —, hogy miután elveszítette a 
korábbi függetlenségét, amivel rendelkezett a hatva-
nas években —egyébként ez is egy külön történet, 
erről is egy nagyon izgalmas filmet lehetne készíteni, 
hogy hogyan fojtották meg az újvidéki Ifjúsági Tri-
bünt, illetve, hogy hogyan tették tönkre ennek a 
szervezetnek az önállóságát; ehhez az Ifjúsági Tri-
bünhöz tartozott, természetesen önálló jogkörrel, az 
Új Symposioп  is, és persze a Polja is, és hát egyéb 
testületek is -, ahogyan egyre inkább el őrehaladt az 
Ifjúsági Tribünnek a megfojtása, annál inkább tart-
hatatlanná vált anyagilag is, de adminisztratív okok-
nál fogva is az Új Symposionnak az önállósága. Te-
hát, hogy a lap ne szűnjön meg, tulajdonképpen be-
lekényszerültünk abba, hogy bevonuljon a Forum ki-
adóba. Ez nagyon érdekes dolog, mert azok az em-
berek — többek között én is —, akik annak idején 
foggal-körömmel harcoltunk, hogy bejuthassunk a 

Forumba, ma azt az álláspontot küpviseüük, hogy az 
Új Symposion számára az volna a jó, ha kikerülne a 
Forumból. Természetesen nem mindegy, hogy ho-
gyan. Csak akkor, ha vissza lehetne állítani, és meg 
lehetne teremteni egy, a régi Ifjúsági Tribünhöz ha-
sonlítható demokratikus struktúrát. Tehát, ha abba 
beleilleszkedne. Ha ettől eltekintünk, és valamiféle 
teljesen légből kapott anyagilag és jogilag is függet-
len lapban gondolkodunk, akkor azt hiszem, hogy 
hibát követünk el. Ehhez, ebben a pillanatban nin-
csenek meg sem a szellemi — bár aszellemi er ők 
talán meglennének —, sem az egyéb föltételek. Tehát 
a jogi, a politikai, az adminisztratív, az anyagi fölté-
telek ehhez most hiányoznak. Viszont meggy őződé-
sem szerint más okoknál fogva igenis arra kellene 
törekedni, hogy a lap kikerüljön a Forumból. Ismét 
hangsúlyozom: nem azért, hogy aláaknázzuk, vagy 
romboljuk a jugoszláviai magyarkultúrát, vagy a Fo-
rum kiadóházat mint olyat, hanem egyszerűen azért, 
mert a jugoszláv szellemi életn@k a javára válna, ha 
minél több független és önálló, autonóm alkotómű-
hely létezne. Ugyanakkor, természetszer űleg, a min-
denkori politikai bürokrácia számára kevesebb vol-
na a beavatkozási lehetőség ilymód. 

SZ.P.A : Mik voltak az első  jelei az önök szerkesz-
tőségét ért támadásoknak? 

CS.B.: Az igazság az, hogy én dátumszer űen is 
tudnék beszélni a dolgokról, de annak nincs értelme, 
hogy itt hivatalnokosdit játsszunk. Ez az aktacsomó 
egyébként (mutatja) itt az Új Symposionra vonatko-
zik nagyobbrészt. Valahol ott nyolcvankett ő  telét 
említettem. Nyolcvankétt ő  telén - most vissza lehet-
ne lapozni a sajtóban, akkor pontosan meg tudnánk 
mondani, hogy mikor volt ez -, akkor lehetett érezni, 
hogy a nagypolitika meg fog fagyni: néhány megle-
hetősen dermesztő  felszólalás hangzott el, azt hi-
szem, akkor volt központi bizottsági ülés, de az is 
lehet, hogy nem központi bizottsági ülés volt, hanem 
valamilyen pártplénum, az ördög tudja már, eme 
nem emlékszem, de mindenesetre az abból kiáradó 
szibériai levegő  azt sejtette, hogy itt hamarosan rest-
rikciók fognak bekövetkezni a sajtóban. Tudni kell 
azt is, hogy ilyenkor, aki legelőször áldozatul esik, az 
mindig az ifjúsági sajtó. Hát, mi akkor persze igye-
keztünk fékezni, de azért becsúszott egy-két hiba. A 
dolog lényegében igazunk volt, de azt hiszem, hogy 
taktikai szempontból hibát követtünk el akkor, ami-
kor Radics Viktóriának(2) azt a bizonyos cikkét le-
közöltük, amelyben két eminens vajdasági kultúrpo-
litfkust támadott igen radikálisan, de meggyőződé-
sem, hogy ha történetesen ezt a pamfletet nem közli 
a lap, akkor is előbb-utóbb ránk került volna a sor. 
Tehát: valamiféle tisztogató hadm űvelet mindenféle-
képpen történt volna a Symposioп  körül, lehet, hogy 
nem ilyen drasztikus módon történik, mint ahogy er-
re sor került, de azt hiszem, nem úsztuk volna meg, 
és ezt valamennyien éreztük egyébként. Vala-
mennyien éreztük, hogy itt hamarosan nyílt konflik-
tusra fog sor kerülni. 

Sz.P.A.: És ez hogyan kezdődött, ez a nyílt konf-
liktus 

Cs.B.: Ez a nyílt konfliktus úgy kezd ődött, hogy 
valamikor januárban, vagy február elején - ez már 
nyolcvanháromban volt, ha jól emlékeszem -, a Ma-
gyar Szó kiadói tanácsa tanácsülést tartott. Vagy már 
ezen a tanácsülésen, vagy a tanácsülést követ ő  nem 
formális értekezleten, vagy ördög tudja milyen ku-
paktanácson, tulajdonképpen ott született meg an-
nak az ötlete (ha valamit rosszul mondanék, majd 
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Csorba Béla: ,,...itt itt egy bo-
szorkányper kezdődött..." 
(részlet a filmből) 

kijavítja az, aki erről a dologról többet tud. Mi ezen 
nem vettünk részt), hogy mindenféleképpen reagál-
ni kell a Symposionban történt bizonyos dolgokra. 
Itt merült fel többek között az is, hogy egy elítél ő  
cikket kell írni Tolnai Ottó verséről(3). Tolnai Ottó-
nak ez a bizonyos inkriminált verse Gojko Djogoval 
volt kapcsolatos, aw7al a szerb költővél, aki akkori-
ban még börtönben volt. Egyfajta szolidáris megnyil-
vánulás volt ez a lap részéről is, egy szép emberi 
gesztus. Itt rögtön el kell mondani, hogy soha, egy 
pillanatra sem gondolta a szerkeszt őség azt - egyéb-
ként mi ezt a vita során többször leszögeztük ,hogy 
amikor ezt a verset közöljük; akkor tulajdonképpen 
Gojko Djogo politikai platformjával vállalunk kö 
zösséget. Nem vállaltunk sosem ezzel közösséget, el-
lenben úgy véltük, hogy egy demokratikus társada-
lomnak többek között a szólásszabadság is tartozéka 
kell hogy legyen,. tehát, ha valaki - egy állam, rend 
vagy egy párthierarchia, vagy bárki más, bármilyen 
más hatalmi apparátus ezt elvitatja, akkor az nincs 
rendben, és ez ellen valamilyen módon, ha ez lehet-
séges, akkor fel kell emelni a szavunkat. 

SZ.P.A.: A sajtóban élkezd ődtek az akkori szer-
kesztőség elleni támadások. Tudunk róla, hogy egye-
sek, akiket kényszeríteni próbáltak rá, nem voltak 
erre hajlandóak, cikkezni a Symposion ellen... 

Cs.B.: Ezek igen csúnya dolgok voltak. Itt most . 
nagyon sok részletkérdésr ől kellene beszélnem. Hát 
majd megpróbálok, de attól tartok, nem fog minden 
eszembe jutni. Mért esett, vagy eshetett a választás 
éppen Bálint Sándorra? Bálint Sándor, aki ma is a 
Kilátó szerkeszt ője(4), tehát a Magyar Szó kulturális 
mellékletét vezeti. Bálint Sándor egy id őben az Új 
Symposion szerkesztő  bizottságának is tagja volt. 
Egyébként nekünk Bálinttal meglehet ősen jó kap-
csolatunk volt (most a szerkeszt őséget értem ez 
alatt), de nekem is személy szerint, tehát nem vala 
miféle személyes ellentétekre vezethet ő  ez vissza. 
Bálint Sándor e ггő l már nyilatkozott, még ha nem is 
a nyilvánosság előtt. Föltételezem, hogy a kamera 
elő tt is elmondja majd részletesen ezeket a dolgo-
kat(5). Tulajdonképpen bennünket nagyon bántott 
az ő  cikke, de tudjuk, ezt már akkor elmondta egyéb 
ként egyikünknek-másikunknak, hogy őt milyen mó-
don zsarolták; a legközönségesebb, a legdurvább 
tegyük hozzá -, a legostobább módon. Nekem nincs 
jogom azt mondani bárkiről is, hogy gyönge volt, 
vagy nem volt elég erős, vagy nem volt elég bátor 
ahhoz, hogy ellenálljon ezeknek a zsarolásoknak. 
Tény az, hogy ezt a cikket megírta. Viszont itt a 
mentségére azt is el kell mondanom, hogy akkor, 
amikor már a közelmúltban újrakezd ődött ennek az 
ügynek a fölgombolyítása, akkor éppen ő  volt az, aki 
a kérdés tisztázása szempontjából egy sorsdönt ő  nyi-
latkozatban mondta el azt, amit mi egyébként tud-
tunk. Tehát mindazt, ami a csalással összefüggött. 
Természetesen másféle zsarolások is voltak. Mák Fe-
renc ügye is ide kapcsolódik. Mák a szerkeszt ősé-
günk tagja volt, ugyanakkor a Magyar Szóban is gya-
kornokoskodott, egyébként már akkoriban jó tollú 
újságírónak tartották, és tulajdonképpen úgy nézett 
ki a dolog, hogy rá a Magyar Szón belül egy tisztes-
séges szolid újságírói karrier vár majd. Miután 
mégiscsak elutasította egy olyan cikknek a megjelen-
tetését, amely bennünket ítélt volna el, hasonlóan 
Bálintéhoz, akkor őt tovább már nem kívánták meg-
tűrni a Magyar Szónál, és az első  adandó alkalom-
mal - egyébként törvénytelenül, ezt azóta már több- 

szőr kimondták különféle helyeken - törvénytelenül 
kiebrudalták a Magyar Szótól. 

Sz.PА.: Hogyan próbálták kivédeni ezeket a tá-
madásokat? 

Cs.B.: Mit mondjak? Jókat röhögtünk ezeken a 
dolgokon, ez az igazság. Olyan jókat nem mulattunk 
sosem, mint ezekben a hetekben. Tulajdonképpen 
mire vezethető  ez vissza? Hát ez egy spontán és ter-
mészetes reakció volt, a tehetetlen ember reakciója. 
Tudtuk, hogy ezekre az ostoba vádakra igazából ér-
telmes ellenérveket fölhozni nem tudunk. Egyrészt 
dühöngtünk, másrészt meg röhögtünk az emberi os-
tobaságon és vártuk ennek a fejleményeit; mind- 
ezeknek a cikkeknek a szerkesztőségre nézve konk-
rét politikai következményeit. Ebben az ügyben az 
után kiadöi tanácsi üléseket tartottak. És el őzetes 
szerkesztőbizottsági, ülések is voltak, ahol mi elfo- 
gadtunk egy szerkesztőbizottsági platformot, hogy 
végül is, hogyan álljunk ki a támadoinkkal szemben. 
Külső  támogatásra nemigen számíthattunk, érthet ő  
módon. Mindenki behúzta fülét-farkát - err ől a do 
logról is kivanok beszehu -, de azért néhany nagyon 
tisztességes gesztusra emlékszem. Például Solymosi 
Viktóriának, a topolyai küldöttnek a nagyón bölcs, 
nagyon tiszta, nagyon tisztességes kiállására a szer 
kesztőség érdekében, Ő  sem tudott a dologról töb 
bet, mint akárki más, csak annyit, amit az újság írt, 
és mindenesetre a maga józan eszével fölfógta, hogy 
itt egy boszorkányper kezdődött, de nem tört be, és 
megpróbált józanul hozzáállni ežekhéz a dolgokhoz. 
Azt mondtam, mindenki behúzta fülét-farkát. Erre 
azért kívánok külön kitérni, mert abban, ami az Új 
Symposion körül történt, és nem csak a mi afférunk 
ra gondolok itt, hanem a korábbi afférokra is, bár 
talán így retrospektíve nem vagyok egészen igazsá-
gos... Tehát mégiscsak maradjunk az utóbbi évek né-
hány jellemző  afférjánál: a miénkre is gondolok, a 
kanizsai tanárok ügyére is, Vicei ügyére is. Azt fi-
gyelhetjük meg, hogy a jugoszláviai magyar értelmi-
ség nem szolidáris! Gyáva! Hiányzik bel őle az ún. 
civil bátorság és mindaddig, míg hiányzik, addig ef-
féle boszorkánypereket el lehet követni a jöv őben is. 
Tehát én most itt nem összetartás`és nem tudom mi-
féle nagy szavakra gondolok, hanem arra az egyszer ű  
elemi tényre, hogy amikor baj van, akkor a közönsé-
ges emberi tisztesség, hát még az entellektüel tisz-
tesség azt kívánja, hogy szolidárisak legyünk egymás-
sal, és .kiálljunk egymás érdekében. Ez nem történt 
meg - nem, ez sem egészen igaz, de volt egy-két ki-
vétel. Akit külön meg kell neveznem, és akinek így 
utólag köszönettel tartozunk, az Herceg János. Mi 
természetesen különféle módon próbáltunk véde-
kezni már ezeken a kiadói tanácsi üléseken is, és a 
későbbiek során is. Külön felrótták nekünk később, 
már amikor fenéken rúgtak bennünket, tehát a bizo-
nyos május kilencedikei határozat meghozatala 
után(6), hogy mi még ez után a határozat után, mer-
tünk a jugoszláv közvéleményhez fordulni, és tilta-
kozni. Természetesen minden valamirevaló jugo-
szláv ifjúsági laphoz, és nem csak az ifjúsági lapok-
hoz, hanem a nagyobb napilapokhoz, hetilapokhoz 
is eljuttattuk ami tiltakozó levelünket. Ez a tiltakozó 
levél akkor nem jelent meg sehol sem. Kés őbb aztán 
igen, a belgrádi Književna re čben, az akkor nagyon 
szimpatikus radikális orgánumban. De ha most 
visszagondolok erre, tulajdonképpen itt ami taktikai 
hibánk meggyőződésem szerint az volt, hogy már a 
mi szétzúzásunk előtt, jóval korábban nem fordul-
tunk tiltakozó levelekkel a jugoszláv közvélemény- 
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hez. Nem biztos, hogy az megmentett volna bennün-
ket, eггő l nem vagyok meggyőződve, de úgy érzem, 
hogy itt késtünk, de hát jó, ez a hajó már elment. Itt 
persze nem ama gondolok, korántsem, hogy az er-
kölcsi igazság nem a mi oldalunkon állt volna. Az 
meggyőződésem természetesen, hogy a mi oldalun-
kon állt. Visszatérve, sajnos néhány író barátunk. is 
igen furcsán és igen faramucin viselkedett a Sympo-
sion ügy során. Neveket itt én nem kívánok monda-
ni, de például jelen voltam azon a pártbizottsági filé-
sen is, amit a Forum Hetilapok pártalapszervezete 
tartott. Ennek a pártbizottságnak néhány ismert ju-
goszláviai magyar író is tagja volt, sőt talán ma is az. 
Sajnos, nem védték a lapot. Különféle okok miatt, 
de nem védték. Volt, aki bölcsen hallgatott, még ta-
lán az volt a legtisztességesebb, de sajnos az írókol-
légáink enyhébb, vagy sokszor nem is egészen enyhe, 
bizonyos esetekben nagyon demagóg, nagyon durva, 
nagyon bárdolatlan bírálatban részesítették a lapot, 
illetve részesítettek engem és Sziverit, akik jelen vol-
tunk ezen az ülésen. 

.z.P.A.: Hogyan, mikor érezték magukat először, 
hogy az ön szavaival éljek, "fenéken rúgva"? 

Cs.B.: Pontosan kellene most felidézni az esemé-
nyeket. Volt két tanácsülés is. Az els ő  tanácsülés a 
mi radikális és cinikus és mindent visszautasító elle-
nállásunkkal ért véget. Az ellenfeleink egyike-mási-
ka habzott, természetesen. Itt többek között a Fo-
rum akkori vezérigazgatója is, aki úgyszintén íróem-
ber, és akinek igen nagy szerepe volt abban, hogy a 
dolgok úgy történtek, ahogyan történtek. Akkor még 
nem így gondoltam, de ma úgy látom, hogy ez is 
egyfajta sztálinista metódus volt. Végső  soron ben-
nünket enélkül a rengeteg hercehurca nélkül is fe-
néken lehetett volna billenteni. Ugyanis az eltávolí-
tásunkat tulajdonképpen a politikusok boszorkány-
konyháján eszelték ki, amit termész еtszerűleg mi 
nem tudunk bizonyítani. Hát hogy az ördögbe bizo-
nyíthatnánk azt, hogy Major Nándornak, aki abban 
az időben a jugoszláviai magyarság politikai atyais-
tene volt, milyen szerepe volt ezekben a játékok-
ban?! És mi többek között éppen az ő  önérzetébe és 
politikai tekintélyébe is belegázoltunk. Nos kérem, 
akik ezeken a politikai boszorkánykonyhákon ezeket 
a Symposionhoz hasonló boszorkánypereket kiötlöt-
ték, a fő  aktorok mindig is elég ügyesek voltak ah-
hoz, hogy a nyomokat eltüntessék. Tehát a csatlóso-
kat könnyű  most megnevezni és könnyű  őket fülön 
fogni, de a ravaszabbját, az ügyesebbjét, a politikai-
lag bizonyos hájjal megkent embereket nehezebb. 
Föltételezhetően el fogsz menni ezekhez az embe-
rekhez is, és ők majd elmondják, vagy nem mondják 
el, amit gondolnak a kérdésr ő l(7). A második taná-
csülésre mi úgy mentünk el - és ez akkor nem látszott 
ostoba stratégiának -, hogy kis engedményeket te-
szünk. Kis engedményeket teszünk, de elvi enged-
ményeket nem. Ezt azért fontos mondanom, mert 
akik ismerték részleteiben ezt az ügyet kés őbb a sze-
münkre hányták, hogy: "igen, mert ha ti nem lettetek 
volna ilyen makacsok...!" Mint ahogy azt is mondták 
egyesek: "mert, ha ti nem irkáltok össze-vissza a ju-
goszláv..., akkor..." Mi csak akkor fordultunk tiltako-
zó levelekkel a nyilvánossághoz, amikor már de fac-
to bennünket fenéken billentettek. Tehát nem annak 
volt a következménye. Ez a taktika úgy látszott, hogy 
beválik a második tanácsülésen. Ha elolvassuk eze-
ket a jegyzőkönyveket, akkor látjuk, hogy ez egy 
kompromisszumos megoldás volt, igazából politikai-
lag senkit el nem ítélő  határozatok születtek, de ott  

már bizonyos engedményeket tettünk a hatalomnak. 
Ugyanis úgy okoskodtunk, hogy ezekkel a kis, de 
nem elvi engedményekkel talán megússza a szer-
kesztőség mint olyan, legfeljebb valamiféle bels ő  át-
rendeződés következhet be, de alapjában véve ép-
ségben marad a szerkeszt őségünk. Nem formális 
módon azt azért a tudtunkra adták, hogy nem volna 
rossz, ha például leváltanánk a főszerkesztő t. Vagy 
egy olyan tipp is, hogy a szerkesztőségnek az ún. ke-
mény magja - már ahogyan ők felfogták ezt a ke-
mény magot -, Sziveri, Losoncz Alpár, én, tehát mi 
hároman hagyjuk el a szerkeszt őséget, és akkor majd 
mehet tovább a hajó. A szerkeszt őség álláspontja az 
volt, hogy az ilyen megoldásokba nem lehet bele-
menni. Senkit sem áldozunk fel! Egészében véve is 
az volt az álláspontunk, hogy azoknak az id őknek 
vége már. Más kérdés, hogy tévedtünk vagy sem! Azt 
hiszem, hogy azért történelmileg nem tévedtünk, 
hogy a vége, hogy a végjáték következik, amikor a 
politikai struktúra kénye-kedve szerint nem sakkoz-
hat az emberekkel. Úgy véltük, velünk ne sakkozza-
nak. Lehetünk infantilisak, lehetünk gyerekesek, le-
hetünk felelőtlenek, de egyre nem vagyunk hajlan-
dók: hogy a sorsunkról mások döntsenek. Így történ-
tek a dolgok. Tulajdonképpen ezen a második taná-
csülésen, amely februárban volt, vagy márciusban 
volt -ördög tudja! - kölcsönös megelégedéssel ért 
véget. Mindenki úgy vélte, hogy itt a dolgok vala-
mennyire rendeződtek, majd valahogy elsimulnak, 
és akkor aztán várjuk a következ ő  konfliktust. Ilyen 
tekintetben tulajdonképpen derült égb ől villámcsa-
pásként ért bennünket az alapítónak a határozata. 
Ezzel a határozattal jó sokáig váratták a szerkeszt ő  
bizottságot is és a közvéleményt is, ugyanis csak má-
jus elején hozták meg. És akkor derült ki, hogy, un 
bloc, az egész szerkesztőbizottság ki van rúgva. Eb-
ben az egészben volt valami felemel ő, bár tulajdon-
képpen el voltunk keseredve, egy kicsit fekete hu-
morral néztünk a dolgokra. Egyrészt keser űek vol-
tunk, de ugyanakkor tulajdonképpen biztató volt az, 
hogy a hatalom mennyire bizalmatlan valamennyi-
ünkkel szemben. Hogy un bloc bizalmatlan. Mégis-
csak fasza gyerekek lehettek ezek többé-kevésbé - én 
eme így tekintek -, hogy így kollektíve rúgattuk ma-
gunkat seggbe. Persze a néz ő  majd erre azt mondja, 
hogy micsoda ócska és felelőtlen kijelentéseket te-
szek én itt, de erre a dologra én ma sem tudok más-
képpen nézni. 

SZ.P.A.: Megszületett akkor egy levél, amelyet el-
juttattak töb szerkeszt őséghez. 

Cs.B.: (mutatja) Igen, itt van  valahol ebben a ha-
lomban. 

Sz.P.A.: Mit tartalmazott ez? 
Cs.B.: Mi itt pontról-pontra megpróbáltuk cáfolni 

azokat az őrültségeket, amiket felhoztak ellenünk. 
Persze az alapító a maga politikai érvrendszerébe 
alapjában véve beépítette azokat az elemeket, ame-
lyeket a Forum pártalapszervezet konstruált ki.. Itt 
olyen vádak voltak, pl. hogy anarcholiberalisták va-
gyunk. A hetvenes években az egy szlogen volt, 
ugyanis, aki bármilyen jellegű, de közelebbrő l nehe-
zen maghatározható társadalomkritikát fejtett ki, és 
bizonyos határt átlépett, arra azt mondták: anarcho-
liberalista. Hogy ez egészen pontosan mit jelent, a 
fene tudja, mert az ún. liberálisokat is ebbe a zsákba 
dobták, az újbaloldali jellegd kritika is bizonyos te-
kintetben ide sorolódott. Persze, és a másik érv az 
volt, hogy újbaloldaliak vagy ultrabaloldaliak va-
gyunk. De azt hiszem újbaloldaliak. Nomost, jól 
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meggondolva a dolgot, ebben v an  már. egy kis igaz-
ság. Tehát a mi nemzedékünk Sympošionja, ami a 
társadalomkritikát illeti, még bizonyos újbaloldali 
hagyományokat vitt tovább. Az más kérdés, hogy 
ezek az újbaloldali hagyományok fokozatosan, ha 
nem is teljesen valamennyi szegmentumában, de bi-
zonyos értelemben mára má г  kiürültek és, anakro- 
nisztikussá váltak. A baloldali kritikának az érvrend-
szerét, sőt egész rendszerét időközben új alapokra 
kellett helyezni. A hetvenes évek végén, a nyolcva-
nas évek elején az új alapokra való helyezés még 
meglehetősen konfúz volt. Ebben van némi igazság. 
Igen ám, csakhogy ez nem valami tudományos még-
állapítás volt a részükről, hanem akire rásütötték, 
hogy újbaloldali, az aztán megnézhette magát. Ez 
egy politikai megbélyegzés volt, ahogyan sok minden 
más is. Itt áll előttem a Forum üzemi lapban megje-
lent Értékelésék, megállapítások - bár sajtóhibá- 
san(8) - és határozatok cím ű  förmedvény, amelyben 
először megpróbálták összegezni a mi politikai vét- 
keinket. Én. ott voltam azon a pártülésen, ahol volt 
olyan indítvány is, hogy az emutett politikai érvek 
mellett kerüljön be az is, hogy az Úi Symposion na-
cionalista. Ez azért nem került bele, ilyen vegytisztán 
ezekbe az értékelésekbe. Szerencsénlгe, mert mon-
danom sem kell, hogy ez ismét" egy olyanfajta meg-
bélyegző  szlogen, amellyel évekre, évtizedekre elli-
-hit  temetni az embereket, az alkotó embereket is, 
különösen akkor, hogy ha ezek a nemzetiségek kö-
réből kerülnek ki, mint mi, de egyébként is. Egy na-
gyon faramuci, nagyon alattomos módon - vagy 
mondjam, hogy megszelídített formában? - azért be 
került. Tudniillik ebben a nyers, durva formában 
azért az a kupaktanács, akik jelen voltak, és akiknek 
egy része igen csúnya szavakat használtellenünk, 
azért ők sem merték vállalni, hiszen ez nekik is tйl-
agy.hazugság lett volna, hogy azt azért már nem 
merték vállalmi, hogy ránksüssék a nacionalizmus 
bélyegét. Azonban bekerült egyfajta halvány utalás 
ilyen vonatkozásban: Fel is olvasom (olvas): "Sajná-
latos politikai félreértésre adott okot IIlyés Gyula" 
Egy mondata zsarnokságról című  versének a közlé-
se is."(9) Miről van itt szó? Akkor még élt Щyés Gyu-
la. A nyolcvanadik születésnapján, illetve a nyolcva-
néves ІІІyés Gyulát köszöntendő  megjelentettük a 
Centripetális farokban ezt a bizonyos nagy versét, 
amivel szemben az egyik fő  érv az volt, hogy ez ép-
pen a sztálinista típusú zsarnokságról beszél, és hát 
az ilyen fajta zsarnokságnak nem voltunk mi sem. 
éppen híján a hetvenes-nyolcvanas években; s őt 
mondhatjuk azt is, hogy ma sem vagyunk híján en-
nek. Maga a társadalomkritikai üzenete volt zavaró 
ennek a versnek. Azonban egy csúnya aktualitás is 
okot adott arra, hogy ennek a kupaktanácsnak fog-
lalkozni kellett l ІІyés versével. Az ugyanis, hogy nem 
sokkal azután, hogy elkezdődtek itt a cirkuszok a lap 
körül, de amikor még bizonytalan volt az egész po-
litikai hadjárat végső  kimenetele, mintegy ezzel az 
üggyel párhuzamosan jelent meg Bori Imrének az a 
nevezetes . Illyés Gyulát (a Frankfurter Rundschau- 
ban  megjelent interjúja kapcšán) bíráló eléggé csú- 
nya pamfletje, amivel hát természetesen mi nem ér-
tettünk egyet. Erről nekünk a nyilvánosság előtt so-
sem volt alkalmunk véleményt formálni, tehát itt 
nem is erről volt szó. Ezt csak azért mondom;  hogy 
így utólag végre elmondhassam erről is a véleménye-
met. 

Sz.P.A.::Térjünk vissza arra a levélre. Az ném je-
lent meg akkor sehol: 

Cs.B.: Akkor nem jelent meg, de néhányhónap-
pal később aztán a Književna Re čben megjelent ez 
a dokumentum is sok egyéb mellett: 

Sz.P.A.: Volt valami következménye ennek? Pozi-
tív, illetve negatív?'" 

Cs.B.: Akkor mi már nem voltunk ott a Forum 
háztáján, tehát ilyen értelemben nem lehetett nya-
kon csapni bennünket. Akit elértek valahol, ott lett. 
Gyülemlettek a különféle bűneink, és például aki 
párttagvolt - én párttag voltam-, arra a pártalapszer-
vezetet fölhasználvapróbáltak lecsapni. Másoknál a 
munkahelyükön interveniáltak. Volt olyan eset, hogy 
embereket akádályoztak meg abban, hogy munka-
helyhez jussanak. Szóval meglehetősen csúnya .poli-
tikai - nem is politikai, hiszen ennek máz nem sok 
köze volt a politikához, ez egy közönséges ocsmány 
emberi bosszú volt -, tehát igen csúnya dolgok men-
tek a későbbiekben is a háttérben. 

Sz P.A.: Égzisztenciálisan, hogyan érintette az 
úgy? 

Cs.B.: Engem egzisztenciálisan nem érintett. 
Ilyen tekintetben nem ért semmilyen att гocitás vagy 
megkülönböztetés vagy diszkrimináció. Kizárólag 
pártbüntetést kaptam. Az eljárás során ott ismét al-
kalmam volt lémérni a legkülönfélébb emberi reak-
ciókat, felfogásokat. Sajnos azt is, hogy az emberek 
milyen könnyen feladják az erkölcsi integritásukat 
akkor, ha ehhez anyagi, vagy valamilyen egyéb presz-
tízsérdekük fűződik. Nem kívánok móst erre kitérni. 
részletesebben, csak jelezni kívánom, hogy nemsok-
kal a Symposion-ügy kirobbanása el őtt kerültem a 
Hungarológiai Intézetbe, pontosabban" a Magyar 
Tanszékre. Nyolcvanháromban robbant ki a Sympo-
sion-ügy, emlékezetem szerint nyolcvanhárom végén 
kezdődött el ez az áldatlan klikkharc a Magyar Tan-
szék"és a volt Hungarológiai Intézet munkatársai kö-
zött, ami bizonyos vonatkozásaiban a mai napig is 
tart. Mit mondjak? A pártalapszervezetem az én 
ügyemben eléggé derekasan viselkedett, igyekeztek 
védeni, és igyekeztek kivédeni a vádak alól, de azért 
voltak ott kollégák, akik éppen -a Symposion-ügyet 
felhasználva igyekeztek volna jó pontokat szerezni 
ebbe a másik klikkháborúban, ami ott dúlt, amihez 
nekem egyébként személy szerint nem volt semmi-
lyen közvetlen közöm. Másrészt aztán magát az In-
tézetet is, pontosabban magát a Tđпszéket is mani-
pulálták a későbbiek során is e tárgyban. Hát én ott 
voltam azon az ülésen, ahol Erdélyi.Károly, aki ak-
kor nemis tudom, milyen politikai tisztséget töltött 
be, ahol egyértelműen a Tđnszék dolgozóinak a tud-
tára adta, hogy igenis elvárja a tőluk," hogy igyekez-
zenek tevőlegesen is hozžájárulni az Új Symposion 
konszolidálásához. 

Sz.PА.: Ezt követőleg, amikor az IT Symposion 
újra beindult, már Purger Tibor vezetésével, akkor 
ez a nemzedék, amelyet nyolcvanháromban leváltot-
tak, a lap ellen fordult. 

Cs.B.: Nem fordultunk mi ellene. Itt ekörül na-
gyon sok félreértés volt, és félreértést okozó cikkek 
is megjelentek már .ekkoriban. El kell, hogy mond-
jam, hogy -ez is jellemzđ  az akkori állapotokra, vagy 
a mindenkori állapotokra - azokban a társadalmak-
ban, ahol a társadalmak alapvet ően politikai, jellegű-
ek és a politikai bürokrácia valamelyik klikkje van 
hatalmon, a viták úgy néznek ki, hogy csak az egyik 
vitafél szólalhat meg a nyilvánosság el őtt, a másik 
pedig nagyritkán: A mi esetünkben is erről varszó. 
Itt most két írótársamat kell megemliteni, akikkel 
nagyon szívesen vitatkoztam, csak az én vitacikkeim 
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nem jelentek meg, így aztán kénytelen voltam postán 
elküldeni azokat nekik: az egyik Bosnyák István volt, 
a másik pedig Podolszki József. Bosnyák nyolcvan-
négyben, vagy ötben, pontosan már nem tudom, a 
Dolgozókban jelentetett meg egy nagy vitacikket, 
ahol fölvetette a Symposion körüli ún. bojkott-kér-
désTis(10). Ezzel ő  dobta be a köztudatba ezt a prob-
lematikát ilyen módon. Hogy is állunk ezzel a boj-
kott-kérdéssel, és szembefordultunk-e mi a Sympo-
sionnal mint olyannal? Nem fordultunk szembe, vi-

. szont az álláspontunk az volt, hogy nem támadjuk a 
Purger-féle lapot, bár Purger Tiborral szemben na-
gyon sok fönntartásunk volt - az ő  személyiségével, 
az ő  emberi magatartásával szemben -, eldöntöttuk, 
hogy nem fogjuk támadni, mi, a régi gárdához tarto-
zó emberek. Viszont, amit Bosnyák cikke sugallt -
már nem emlékszem, hogy szó szerint is utal-e erre 
-, de a cikkének az egész sugallatát, sajnos, ezt az 
akkori politikai közülmények között úgy könyveltük 
el, mint egy nyilvános följelentést. Ma is ezt kell, 
hogy mondjam, függetlenül attól, hogy ma már, ter-
mészetesen, bizonyos értelemben ezt a kérdést egy 
megváltozott perspektívából nézzük, de akkor való-
ban  úgy éltük át ezt, mint egy nyilvános följelentést, 
ahol Bosnyák István a cikkében bennünket megvá-
dol azzal, hogy lám, itt ez a régi szerkeszt őséggárda 
és bizony, itt egy bojkottot szerveznek a szerencsét-
len lap ellen, ami ilyen értelemben nem volt igaz. Az 
viszont igaz volt, hogy mi nem akartunk ezzel a lap-
pal együttműködni, sőt ez sem egészen pontos, tud-
niillik itt megoszlottak a vélemények a régi szerkesz-
tőségen, tehát az én gárdámon belül. Megoszlottak 
a vélemények, hogy mit csináljunk. Volt akinek az 
álláspontja az volt, hogy semmilyen módon nem a 
Purgerral, voltak, akik ebben a kérdésben kompro-
misszum felé hajlottak, többek között én is, akik úgy 
véltük, hogy itt azért sok egyéb dolgot is figyelembe 
kell venni, a kultúránk egész pillanatát, állapotát és 
amennyiben Purger hajlandó fövállalni a régi szer-
kesztőséget un bloc, kivétel nélkül, tehát azokat az 
embereket is, akikre leginkább lecsapott a Major- és 
Erdélyi-féle keresztesháború vagy bosszú, hogy ige-
nis,.azoknak az embereknek is -két ilyen ember volt 
abban az időben, akik leginkább ki voltak téve ennek 
a bosszúnak, Sziveri és Mák -, hogy abban az eset-
ben, ha ezt vállalja. Ez az a kötelez ő  minimum, ami-
be, ha Purger belemegy, akkor szóba állunk vele. Ez 
nem egyik napról a másikra történt, hanem nagyon 
sok vita és beszélgetés után jutottunk el eddig az 
álláspontig. Egyébként ezt a januári tribünvita alkal-
mával szándékosan nem mondtam el, mert én ren-
geteget szerepeltem abban a vitában, és akkor már 
nem akartam ilyen apróságra kitérni, amikor föhne-
rült az együttműködés kérdése. Pontosan én voltam 
az, aki bementem a Purger-féle Symposionba, és aki 
először leült Purgerral - azt hiszem, hogy még ott 
volt Lantos is -, egy esetleges együttm űködésről tár-
gyalni. Persze most mi erkölcsi t őkét kovácsolhat-
nánk abból, hogy lám, milyen kemény gyerekek vol-
tunk, de bezzeg nem akartunk szóba állni ezzel a 
"gaz" -idézőjelben mondom természetesen - főszer-
kesztővel. Szó sincs erről, mi bizonyos föltételekkel 
hajlandók lettünk volna egyuttműködni, annak elle-
nére, hogy nekünk, mint mondom, az ő  emberi mi-
voltáról nem volt akkor sem jó véleményünk, de volt 
egy ilyen pillanat, amikor ezt zárójelbe tettük. No-
most, a megegyezésünk Purgerral úgy szólt, hogy ki-
zárólag egy ilyen napirendi ponttal kell megvitatni 
ezt az együttműködést az ő  általa képviselt lapnak és 

nekünk, tehát egy ilyen jelleg ű  meghívót küld vala-
mennyi régi szerkesztőbizottsági taghoz és kizárólag 
erről a kérdésről fogunk leülni tárgyalni, sőt, fölme-
rült egy esetleges olyan számnak a kérdése is, amit 
mi régiek csináltunk volna. Ez az a bizonyos megbe-
szélés, amire mind a két fél hivatkozik, de természe-
tesen más zöngével, tudniillik mi pontosan egy erre 
vonatkozó és ilyen értelm ű  meghívót Purgertól so-
sem kaptunk. Egy ideig vártunk, aztán legyintettünk, 
úgy véltük, hogy komolytalan emberrel állunk szem-
ben, aki - .hogy is mondjam csak? -úgy véltük olyan 
emberről van szó, és azt hiszem, hogy ebben van 
igazság, aki nem is mert lépni. Lehet, hogy szívesen 
lépett volna irányunkban akár ilymódon is, de ezt 
nem merte megtenni. Nyilván féltette a karrierjét, 
ördög tudja, erre csak ő  tudna válaszolni. 

Most visszatérve a bojkott, nem-bojkott históriá-
ra, hogy volt-e bojkott? Persze, hogy volt a végén, de 
a lényeg az, hogy egyrészt ezt mi tudatosan nem 
igyekeztünk szervezni. Bár különösen az elején, az 
eltávolításunkat követő  közvetlen hónapokban, illet-
ve amikor Purger már átvette a hivatalát, volt ilyen 
álláspont is, de egyrészt ez a régi szerkeszt őségnek 
nem volt egységes álláspontja, másrészt viszont az az 
álláspont kerekedett felül, hogy bizonyos föltételek-
kel tárgyaljunk Purger Tiborral, de miután a dolgok 
úgy, ahogyan elmondtam, kútba estek, tulajdonkép-
pen spontán módon keletkezett egy légüres tér. Nem 
véletlenül. Nem véletlenül, tudniillik az emberek 
többsége ízléstelennek tartotta, hogy közrem űköd-
jön a Purger-féle lapban, és ennek, érzésem szerint 
elsősorban az ő  személye volt az oka. 

SZ.P.A.: Ezt követőleg volt ez az időszak, időinter-
vallum, amikor a régi szerkeszt őség nem működött 
együtt a Purger-féle szerkeszt őséggel. 

Cs.B.: Igen? 
SZ.P.A.: Viszont utána elkezdődött a rehabilitáci-

ós folyamat. 
Cs.B.: Ezek már nagyon friss dolgok. Ehhez is van  

elég sok közöm. Végső  soron ez részben a Vajdasági 
Íróegyesületnek írt levelemmel vette kezdetét.(11) 
Ekörül én azért konzultáltam az egykori szerkeszt ő-
ség néhány tagjával (bár akkor már az én levelem 
megvolt), megmutattam a levelemet, akinek tudtam, 
bár ezt előzetesen igyekeztünk nem nagydobra ver-
ni, tudniillik abban biztos voltam, hogy ez a levél 
egyrészt robbantani fog, ahogy mondani szokás, 
másrészt abban is biztos voltam, hogy a legkülönfé-
lébb módon fogják értelmezni; ugyanis a tavaly —
1988. — őszi politikai pillanat elve olyan volt, hogy 
egy ilyenfajta levéllel, amit megfogalmaztam, hogy 
ezzel lehetett különféleképp manipulálni, és külön-
féleképp lehetett értelmezni is. S őt, hadd mondjam 
el, hogy tulajdonképpen sok esetben a jó szándékú 
emberek is sok egyéb olyan vonatkozást is felfedezni 
véltek itt; nem is annyira a levelemben, mert azt nem 
is nagyon ismerték (a Magyar Szó ugyanis csak egy 
részletét közölte le, bár szerbül aztán megjelent), ha-
nem magából a politikai pillanatból vontak le olyan 
következtetéseket, amelyeket végs ő  soron le lehetett 
vonni, csak úgy vélem nem voltak abban a pillanat-
ban helytállók. Erre föl kellett készülni. Másrészt az 
igazság az, hogy én ebben a rövidke kis levélben né-
hány olyan dolgot is kimondtam, hosszú évek óta 
először, amelyek tabu témának számítottak a kultú-
ránkban, sőt nemcsak a kultúránkban, a politikában 
is: a nemzeti kérdések számtalan megoldatlan vonat-
kozása. Én ezekre csak utaltam, bár néhány statisz-
tikai adatot is emutettem ebben a levélben, termé- 
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(takarókép a filmbđl) 

szetesen, hiszen a vakvilágba nem akartam beszélni,; 
és ugyanakkor még oldalakon tudtam volna tény-
anyagot felsorolni, de csak a leglényegesebbekre 
igyekeztem utalni. 'lülajdonképpen a levelemben 
nem is .elsősorban az Úi Symposionról beszélek, ha -
nem arra hívom fel a figyelmet; hogyha újratárgyal 
jak és megvizsgálják ezt a kérdést, akkor az egész 
kultúránkat, tehát az egész spektrumot vegyék figye-
lembe és mindazt, ami a jugoszláviai magyarság tör 

• ténetében az .elmúlt évtizedek során történt, tehát 
mindazokat az' attrocitásokat, mindazokat a megalo 
mániákat, amelyekről eddig nem lehetett, vagy nem 
illett, vagy nem mertünk beszélni. Hovatovább ezek 
a dolgok -visszatérve azokra a napokra, amikor ezt 
a levelemet megfogalmaztam, ez valamikor 1988. 
október végén volt (1988. okt. 27. — Sz. E A. megj.), 
az igazság az, hogy abban a pillanatban nem tudtam, 
hogy mit kapok, ha a levelem a nyilvánosság elé ke-
rül: egy nemzetiségi-értelmiségi botrány lesz csak és 
néhány sértéssel, a számlámra keletkezett rágalom-
mal megúszom, vagy esetleg ennél súlyosabb rep-
ressziókban is részem lesz. Tulajdonképpen űgy 
okoskodtunk akkor (és magam is azon az álláspon-
ton voltam), hogy október, a nevezetes újvidéki ok-
tóberi napok után, most egy  interregnum  keletke-
zett. Az új, ún. politikai bürokrácia igazából még 
nem legitim, a régi viszont már elveszítette a politi-
kai legitimitását: a legkedvez đbb pillanat arra, hogy 
az ember cenzúra nélkül kimondhasson bizonyos 
dolgokat. Ezt a rést igyekeztem kihasználni és na-
gyon örültem aztán annak, hogy amit akkor fölis-
mertem, rajtam kíviil mások is fölismerték, és még 
egy sereg sérelmet, igazságtalanságot, igyekeztek a 
nyilvánosság előtt leleplezni. Például Ágoston And- 
rás néhány cikkére gondolok, aztán Honnyik Mikló-
séra,'vagy mondhatnám akár Varga Zoltánnak az 
írásait is, (többek között a Vicei-perrel kapcsolato-
sat).:A levelem nyomán megindult valami, persze 
ebben az én érdemem nem tülságosan nagy, pusztán 
annyi, hogy épp én vettem észte talán el őször, hogy 
érdemes ezt a rést kihasználni. Sajnos, éppen ezek- 

:. ben. .a hetekben; hónapokban tapasztalhatjuk azt, 
amire egyébként akkor is lehetett számítani, hogy ez 
csak égy interregnum, egy átmeneti időszak, és a tár-
sadalmi viszonyok újra meg fognak merevedni, és a 
bátor társadalomkritikai hangvételnek a lehet őségei 
ismét visszaszorulnak majd. 

Sz.P.A.: Elkezdődött a sajtóvita. 
Cs.B.: A Symposion körüli sajtóvitára gondolsz? 
SZ.PА.: Igen. 
CS.B Nagyon áldatlan dolog volt, bár ha igazsá-

gos akarok lenni, akkor e гnől azt kell mondanom, 
hogy ebben a kérdésben nem voltunk teljesen ártat-
lanok misem, bár megjegyzem, hogy azért többnyire 
igyekeztünk a vitacikkeinkben, felszólalásainkban is 
olyan rendszert, olyan szókészletet használni, amely 
a józan vitapartnerek számára is egyértelm űvé teszi 
a mi társadalmi, politikai, etikai, művészeti platfor-
munkat. Magyarán szólva: igyekeztünk úgy megfo-
galmazni acéljainkat - függetlenül attól, hogy ezek 
más szempontból vitathatóak voltak-e, vagy nem -, 
hogy egyértelművé váljék, hogy mi nem valamiféle 
extrém és divatos politikának a segédcsapatai va-
gyunk itt a jugoszláviai magyar kultúrában. Ugyanis 
néhány fiatal vitapartnerünk felszólalásából, de 
méginkább a cikkekből. kiderült, hogy ők valahogy 

. úgy: vélekednek - ezt filológiai apparátussal pontos 
sabban..ki lehetne mutatni; hogy ki, 'mikor, és  ho- 

. gyйn, de valahogy ez volt a véleményem néhány cikk 

elolvasása után hogy jó, jб, lehet, hogy ezeket ,a 
hapsikat annak idején tényleg ártatlanul távohtották 
elegy  a politikai boszorkányüldözés módszerevel,no 
de hát micsoda alakok ezek, akik most...?! És ilyen 
körülmények közt, amelyeknek tanúi lehetünk, 
akarják a maguk régi igazságát kiharcolni...?! Ebben 
a szempontban azért van valami elgondolkoztató, de 
hát az igazság. az, hogy mi erre számítottunk is, lehet 
ugyan, hogy nemigen mérték fel egyesek a_ régiek 
közül; hogylesz egy ilyen következménye is a kérdés 
újrafölvetésének. Én, sajnos, ezt el őre láttam, és be 
is következett. Talán épp ez, hogy előre láttam, tett 
türelmesebbé ebben a vitában. Ugy vélem, hogy én 
a türelmesebb vitatkozók közé tartoztam, bár a fene 
tudja, erről a te nemzedéked tudna jobban beszélni. 
Hogy ők hogyan élték át ezt, és hogy tekintenek rám. 
Lehet, hogy ez puszta félreértés a részemr ől;  art itt 
most elniondtam. 

Sz.P.A.: Amikor Bányai Ј  nos(12) hívatta magu-
kat, mi történt azon a megbeszélésen? 

Cs.B.: Nem hívatott bennünket; hanem érezve 
mindazt a politikai mozgást, ami itt bekövetkezett 
ezekben a hónapokban, Bányai pontosan fölmérte, 
hogy az ő  pozíciói is veszélyben vannak. Bányai 
ugyanis egyáltalán nem volt ártatlan a mi szerkesz-
tőségünk eltávolitásában, viszont ő  is azok közé tar-
tozik, akik nagyszerűen eltüntették a nyomokat.. Ezt 
egyébként minden elismerésem ellenére mondom, 
én Bányaiban nagyon sok értékes tulajdonságot is-
mertem meg áz elmúlt évek során. Viszont azt is 
tudom, hogy ő  nagyon nagy taktikus. Azért telješen 
ezeket a nyomokat nem tudta eltüntetni, és ő  pon- 
tosan tudta, hogy neki személy szerint köze v an  ah- 
hoz, hogy annak idején az Újvidéki Írókongresszu-
son megakadályozta Sziverinek a fölszólalását. Én 
természetesen az ő  emberi motívumait nem isme-
rem, nem akórom kizárólag erre a motívumra 
visszavezetni a dolgot. Természetesen ő, mint a Fo-
rum veze'rigazgatója szükségét érezte annak, hogy itt 
valamiféle lépéseket tegyen, ;ugyanis látható volt; 
hogyha az Úi Symposion kбrüli vita még tovább el-
hatalmašodik;  hát az bizony sok mindent megrendít-
het magán a porura-házon belül is. Azt hiszem, :hogy 
ő  nagyon racionálisan átgondplta a dolgokat,. és ak -
kor kezdett el tapogatózni, többek között a'mi irá-
nyunkban is, hogy mi volna, hogyha leülnének ezek 
a nemzedékek tárgyalni. Mi nem úgy mentünk bele 
ebbe a szűkebb kerekasztal megbeszélésbe, mintha 
nem láttuk volna az egyéb motívumokat, de .ez ben-
nünket.abban a pillanatban nem érdekelt túlságo-
san. Mi úgy véltük, hogy nekünk sokkal fontosabb 
az, hogy a három nemzedék - a legfiatalabbak, az ún. 
középnemzedék (ha lehet egyáltalán nemzedéknek 
nevezni, tehát azok, akik valahol a mi generációnk 
és a tiétek között helyezkednek el életkor tekinteté-
ben)(13) -; végül is  szót értsen, és ne néhány sajtó-
terméken keresztül vagdosson szidahnakat és pre- 
koncepciókat egymás fejéhez. Ismerjük meg egy-
mást, és ehhez az élő  szó mindig alkalmasabb, mint 
a felelo"tlen csatározás, bár természetszer űleg attól 
sem kell félni. Viszont mi valóban nyílt szívvel és 
nyílt sisakkal mentünk erre a vitára, tudniillik a nem-
zedékünk álláspontja sosem volt az, hogy azt a fiatal 
generációt - amely a Purger főszerkesztőségének a 
vége felé toborzódott az Úi Symposion körül -, szét 
kellene zavarni. Az állásрc ntunk az  volt,.  h. ogy itt 
együtt kll működni. Én úgy `vélem, hogy tulajdon-
képpen a vita  fő  oka egy banalitás körül forgott,, mert 
öregebbek nem ismertük. fel rögtön. Ugyanis a mi 
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тІ  álláspontunk az volt, hogy egy kö гös szerkesztőbi-
zottságot kell alakítani, de nem mértük fel azt, hogy 
ezt esetleg a fiatal generáció úgy is értelmezheti - és 
úgy is értehnezte -, hogy ha egy sz űkebb koalíciós 
szerkesztőbizottság alakul, akkor nagyon sok ember-
nek el kell menni alaptól, holott a célunk nem ez 
volt. Ezért jött létre ez a bizonyos furcsa kompro-
misszum: egy ilyen nagy szerkesztőbizottságot meg-
hagyni, ugyanakkor egy-két embert bevonni a régi 
szerkesztőbizottságból is. Nem azért, hogy ott gyám-
kodjunk a fiatalok körül, mert végül is ez hülyeség 
volna, hiszen köztetek valóban sok kiváló és tehetsé-
ges ember van, és benneteket els ősorban önállóan 
kell hagyni dolgozni. Hagyni kell, hogy önállóan dol-
gozzatok és csináljátok a lapot, nem irányításra, ha-
nem segítségre van  szükség. Tehát mi, akik elfogad-
tuk azt, hogy részt veszünk ebben a közös szerkesz-
tőbizottságban, úgy fogjuk fel a szerepünket, hogy 
körülbelül addig fog tartani, amíg újra talpra áll a 
lap, és azután fogjuk a kalapunkat és elmegyünk, és 
legfeljebb munkatársként dolgozunk be. Ehhez ne-
künk különösebb számításunk, valamiféle karrier-
vágy, vagy isten tudja micsoda, nem fűződik. 

Sz.P.A.: Arról a megbeszélésről kevés dolog hang- 
zott el... 

CS.B.: Két megbeszélést tartottunk úgy emlék- 
szem. Ez abból állt, hogy a fiatalokat képvisel ő  Ha- 
mad Abdel Latif és Papp p Tibor igen radikálisan, 
minden kompromisszumos javaslatunkat elutasítot- 
ták. Körülbelül tudtuk, hogy bármit fogok javasolni 
- mert legtöbbet én beszéltem az id ősebbek közül -, 
ők azt kapásból el fogják utasítani. Itt azután tulaj- 
donképpen - no de ez már az anekdoták sorába tar- 
tozik - földobtam egy nagyon felel őtlen ötletet is, 
most már lényegtelen, hogy volt, és mi volt. Amit 
viszont, ha akkor elfogad ez a két ember, az nekik, 
illetve a fiataloknak lett volna kedvez őbb, az akkori 
sajtóvita meg egyebek körüli hercehurcában. De mi-
vel ezt mi ajánituk, ők kapásból elutasították. De 
mindegy, szóval valahogy így ért véget az els ő  ülés. 
Ebben mi volt a rémségesen bosszantó emberileg 
számomra? Az, hogy nekem ez a két ember szimpa-
tikus volt. Az érvelésükkel is, mert okosan érveltek. 
Megjegyzem, természetesen más szempontból nem 
biztos, hogy okosság volt az, hogy semmiféleképpen 
nem akartak belemenni egy kompromisszumba. De 
hát okosan érveltek. Az egyik dolog persze, hogy ezt 
mi már tudtuk korábban is, mert amikor Bányai és 
Várady tapogatózni kezdtek, hogy kik jöjjenek el er-
re, akkor nekünk tulajdonképpen egy kikötésünk 
volt, az, hogy Purger Tibor nem lehet jelen, mert őt 
nem tartottuk tárgyalóképesnek különféle okok mi-
att, de ezt a vitacikkeinkben elmondtuk már. A má-
sik pedig, hogy természetesen mi a fiatalokkal aka-
runk tárgyalni. Akkor föhnerült, hogy kivel, s érte-
lemszerűen nekünk rögtön a két leghevesebb, legá-
dázabb ellenfelünk jutott eszünkbe, és azt tartottuk 
a legbecsületesebbnek, hogy őket hívjuk el, és aztán 
vagy megegyezünk, vagy nem. Én ezt a megegyezést 
tisztességesnek tartom mind a két részr ől. Természe-
tesen én azt el tudom képzelni, hogy ezt ki-ki a maga 
módján ítéli meg, de olyan kompromisszumnak tar 
tom, amely nem megalkuvás egyik részr ől sem, ha-
nem igazi tisztességes, elveken alapuló kompro-
misszum, amely valóban•allКa!mas lesz arra, hogy egy 
jó lapot csináljunk. Lehet, hogy ez csak hurrá-opti-
mizmus a részemről, viszont az jellemző , hogy alig 
hogy nyélbe ütöttük végre-valahára ezt a megegye-
zést, és végre leállítottuk ezt az ostoba és személyes- 

kedő  vitát a sajtóban, az alapító, az Ifjúsági Szövet-
ség Tartományi Választmányának az ülésén, Purger 
Tibor - akinek akkor már a mandátuma is lejárt (is-
ten tudja, hogy most ne őt szidalmazzuk és szapuljuk 
örökké, végső  soron neki még eredményei és erényei 
is vannak, ezt én többször is hangoztattam) -, bizony 
Purger Tibor volt az els ő , aki politikai érvekkel meg-
támadta ezt a megegyezést, mondván, hogy ez egy 
nem formális csoport volt, amely az önigazgatási vi-
szonyokat rombolta -szó szerint nem tudom idézni, 
a lényegre térek ki-, tehát ugyanazokat az ideologi-
kus és megbélyegző  érveket igyekezett fölhasználni 
eme szerintem teljesen józan és teljesen ésszer ű  
megegyezés ellen, amit más esetekben is föl szoktak 
használni a politikusok. Fölmerül a kérdés, hogy ez 
miért volt jó és egyáltalán milyen célt szolgálhatott. 
Meggyőződésem szerint ez is a bosszú tárgykörébe 
tartozna, de jó, hagyjuk talán ezt, azt hiszem, hogy 
Purgernak van most elég baja. Majd megszólal ő  is 
és elmondja, hogy milyen érvei voltak(14). 

Sz.P.A.: Most van  új főszerkesztő, Beszédes Ist-
ván, működik az új szerkeszt őség. Mennyiben elége-
dett ezzel? Milyen jövőt lát? 

Cs.B.: Én egyelőre még nem tudom pontosan 
megítélni. Én is ügyködtem az els ő  egy-két szám kö-
rül. Az én véleményem az, hogy bár a küls ő  körül-
mények rosszak, de viszont az alkotói potenciált il-
leti, az talán sosem volt ilyen jó, úgy vélem, hogy még 
körülbelül egy évig elég nehéz lesz a Symposionnak, 
de ha ezt az egy évet átvészeli, akkor egy nagyon jó 
és nagyon erős lap lehet belőle. 

Sz.P.А.: S végezetül térjünk még vissza néhány szó 
erejéig arra a bizonyos Sinkó-díj átadásra. 

Cs.B.: A Sinkó-díj átadás. Az egy külön kuriózum, 
ami azt jellemzi, hogy sajnos ez a Symposin-ügy a 
maga következményeivel mennyire megfertőzte az 
egész jugoszláviai magyar kultúrát. Kalapátinak a 
nevezetes Sinkó-díj átadása eléggé botrányosan zaj-
lott le, mert ő  ott egy sereg sérelmet mondott el. 
Miután átadták a Sinkó-díjat, ott tulajdonképpen 
egy pamfletet olvasott fel. Egy nagyon érdekes szitu-
áció alakult ki. Ugyanis jelen volt a Forum akkori 
vezérigazgatója, Fehér Káhnán, azután Bányai, aki 
akkor még a Kiadónak a főnöke, volt, továbbá Bor-
dás Győző ; tehát a Forum ház részéről is néhány 
eminens vendég. Az, hogy eljöttek a Sinkó-díj át= 
adásra, akkor, amikor egy olyan ember kapta meg 
ezt a díjat, aki a kirúgott szerkeszt őségnek a tagja 
volt, az ő  részükről egyfajta gesztus akart lenni. De 
azt hiszem, hogy elhibázták a lépést és valószín űleg 
nem ilyenfajta gesztusokra lett volna szükség. Égett 
a képünk, amikor Kalapáti fölolvasta mindazt, amit 
fölolvasott. De másoknak is kellemetlen volt, az In- 
tézet vezető  struktúráinak is, mert az Intézet vezet ő  
emberei akkor éppen azon ügyködtek, hogy minél 
ideálisabb kompromisszumot kössenek a hatalom-
mal, azzal a hatalommal, amely bennünket annak 
idején kirúgott, és egy ilyen provokáció ugyebár nem 
volt éppenséggel ínyünkre. Jellemző, hogy még tar-
tott a díjátadás, amikor egy jelenlev ő  úr rögtön, te-
hát még Kalapáti föl sem olvasta a szöveget, elro-
hant és telefonált az illetékeseknek, hogy itt politikai 
provokáció folyik és közbe kéne avatkozni. Termé-
szetesen mi tudjuk, hogy ki volt ez az ember, én a 
nevét most el fogom hallgatni. Hát szégyellje magát! 
Mi történt a díjátadás után? Ez is nagyon érdekes. 
A Forum vezérigazgatója -úgy látszik, lelkiismeret-
furdalás gyötörte mindazok után, amik az elmúlt 
években történtek -úgy vélte, hogy velünk tart. Ve- 

Csorba Béla: 
,,...ők azt kapásból el fogják uta-
sítani " (a filmrészletek Gergely 
József felvételei) 
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kink tartott, akik Kalapétit ünnepeltük, egyik kocs 
mából a másikba, és iszogattunk, és persze vitatkoz-
tunk is, és természetesen nekiestünk Fehér Káhnán-
nak is, mondani se kell, hogy igen durván, és szerez-
tünk néhány kellemetlen órát a számára. Tulajdon-
képpen anekdotába illő  részlet, de csak azért mon-
dom, hogy érzékeltessem ;  hogy ezeket az embereket 
valahol azért a lelkük mélyén mégiscsak bántotta va-
lami, ami persze nem mentség, én sem azért mon-
dom el. Fehér Kálmán egy gyönge pillanatában kije-
lentette a vita során, hogy végső  soron ők - mármint 
a Forum vezető  struktúrái és a vezet ő  politikusok 
(én így értelmeztem őket) - bármit is mondjanak, és 
bármit is mondtak az elmúlt évek során, azért ne-
künk volt igazunk. Mit mondjak? Talán hozzá kellett 
volna vágni egy poharat, vagy nem tudom, mit kellett 
volna csinálni, mert ebben persze nagyfokú képmu-
tatást is éreztem, de ugyanakkor nagyfokú cinizmust 
is, és talán alelkiismeret-furdalás is ott volt valahol 
ebben. A cinizmus föltétlenül, hiszen éppen ő , Kala- 
páti díjának átadása után többször is említette, hogy 
nem kell kétségbeesni, adjunk ki szamizdatot. Mire 

én azt mondtam, hogy mi természetesen hajlandók 
vagyunk szamizdatot is kiadni, akkor hogyha Fehér 
Kálmán eljön majd a bírósági tárgyalásunkra és ta-
núskodik, hogy ő  is ezt javasolta. Ez inkább anekdo-
tábaillő, de az már sajnos nem volt anekdotába illő , 
ami a Magyar Tanszéken követte a díjátadást. Egy 
kis politikai hisztéria következett, ahol néhányan is-
mét csak próbáltunk valamiféle racionális érveket 
felhozni ebben az ügyben. Ugyanis mi úgy véltük, 
hogy abban a pillanatban a vajdasági politikai garni-
túrának nem volt érdeke egy újabb affér. Akkor mi 
a pokolért akarnak most ők egy kis ügyből, ebből a 
díjátadásból, egy politikai ügyet konstruálni?! Mit 
mondjak? Talán itt álljunk meg. Most persze szó sze-
rint is tudnék ebből sok mindent idézni, az még ér-
dekesebb volna, de ezt is borítsa feledés most egye-
lőre. Majd eljön talán az ideje annak, amikor az erre 
vonatkozó dolgokat filológiai hűséggel a nyilvános-
ság elé lehet tárni. 

Sz.P.A.: Köszönöm szépen. 

JEGYZETEK A CSORBA-INTERJÚHOZ 

policentrizmus: (gör.-lat.) valamely mozgalom, szervezet több központból való vezetésének 
jogosultságát valló irányzat 

etatizmus: (fr.) a központi állami hatalom kiterjesztésére és meger ősítésére irányuló törekvés 
Radics Viktória Színház a színházban című  cikkét lásd az Új Symposion 1982/10., ill. 1989/3-

4. számaiban. 
Tolnai Ottó Orfeusz új lantja című  versét lásd az Új Symposion 1982/11., ill. 1989/3-4. 

számaiban 
A Kilátó szerkesztését az 1992. május 30-i számtól Náray Éva vette át. Bálint Sándor a hónap 

közepétő l a Magyar Szó fő- és felelős szerkesztője. 
Bálint Sándorral, sajnos, e tárgyban mindeddig még nem készült interjú. 
Ezt a bizonyos május 9-i határozatot A Vajdasági Szocialista Ifjúsági Szövetség Tartományi 

választmánya Elnökségének Közleménye címmel lásd az Új- Symposion 1989/3 -44. számában. 
Ezekhez az emberekhez mindeddig még, sajnos, nem jutottam el. 
A Forum üzemi lapban Értékelések, megállapodások és határozatok címmel (1983.3.23-án). 
A cikk teljes szövegét lásd az Új Symposion 1989/3-4. számában. 
Bosnyák István Ahh, az az irodalmi "valóság "! című  cikkének ide vonatkozó részleteit lásd 

a Csorba-interjúhoz tartozó föggelékben I-es szám alatt. 
Csorba Bélának a Vajdasági Íróegyesület Elnökségéhez intézett levelét lásd az Új Sympo-

sión 1989/3-4. számában. 
Bányai János az idő  tájt a Forum LKNYM vezérigazgatója volt. 
Idősebb nemzedék: az 1983-ban leváltott szerkeszt őség tegjai, Sziveri János fő- és felelős 

szerkesztő , Balázs Attila, Bicskei Zoltán, Csányi Erzsébet, Csorba Béla, Faragó Kornélia, Fekete 
J. József, Fenyvesi Ottó, Kalapéti Ferenc, Losoncz Álpác, Pogány Imre, Mák Ferenc, Seb ők 
Zoltán, Szűgyi Zoltán, Túri Gábor és mások. 

Középnemzedék: Beszédes István, Bozsik Péter, Bata János, Géber László, Ladányi István, 
Kontra Ferenc, P. Nagy István és mások. 

Fiatal nemzedék: Papp p Tibor, Hamad Abdel Latif, Lovas Ildikó, Keszég László, Urbán And-
rás, Karácsonyi Attila, Faragó Attila, Beszédes Attila, B. Tóth Szabolcs, Jódal Kálmán, Molnár 
V. Zoltán, Szögedi Szabó Béla, Hornyik Anna és mások 

Sajnos, Purger Tiborral sem készülhetett el a beszélgetés. A szóbeli megbeszélések során 
maximálisan segít őkésznek és hajlandónak mutatkozott az együttm űködésre, sőt, a felvétel idő-
pontját már többször is rögzítettük, de a rövidke kis bevezet őmben már ecsetelt problémák miatt 
kezdetben csak folyton halasztgattuk, egészen addig, amíg végül teljesen leállt a munka. (B őveb-
ben lásd a bevezet őben!). Úgy vélem, hogy nagy. hibája lenne a filmnek, ha Purger Tibor nem 
jeleznie meg benne és nem mondhatná el a véleményét, meglátásait, nem ismertethetné állás-
pontját, mert szerintem Sziveri János után ő  a második legjelentősebb és legfontosabb szerepl ője 
az ügynek. Az interjú esetleges utólagos rögzítése pillanatnyilag lehetetlen: Purger Tibor jelenleg 
a Magyar Szó washingtoni különtudósítójaként az USA-ban tartózkodik. 
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FÜGGELÉK 
a Csorba Bélával készült interjúhoz 

 
Bosnyák István: Ahh, az az irodalmi „valóság"! 
(részlet) 

"A harmadik anekdota az els őhöz kötődik. A nevezetes író- és újságírólátogatás után, az illet ő  szakszer-
vezeti alapszervezet egyik tagja - rokonszenves kis Lopuhina, határozott bácskai kolorittal - egy gyenge 
pillanatában kifecsegi a szakszervezet elnökének: ő  ugyan még nem tagja az írószövetségnek - bár néhány 
szemiotikai szövegelemzésére már fölfigyelt a kritika-, azonban ennek ellenére is gyakori vendég a szövetség 
egyik speciális szakosztályán, ahol ő  aszóban forgó művelődési intézmény valóságirodalmi tevékenységének 
ideológiai problémáiról referál. Rendszeresen és módszeresen. Tehát maga is egyféle - szóbeli, folklór-szint ű  
- művelője ama sajátságos valóságirodalmi prózam űfajnak. 

S végül az utolsó anekdota: Egy másik m űvelődési intézményünkben - melynek szintén meglehet ősen sok 
köze van  a valóságirodalomhoz - köztársaság napi, május elsejei vagy éppen n őnapi ünnepség túl, a szokásos 
iszogatással egybekötve, melynek végén a munkástanács újdonsült elnökét és újdonsült elnökhelyettesét -
mindketten valóságirodahmi hrikusok - meglehet ősen illuminált állapotban személygépkocsiba ülteti két 
markos kollegina - a valóságirodalmi szövegek interdiszciplináris vizsgálatának két szépremény ű  művelője 
-; s irány a Duna-part! Afféle ünnepi piknik, további iszogatással és kezdetben spontán ideológiai csevegés-
sel. Majd pedig: kollegiális véleménykutatással. Hogy mit is gondol az újdonsült elnök elvtárs és az újdonsült 
helyettes elvtárs, azaz kolléga, a kommunizmus távlatairól amúgy általában. S konkrétan az ún. reális szo-
cializmusról. S persze, az az ehiemkötelezettség is valahogy... No és aztán az önigazgatási modell gyakorla-
ta... szóval, ha jól meggondoljuk, ugye, elnök elvtárs, úgy, helyettes elvtárs, azaz kolléga... El őbbi kolléga 
tudatában ekkorra már minden egybemosódott - nem a keresztkérdések, hanem a túlméretezett ünnepi 
italadag miatt-, mint ahogy ún. lelki és valóságos szemei el őtt is egybemosódott a háttérben a fasizmus 
áldozatainak emlékműve és a péterváradi vártorony. Régi barátjának és újdonsült helyettesének egyetlen 
szemvillanására azonban valahol mélyen, a tudatküszöb alatt egyszeriben kigyulladt a kényszer-józanság 
lámpása: valóságirodalom, kispróza... S az ünnepi piknik hirtelen véget ért. 

Hogy mindebből mi az ankétunk problematikájára is vonatkoztatható tanulság? - A kedves vagy kegyetlen 
olvasó nyilván maga is megfejtette már. Az, amit mottóul tettünk írásunk élére: nem mindig a valóság, az 
irodalmi valóság sem, ami annak látszik, következésképp a „valóság" és a „valóságirodalom" is csakugyan 
problematikus, nagyon is sokféleképp értelmezhet ő . 

 

Szerénytelen nézetünk szerint sokféleképp értelmezhet ő  és sokféleképp problematikus valóságirodal-
munk egyik sokféleképpen értelmezhető  v óságos problémája a mai Új Symposion. Pontosabban és egészen 
egyértelműen: az aktív és passzív bojkott, amely jelenleg övezi. Némely veterán symposionista részér ől 
éppúgy, mint némely középnemzedéki vagy a folyóirat küszöbét még alig átlépett potenciális symposionista 
részérő l. 

Ha sokféleképp értelmezhet ő  - s általunk, mea culpa, nyilván rosszul értelmezett - valóságirodalmi prob-
lémának legalább egyetlen parányi elemét is helyesen látjuk, akkor alighanem arról van szó - a ггól is szó van 
-, hogy e bojkott résztvev ői korosztály-különbség nélkül a mai Új Symposiont nem egy valóságirodahmi 
következménynek, hanem valóságfölötti Ősoknak, Ősproblémának, afféle Meta-b űnnek tartják... Amely a 
közelmúltban amolyan deus ex machina-ként lépett színre lap- és könyvkiadó vállalatunk más kiadványainak 
mezején, tőlük, úgymond, abszolút függetlenül, s most itt éktelenkedik valóságirodalmunk virágos rétjén a 
maga tüskés, bógáncsos problematikusságáb-val... E más kiadványokban közölni a tegnapel őtti, a tegnapi és 
holnapi -egyelőre még csak potenciális - symposionistának? Hogyne, mindenképp. E más kiadványok iro-
dalom-politikájának instrumentuma lenni úgyszintén? Természetesen. Részt venni e más szerkeszt őségnek 
akcióiban? Magától értetődik. Novellapályázat, nívódíj, ilyen díj, olyan díj, emilyen zsüri, amolyan zsüri? 
Hát persze, miért ne? Kispróza- és nagypróza-kötet, gyermekvers- és feln őttvers-gyűjtemény, eredeti és 
fordításirodalom, mindenféle irodalom mindenütt másutt, ugyanabban a kiadóházban - csak az Önmagától 
Megfertőzött, csak az Eredend ően Bűnbeesett orgánumban nem! Nem bizony! Nem és nem! Inkább sor-
vadjon el szép lassan. Fulladjon bele a légüres térbe. Vagy min ősüljön át képzőművészeti orgánummá. S 
akkor majd nekünk, ha netalán így lenne, akkor majd nekünk, a Morális Bojkott Bajnokainak lesz okunk 
radikálisan rámutatni a tettesre: az Irodalmi Hatalom, igen, igen, igen, az sorvasztotta el, az min ősítette át, 
az folytotta meg a fiatalok egykori egyetlen irodalmi-kritikai folyóiratát! A mi kezünk viszont tiszta. Mi 
morális tárgyilagossággal csupán néztük a sorvadást. Mi mást lehetett tenni. Ahh, az az Irodalmi Hatalom... 

Minderről, perszen, nem alulírott interjúalany illetékes töprengeni, s f őként nem ilyen szarkasztikus és 
harangkongató modorban. Ott van az Alapító, a Kiadói Tanács, a Szerkeszt őség, a hetilapok Tmasz-a és 
megannyi más kompetens fórum. S ott van saját küldöttbázisa is. 

Mindezt jól tudjuk, s éppen ezért ezzel a példával is csupán illusztrálni akartuk: csakugyan nem mindig 
az a valóság, ami annak látszik - a valóságirodalom valóságos, aktív és passzív irodalompolitikájában sem." 

(Dolgozók , 1985. március 21.) 
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1991 nyarán a Palics és Hajdújárás között 
épülő  új autóút munkálatai közben egy közép-
kori templomra és az azt körülvev ő  mintegy 
ezer sírra bukkantak. A szabadkai régészek -
mivel a leletek mentése az ő  hatáskörükbe tar-
tozott - csak június hónap folyamán kezdhették 
el a feltárást. (A Tartományi Műemlékvédelmi 
Intézet illetékesei csak hosszas rábeszélésre 
voltak hajlandók előteremteni az ásatás alap-
feltételeit.) A munka - a szűkös anyagi keretek 
és a napi politika éppen aktuális érdekeib ől ki-
folyólag kisebb-nagyobb megszakításokkal - az 
év végéig folyt. 

Az ásatás első  szakasza a'91/92-es tanév kez-
detéig tartott. Ebb ől a periódusból megállapít-
ható, hogy a Varga-tanya mellett feltárt temp-
lom valamikor II. (Vak) Béla (1131-1141) és II. 
István (1162-1172) magyar királyok idejében -
azaz a XII. század közepén -épült román stí-
lusban. Ezt a korbehatárolást a romok között 
talált ezüst pénzek - melyeken a fent említett 
királyok képmása szerepel - támasztják alá. 

A magyarok között legfőbb értéknek és ér-
tékmérőnek sokáig a ló és a szarvasmarha szol-
gált. (A szarvasmarha expo rt  még manapság is 
nagy szerepet játszik a magyar külkereskede-
lemben.) I. (Szent) István uralkodása óta nagy 
fejlődésnek indult a magyar pénzverés, mely 
Oly siker esnek bizonyult, hogy számos európai 
országban hamisították. A K ővágónál talált 
ezüstpénzek is ebb ől az időszakból valók. 

Akkoriban a Kővágó vidékét mocsár borítot-
ta, a településnek tehát a környék legmagasabb 
pontján kellett feküdnie. A templom alapjait a 
Kővágó van talált terméskőből készítették. Az 
alapra ‚ ertfalú épületet húztak. Ehhez szögle-
teszáróclású oltárrész tartozott. A fedél minden 
bizonnyal fazsindely, esetleg szalma lehetett. A  

régészek később egy, az épületet körülvevő  Hegedűs Attila 
árok nyomaira bukkantak, mely valószín űleg 
védelmi célokra szolgálhatott. Ezen belül folyt 
huzamosabb időn át a temetkezés. E véd őárok 
azonban korántsem nyújthatott tökéletes biz-
tonságot sem a templom, sem a környék lakó-
inak számára. Így a nagy tatárjárás idején 
(1241-1242), mikor az aranyhorda lerombolt, 
kirabolt és felgyújtott mindent, ami az útjába 
került, ez az épület sem kerülhette el a sorsát. 
Ez azonban még nem jelentette a templom 
végső  pusztulását. A tatárok visszavonulása 
után a jelek szerint újraépítették és a nyugati 
szárnyhoz egy tornyot is csatoltak. A temetke-
zési helyet is kib ővítették. (Ami alakosság szá-
mának gyarapodásával magyarázható, bár itt 
nem szabad figyelmen kívül hagyni egy a korra 
jellemző  szokást: az ősök újratemetését.) Arra 
a kérdésre viszont, hogy mi okozhatta a temp-
lom végső  pusztulását, és alakosság elt űnését 
erről a vidékről, nem adható égyértelm ű  válasz. 
A felmerülő  alternatíváknál azonban minden-
képpen figyelembe illik venni a térségben (is) 
bonyolódó török háborúkat. 

Az ásatás második szakasza októberben kez-
dődött. Ez újabb érdekes, helytörténeti szem-
szögből pedig módfelett értékes leleteket ho-
zott a napvilágra. Kiderült, hogy a Kővágó és a 
környéke már a bronzkorban is lakott volt. Ezt 
a föld mélyéből előkerült urnasírok bizonyítják. 
A szarmaták idejéből (i.sz. II-V. század) is ma-
radt fenn néhány emlék veremlakások és gabo-
navermek formájában. A X-XII. századból 
származó veremlakások is kiásásra kerültek. 

Felmerül a kérdés, hogy mely nép lakott, lak-
hatott itt a XII. és az azt követ ő  egy-két század-
ban. Erre sem lehet  -a  még lenem folyt antro-
pológiai vizsgálatok eredményeinek hiányában 
- egyértelmű  választ adni. Az antropológiai és 
még egyéb folyó vizsgálatok eredményeinek 
megszületéséig a Kővágóról szóló „igazság" 
még várat magára... 
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t ' Szerémi György: Magyar-
ország romlásáról, Magyar Heli-
kon, 1961 

Ivić  Aleksa: Istorija Srba 
u Ugarskoj; Zagreb 1914., 47- 
64. 

Horvátország 1102-ben, 
Bosnyákország 1137-ben, az ak-
kor Kumániának nevezett Ha-
vasalföld és Moldva legkésőbb 
1227-ben Halics pedig 1188-ban 
került magyar uralom alá. Közü-
lük egyedül a halicsi magyar 
uralom bizonyult rövid életű-
nek, s 1234-ben végérvényesen, 
harmadszori fölújítás után meg-
szűnt. A többi peremterületen 
csak a török kor vet véget a ma-
gyarfönnhatóságnak. Rácorszá-
got viszont éppen a török ve-
szély kergeti a magyar uralom 
alá 1404-ben, de ennek is a tö-
rök megszállás vet véget 1455-
ben. V.ö.: Magyarország törté- 
neti 	kronológiája; 	Budapest 
1983. I. 106, 121-122, 128-129, 
132, 134, 139, 141, 144,202, 208, 
239, 244, 287, 298, 310. 

A Mura középső  völgye 
(Gráci medence), Ausztria in-
nenső  fele az Ensz folyóig és 
Morvaország sőt valószínűleg a 
mai Szlovénia területe is már a 
magyar honfoglalóknak a kezé-
re jutott s csak a 10. század vé-
gén került ismét német uralom 
alá. Stájerország 1254 és 1259 
között is magyar uralom alatt 
állt. Ami a mátyáskori hódításo-
kat illeti, . annak igen bőséges 
irodalma van. Ami a száraz tör-
téneti tényeket illeti ;  lásd: Tör-
ténelmi atlasz a középiskolások 
számára; Budapest, 1985., 18. és 
Magyarország történeti krono-
lógiája I. 288-289, 301, 303-305, 
311. 

Milko Kos: Istorija Slove-
naca, Beograd 1960., 347. 

Süge Attila 

А  DELVIDEK PUSZTÚLASA 

zerémj György fél évezred távlatából szól hozzánk, amikor komoly forrásértékkel 
bíró könyvében )  leírja a Mohácsi Veszedelem el őtti, középkori Magyarország 
romlását, pusztulását. E föld szülöttje ő , szerémségi katolikus családból való em- 
ber; valószínűleg magyar, esetleg szlavón nemzetiség ű . A Délvidék pusztulásáról 
mégsem írt többet, mint amennyit muszáj volt — pedig ha Magyarország romlá-

sáról beszélünk, akkor a Délvidék esetében nem túlzás, ha megsemmisülésr ől szólunk. Azóta 
sem írt senki sem érdemében a magyar Délvidék pusztulásáról; a 15. századi helyi esemé-
nyekről, az 1527-ig tartó háborús borzalmakról, amikoris a rác menekültek els ő  magyarelle-
nes lázadásával 2  a délvidéki magyarság sorsa ténylegesen bevégeztetett!... 

Pedig ezek a vérgőzös idők manapság, amikor Fekete Ivánnak, a hatalmas rác rablófeje-
delmnek ismét szobrot állítanak, újra id őszerűek. Ne firtassuk azt itt, hogy miért éppen most, 
ne firtassuk azt, hogy a mai id ők, amikor lépten-nyomon "népirtásról" hallunk vérg őzösek. 
De az már nem mindegy, hogy a napi politika heves sodrában a történelmi valóság mennyire 
torzul! 

A mai magyarság új magyarság ezen a földön, s természetesen nem várható el t őle, hogy 
népi emlékezete a török kor el őtti időkre is kiterjedjen. Csak a Rákóczi-szabadságharc után 
kezdte eresztgetni csenevész gyökereit ebbe a földbe, s őseinek akkor a délvidéki rónák még 
éppoly idegenek voltak, mint a török veszedelem elől megmenekült, de földönfutóvá lett 
"jött-ment" délvidéki őshonos magyarságnak a tiszántúli mez ők, vagy a felföldi hegyek. De 
az a hatalmas történelmi vihar, mely a délvidéki őshonos magyarságot szinte nyomtalanul 
elpusztította, nem akadályozhatja meg abban, hogy ha a néphagyományokban nem is, de 
legalább nemzeti értelmiségének tudatában ne fedezze föl újra nemzete évezredes gyökereit 
az egykori Magyarország e gyönyör ű  Délvidékén! Ismerje meg hát a számára oly kellemet-
lenül homályos Mohács előtti múltját is szülőföldjének, szóljanak az elkövetkez ő  sorok e 
vidék népének kicserélődéséről, a Délvidék pusztulásáról! Végs ő  ideje már, hogy történelmi 
tudatát nemzetünk e dicső  s ugyanakkor végzetes régmúlt] ára is kiterjessze. Mert gyökértelen 
nemzetnek nincs jövője... 

Magyarország és délvidéke a középkorban 

A Délvidék Magyarország szerves részét képezte Árpád honfoglalása óta. A magyar állam 
éppen ma fél évezrede, Mátyás király váratlan halála után kezdett végzetes módon megrop-
panni; de az ezt megel őző  hosszú évszázadok során Európa vezet ő  hatalmai közé tartozott. 
A magyar birodalom katonai-politikai nagyhatalom volt, melynek a földrajzi-történelmi Ma-
gyarország — amely alatt a Kárpát-medencét értjük Brassótól Pozsonyig és Ungvártól Zág-
rábig —csupán központi anyaországát képviselte. Ezeken az ún. ezeréves határokon túl 
ugyanis Mohács előtt szintén magyar uralom alatt álló kis királyságok és tartományok sora-
koztak, melyekkel együtt méltán lehet beszélni valamiféle birodalmi Nagy-Magyarországról. 
Nem is csupán Horvátország meg Bosnyákország; de Rácország, Havasalföld, Moldva a 
Nyisztráig (Dnyeszter) és Halics, a mai Galícia (Gálics, Gácsország) is hosszabb-rövidebb 
ideig a magyar királyt volt kénytelen a legföls őbb urának tekinteni, s annak parancsait teije-
síteni! 3  Hunyadi (Corvin vagy Vajdafi) Mátyás idejében, a 15. század s az egész Mohács el őtti 
jó hatszáz év magyar fénykorában pedig, Magyarország a németek rovására is terjeszkedni 
kezdett. Magyar uralom alatt állott a mai Szlovénia, s Béccsel együtt Ausztria innens ő  fele, 
egész Morvaország és Szilézia, még Lausitz is, az őshazában rekedt szerbek Luzsicéje is! 4  

A szlovénok azonnal a szivükbe zárták a rendszeret ő  királyt, s a mai napig hasonló mesék 
élnek körükben az igazságos Mátyásról, mint a magyarok közt 5 . A rácok is bálványozták, 
annál is inkább, mivel névadó nagyapja, az eloláhosodott kun pásztor részéról görögkeleti 
(pravoszláv) származású volt. A rácok els ő  nagy magyarországi vándorlása, tulajdonképpeni 
menekülése is az ő  nevéhez fűződik. Mátyás birodalmában a rácok egy államközösségbe 
kerültek az őshazában németesed ő  eleikkel is; aminek ekkor már mégsem tulajdonítottak 
nagyobb jelentőséget. A magyarok egyébként gyakorlatilag minden balkáni szláv és nem szláv 
menekültet rácnak neveztek, habár eredetileg ez az ősi név csak a szerbeket jelölte nyelvünk-
ben. (Nem árt ha tudjuk: a rác név a szerbek eredeti és ősi államának a nevéb ől keletkezett, 
amely viszont Rász városától, e nép korai vallási központjától származik. A délszláv Raska 
a latinban Rascia alakot kapott; amit viszont a magyarban Ráciának, Rácországnak olvastak.) 
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Mindez gyiílölködő  korunkban szinte tökéletesen ismeretlen valóság, ami már csak azért is 
szomorú, mert különben egyes széls őséges s kevésbé szélsőséges honfitársaink sértés helyett 
kitüntetésként élhetnék meg ha a magyarok rácoknak (Raš čan!) neveznék őket! 

De e tényen túl, hogy a magyar nyelvben a szerb név csak a 19. századtól kezdett politikai 
okokból gyökeret verni, sok más egyéb meglep ő  igazságról sem beszélnek iskolás tanköny-
veink Márpedig az éremnek létezik másik oldala is, amelyet a többnyire szerbb ől fordított 
történelemkönyvek egyszer űen elhallgatnak! Egy ilyen leginkább elhallgatott történelmi tény 
az is, hogy e magyar birodalom anyaországa, tehát a Kárpát-medence lakossága Mohács 
előestéjén már 4 millió körül mozgott, ami abban az id őben több volt, mint a Brit-szigetek 
lakossága. Sőt, e jelentős számú népességből, amely a szószerinti. Magyarországot, tehát az 
önkormányzattal bíró erd őntúli és drávántúli magyar tartományokat, vagyis Erdélyt és a 
Kapelláktól Pozsegáig terjed ő  Szlavóniát is lakta, minden mérvadó becslés szerint (lásd Sza-
bó István6  számításait!) legalább 3 200 000 volt magyar nemzetiség ű . Ez pedig az összlakosság 
80 % -át teszi ki! Ráadásul, éltek magyarok óriási számban az anyaországon kívül is, f őleg a 
Kárpátokon túl, ahová az igen korai id őkben kerültek. A Csángóföld magyarsága például, 
legalábbis legősibb rétegeit illetően, valószínűleg soha nem is lépte át a Kárpátokat. A szö-
rénységi Zsil-völgyben is magyarok védték a hegyszorosokat s a Havasalföld magyarságának 
központjaként a Székelyföldt ől délre eső , a későbbi Székely (Secueni) megye dombsága sze-
repelt7 . 

De éltek magyarok a déli határok mellett is; a Drávántúlon jelent ős számban, csakúgy 
mint Nándorfehérvárott s a többi határvárban is. A szávántúli Szerémségben, vagyis Macsó 
dombjai között a délszláv kutatók kénytelenek még korunkban is magyar eredet ű  ősrégi 
faluneveket találni! 8  Pl. Salaš és Tekeriš végvidéki eleink; ilyen vélétlenül fömmnaradt emlé-
ke, de a néphagyomány gyakran emlékezik meg másfelé is egykori magyar temet őkről. Ter-
mészetesen a középkori Délvidék a Szávától és az Al-Dunától északra es ő  részeinek lakos-
sága is merőben különbözött a nemzetiségi összetételt tekintve a maitól, a törökkoritól nem 
sokban különböző  állapotainktól. A délvidéki lakosság népi hovatartozása akkor is eléggé 
egyértelmű  volt (mint ma), azzal, hogy Mohács el őtt a Maros és az Al-Duna közti Temesköz, . 
melyet a délszlávok lehet, hogy éppen ekkor kezdenek "Banat"-nak nevezni9, csakúgy mint 
Bács-, Bodrog-, Csongrád- és Baranya megye is szinte tökéletesen magyarlakta volt! S őt, az 
őshonos magyarság a 13/14. században a Szerémségben is sokkal számosabb volt az ószláv 
maradványoknál, kik csak a Száva menti mocsarakban tudtak az elmagyarosodás természetes 
folyamatától elszigetelődni. A Szerémség északi fele, a Tarcal-hegy egész környéke viszont 
már szintén teljesen magyarlakta volt. Szinte kizárólag magyarok laktak Valkóvár széles 
környékén és az Aszuágnak nevezett Dráva-melléken Nekcsét ől (ma: Našice) 10  egészen Ber-
zétemonostorig (ma: Nustar) és Szentl őrincig (ma: Vinkovci), ahonnan már a szerémségj és 
a délvidéki egységes magyar tömb folytatódott. 
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Szabó István: Magyaror-
szág népessége az 1330. és 1526. 
évek között, Budapest 1963 

lásd a "Havaselve" címszót 
a Magyar Néprajzi Lexikonban; 
Bp. 1977 

$' Ivić  Aleksa: Istorija Srba 
u Vojvodini, Novi sad 1929., 5. 

9' A balkáni menekültek ta- 
lán a Szörényi bánság zsugoro- 
dásával párhuzamosan terjesz-
tették ki ennek nevét az egész 
Temesközre! A magyar és a 
nemzetközi köztudatban viszont 
csak 1717 január 4-e után vert 
gyökeret ez az addig teljesen is- 
meretlen földrajzi fogalom, ami- 
kor is Savoyai Jenő  herceg, a né- 
met császár győztes hadvezére 
elđször vetette papírra hivatalos 
jelentésében a "Temesvári bán-
ság" nevet. Az e nevű  tartomány 
jogilag ugyan nem, de gyakorla-
tilag mégis 63 esztendeig léte-
zett; mert a Temesközt Bécs 
nem csupán a törököktđl, ha-
nem a magyaroktól is föl-, illetve 
"megszabadította"! Lásd Pesti 
Frigyes: A Temesi Bánság elne-
vezésének jogosulatlansága; Bp. 
1868. 

~ч  

, ;w 	 _ 	 , 	.:. 	.  

to. A Mohács előtti magyar 
helynevekről a továbbiakban 
lásd Iványi István: Bács-Bodrog 
vármegye földrajzi és történelmi 
helynévtára; Szabadka 1906; 
Csánki Dezső : Magyarország 
történelmi földrajza a Hunyadi-
ak korában Bp. 1897; és Kiss 
László: Földrajzi nevek etimoló- 
giai szótára; Bp. 1988! 
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~ . Lásd "Bácska" címszót a 
Magyar Néprajzi Lexikonban. 

A 12. században nagy har-
cok folytak Magyarország és Bi-
zánc között a Balkán fölötti be-
folyásért. Néhány átmeneti siker 
után a magyar seregek végül 
1182-ben foglalták el Nándorfe-
hérvárit és Barancs várát, majd 
rövidesen az egész mai Eszak-
Szerbiát. Ez a terület ugyan is-
mét görög kézre jutott néhány 
évre mennyasszonyi hozomány-
képpen, de legkésőbb 1204-ben 
a vár visszakerült Magyaror-
szághoz. Sajnos a történelmi 
források eléggé hiányosak e te-
kintetben. Ettől kezdve Nándor-
fehérvár és a végvidéki magyar 
bánságok csak egy-két évre ke-
rültek időnként görög, bolgár 
vagy szerb kézre. Lásd: Magyar-
ország történeti kronológiája I. 
119-120.,122.; és Jovanka Kalić-
Mijušković: Beograd u srednjem 
veku; Beograd, 1967. 56-58 

Egy időben Macsó magya-
rok általi meghódításávai, 1200 
táján. 

Igaz, hogy e falvak akkortájt nemigen számláltak pár száz f őnél több lakost, de a falvak feltűnő  
sűrűségben sorakoztak egymás mellé különösen a Bácsér (ma: Krivaja), a Mosztonga, a Bega, 
Times s a többi kisebb-nagyobb folyó mentén. Főleg a Tiszamente volt apró, de gazdag falvakkal 
sűrűn települt magyarlakta táj -Szegedt ől egészen Tételig (ma: Títel) . A korabeli helységek 
zömét azonban ma már nem tudjuk pontos helyhez kötni, s őt, minden bizonnyal igen sok falu 
létéről s nevéről sem tudunk. Igen sűrűnlakta s messzetájon a leggazdagabb megye volt Szerém 
megye, mely ekkortájt a Nagyolaszi pataktól (ma: Mandjeloški potok) keletre terült el! Nagyola-
szit nyugati telepesek alapították, kiknek az olasz neve akkortájt minden nyugati román nyelvet 
beszélő  népet, így a franciákat is jelölte. Kezdetben, amikor a 12. századi nagy bizánci-magyar 
harcok a Balkán északi részének a birtoklásáért lezajlottak, a Tarcalt Nagyolaszi hegynek is 
nevezték, mivel ez a város volt a legjelent ősebb e hegység lábánál. A helyi ószlávok viszont fríznek 
(Fruzi) nevezték a jövevényeket, germán jellegük miatt; róluk pedig a hegyet Fríz hegynek, vagyis 
az ő  nyelvükön "Fгuzskagorának"! 

Ha hivatalosan nem is, de gyakorlatilag a Délvidék f ővárosának Nándorfehérvár (szlávul: 
Bugarski Beograd) számított. Ez az egykoron bolgár határvárnak számító er ősség a görög 
császárság összeomlását követ ően, már 1200 táját6l 12  folyamatosan magyar kézen volt, s 
fokozatosan Magyarország legnagyobb er ődítményévé épült ki. Nagy vásáraival, kedvez ő  
földrajzi fekvésével, jelent ős magyar lakosságával hatalmas vonzer ővel bírt. Itt volt a déli 
végvidék főparancsnoksága is, ahonnan a határmenti bánságokat irányították. Az ellenséges 
támadásokat a következő  magyar bánságok voltak hivatottak elhárítani: a Szörényi bánság 
Szörényvár (ma: Turnu Severin) központtal a Kárpátok, az Olt és a Duna között; a Kucsói 
bánság Kucsó (ma: Ku čevo) központtal a dunai Vaskaputól délre; a Barancsi bábság Barancs 
(ma: Branićevo) központtal a Morava völgyében; a Macsói bánság Macsó (szlávul Ma čva, 
ma: Valjevo) központtal. Ez utóbbi kezdetben csak a Kolubara és a Drina közt volt illetékes, 
de később időnként a Barancsi és Kucsói bánság szerepkörét is átvette, amikor e bánságok 
túlságosan is összezsugorodtak. 

A Macsói bánsághoz újabb, kevésbé ismert történelmi tény kapcsolódik. Eredetileg ugyan-
is a Szávától délre es ő  vidéket nevezték Szerémségnek(CpbeM), míg a ma e néven tudott 

o Duna-Száva köze Bolgyánnak neveztetett; a szentistvánkori magyar határkerület központjá-
ról (ma: Budjanovci) a Kígyós és a Medgyes ér közti mocsarakban (ma: Kidoš és Medješ). 
A Szerém név az ókori Sjrmium városának a nevéb ől ered, melynek középkori utóda, Sze-
rémvár a Száva egyik szigetén feküdt. Mivel görög s id őnként bolgár kézen volt a 13. századig, 
a tőle délre eső  síkság a Szerémség nevet kapta róla; s ez a vidék, amelyet a balkán] hatalmak 
birtokoltak a korai id őkben, nem a mai Szerémségl... Ez pedig sok történész előtt sem ige 
szen ismeretes, s erednek ezért innen azok a hatalmas baklövések, amelyek a mai Szerémség 
hovatartozását érintik. Szerémvár kés őbb magyar kézre jutott 13, s a Szávától északra es ő  
vidék is a hatáskörébe került. Ekkor szorította ki a Bolgyán elnevezést a Szörémség, de még 
igen sokáig megkülönböztették a szávántúli s a száváninnenj Szerémséget, a szlávok viszont 
még ezután is bizonyos ideig csak a Szávától délre ismerték Szerémséget. A Macsói bánság 
megszervezése után aztán a Macsó (Ma ćva) elnevezés itt végleg kiszorította az eredeti Sze-
rég nevet. 

A magyarországi ráe térhódítások kezdetei 

A magyarság a 15. századig csak hallomásból tudott a rácokról. Az els ő  balkáni. menekültek 
azonban nem sokkal a vesztes rigómezei csata (1389) után'fölt űntek a Délvidéken; elsősor-
ban a Szerégségben. Itt a magyarság különösen er ős volt, úgy gazdaságilag mint számát 
tekintve. De az egész Délvidék Magyarország egyik legs űrűbben lakott magyartájegységét 
képezte, s mint ilyen, hatékony gátként szerepelt egészen a magyar állam teljes összeomlásáig 
a mohácsi síkon. A "rácok", kik alatt ekkor már nemcsak szerbeket, nem is csak délszlávokat, 
hanem szószerint balkániakat, tehát pl. oláh cjneárokat is értenünk kell, közel másfél évszá-
zadig szinte belesüppedtek s elt űntek a Délvidék hatalmas magyar tömegeiben. Ráadásul 
Délvidék vagy a magyar Alvidék alatt a Mohács el őtt a Kárpátoktól illetve az Olttól és Erdély 
határától egészen Kőrös-, Pozsega- és Orbász megyéig terjed ő  hatalmas területet értették! 
A Szörénység, a Temesköz, a Szerémség s a magyar Drávántúl tehát mind jelent ős magyar 
lakossággal bírt; melyet idegen néprajzi behatolás igen nehezen tudott kikezdeni. Szlavónia, 
a Zágráb környéki magyar tartomány Mohács el őtt ugyanis csak a Pozsegai Havasokig 'és 
Verőcéig terjedt; nem úgy mint ma, amikoris e tájegységet szinte kizárólag e határvonaltól 
keletre helyezzük. 

A magyar birodalom déli határai Mohács el őtt mélyen a Balkán belsejében húzódtak, a 
mai Szerbia(pontosabban az 1988 el őtt ismeretes "szűkebb Szerbia") kellős közepén, s ez a 
tényező  lehetővé tette a rácság akadálytalan fölmenekülését a magyar országrészekbe. Leg- 
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először természetesen a déli magyar bánságok bolgár-szláv-cincár lakossága szerbesedett el, 
s ez az a terület, amelyet Rácország uralkodói el őször kaptak ajándékba a magyar királyoktól. 
Így Lázárevics István, a török hatalom angórai meggyöngülését követ ően, magyar fönnható-
ság alá helyezte magát és országát 14, mire Zsigmond, magyar király 1404-ben életfogytiglan 
hűbérbe adta neki Nándorfehérvárt, Galambócot (ma: Golubac) s a végvidéki bánságok 
egész területét. Ő  volt az első  rác fejedelem, aki magában Magyarországban is terjedelmes 
birtokokat kapott; úgy mint Szávakölpényt, Zemlént (ma: Zimony), Szávaszentdömötört 
(ma: Sr. Mitrovica), Zalánkemént (szlávul: Slankamen), Becsét és Becskereket, s őt Torontál 
megye ispáni méltóságát, majd Debrecent s egy sor egyéb birtokot Szabolcs-, Bihar- és Szat-
már megyékben! Zsigmond király, a törökök elleni végvári határlánc kiépít őjének az uralko-
dása idejében kezdődött meg tehát Rácország politikai súlypontjának északra tolódása. De 
a rác fejedelem nem csak Nándorfehé гvárat tette meg uralkodói székhelyévé, hanem népét 
is igyekezett beköltöztetni magyarországi birtokaira. Így fogadta be Magyarország az els ő  rác 
menekülteket és telepeseket Zsigmond király alatt; egyel őre csak a Szerémségben és a Te-
mesközben. 

Szerémség és térsége a rác beköltözés kezdetén els ősorban a boráról, de sok egyébr ől is 
messze földön híres volt. A Duna bácsi-és szerémi szakasza Magyarország legf őbb művelődési 
és gazdasági központja volt. Itt már akkor kaszát használtak sarló helyett, amikor Európában 
még ezt csak Hollandiában ismerték! A Tarcal körül fölt űnően gazdag falvak csoportosultak: 
Kamanc (ma: Sr. Kamenica), az a város, ahol el őször kezdték meg a Biblia magyarra való 
átfordítását, és csak a ma is ismert falvak: Karom (ma: Karlóca), Bükkös (ma: Bukovac), 
Szerlek (ma: Ledinci), Dombó (ma: Rakovac), Belcsény (ma: Beo čin), Csőreg (ma: Červić), 
Bánmonostor (ma: Banoštor), Ga гáb (ma: Grabovo), Szőlős (ma: Sviloš), Lugos (ma: Lug), 
Szuszék (szuszék a székelyeknél ma is ágynem űsláda jelentésű , s ma is közismert a hasonlat: 
"te álomszuszék!"), Nyest (ma: Neštin), stb. Ezek a magyar huszitizmus fészkei voltak, de a 
Tarcaltól délre fekv ő  magyar települések sem voltak az új eszmék hatásától mentesek: Ber-
kesfalva (ma: Berkasovo), Marót (ma: Morovi ć), Bingola (ma: Bingula), Szentmárton (ma: 
Martinći), Szentgergely (ma:Grgurevci), Beseny ő  (ma: Bešenovo), Rednek (ma: Vrdnik), 
Ürög, Nyárád (ma: Neradin), Görgeteg (ma: Gregeteg), Kisremete (ma: Mala Remeta), stb. 

Az első  említésre méltó görögkeleti rác betelepülés mégis e gazdag és er ős magyar tájon 
következett be, éppen gazdagságából kifolyólag. Az élenjáró térség magyar polgárosodó ér-
telmisége ugyanis Németföldlön s főleg Prágában tanult; aminek köszönhet ően Kamanc és 
környéke a huszita el őreformáció fészkévé vált. Zsigmond király egynesen a pápától kért 
segítséget ellenük, aki Marchiai Jakab inkvizítort küldte el a lázongó Délvidékre. 1437-ben, 
miután a pécsi egyházmegyéb ől erőszakos térítési módszerei miatt el űzték, Bács megyébe 
jött át, majd innen a Szerémségbe. Nemcsak az él ő  huszitákat üldözte és kínozta halálra, de 
még a halottakat is kiásatta és elégette! Amikor azonban Balázs kamanci papot börtönbe 
vetette, a magyar lakošság közt fölkelés tört ki, s el űzték az inkvizítort. 1439-ben ezért már 
királyi katonasággal és zsákmányéhes balkáni zsoldosokkal tért vissza Jakab szerzetes. Ügy-
buzgó térítésének eredménye a gazdag magyar falvak és városkák fölperzselése, és a huszita 
magyarság nagy tömegeinek Csángóföldre való kimenekülése lett! Az el űzött husziták he-
lyébe azonban nem katolikusok érkeztek, hanem görögkeletiek, ugyanis a részben vagy tel-
jesen kiirtott helységekbe maguk a kegyetlenked ő  balkáni zsoldosok telepedtek be 15 . A pápai 
inkvizítor a görögkeletiek vallását nem tartotta oly fölforgatónak, mint a huszitizmust! Nem 
véletlen tehát, hogy a korabeli egyházi adatok szerint a Nagyolaszi pataktól keletre es ő  
Szerém megyében, a már egyébként is megszaporodott görögkeletiek éppen ez id ő  tájt ke-
rültek többségbe! 16 

A rácság e korai térhódítása azonban egyrészt nem söpörte el teljesen a szerémségi 
magyarságot, másrészt viszont az el űzött magyarság utódai a mai napig is megmaradtak 
magyaroknak a Kárpátokon túli Moldvában, s őt, nekik köszönhető , hogy végül is a Szen-
tírás fordításában megőrződött a korabeli Délvidék magyar nyelve is! Sokkal pusztítóbb 
hatásuk volt az egyre s ő rősödő  török betöréseknek, amelyek alatt rendszeresen fölégették 
a falvakat s gyilkolták a népet. A déli végvárak láncolata nem volt elég hatékony s a 
törökök megtalálták a módját, hogyan törjenek be a gazdag Délvidékre. El őször még 
1392-ben sikerült becsapniuk a Szerémségbe, s azóta a magyar lakosság folyamatosan 
menekült a veszélyessé váló határmellékr ől, s helyébe ugyanilyen folyamatosan érkeztek 
rác menekültek. A rác telepek akkor kezdtek s űrűsödni, amikor 1426-ban a magyar és a 
rác uralkodók hűbéri szerződést kötöttek a magyar bánságok sorsáról. Zsigmond ugyanis 
fölismerte a török veszélyt, s a magyar határok védelmét magyar kézbe akarta visszahe-
lyezni. Brankovics Györgynek, az új rác fejedelemnek, vissza kellett adni Nándorfehér-
várt, s többi magyar végvárat; kivéve Szend гő t (szlávul: Smederevo), ahová áthelyezte 
fejedelmi székhelyét. A magyar király jól sejtette, hogy a rácok nem egészen megbízhatók. 
(Galambóc p1. árulásnak köszönhet ően a magyarok helyett 1427-ben a töröknek lett át- 

14. Magyarország történeti 
kronológiája I.239. 

ls. Református 	Évkönyv 
1992; 33-34. 

16. Feгmendžin, Acta Bos-
nae, 159 és 163. 
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17.  Ivić  Aleksa: Istorija Srba u 
Vojvodini, 9. 

adva.) Nándorfehérvárott ezután a legkit űnőbb magyar kapitányok parancsoltak, akik 
közül különösen a négy Tallóczj testvér t űnt ki. 

Mindinkább, a győztes felé hajló rácság tömegés és szervezett költöztetése kezd ődött 
meg Brankovics György trónraléptével; lévén, hogy a csekélyke területre összezsugoro-
dott rác államtól immár nem lehetett elvárni a hatalmas ellenség föltartóztatását. A har-
cias rácokat ezért mar magyar területen volt kénytelen befogadni, hacsak nem kívánta 
valaki kardjukat és erejüket átengedni a törököknek. Zsigmond esls ősorban a rác feje-
delmet akarta magyar pártra édesgetni, s ezért Lázárevics birtokain túl újabb magyaror-
szági birtokokkal halmozta e1 17. Ezek többségét azonban már az ország belsejében adta, 
míg a Délvidéken csak néhány bácsi települést, Kölpit (ma: Kulpin), Csenget (ma: Ču-
rug), Szentpétert (ma: Ba čki Petrovac), Péterrévét (ma: Petrovo Selo), továbbá Csong-
rádot, Aradot, Versecet s még néhány kisebb falut adományozott. A magyar király szán-
déka ezzel minden bizonnyal az volt, hogy a beköltözköd ő  rácságot szétszórja az egész 
országban, s így megakadályozza egységes föllépését, illetve önálló politikai tényez ővé 
való válását. Így kerültek hatalmas menekült tömegek pl. a Szabolcs- s egyéb fels ő  tisza-
vidéki megyék rác birtokaira. De a magyar király hívására egyéb módon is messze északra 
költözött több menekült. A kevevári (ma: Kovin) rácok, pl. kik a barancsi végekb ől igen 
korán érkeztek, már a 15. század közepén nagyobb kirajzást tettek a Buda alatti Csepel 
szigetére, ahol megalapították Kiskeve falvát, a mai Ráckevét. 

1439-ben Szendrő  is elesett, s Rácországból nem maradt semmi sem. Már Szendr ő  is a 
magyar birodalom részét képezte, még ha a rác állam területének maradványait innen is 
irányította Brankovics. Ezután viszont, maga a rác fejedelem is kénytelen volt világosvári 
uradalmába költözni, hogy állama létét terület nélkül is, fönntartsa. Hunyadi János, a nagy 
törökverő , ugyan még egyszer föltámasztotta a fejedelemségét néhány évre, de a rác uralkodó 
nem nagy hálát tanúsított iránta; az 1448-as vesztes rigómezei csatából visszatér ő  Hunyadit 
elfogatta, s csak hatalmas váltságdíj ellenében engedte szabadon. A Balkánért folyó harcok 
gyakorlatilag a magyarok vereségével értek véget, de a török még nem tudta igazán Magyar-
országot veszélyeztetni. Nándorfehérvár ostroma, az ország kulcsának ostroma, el őször 1440-
ben, majd 1456-ban csúfos kudarcokkal végz ődött, mely utóbbi keresztény diadal emlékére 
ma délben is megkondulnak a harangok szerte a keresztény világban. Hunyadi kormányzó 
fia, a nép Vajdafi Mátyása, aztán újabb hatalmas terveket sz őtt a törökök Európából való 
kiűzésére. 

Habár magasröptű  tervei, talán nem is az ő  hibájából, szomorú véget értek. Mátyás ural- 
kodása mégis az ellenség kemény fékentartásávaljellemezhet ő . Rögtön uralkodása kezdetén 
elkobozta Brankovics fejelmi birtokait, mivel a trónharcok során a Hunyadiak esküdt ellen-
ségének bizonyult. A birtokokon természetesen megmaradhattak a rác menekültek, miután 
földesuraik magyarok lettek, így Mátyás a saját személyéhez kötötte őket. A későbbiek során 
is, amikor mind több menekült érkezett a Balkánról, Mátyás nem igyekezett túlságosan a 
saját vezérükhöz kötni a rácokat, hanem inkább ő  maga férkőzött a bizalmukba. Mátyás soha 
sem kötött békét a törökkel, így a határvidéken állandó volt a csatározás. 1462-ben pl. Ali 
bég serege fölégette Szávakölpényt, Szávaszentdömötört, végigpusztította a Tarcal alját, s 
12000 foglyot ejtett. Csőregnél azonban a Rozgonyi testvérek iszonyatos vereséget mértek 
rá, s 4000 törököt levágtak. Ez az összet űzés valódi háborút robbantott ki, de míg Mátyás a 
Délvídéken hadakozott, a szultán megszállta Bosnyákországot 1463-ban. Ez alkalommal a 
király megfordult Szintarévén (ma: Senta) is szeptember 11-én, katonasága pedig Futaknál 
(ma:Futog) ütött tábort. A Szerémségb ől s a Temesközb ől hamarosan áttev ődtek a harcok 
a Balkán területekre, ahonnét Mátyás 15 ezer menekülttel tért meg — majd fölszabadította 
Jajcát és a következő  évben Szreberniket. 

A harcok 1475-ben kiújultak, s Szabács (ma: Šabac) dics ő  megvívása után, Mátyás a Tarcal 
alján, Berkesfalván pihente ki fáradalmait. Ekkor már György fejedelem unokája, Brankovics 
Vuk volt a rácok névleges vezére, s így ő  vendégelhette meg királyát. Mátyás közben, a rác 
parasztok mellett tekintélyes nemeseket is befogadott országába, akik a menekülteket meg-
osztották. Jaksa vajda családja, a Jaksicsok 1464-ben érkeztek Magyarországra mintegy 1200 
rác harcossal, s azonnal megkapták Nagylakot és egy sor egyéb birtokot a Maros mentén. 
Arad megyében az els ő  rácok 1438-ban jelentek meg, de most jelent ősebb tömegekkel bő  
vültek. A Jaksicsok azonban nem csupan alattvalóik családját költöztették új hazába, hanem 
azonnal viszályba is keveredtek a szomszédos magyar földesurakkal. Különösen Varjas János 
vált esküdt ellenségükké, miután földúlták birtokközpontját, Varjastelket. Kés őbb Dódi Imre 
birtokait sem kímélték, amib ől újabb ellenségeskedés kerekedett. De más rác nemesek is 
magyar földre kéredzkedtek; a nagy tekintély ű  Belmuzsevics Milos példáu11469-ben jött át, 
s megkapta a Bács megyei Feketeegyházat (ma: Feketi ć), Fejéregyházat és Bozjabokort, 
valamint egyéb birtokokat. 
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Mátyás kitartó hadjáratai 1480 táján valóságos rác népvándorlást váltottak ki 18 ; ő  maga 
írja ugyanis 1483 január 12-i levelében, hogy az utolsó négy év során mintegy 200 ezer rácot 
menekített át Magyarországra! Ha ez igaz, akkor az els ő  nagy szerb vándorlás nem Csarno-
jevics Arzén, hanem Mátyás király nevéhez f űződik. Már pedig könnyen igaz lehet, hiszen 
Kinizsi és Rozgonyi csapatai 1481-ben egészen Krusevácig hatoltak, s csak ez alkalommal 50 
ezer menekültet hoztak át Magyarországra! Az 1481 december 10-ei levélében pedig arról 
írt, hogy a menekültek családjainak nagy részét Temesvár környékére telepítette le: A rácság 
száma tehát Mátyás uralkodásának a végén elérte a 300 ezret, de az is lehet, hogy a félmilliót 
is megközelítette. Habár sok bolgár, cincár s egyéb balkáni népelem is képviselve volt sora-
ikban, e menekültek vallásuk szerint lettek megkülönböztetve, s 1481-ben mentesítették őket 
a katolikus egyháznak fizetend ő  tized alól is. 

A délvidéki magyarság megsemmisülése 

Mátyás király a gyanús körülmények között lezajlott váratlan halála a magyar történelem 
egyik leggyászosabb fordulópontja. Hatalmas birodalmát, a dönt ő  harcra Perzsiával és az 
egyiptomi szultánnal szövetségben, készítette fö11490-ben a törökök ellen 19, de nem csak e 
nagy tervek, hanem a magyar birodalom is szinte kártyavárként omlott össze a nagy király 
halálával. Mátyás után nem volt többé senki, aki rendet tudott volna tenni az országban, 
amely rohamosan gyöngült. Előbb a nyugati szerzemények váltak le szinte kard ćsapás nélkül 
a birodalom testéről, majd fokozatosan a többi h űbérország is a Kárpátokon túl. A nagy 
birodalomból rövidesen csak az árnyéka maradt meg. 1492-ben, Amerika fölfedezésének az 
évében Mátyás államrendje már az utolsókat rúgta. A fekete sereg zsoldoshadai a fizetetlen-
ség miatt föllázadtak, s Szegedet akarták kifosztani, mire Kinizsi saját huszáraival és a szegedi 
fegyveres néppel szétverte őket, vezéreiket pedig kivégezték. 

A Drávántúlon is véres harcok törtek ki a gazdag f őnemesek között, melyben igen tevékeny 
szerepet vállaltak az éppen Mátyás által fölemelt rác vezérek is. 1493-ban a rác fejedelmi címet 
Brankovics Vuk halála után viselő  György, Kis János, Bánfi Lóránt, valamint Beriszló Ferenc 
és Iván foglalták el és ölték Szentgyörgyöt (ma: Djurdjevac), Iváncot és Eszéket. De egymás 
között is összetűztek, s így foglalta el Brankovics György és testvére János, Bánfi Miklós borói 
(ma: Borovo) birtokát. 1494-ben pedig a Brankovicsok régi ellenségükön, Újlaki L őrincen 
álltak bosszút. A hatalmas szerércségi magyar f őúr kegyvesztett lett, s maga a király vezetett 
ellene hadjáratot. Közben a Szávakölpényt, Zalánkemént és Berkesfalvát valamint sok egyéb 
szerémi falut birtokló Brankovicsok el őbb Szávaszentdömötört, majd az összes többi szerém-
ségi Újlaki-birtokot megszállták. 1496-tól Brankovics János a címzetes fejedelem, s azonnal 
összetűzött Váradi Péterrel, a kalocsai püspökkel; mivel a görögkeleti parasztok nem akartak 
tizedet fizetni neki. Id őközben ugyanis megszüntették Mátyás erre vonatkozó kiváltságát, s a 
kalocsai püspök kertelés nélkül a rácok tudtára adta, hogy "az Isten Magyarországot keresz-
tény katolikusnak s nem sizmatikus görögkeletinek teremtette, s ebb ől kifolyólag a fejedelem 
nem csinálhat belőle rác országot"! Ulászló magyar király parancsára ezentúl a délvidéki 
megyékben mindenkitől, így a rácoktól is beszedték az egyházi tizedet. 

A görögkeleti rácságot tehát Mátyás után megfosztották az egyedüli kiváltságra hasonlító 
adómentességtől is. Az egész országban szétszórt s a magyar társadalomba beilleszkedni 
kényszerülő  menekültek, akik a Délvidéken is csak némely megyében vetekedhettek szám-
szerint az őslakossággal, s akik Bácsban, Bodrogban például még csak meg sem vethették a 
lábukat, a Mohácsi Veszedelem előtt nem veszélyeztették különösképpen Magyarország nép-
rajzi egyöntetűségét. Amíg a délvidéki magyarság élt és létezett, addig a soknemzetiség ű  
rácság természetes elmagyarosodása elkerülhetetlennek látszott. A vagyonát félt ő  gazdag 
magyar polgárságra, de a köznépre is bátorítólag hatott, hogy a mátyás-kori heves délvidéki 
harcok során a törökkel szemben mégis magyar fölény alakult ki. Mátyás halála után, de 
különösen a 16. század kezdetén azonban egyre kevesebben tudták elviselni azt az örök 
bizonytalanságot, amely a lassan világhatalommá nőtt török birodalom szomszédságával járt. 
Megunván a török portyákat, s az erd őbe szaladgálásokat, néhol a fél falu magyarsága egy-
szerre szedte föl a sátorfáját, hogy földönfutóként ugyan, de életét megmentve biztonságo-
sabbnak vélt megyékbe költözzön. A délvidéki magyarság veszedelmes pusztulásának el őhír-
nöke volt ez a szomorú jelenség. 

Az 1501-től 1503-ig tartó újabb török-magyar háborúban ugyan még nem mutatkozott 
meg a magyar állam gyöngesége, de a fejletlenség, a zűrzavar s a tömegek elégedetlensége 
mind fenyegetőbbé vált. Az újabb rác menekültáradat, amely Nándorfehérvártól egészen 
Temesvárig megszállta a déli megyéket, már föl sem t űnt a közvéleménynek. Az elégedet-
lenség főleg az egyház ellen irányult, annál is inkább, mert az oly hírhedt erkölcs ű  VI. Sándor 
pápa (1492-1503) a Délvidéken élt pápasága el őtt. Borja Rodrigo bíboros ugyanis a Péter- 

Ivić : i.m. 24. 

Sremac: i.m. 17. 

Ibidem 40. 
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Szilyánovicsról és Nagy 
Radoszlávról a továbbiakban 
lásd: Gyetvai Péter: Egyházi 
szervezés; München 1987.,  76k.  

Gyetvai: i.m. 76. 

Jelena fejedelemné  csapa-
tai  is a nemesekkel tartottak; 
"...ali kid Petrovarad'ma (...) 
Stefan, slankamenski šajkaški 
zapovednik potu če ih i otme im 
marvu i drugi plen..." Ivić: i.m. 
52. 

24 ' A történeti adatok Szilyá-
novics István nevű  személyről 
egészen 1540-ig szólnak. Itt föl-
vetődik a lehetőség, hogy két 
ugyanazon nevű  személy, pl. apa 
és fia szerepel. A néphagyo-
mány szerint, amelyben emlé-
kük már eggyéolvadt, Szilyáno-
vics fej edelm (Sveti Stefan Scil-
janovic) a 15. században érke-
zett Humból, előbb Marót, majd 
Siklós ura lett s a kegyetlen halál 
1515 október 16-án érte el. 
Lásd: Ivić  i.m. 84 és 132., vala-
mint a karlócai görögkeleti hit-
község 1848 áprilisi óhajainál a 
3. ponthoz mellékelt jegyzetet. 
Maga Ivić  is egy lábjegyzetében 
így vélekedik:  "0  ovom Stevanu 
savremeni izvori znaju vrlo ma-
li. Izgleda da je on istovetan sa 
Stevanom Stiljanovi ćem..." Ivić : 
Istorija Srba u Ugarskoj; Zagreb 
1914., 37. 

váradi apátság ura volt 1490-től 1496-ig, s személyében szinte a papság istentelen korszelleme 
testesült meg. A társadalmi békétlenség közepette a déli magyar végvidék teljesen a rác 
vezérekre; Beriszló Ivánra, a Jaksics testvérekre és Szilyánovics Istvánra, a dunai naszádosok 
kapitányára lett bízva. A zilált viszonyok között a fejedelmi címet ezid őtájt a jelek szerint 
egyszerre viselte Szilyánovics és Beriszló is. Szávakölpényi főhadiszállásán Beriszló Iván шn т  
csak rácokkal vette körül magát; Szilyánovics pedig, aki 1508-ban állítólag megkapta a bara-
nyai Siklós várát, ide-, és Péterváradra is betelepítette népét 21 . 1514-ben már akkora volt a 
társadalmi feszültség, hogy a meghirdetett törökországi hadjárat népfölkeléssé fajult. 

Ha a hős végvidéki katona, Székely Dózsa György parasztháborúja végzetes csapásnak 
bizonyult az egész ország katonai-politikai életképességére nézve, még inkább végzetes kö-
vetkezményekkel járt a Délvidéken, ahol a legnagyobb pusztítást okozta. Hiszen a paraszt-
sereg végzetes ütközetét is Temesvárnál vívta, de heves harcok zajlottak le Ćsanádnál és 
Ljppánál, de Kamancnál s a Duna-Tisza közében is. A rácság e harcokat kísérelte meg 
kihasználni, hogy Bács megyébe is betelepedhessen, de az egykorú források szerint végülis 
visszaparancsolták őket a Szerémségbe 22. A rácok a magyar polgárháborúban is mindig az 
erősebb oldalra álltak. Így kezdetben sokan Dózsa katonái voltak; a nagylaki keresztesek 
táborát túlnyomórészt közülük toborozták. Különösen egy Nagy Radoszláv nev ű  martalóc 
vezér tette nevét rettegetté, aki a Tiszán átkelve Tétel környékén (a mai Sajkás-vidékén) 
pusztította a sok évszázados gazdag magyar falvakat. Szilyánovics címzetes fejedelem alkal-
masnak találta az időt a rác nemzetség politikai önállósulására, s a dunai naszádosok élén 
kezdetben szintén a pórokkal versenyezett a Délvidék dúlásában. 

Mihelyt azonban fordult, a kocka, a rácok zöme, élükön Szilyánoviccsal a nemességhez 
csatlakoztak, s ott folytatták dúlásaikat, ahol Dózsa oldalán elkezdték. A nándorfehérvári 
nemesi őrséghez csatlakozva a rácok is átkeltek a Dunán, s nem sokkal a temesvári fegyver-
letétel előtt fölszámolták a derzsi (ma: Selenca) paraszttábort. A kegyetlen martalócok job-
ban pusztítottak, mint a lázadó parasztok. A bodrogi Hájszentl őrincnél (ma nem létezik) is 
szétverték a pórok seregét, fölgyújtották a várost, a parasztok vezérét, Borbás papot pedig 
lángoló öltözetben a templomtoronyból taszították le. A rác segédcsapatok a Duna-Tisza 
közén egész vidékek falvainak fölégetésével, a magyar parasztság kegyetlen lemészárlásával 
mutatkoztak be. Csak a fölgyújtott Hájszentl őrjncben mintegy ezer paraszt lelte halálát! 
Bornemissza János madarasi táborába érve, a vérszemet kapott rác martalócok, "hadi érde-
meik" jutalmául sem több, sem kevesebb, mint Szegednek, az ország egyik legnagyobb és 
leggazdagabb magyar városának a szabad fölprédálását követelték! Csak végs ő  határozott-
sággal és gazdag ajándékokkal kárpótolván lehetett őket a Szerémségbe visszatéríteni. 

Szilyánovjcs és népe azonban valójában a saját háborúját vívta, amit az is bizonyít, hogy a 
magyar nemesek fönti "méltatlan" viselkedését követ ően išmét megtámadta a Рéterváradnál 
átkelő  nándorfehérvári őrséget, hogy annak zsákmányát elrabolhassa 23. Szilyánovics így meg-
int Dózsa pártjába sodródott, de midőn Zalánkeménbe húzódott vissza, csata fejl ődött ki a 
megszégyenített nemesi sereg és Zalánkemén immár rác-magyar lakossága között, akik Szin-
tén Dózsa pártiak voltak. Zalánkeménnél ugyan a nemesi párt gy őzött, de Kamancnál a 
nemesi rác seregeket Nagy Antal paraszthada teljesen szétverte. A megvert rácok gyorsan 
összeverődtek ismét, s a nándorfehérvári vicebánok seregével közösen végül is dönt ő  vere-
séget mértek Nagyra, mihelyt az átkelt hadaival a Temesközbe. Szilyánovics fejedelem azon-
ban állítólag nem úszta meg sorozatos hitszegését, mert Török Imre nándorfehérvári bán 
hamarosan elfogatta és fölnégyeltette 24, a naszádosok kapitányává pedig a a magyar Révai 
Istvánt nevezte ki. Nem járt jobban a másik martalócvezér, Nagy Radoszláv sem, aki szintén 
átállt később a nemesi seregekhez. Temesvár alatt ugyanis párbajra hívta ki Dózsát, s ez 
féktelen dühében kettészelte a gyűlölt pártütő  fejét. 

Dózsa parasztháborúja mintegy százezer fővel csökkentette Magyarország lakosságát, de 
sokkal nagyobb károkat okozott ennél az a társadalmi meghasonlás, amelynek eredménye-
képpen többé nem merték fegyverbe szólítani arabságba döntött föld népét. Mindkét okból 
kifolyólag 1514-től számítható a délvidéki magyarság kipusztulásának és megsemmjsülésének 
a kezdete. Az új török-magyar háború, melyet még Dózsának kellett volna megvívnia, Zsarnó 
várának 1515-ös sikertelen ostromával szerencsére gyorsan befejez ődött, de az ország bels ő  
bomlása mind fenyegetőbb lett. A parasztság lázadását a Délvidéken f őképp Oláh Balázs 
torolta meg igen kegyetlenül, s gy űlöletessé tette magát a nyilvánosság el őtt. A nyársak és 
bitófák ezreinek tövéb ől a sok rettenetet túlél ő  magyar köznép, érthet ően nem volt többé 
hajlandó segíteni Nándorfehérvárat ellenséges támadás esetén; melynek kapitánya a véres 
kezű  Oláh Balázs volt. A központi hatalom s a magyar állam olyannyira meggyöngült, hogy 
gyakorlatilag a szétesésrő l beszélhetünk; Szapolyai János erdélyi vajda, a legnagyobb hatalmú 
főúr 1520-tól kezdve általában a török szultán szövetségére támaszkodik.. 

Magyarország kulcsa, a diadalmas Nándorfehérvár, ilyen körülmények között szinte érett 
gyümölcsként hullott Szabáccsal együtt az ellenség kezébe 1521 nyarán. A magyar végvidék 
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áttörésével Szerémség immár közvetlenül a török fenyegetése alá került, aminek nem is volt 
képes sokáig ellenállni. Özvegy Beriszló Jelena fejedelemasszony volt az els ő , aki átállt a 
törökök oldalára, majd rövidesen követte példáját a szerémségi rácok zöme. Kés őbb ugyan 
Jelena meggondolta magát, de szerémi birtokait akkor már megszállták a törökök. Az egész 
megyét végigpusztították, elfoglalták és fölgyújtották az ellennálló Zemlént, Zalánkemént, 
Karomot, Kamancot, Cs őreget, Szávaszentdömötört és minden más helységet, amely nem 
volt hajlandó önként átadni magát. Kevés kivétellel az egész Szerémség törökmegszállás alá 
került Nándorfehérvár elestével, s az őshonos magyar lakossága vagy elvérzett a harcokban, 
vagy rabszíjra fűzetett, vagy pedig a magyarokhoz hűnek maradó rácokat követve a Duna 
védővonala mögé húzódott. A magyar seregek 1522-ben Péterváradnál, majd 1523-ban Na-
gyolaszinál ugyan megverték az ellenséget, de a végs ő  katonai összeomlást még Toron i Pál 
sem tudta megakadályozni, mert gyakorlatilag ő  volt az egyedüli józan hadvezér, aki az ország 
jövőjét a szívén viselte. 

1524-ben elesett az utolsó,jelent ős magyar végvár is, és Nagy Szülejmán szultán már a 
végső  harcra készülődhetett. Igy lett 1526 a magyar nemzet nagy történelmi bukásának éve: 
A hatalmas török hadsereg előtt már. csak Pétervárad képezett akadályt, s véd ői hősies ki-
tartása ellenére, háromhetes ostrom után ez a magyar végvár is elesett július 28-án. Szata 
(ma: Sotin), Valkóvár, Boró, Erdőd és Eszék letiprása után következett a sorsdönt ő  mohácsi 
ütközet, melyben Szapolyai vajda er ős hadai, a királyi táborból érkez ő  egymásnak ellentmon-
dó parancsok ürügyén nem is vettek részt. Buda kirablása után a diadalittas ellenség átkelt 
Pestre, s itt két ágra válva megindult visszafelé. A szultán ázsiai csapataival a Duna-, Ibrahim 
nagyvezér pedig a ruméliai hadakkal a Tisza mentén dúlta-égette Magyarországot. Cegléd 
után szeptember 27-én Kecskemétet, 28-án Félegyházát, 29-én Szert, 30-án pedig a kiürített 
Szegedet rabolták ki és égették föl, a környez ő  falvak óvatlan lakosságát pesdig rabszíjra 
fűzték. Szabadkát lakói és az odamenekültek elkeseredett harcok árán hevenyészett sáncok 
mögül megvédték. 

Csongrád megye déli része, Bács- és Bodrog megye, melyet a rácok ekkortájt talán már 
Bácskának, vagyis Bácskgnak neveztek; mindennél iszonyatosabb sors elé nézett. Magyar 
népének gyökeres kiirtását Ibrahim kezdte meg, aki az egész Tiszamentét -Kanizsát, Szin-
tarévet, Becsét, stb. — kifosztatta és fölégettette, Tétel er ős várát pedig elmenekült őrsége 
egyenesen a karjaiba dobta. Ezt török őrséggel rakatta meg, majd Vásárosváradra vonult, a 
szultánt bevárni. Nagy Szülejmán nem kisebb hullahegyeken keresztül tört magának utat dél 
felé. Főleg a délvidéki részeken kegyetlenkedtek katonái, ahol er ős ellenállásba ütköztek. 
Miután földúlták Kalocsát, Baját, Bodrogmonostort és Coborszentmihályt (ma: Sombor), 
Bács váránál, a megyei székesfőváros magyarságának makacs ellenállásába botlottak. Bácsot 
csak egész napos harcok árán tudták a törökök bevenni, de ekkor kétségbeesett véd ői a 
ferencesek hatalmas, várszer ű  kolostorába húzódtak. Nem adták meg magukat, a rommá l őtt 
templom kövei alatt lelték halálukat. Ezt követ ően azonban a szultán Palona (ma: Plavna) 
körül a mocsarakban ismét váratlan ellenállásba ütközött. Tömérdek bujdosó lett itt a sa-
rokba szorítva, akik a végs őkig harcoltak. A "dicsőséges" Szülejmán ezen annyira fölingerlő -
dött, hogy a véres harcok végén minden életbenmaradottat fölkoncoltatott. A Péterváradnál 
egyesült török seregek csak az újabb sáncokon és az utolsó emberig harcoló véd ők holttestein 
gázolva hagyhatták el Magyarországot, miközben maguk is komoly veszteséget szenvedtek 
el. 

A föntiek csupán a délvidéki magyarság megsemmisítésének a hadtörténete. De e népirtás 
jeges borzalma rejlik az elpusztult Délvidék siratóénekének ható diadalittas sorokban, me-
lyek Dselalzade Musztafa korabeli török történetíró tollából születtek: 

"Zsákmánnyal rakodott meg szegény és gazdag; 
A szolgák is rendkívüli bőségben voltak. 
Eladták a jázmin arcú tündéreket, 
Kiket a vásárlók igen olcsón vettek meg. 
A hold-arcúakat, a gyönyör űeket; 
Az egyenes termetű  rózsa testűeket... 
A seregtől is több volt a foglyok száma, 
Számtalan, akár csak a nagy Tejút csillaga! 
Bálványoktól sátrak váltak templommá, 
A szépektől pedig földi paradicsommá. "25  

Rác menekültek Fekete -lázadása 

A magyar nemzet iszonyatos Mohácsi Veszedelme közepette a Maros mentén a Temes-
közben; annak is az erdélyi határokhoz közelít ő  részein megjelent történelem színpadán egy 

v.ö.: Veress D. Csaba: A 
szegedi vár; Budapest, 1986., 28. 
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Ivić: Ist. Srba u Ugarskoj; 
50.: "Izgleda da ni Jovan nije 
pravo ire cara Jovana Nenada, 
nego  ii  i to ime,  Pl  uzoru vizan- 
tijskih i bugarskih vladara, uzeo 
in iz istih rotiva, kao i titulu 
carsku." 

Dudás Gyula: Bács-Bod-
rog vármegye egyetemes mo-
nográfiája; 215. 

28
' Dudás: i.m. 216: "... a szer-

bek (...) még azon kevés magyart 
is kardra hányják, akiket a török 
életben hagyott." 

29. Dudás: i.m. 215:'Bzekvol-
tak Bács és Bodrogh vármegyék 
területén az első  szerbek.'; vala-
mint Verancsics Antal összes 
művei; II.26.: "...az Tiszán általa 
kelvin, Bácsregyére jüve és 
minden feli sok dulást, emberö-
lést titete az rácokkal." 

"Fekete Embernek" nevezett rác vezér. Itt, a Maros vidékén talált menedékre a délvidéki 
rácság túlnyomó része, még a Szerémségb ől is sokan ide menekültek Bács megyén, majd a 
Tiszán át, a szultán villogó kardja el ől. A fejetlenség, a zűrzavar talán soha sem volt köztük 
kifejezettebb, mint most, a végs ő  veszedelem torkában. Az elhagyatottság fojtó érzése nagy 
tömegeiket kerítette hatalmába. A menekültek megváltást váró kétségbeesése és a fölfoko-
zódott hiszékenység olyan kivételes helyzetet teremtett, amelyben bármiféle rendkívüliség 
döntő  szerepet játszhatott e megzavarodott pásztor nélküli nyáj keblében. Így vet ődött azon-
nal fölszínre a sors szeszélye által Nenád, egy egyszer ű  közember, Szapolyai vajda egykori 
lovászmesterének mégsem mindennapi személye. 

Ennek az embernek minden rendkívülisége furcsa testi sajátosságában rejlett mintha csak 
az égiek jelölték volna meg, jobb halántékától egészen a bokájáig ujjnyi szélesség ű  fekete 
vérvonal díszelgett rajta. Valószín űleg egyszerű  anyajegyről lehetett szó, de a környezete 
babonás félelmet érzett iránta. A közfelt űnést kihasználva a "Fekete Ember" maga is híresz-
telni kezdte, hogy az Isten küldötte s a rác fejedelmek leszármazottja volna, akinek az a 
föladata, hogy a keresztény embereket megváltsa a hitetlen törökökt ől. Magát "császárnak" 
(cárnak) címeztette, s igyekezett híveiben magatartásával fölidézni Dusán cár, a hatalmas 
balkáni uralkodó és a bizánci császárok dics ő  emlékét. A "Fekete Embert" hívei "Cserni Jo-
vánnak, a magyarok pedig Fekete Ivánnak; vagy egyszer űen "fekete császárnak" nevezték 26 . 

A varázsos személyiségű  Fekete Iván rövidesen a legnagyobb tekintély ű  rác vezér lett, akihez 
a török kitakarodása után olyan hatalmas f őúr is csatlakozott, mint Radics Bozsics. Lippa 
környékéről a bőséges rablás ígéretével is tömegesen maga köré gy űjtött fegyveres néppel a 
szultán távozása után azonnal megrohanta a végigpusztított, gazdátlan Délvidéket. 

A Mohácsi Veszedelmet követ ően a Délvidéken rövid ideig hatalmi űr keletkezett, mert 
a magyarság ázsiai hóhérai már elvonultak, az iszonyú csapástól lesújtott Magyarország pedig 
még nem tudott föleszmélni az általános ájultságából. A balkáni menekültek számára, akik 
már korábban is önkényeskedni próbáltak, ez a helyzet kit űnő  alkalomnak mutatkozott a 
politikai önállósulásra. A még mindig vérben fetreng ő  Délvidéken Fekete Iván vezetésével 
rác hatalomátvételre került sor már 1526 októberében. A törökök közel 400 ezer embert 
hurcoltak rabságba, és több százezret mészároltak le. Ez a népirtás az egész magyar nemzet-
nek jelentékeny érvágást jelentett, márpedig e szörny ű  veszteségek mintegy felét a Délvidék 
szenvedte el. Ha a Délvidék lakosságát Mohács el őtt félmillióra is tesszük, akkor is csak 
mintegy 200 ezer emberrel számolhatunk, akik vissza tudtak térni otthonuk maradványaiba. 
Ezek nagyobb része sem a magyarok, hanem a mozgékony rácok s az ellenállást nem tanúsító 
drávántúli békés szlavónok közül került ki. A Duna-mente Nándorfehérvártól Mohácsig, 
valamint a Tiszavidék, a délvidéki magyarság legs űrűbben lakott központi területei a legtel-
jesebb pusztulás képét mutatták; ahol az őshonos magyarságból csak jelentéktelen töredé-
kek, vagy éppen senki sem maradt életben... 

Fekete Ivánnak, a rácok újdonsült "császárának" kedve támadt az irgalmatlanul legyilkolt 
magyarság hullahegyein egy független görögkeleti fejedelemséget. alapítani 27 . Új államot, a 
balkáni menekültek új Rácországát a letepert Magyarország vérz ő  Délvidékén. A hazájukban 
hasonló sorsot átélő  szerencsétlen menekültek, a szent görögkeleti hit védelmének ürügye 
alatt az első  kínálkozó alkalommal föllázadtak Magyarország és a magyarság; a befogadó 
állam és a befogadó nemzet ellen. Megtehették, hiszen a Délvidék valóban tehetetlenül hevert 
a lábuk előtt. Fekete Iván rácai egyszer űen birtokba vették a magyarok csordákba ver ődő  
barmait, épen maradt házait s a földet, mely különösen a Duna-Tisza közén igen terjedelmes 
és dús mezőkkel kínálkozott hirtelen szerzett csordáik számára. De nem volt elég a gazdátlan 
vagyon, a korlátlan rablás lehetőségétől megrészegült rácok seregei dúlták és fosztogatták a 
néhol még lézengő  magyarságot. Az ellenállókat gyorsan kardélre hányták, ahol a törökök 
abbahagyták, ők ott folytatták! 28  Eddig hol a törökök, hol a magyarok szolgálatába kénysze-
rültek, most végre a maguk- sőt, a helyi maradék magyarság urai is lehettek...! 

Fekete Iván lázadó népe még 1526 kora őszén a hatalmába kaparintotta a Délvidék leg-
nagyobb részét; szinte az egész Temesközt Hunyadtól az Al-Dunáig s a Duna-Tisza közének 
déli harmadát, ahol még elbírtak a kevés túlél ő  őslakossággal. A Tiszán átkelve ide most 
telepedtek először rácok, 29  s főleg az egykoron rendkívül nagy számú magyar kis- és közne-
messég birtokainak kirablásával, és az esetleges visszatér ők előli aznonnali megszállásával 
igyekeztek bemutatkozni. Az erőszakkal szembeszegülők kegyetlen fölkoncolása jellemzte 
az egykor oly szánalmas menekültek e természetellenes "honfoglalását" szerte a Temesköz 
lankáin is. Lippától a Tiszáig haladtában Iván "csášzár" hada csak Csáki László Temesvá; 
környéki Csoma birtokánál találkozott komolyabb mérv ű  ellenállással, de november'wgén 
ezt is különösebb meger őltetés nélkül törte le. A meghódított területeken Fekete Iván min-
denhol megszálló csapatokat hagyott hátra, s a Tiszán átkelve észak felé próbálta szélesíteni 
frissen teremtett, de tiszavirág élet űnek bizonyuló birodalmát. Féktelen nagyravágyásának 
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köszönhetően Szeged körzetében 1526 decemberében föllángoltak a magyarok és a rácok 
közötti immár komolyabb harcok. 

A rác lázadás ekkor fajult el igazán durva hódítássá, de a helyi magyarság ellenállásán 
Csongrád megyében megtört a megszálló balkániak lendülete. Szeged városát, melyet az 
elsők között rohantak meg, sikerült azonban meghódítaniuk. Az amúgy is elpusztított Sze-
gedet a fegyveres martalócok irgalmatalanul feldúlták, majd Szabadka ellen fordultak. Szep-
temberben menekültek nagy tömege tartózkodott itt, Bodrog és Csongrád megye lakosságá-
nak jelentős része. Sikerült is megvédeniük magukat a törökök ellen, akik a folyók partjaitól 
nem szívesen távolódtak el. A város ura, Török Bálint, Nándorfehérvár egykori kapitánya 
azonban embereivel Szigetvárra húzódott a török el ől, kiknek elvonulása.után a város védel-
me is jórészt szétszéledt. З0  Így aztán Fekete Ivánnak sikerült Szabadkát is megszállnia, s őt 
ezt a várost szemelte ki rác birodalma székesf ővárosává is! A meger ősített .városban még 
uralkodói udvartartást is szervezett, számos janicsárnak nevezett test őrrel, udvari követekkel, 
valamint a helytartó és pénztáros Vrlics Zubatával. 

A király nélkül maradt Magyarországban időközben az élet első  jelei kezdtek mutatkozni. 
A kis- és középnemesség, valamint az egész magyar köznép 31  lelkesen pártolta Szapolyai 

János királlyá választását. Idegen királyokról, f őleg a trónkövetelő  Habsburgokról a magyar 
közvélemény hallani sem akart. Szapolyai vajda lévén az er ősebb fél, a rác vezérek is sorra 
az ő  pártjára álltak. 200 huszárával maga Bakics Pál biztosította Székesfehérvárott a Szapo. 
lyai Jánost november 10-én királlyá választó országgy űlés munkáját. Iván, a rác rablófejede-
lem, aki ekkor már a törökök s a környez ő  magyar vidékek sőt, kereskedők egész karaván-
jainak a kifosztásától s leöletését ől sem riadt vissza,32  hirtelen súlyos helyzetbe került. Be 
kellett látnia, hogy a rablófészekké tett Délvidéken is csak akkor uralkodhat a továbbiakban, 
ha legalább látszólag meghajol Magyarország királya el őtt. Ezért ellátogatott a Tokajon tar-
tózkodó János királyhoz, s valóban hódolatát tette(tte). Szapolyai szívesen fogadta, pénzzel, 
lovakkal és egyéb ajándékokkal halmozta el a már országosan rettegett haramiavezért, s 
kényszeredetten abba is belenyugodott, hogy a leigázott Délvidéket; Szegeddel, Szabadkával 
együtt Fekete Iván birtokának ismerje el. 

János király nem is tehetett mást, kész tények elé volt állítva. A rác kalandor tekintélye 
és hatalma immár a magyar királyéval vetekedett. A ravasz szélhámos az egész Balkán pró-
fétájává lett, hívei már csodatetteket is tulajdonítottak neki. Immár nem csupán a menekült 
rác zsoldosok, parasztok és pásztorok álltak a szolgálatába, de magából Rácorszá ból is 
tömérdek fegyveres sereglett hozzá. Még bolgárok és oláhok is voltak katonái között, 3  nem 
is csekély számban. A török-magyar határvidék széles térségéb ől áramlottak hozzá a bűnö-
zésre hajlamos zsákmányéhes tömegek, mert Fekete Iván mellett kevesen csalódtak a szá-
mításaikban. A hatalmas rác vezér katonáinak számát már kezdetben 10 ezer f őre becsülték, 
de Mária királyné 1527 áprilisában 15 ezer, május végén pedig 30 ezer főnyi hadseregről 
tud34. Márpedig ekkora sereggel sem János király, sem Habsburg Ferdinánd nem rendelke-
zett! Erejének tudatában Iván "császár" nem csak a magyarokkal, de a törökkel is bátran 
hadakozott. Csapatai kiverték a Tételnél s egyéb helyeken hátrahagyott gyönge török hely őr-
ségeket az erődökből; sőt, még 1526-ban betörtek a Szerémségbe is és elhódítottak néhány 
Tarcal-alji falvacskát tőlük, mint pl. Csőreget és Bánmonostort. Bács várának kapitányává 
Iván az ürögi származású Dolics Jovánt, seregeinek főparancsnokává pedig Cselnik Rado-
szlávot tette meg. 

Közben a magyarok és rácok közti véres villongások 35  is folyamatosak maradtak. Iván 
önkéntes hódolata sok visszatérni óhajtó magyart megtévesztett, de hamar be kellett látniuk, 
hogy a lázadó rácok valóságos államot alapítottak az államban, e szerencsétlen túlél ő  ma-
gyarság szülőföldjén. Iván "császár" odáig ment, hogy külön rác nemesi rendet alapított, 
amelynek adományokat és kiváltságokat osztogatott. Udvari el őkelőinek, élenjáró emberei-
nek és híveinek pedig kiosztotta a még él ő  és követelőző  magyarok birtokait is. Ezek fölhá-
borodva tapasztalhatták, hogy földjeik és lakásaik idegen menekültek által vannak lefoglalva, 
s hogy a rácok újdonsült országából úgy a nemesek, mint a nemtelenek egyszer űen kiutasít-
tatnak, ha a magyar király alattvalóiról van szó! A makacskodó magyarokat rövid úton fél-
reállították, lemészárolták vagy rabszolgának adták el őket a töröknél. A lázadók országában 
és seregeiben ugyanis szinte ismeretlen fogálom volt a fegyelem. Utalt is erre Iván "császár", 
(Char Iwan) amikor panaszra ment hozz á néhány magyar: "Nyomorult magyarok, nem is 
tudjátok, hogy mit kértek! Ezt a földet többé nem birtokolhatjátok; mert a martalócok egyet-
len éjszaka alatt összef űzhetnek és Nándorfehérvárra hurcolhatnak benneteket"! 36  Ha a "Fe-
kete Ember" valóban földöntúli lett volna, ennyi évszázad távlatából sem kellene meglep őd-
niük e Délvidéket érint ő  valóban látnoki beszéden. De nem volt az...! 

Szerénli György a következőkről ír még: "Ekkor megkereste a nemesség János királyt, 
panaszkodván: Felséges király, ez a Fekete Ember a népségével a föld alá taszigálja a ke-
resztény magyarságot, gonoszságokat m űvel, emberei csalnak és er őszakot követnek el. (...) 

~o. v.ö.: Dudás: ibidem 

з i. Ivić: Ist. Srba u Vojvodana; 
66. 

32. Ibidem 71., Ivič: Ist. Srba u 
Ugarskoj; 52. 

~~ . Dudás: i.m. 214: serege 
"főleg szerbek, oláhok, tótok 
(=szlavónok!) ésbolgárokból ál-
lott..." 

34.  Ivić : Ist. Srba u Vojvodini; 
70. 

~s. Dudás: i.m. 215: "Vereke-
dés, rablás és gyalkolás... volt na-
pirenden..." 

зб . v. 6. Sremac Djuradj: Pos- 
lапаса  0  propasti ugarskog kral- 
jevstva, Beograd, 1987., 96. 
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37 ' Ibidem, 85, 92-93. 

38. Dudás: i.m. 216: "...Szapo-
lyai ezt megtudván, azorщal ér-
tesíté a veszélyről Ivánt, aki Tö-
rököt készen várta..." 

Э9' Ivić: ibidem, 74. 

' Sremac: i.m. 95., Veress: 
inn. 31 »  Dudás: i.m. 217: "...hogy 
rajta csúfságot tegyen, még ő  
küldött Szapolyainak ezer ara-
nyat." 

Dudás: i.m. 216:"...a szer-
bek garázdaságai és a magyar 
népen elkövetett számtalan jog-
talanság és gyilkosság már t űr-
hetetlen volt..." 

v.ö. Veress: i.m. 30 -31. 

аз . Sremac: i.m. 99.  

Mióta Bács megyébe jött, Iván „császár" alattomban sok magyart ölt le! Miután fiaink és 
leányaink a török által már elhurcoltattak, most ezek a beste pogányok akarnak uralkodni 
rajtunk! Miért vagyunk mi felséged szolgái, ha nem azért, hogy kegyeskedjék minket ezen 
uralomtól megszabadítani?!i 37  János király érdekei tényleg ütköztek az oly sok szenvedést 
átélt s most földönfutóvá is tett délvidéki magyar őslakosság maradványainak elemi létérde-
keivel is, amely otthonáért és életéért továbbra is harcolni kényszerült. A tekintélyesebb 
nemesség, amely befolyással lehetett a királyi politika alakulására, valóban át is állt a Habs-
burgok pártjára, mert csak így lehetett értelme a Délvidék bitorlói elleni harcuknak. Amint 
ezt elsőként a legtekintélyesebb Török Bálint tette meg, úgy az els ő  komolyabb támadást is 
ő  intézte a fővárossá tett Szabadka, saját birtoka megszállói ellen, de csupán 67 huszárral 
indult csatába s János király is figyelmeztette Ivánt38; aki így januárban könnyűszérrel szét-
verte a kis csapatot. 

Ettől kezdve azonban a véres rác-magyar viszálykodás igazi háborúvá fajult s a rablófeje-
delem mind keményebb harcokba sodródott. Már Csáki László, János király híve is hadjára-
tot vezetett Csoma mez őváros és vár fölszabadítására, melyet a lázadók közvetlenül azután 
hódítottak meg, hogy Iván Tokajon színleg "h űséget" esküdött a királynak. Csanádnál azon-
ban Csáki serege is megveretett, melynek számát a források 300 huszárra teszik; az Ivánnál 
tartózkodó angol k rály követe azonban mégis 3 ezer (!) lemészárolt magyarról tud. 39  Ez a 
támadás szolgált ürügyül Fekete Ivánnak, hogy burkolt lázadását teljesen nyílttá tegye, s az 
idegen bécsi trónkövetelő  szövetségesévé váljon. 

Beriszló István, a cimzetes rác fejedelem ekkor már Habsburg-párti volt, s terjedelmes 
drávántúli birtokai mellé megkapta Ferdinándtól, a törökökt ől elfoglalt Valkóvárt, Erd ődöt 
és Boróvárát s őt, ígéretet kapott a még török kézen lev ő  Szávaszentdömötör s egyéb birtokok 
odaadományozására is. 1527 elején a diplomáciai csatározások igaziakká fajultak Bécs és 
Buda között s a lázadó rácság vezére elérkezettnek látta az id őt a nyílt föllépésre. Pálfordu-
lása béreként Ferdinánd elismerte őt még februárban a rácok fejedelmévé (deszpottá) s 
Brankovics és utódainak minden magyarországi birtokát neki adta. Az óriási gazdagságot 
összeharácsolt rablóvezér ezután a béküléssel kísérletez ő  magyar királyt, aki az ajándékban 
nem tudott versenyezni Ferdinánddal, rútul megszégyenítette az ezer arannyal s a vele kül-
dött dölyfös üzenettel: "ha királyi őfelségének nincs pénze, van nekem elég!" 4o  

Török Bálint már Szabadkán vette hírét, hogy Fekete Iván is Ferdinánd oldalára állott, 
mert amikor a lázadók Csákival hadakoztak a Temesközben, Török váratlanul rajtaütött s 
bevette Szabadkát. Az ott talált rácokat fölkoncoltatta, a visszatért magyarok pedig meger ő -
sítették a várost, Iván azonban nem támadt többé, s a szomszédos Szegeden, bizonyára a 
várpalotában ütötte föl a főhadiszállását. A nagy pálfordulást hallva, Török mégis azt üzente 
vissza, hogy "jól van, de Iván akkor is az én kezem által fog meghalni!", s titokban. Szeged 
megrohanására készül ődött. Ha Iván a Habsburgok pártjára, Török ismét János királyéra 
igyekezett állni. Most már János királynál is meghallgatásra talált a lázadó rácok t űrhetetlen 
garázdaságaira vonatkozó számtalan panasz. 41  Nehogy még azon kevés magyart is teljesen 
kardélre hányják, akiket a török életben hagyott, királyi sereg tört be a Temesközbe a Maros 
közlekedését elvágó lázadók leverésére. Perényi Péter serege azonban május elején Sz őlősnél 
megveretett, s őket üldözve a rác lázadók egészen Szászvárosig pusztították Erdélyt. 

Másfél hónapra rá még nagyobb sereg indult a Délvidék fölszabadítására, s a telhetetlen 
haramiavezér elkésve látta be, hogy elhamarkodottan üzent hadat Magyarország királyának. 
A Habsburgok tulajdonképpen rászedték, mert csak júliusban lépték át seregeik a magyar 
határokat s közel fél évig Fekete Iván maga állt ellen a fölháborodott magyarok támadásá-
nak. Ezt maga János király sem értette, s június 4-én újból békülni próbált. A földühödött 
rablófejedelem azonban a gazdag ajándékokkal érkez ő  magyar követek fejét vette volna, ha 
Ferdinánd teljhatalmú megbízottja, a szláv származású Hoberdanec János le nem beszéli őt 
erről. Sőt, azt is sikerült megígértetnie `Ivánnal, hogy fölhagy a védtelen magyar lakosság 
kínzásáva1,42  s a királlyal szövetséges törökök ellen fordul mihelyt a német hadak megindítják 
a támadásukat. Fekete Iván azonban ezt már nem érte meg, mert hiába küldtek Ausztriából 
hadieszközöket, b őrpáncélokat s egyéb fölszerelést, a második nagy ütközetben, az Arad-
Lippa közti szőgyfalvi mezőn június 21-én a lázadók megsemmisítő  vereséget szenvedtek. 

A hadjárat elindításakor Cibak Imre nagyváradi püspök a következ ő  szavakkal fordult 
katonáihoz:" A Magyar Királyságba, senki sem tudja honnan, betolakodott valami jött-ment; 
rengeteg nemes birtokát sajátította ezidáig ki, asszonyaikat és lányaikat pedig emberei meg-
erőszakolják és elhurcolják!" Hallván ezt a vitézei, egy emberként kiálltottak: "Inkább veled 
haljunk mindannyian, mint hogy ezt t űrjük!i43  Le is vágtak mintegy 8000 lázadót, hajszál 
híján a rablófejedelmet is. A sz őgyfalvi diadal Iván sebtében tákolt fejedelemségének teljes 
összeomlását okozta, mert minden valamirevaló hadereje odaveszett. Katonáit még Szeged-
ről is maradéktalanul kivonta, így most serege maradványaival a magyarságtói újból meg 
kellett hódítania azt. Iván fegyveresei csak véres közelharc árán tudtak betörni a szegedi 

28 ÚJ SYMPOSION 



Palánkba44, ahová vissza szerettek volna vonulni. Még tartott a kegyetlen vérengzés, amikor 
az igen gazdag főbíró ostromlott fallal kerített nagy k őházából golyó érte. Emberei azonnal 
visszavonultak, s a súlyosan sebesült vezért Tornyosra vitték. Megtudta ezt Török Bálint, 
háromszáz huszárával rátörte az ajtót, s a rettegett "Fekete Ember" fejét vette. Történt mind-
ez 1527 július 26-án. 

A délvidéki magyarság történelmi gyökerei 

Bármennyire igyekeztek ellenségei, gyökerestül soha sem irtották ki Délvidék földjér ől a 
magyarságot. Évezredes gyökerei ma is itt vannak körülöttünk még ha sokszor a följsmerhe-
tetlenségig is korhadtak már. Nekünk csak föl kell tárnunk, meg kell találnunk őket. Sajnos, 
gyökerein kívül nem sok egyéb élte túl a múltat. Hiszen a Mohácsi Veszedelem után tulaj-
donképpen soha sem tért többé vissza a magyarság e földre. Ahányan ma itt élnek, az szinte 
elhanyagolható; főleg ha a Tiszamentét és Szabadka környékét figyelmen kívül hagyjuk. A 
Moharéve-Coborszentmjhály vonalig ugyanis a hosszú török korban sem t űnt el soha teljesen 
a magyarság, innen ki sem lett igazán irtva. Mártonoson (ma: Martonos) pl. a török-korban 
nem "rác-katolikusok" éltek, ahogyan azt sokan föltételezték! Ma már az általuk a Magyar 
Udvari Kamarához írt nagyszámú levélb ől tudjuk, hogy Mártonoson mindvégig megmaradt 
a magyarság. Meg aztán ez a vidék eredetileg nem is a Délvidékhez, hanem egészen Becséig 
és Napfényig (ma: Žednik) Csongrád megyéhez és Magyarország belsejéhez tartozott! 

Az igazi, történelmi Délvidéken, a Temesközben, Bács-, Szerém- és a drávántúli megyék-
ben viszont valóban csak az ősi magyarság maradványainak a maradványai élték túl a törté-
nelmet egy-egy Szentlászlón, Harasztin vagy Kórógyon —egészen 1991-ig... A Kemál pasa-
zádé igazat szól 1526-ról: "A nyomorult magyarság szerencséjének er ős gyökerű  fáját e tar-
tományból is (ti. a Bácsságból) kitépte a fönséges pasa (Ibrahim nagyvezér) er ős karja..." 
Cserig (ma:Čurug) és a többi Tétel környéki ősi magyar település annyira elpusztult, hogy 
lakóiból még hírmondó is alig maradt! 1763 óta ez aSajkás-vidék, ahol a csak néhány évti-
zede45  visszatérő  magyarságot 1944/45-ben az utolsó szálig ismét lemészárolták, vagy elhaj-
tották. A Temesközbő11779-ig ha kellett, fegyverrel üldöztek ki mindenkit, ha kiderült róla, 
hogy magyar létére titokban ott telepedett meg 46  1867-ig, a magyar nemzeti szabadság ki-
vívásáig minden más nemzettel ellentétben csak a magyarságot nem telepítették-, ő  csupán 
települt, titokban szállíngózott vissza a Délvidékre. 1802-ig a Tiszamellék egykori hatá г6гla-
kossága elutasíthatta, s el is utasította a magyarok betelepülési kérelmét4 A Horvát-Szla-
vonországhoz csatolt Szerémségbe és Drávántúlra pedig csakis katolikus magyarok települ-
hettek vissza, akik gyorsan elvegyültek ahorvát-szlavón többség között. 

Nem véletlenül éppen a Délvidék t ősgyökeresen magyar megyéit irtották ki leginkább 
Nagy Szülejmán harcosai. A Duna-Tisza közén és a Tarcalban is a magyar lakosság határo-
zott ellenállást tanúsított a hódítókkal szemben. Márpedig a törökök a velük szembeszegü-
lőket mindenhol a legirgalmatlanabbul megsemmisítették, az önként meghódoló vidékeket 
pedig megkc  mélték. Bács-, Bodrog-, Torontál-, Keve-,  Times-,  és Szerém- meg Valkó me-
gyének ezért kellett elpusztulnia. A már évszázados háborúk során a délvidéki magyarságban 
rögzült a harc vállalása, s ezért meg is semmisült. De már a balkáni menekültek, s f őleg a 
szlavónok korántsem voltak ennyire harciasak a szultánnal szemben. Ennek köszönhet ően 
ott nem voltak harcok, s a túlnyomörészt szlavón lakosság meg is maradt az egész Dráva 
mentén, Pozsega megyében és a Száva mellett. 48  Újlak önként a törökökhöz állt, s megme-
nekült az egész környéke! 49  De már Valkóvár, Szentlőrinc vidéke egészen Eszékig szintén 
elpusztult, s éppen ez Valkó megye legmagyarabb része. A szlavóniai Drávántúl középs ő  
része később szintén keményen ellenállt, s a martalócok teljesen kiirtották lakosságát, majd 
maguk telepedtek oda50. Hasonlóan az észak horvátországi Knin környékén sem hódolt be 
egyetlen horvát falu sem, s helyükben ma mindenhol a martalócok utódai élnek 51 ... 

A Délvidéken is a törökökhöz jól idomuló rác martalócok vertek gyökeret mindenhol, 
ahol kipusztították az őslakosságot. A török hatóságok természetesen tudatosan el ősegítet-
ték betelepítésüket a Balkán rideg bérceir ől a Szerémségtől kezdve egészen Budáig. A rác 
térfoglalás így fajult véres lakosságcserére. El őször a Szerémségben jelentek meg olyan tájak, 
ahol a kipusztult magyarság emléke már csak a megmaradt régi helynevekben élt tovább. 
1506-ban Pázmánfalvát Pazmanovként, Váralját Podgradjaként, Pálfalvát pedig Pavlócként 
emlegették. De hamarosan a többi délvidéki megye is Szerém sorsára jutott, s ma már igen 
meglepíí lehet ha e vidék eredeti magyar helyneveivel szembesülünk. Mert kellemesen furcsa 
érzés annak a ténynek a tudatosodása, hogy Délvidék-szerte hevernek a magyar ősiség gyö-
kerei! A rác térhódítással a Délvidék helynévanyaga döbbenetes változásokon ment át, amit 
nem könnyű  első  hallásra megemészteni. A Szerémségben és a Drávántúlon viszont, ahol 
ma alig találunk magyarokat, éppen az a megdöbbent ő , hogy köszönve a törökök előtt is 

Veress: i.m. 31 

as. A sajkások határ őrezredét 
1873-bán oszlatták föl s a Titeli-
háromszöget ekkor csatolták 
vissza Magyarországhoz is. Csak 
ezt követően telepedhettek ide 
nemszerbek is. A magyarok, ru-
ténok és németek betelepedését 
a magukat őslakosnak képzelő  
szerbek ijesztő  ellenszenwel fo-
gadták. Ennek ellenére a nem-
szerb lakosság beköltözése még 
az elsđ  világháború után is jelen-
tős maradt. Pedig Csúrogon ek-
kor már erős csetnik szervezke-
dés folyt; még a vajdájuk, Kata 
Pećanac is meglátogatta a köz-
séget. A föntiekről lásd: Čцrčin 
I. Milorad: Putevima slobode u 
ravnici; Zabalj, 1974. című  
könyv bevezető  részeit. 

46' Domanovszky Sándor: 
Magyar művelődéstörténet IV. 
125.: "A temesi területre, amely-
ről a magyarság karddal a kezé-
ben pusztult ki, a felszabadulás 
után évtizedeken át csak lopva 
léphetett be a megyar települ ő  s 
megtörtént az is, hogy fegyverrel 
űzték el a Maros felől átköltözni 
óhajtó magyar parasztokat, mi-
közben oláhnak és minden más, 
hazulról elvágyott népnek sza-
bad bemenetele volt oda." 

"' A tiszai határvidék fölosz-
latását követđen ez helyett az it-
teni szerbség számára létrehoz-
ták a Tiszai Koronakerületet 
1755-ben. Lakossága így ezután 
is szinte mindenre kiterjed đ  ki-
váltságokkal bírt. Közülük az 
egyik leghírhedtebb, hogy meg-
válogatták, kik telepedhetnek le 
közöttük. Kiváltságlevelük e 
harmadik pontja körül súlyos el-
lentétek törtek fölszínre. Csak 
fél évszázados huza-vona után 
sikerült eltöröltetni a gyűlölt 3. 
pontot, 1802-ben. A letelepedni 
óhajtó földnélküli magyarság 
megaláztatásainak azonban ez-
zel nem szakadt vége. 

48. V.ö. Rad Jugoslovenske 
Akademije, knjiga: 222, Za greb 
1920., Pavičič  Stjepan: O govoru 
u Slavoniji do turskih ratova i 
velikih seoba u 16. i 17. stolje ću; 
215. 

agy. Ibidem 207. 
so . Ibidem 217. 

si. Ibidem 226. 
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folyamatos szláv-magyar együttélésnek, a helynevek nem torzultak fölismerhetetlenné; s őt, 
ma is magyarosak! 

A végvidéki ószláv lakosság már évszázadokkal a törökkori menekültek el őtt Erdutnak 
nevezte Erd ődöt, Bobotának Bodófalvát,Brsadinnak Borsodot, Markušicának Markost, Pet-
rovcinak Péterkefalvát, Čakovcinak Csákot, Iloknak Újlakot, Erdeviknek Erd ővéget, Sur-
duknak Szurdukot, Lovasnak Lovászt, Sarvašnak Szarvast, stb. Hogy e helynevek magyar 
jelentését értették is, azt tükörfordításaik bizonyítják:Bijelo Brdo (Fejérhegy), Nimci (Néme-
ti), Opatovac (Apátfalva), Bukovac (Bükkös), Slakovci (Édesfalva), Orolik (Kesely űfalva), 
Jarak (Arki)stb. Egész sor olyan helynév akad, amelyr ől teljesen nyilvánvaló, hogy magyar 
eredetű; de már nem egykönnyen ismerhet ő  föl az eredeti magyar alakja: Gaboš, Rivica, 
Surčin (Szőcs?), Becmen (Becsene/beseny ő?), Ugrinovci, Belegis, Dec (DŐCS/DéсSе= Gye-
ücsa/Géza?), Ogar, Sibac, Sašinci, Čikas-patak (Csikós/Csikászó?), L ćcarak, Divoš, Baćinci, 
Ilinci (Ellyésfalva), Šot, Viži ć, Beška, stb! 

Ha időrendi sorrendben haladunk, legel őször a honfoglaláskori és a törzsi id őkből szár-
mazó helységnevekre vessünk egy pillantást; most már az egész Délvidékr ől: Búlkeszi (Keszi 
törzsnév, szerbül, Buljkes, ma: Ba čki Maglić), Kér (magyar törzsnév, szerbül Stari Ker, ma: 
Zmajevo), Nyék (magyar törzsnév, ma:Deronje), Kölpi (beseny ő  nemzetségnév, ma: Kulpin), 
Becse (a besenyő  névből), Cserig (ótörök: "sereg"), Csenej, Kabol (ótörök szó, párja az afgán 
főváros, ma: Kovilj), Böki (ótörök szóból, szerbül: Bukin, ma: Mladenovo), Bács (ómagyar 
személynévből), Bingola (ótörök szóból), Besenyő  (ma: Bešenovo), Keve (kuntör ők szóból, 
ma: Kovin), Pancsal (ótörök, ma: Pan čevo), Ilon (ótörök = illanó, ma: Ilandza), Kumánd 
(kun népnév, ma:Kumane), Csanád (Szent István hadvezére, ma: Cenadul Mare), Turol 
(turulmadár, ma:Turija), Baja (ótörök baján-gazdag), Nagybajcs (ótörök, ma: Bajsa), stb. E 
10/13. századi helynevek nagyobb része, amint ez kiás t űnik, Ajtony törökös népének, az ún. 
fekete-magyaroknak az emlékét őrzik; valamint a magyarokhoz kés őbb csatlak; zó kuntör ők 
elemek nyomait. 

A 11/14. századból az új európai vallás, a kereszténység er őszakolása jellemzi a helyneve-
ket. Ez hasonlit századunk kommunista "hittérítéseinek" a módszerére, amikoris olyan hely-
ségnevek születtek, mint Titográd, Zrenjanin, Kljalji ćevo, Sztálinváros, stb. Azzal, hogy a 
keresztény hit a sok évszázad alatt rögzült is a népben: Szentmihály (kés őbb földesuráról: 
Coborszentmihály, ma: Sombor), Szentkerény (ma: Kljalji ćevo), Szenttamás (ma: Srbobran), 
Boldogasszonyfalva (ma: Gospodinci), Szávaszentdömötör, Szenternye (tkp: Szent Ern ő , ma: 
Mačvanska Mitrovica), Nagyszentmiklós (ma: Sanmikolaul Mare), Régszentmárton (ma: 
Ridjica), Kerekegyház (ma: Višnjesvac a Csikér partján), Fejéregyház (ma: Bela Crkva), 
Vörösegyház (ma: Crvena Crkva), stb. Ez utóbbiak esetében egyháznak a templomot nevez-
ték, ami a falu legjelent ősebb épületét képezte, a csatolt szín pedig a falának színét jelölte. 
Nem kell azt gondolni, hogy a nemiség akkor is tiltott tárgykör volt a kereszténységben! 
Ellenkezőleg, a dombói templomköveken ma is furcsa ábrák virítanak, a Száva torkolatánál 
pedig napjainkig Fenék (Fenek!) a neve egy ősi kolostornak. E jelképekkel ugyanis a gonoszt 
igyekeztek elijeszteni... 

A 15. századtól a délvidéki magyarság folyamatosan vérezve, ősi telepeiről fokoztosan 
északra szorult, a nyomában pedig a szerbül beszél ő  rácság mindenhol néprajzilag a sajátjává 
tette a hajdan színmagyar tájakat. Az apró virágzó magyar falvak helyébe földbevájt kuny-
hókból álló rác telepek kerültek, melyek lakói már nem értették az el őttük ott élđk furcsa 
nyelvét. Az бslakók és jövevények közti óriási szakadék nyilvánul meg az ezid őtől elszerbe-
sedő  helynevekben: Kisácsból Kisa č  lett (akkor még létezett Nagyács is! ), Szentpálból Stapar, 
Bottyánból Bezdan (az átalsó Kisk őszeg is Bottyán miatt lett Batina!), Bajnokból Bajmok, 
Hegyesből Idjos, Moharévéből, Péterrévéből és Szintarévébđl Mo(h)ol, Pecelo (Petr. Selo), 
és Senta, Csontafejérb ől (=csontfehér) Čantavir, Szabadkából előbb Subotka, majd Subotica 
lett, Nagyolasziból Nadjeloš, majd Mandjeloš, Kökéndb ől Kikinda, Ecsehidából E čka, Hó-
degyházából Hodić  (ma: Jazovo), Oroszlánosból Oroslamoš (ma: Banatsko Arandjelovo), 
Széphelyből Zebelj, Cserépaljából Crepaja, Szécsényb ől Sečanj, Bácsérb ől Pačir, (Bácsér 
folyóból pedig Krivaja), Orbászpalotaiból Vrbas, Bogyiszlóból Budisava stb. 

Az eltorzított helynevek két gyakori ismertet őjegye az -ić  és az -in végz ődés: Palić  (Pá-
legyháza), Morović  (Marót), Bikić  (Bükedegyháza, ma: Bácsbokod), Temerin (Temeri), So-
tin (Szata), Kovin (Keve), Apatin (Apáti), Bukin (Böki), Kulpin (Kölpi), Segedin (Szeged) 
Nestin (Nyest), Petrovaradin (Pétervárad), Beo čin (Belcsény),Djurdjin (Györgyi), Kuvezdin 
(Kövesd), Mokrin (Homokrév) stb. Más helynevek látszólag nem torzultak nagyon: Üreg 
(Járek), Lak (Lok), Futak (Flitog), Szilbács (Silbaš), Szond (Sonta), Palona (Plav ~ia), Gyála 
(Gal, majd Glozan), Itteb ő  (Itebej), Tétel (Titel), Versec (Vršac) stb. Néhány ellenben gyö-
keresen új nevet kapott: Tárnok ma Begejci, Árpatarló pedig Ruma, Teleháza Sivac, Pest 
Bačka Palanka, Kereki Nova Gajdobra, (régebben: Kereki ć !) stb. 
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A német császárok alatt visszavánszorgó gyér magyarság is sok esetben tévesen magyaro-
sított vissza: Fehéregyház és Vörösegyház helyett így keletkezett a Fehértemplom és Vörös-
templom név; Fekete- és Sz őgegyháza helyett a középkori latinul jegyzett nevek (Fekethe-
egyhaz, Zeghegyhaz) téves olvasatából Feketehegy és Szeghegy; Kéménd helyett az oszmán 
Odzak név alapján (szláv neve Kemendin volt!) a Hódság; Napfényb ől Nagyfény (ma:Žed-
nik). Rendkívüli az ún. Kulapusztán 1882-ben telepített Gyulafalva (ma: Tele čka) esete. 
Állítólag Szapári Gyula, a telepesek miniszter-védnökének a tiszteletére nevezték el, de Mo-
hács előtt nagyjából pontosan ugyanezen a helyen létezett egy Gyula nev ű  helység is. Elpusz-
tulta után határát az idegenek Kulapusztára torzítva ismerhették, s talán nem kizárt, hogy a 
homályos népsejtés alapján döntöttek ismét a Gyula név mellett. A Szapárira való hivatkozás 
ez esetben hamis látszat, annál is inkább, mert a távoli Kula helységnek semmi köze sem 
lehetett az újratelepített Gyulafalva határához...! 

A föntiek rendkívül dús gyökérzetr ől tanúskodnak ahhoz képest, hogy a Délvidék ma csak 
szórványmagyarsággal bír. Szerencsére most is felkarolja Szabadka és a Tiszamente, amely 
hajdan is a balkáni hódítókkal szembeni ellenállás fészke volt. Termékeny föld ez. A Délvi-
dék, a Mohácsi Veszedelem óta ezért lehetett mindazok éléstára, akik megkaparintották. 
Úgy a törökök, a németek mint a szerbek tökéletesen a tudatában is voltak értékének. A 
szerbek magyarországi lázadásai legalábbis mintha ezt is sejtetnék. Fekete Iván lázadása 
közülük csak az első  volt. Mert mindig újból sikerült. A magyarok ellen fogtak fegyvert, ha 
ezek a szabadságért fölkeltek. Így volt ez a Rákóczi- és aKossuth-szabadságharcban egy-
aránt! S minő  véletlen? Mindannyiszor Ausztriát és a Habsburgokat szolgálták! Már Iván 
összes hadvezére letette Ferdinándnak a h űségesküt s személyes megbízottját, Hoberdanecot 
tették meg kapitányukká! Történelmi el őzetese volt ez csupán Bécs császárai és a Délvidék 
új urai közti sok évszázados érdekösszefűződésnek. Iván meghalt, de hívei sohasem hódoltak 
meg Magyarország előtt; hol török, hol német zsoldban, de mindig a magyarság ellen tettek. 
Egészen Trianonig, a "Fekete Ember" lázadását sohasem verték le a valóságban. Bizonyságul 
íme álljanak itt eme fenkölt sorok, Szabadka legújabb büszkeségének kemény kövér ől, azon 
hihetetlenül nagy nemzeti egyenjogúság jegyeként, amely hova-tovább valóban pártját fogja 
ritkítani szerte e világon: 

CAR 
JO VAN NENAD 

Jovan Nenad 
mučki ubijen 26/VII. 1527. god. 
spomenik podignut 1927. god. 
oskrnavljen i srušen 1941. god. 
restauriran i vraćen 1991. god. 

Irodalom: 

Szerémi György: Magyarország romlásáról 
Verancsics Antal összes m űvei 
Dselalzade Musztafa: Az országok osztályai és az utak fölsorolása 
Szentklárai Jenő : Levelek Csernoevics Nenád (Iván Czár) a "Fekete Ember" történetéhez; 

Történelmi tár 1885., 504-518. és 724-733. 
Dudás Gyula: Bács-Bodrogh vármegye egyetemes monográfiája 
Ivić  Miksa: Spomenica na cara Jovana Nenada Suboti čkog 1527-1927 
Czímer Károly: Cserni Iván cár Szegeden. Hadtörténeti Közlemények 1892 
Dušanka Dinić-Knežević: Prilog proučavanju pokreta Jovana Nenada 
Gyetvai Péter: Egyházi szervezés 
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Örkény István 

"Rózsakiállítás" 

Az író vallomása: 

Ma már mindannyian 
tudjuk - ha magunk ámí-
tására le nem tagadjuk -, 
hogy életünk szakadat-
lan szerepjátszás. Tudni 
véltük azt is, hogy min-
den pózt, álruhát és jel-
mezt levetünk azon a 
küszöbön, amely a létből 
a nemlétbe vezet át. Ke-
gyelettel idéztük az eltá-
vozottak "utolsó szava-
it", hisz akkor már nem 
lehet, mert nem is érde-
mes hazudni. A halál kö-
zelsége - ezt hisszük és 
valljuk évezredek óta -
kiszólít ugyan a létezés-
ből, de megtisztít a hiú-
ságtól, önzéstől, nagyra-
vágyástól, képmutatás-
tól, és fölment minden 
manipuláció alól. 

Mindez igaz volt má-
ig, de ma már nem egé-
szen az. Végső  magá-
nyunk perceit is kisajá-
títhatja a tecnika; utolsó 
sóhajtásunk megörökít-
hető, sokszorosítható, 
többféle hullámhosszon 
és akárhány csatornán 
sugározható, milliók ké-
pernyőjére rávetíthető . 
Szereppé válhat egyet-
len őszinte gesztusunk: 
az agóniánk. 

Ezt a szerepet, három 
ember búcsúfelléptét 
próbáltam megírni. Egy-
szerű, ismerős alakokét, 
amilyenek százával jár-
kálnak körülöttünk. 
Nem történik velük se 
más, mint mindannyi-
unkkal, ha majd üt az 
óránk, de ami történik, 
ővelük másképpen tör-
ténik; erről a másról szól 
e kisregény. 

Papp p Tibor 

MONODRAMAK 

lluzórikus az adott szituációban személyi szabadságjogokra hivatkozni, de a kollektív egyéni egyensúly-
pác ily méretű  kibillenése mellett ez megkerülhetetlennek látszik. A végs ő  kérdéssel úgyis mindenkinek 
egyéni minőségében - bármekkora mértékben torzítsa is el azt a közösségen belüli, adott pillanatban 
elfoglalt helyzete - kell szembenéznie. 
A lét alapvető  kérdéseire adható válaszok milyenségét kétségtelenül befolyásolja a korszellem. Az adott 

szituációra adható összes feleletek közül való választásnál minden bizonnyal az egyén öndefiniálásával meg-
felelni látszó erkölcsi norma játsza a meghatározó szerepet, azonban ez -jelenünkhöz hasonló, kiélezett 
szituációban, hol a camus-i alapkérdés a válaszadás szempontjából immár elkerülhetetlenül végs ő  kérdéssé 
alakul, melynek meghozatalánál az egyén szabadságai enyhe kifejezéssel korlátozottak - többszörösen is 
szükségszerűvé teszi az egyes adott válaszok megítélésénél a probléma esetenkénti újragondolását. Különö-
sen érvényes ez a történelminek nevezett korok hasonló (kényszer)helyzeteiben leledz ő, de a valóságukhoz 
járuló dicső  szerepet vállalni nem tudó, illetve (a személyiség jogán) nem akaró egyének esetében. 

Mert végső  válaszok adására alkahnas szituáció számukra - statisztikailag impozánsan kimutathatólag - az 
átlagosnál jóval nagyobb arányban fordul el ő. S válaszaik is a kelleténél nagyobb hangsúllyal ítéltetnek meg. 

Egy közösség leépülését, leépítését szellemi állapotának tükrözésére hivatott lapjai fokozott mértékben 
élik meg. Különösen így van, ha ez a folyamat egy -számarányából fakadóan - belterjes (mikro') közösség 
berkeiben játszódik le. - 

Az Úi Symposion, mint folyóirat életében mutatkozott, mutatkozik meg talán leginkább nyomonkövethe-
tően ez a jelenség. Ebb ől adódóan az általa képviselt Symposion-szellemiség sem maradhatott mentes az itt 
felvetődő  problémáktól. 

A válság, mint olyan az utóbbi esztend ő  (1991 júniusa-1992 májusa) eseményeiben tételesen is kimutat-
ható. Bár - személyes meggyőződésem szerint -jóval előbb "kezddődött". A'.82-ben bekövetkezett társadalmi 
leárnyékolás után keletkezett szituáció útkeresése kitért az el őző  korszak alapproblémáinak megválaszo-
lása elő l. A'89-es kompromisszum konszenzusa pedig már egy társadalmilag egésžen új szituációban találta 
magát. Ez pedig - az érintetteknél megnyilvánuló mindennemű  tolerancia és jószándék mellett is - lényege-
sen megnyirbálta a szellemiség folytonosságának megtartásához nélkülözhetetlen feltételek megvalósítható-
ságát. Egy önmaga belső  törvényeit kidolgozó, illetve elfogadó, de lényegét tekintve minden szempontból 
peremre szorult közeg, mintegy nagyobb, de mindinkább a bomlás jeleit tükröz ő, egyre jelentősebb mérték-
ben önmagába gubódzó társadalmi formáció része, immár nem volt, nem képes ellátni azt a szerepet, 
amivel - az időközben nyitódó tendenciát vevő  - oppozíciója az addig szabadabb, nyitottabb voltából kifo-
lyólag ruházta fel. 

A folyóirat agóniája -err ől a pontról, ezen formában - vissza immár nem fordítható. A szellemiség, a 
megfelelő  koггekciók elvégzése után, melynek nyomán annak folytonossága el még nem vitattatik - hitem 
szerint -, fenntartható. 

A fentiek tükrében a lap '92-es évfolyama - akarva-akaratlanul - egy tematika köré csoportosul. Ez pedig 
- most talán már mindenki előtt kirajzolódtak azon körvonalak, melyek lehet ővé teszik ennek nyilvános, 
fenhangon való kimondását - az elmúlás. 

Mikor elvállaltam a lap szerkesztését, már kialakultak bennem a fentiekben leírottak alapmozzanatai. 
Feladatomul egy, a lehetőségekhez mérten működőképes szerkesztőség kialakítását jelöltem meg, s tevé-
kenységemmel igyekeztem, igyekszem egy, a kor követelményeihez jobban igazodni tudó, m űködési forma 
feltételeit előteremteni a szellemség folytonosságának fentartásához. 

Művészileg, s elméletileg is, azonban elejét ől fogva leginkább az elmúlás palástolhatatlan jelenvalósága 
érdekelt. Már a kezdeti lépéseknél felötlött bennem a párhuzam Örkény István 'Rózsakiállítás' c. kisregé-
nyével kapcsolatban. Terveztem is egy Rózskiállítás fed őnevet viselendő  elmúlással, elmúlásunkkal foglal-
kozó tematikus blokk megjelentetését. 

Csakhogy ez a jelenség egy tematikus blokk/szám terjedelménél lényegesen nagyobb, átfogóbb felületet 
kíván magának... 

Ha az egyén agóniája másfél évtizeddel ezel őtt a technika iránti döbbenetes kiszolgáltatottságában ragadta 
meg az alkotót, az intelektust, akkor ez ma, a kollektív megsemmisülések, megsemmisítések korában egy, a 
végletekig manipulálható, médea tükrében hatványozottan kell, hogy érvényesüljön. 

Szerepjátszásaink a végs ő  alakításra készül ődve különös módozatokat vesznek. Az őszinteség, a sponta-
nitás kategóriája velük kapcsolatban szinte teljes bizonyossággal iktatható ki szótárunkból. A kollektív sze-
repvállalások kényszerében a legtisztább szándék sem képes szennyezetlen lélekkel a végs ő  válaszadásra. 
Kiosztattak a szerepek, s eljátszásuknál csak igen kevés alkotói szabadságra támaszkodhatunk. 

Az etikai funkció elhatalmasodott - a vele lényegében rokon - poétikai felett. A szerep visszautasítására, 
megtagadására aligha adódik lehet őség. Monodrámák láncolatát őrli fel a történelem semmire,tekintettel 
nem lévő  cirkusza. Tudatosan vagy tudattalanul mindenki készül eleget tenni - a lét minden percére adott 
egyéb feleletek folyamatában - a végs ő  válaszadás ki nem küszöbölhető  kötelezettségének. 

A tudatosság tükrében tetszelg ő  válaszok méltósága s a személyiség varázslatos bizonytalansága felett 
ítélve nem lenne szabad megfeledkezni a Nietzsche által nyomatékosított alapigazságról, miszerint: sírok 
nélkül nincs feltámadás. 
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