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FEHÉR FERENC 

NÉMETH ISTVÁN 

Ötvenedik szér űre kiállt 
jobbágyfiú a parasztkirályt — 
még majd így kezdeném... De hitvány 
szó-sziporka ne sértsen, Németh István. 

Itt mindenki más csak ír, 
s te magadat szaggatod; 
hazatérő  hajnalokkal halsz meg, 
ahogy a csillagok... 

Fura köszöntő? Az még furább, 
ami az írásaidon jajdul át: 
szólatolgatással meg nem gyalázott 
szeplőtlen híradások; 
mint magból sugárveszély — 
izzik bel őlük az elmondhatatlan is, 
az a másik, 
amit cipelünk roskadásig. 

Meg az a heti fehér abroszod, 
az a falujáró, titkos, ritka térkép, 
melyen minden kiskaput 
elősejdít a szíved szabta léptélc! 

Csak te tudod igazán: itt mi hol van — 
tanyák romja alatt, felhőgomolyban. 
Meg azt is, hogy az itt kevés: 
a szépelgő  semmittevés — 
az a kiskapus hűség ... Az, hogy hallgasd, 
hogy ríl a kallantyújáról lelógó 
árva madzag... 

Mindenki más csak irkál — 
búzavetésben is magért kapirgál; 
Neked ott van a tenyeredben. 
Mesélj nekünk róla, egyre szebben. 
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OROM 

Nem csúcs, 
se szirt, 
se mart, 
csak rév, 
csak part 
és vég: 
Orompart, 
Oromrév, 
Oromhegyes, 
Orom; 
akárcsak 
egykoron, 
most és 
mindenkoron; 
elszállt verseim 
s ihatlan borom, 
alkony asztalán 
a mondatlan 
fájdalom; 
Tiszát vallató 
ifjúkorom; 
s már mindegy, 
mi van soron — 
megmaradsz nekem, 
aranyló Orom; 
puszta, 
szállás, 
part, 
vég, 
csücsök — 
aki itt hagyott, 
meghalna válladon; 
veled az életem 
rakosgatom, 
bújtató 
Nagy úti 
sző lősorom, 
most és mindenkoron... 
Orompart, 
Oromvég, 
Orompuszta, 
Orom: 
szülőhazámat 
mormolom! 
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I KOLOZSI TIBOR  

A BOROSTYÁNOS HÁZ 
REGÉNYRÉSZLET 

Pontosan ráismert mindenre. Ma is megfacsargatta az az érzés, ami 
majd harminc esztendeje is minden alkalommal az elevenjébe vá-
gott, valahányszor átlépte ezt a küszöböt, és az árnyas sz őlőlugason át 
megindult a borostyánba burkolódzott, komor árnyakat dajkáló épület 
felé, melynek falai környékér ől bizonyos idegenkedő  érzéssel röppentek 
el még a véletlenül arra vet ődő  verebek is, mintha valami halottakat 
őrző , barátságtalan kalitka acsarkodna rájuk. „Most mindjárt kilép 
Veronka".— gondolta. — Kilép az ajtó lebben ő , nehéz függönye mögül, 
félrecsúszott -fityulája alól elővillog szemet sebz ően vörös haja, meg-
lódítja a lavórt, és nyakába zúdítja a szappanos vizet, mint annak ide-
jén, amikor azzal a reménnyel jött ide, hogy fedezéket találhat a röp-
ködő  puskagolyók elől, hogy a nehéz függönyök és a borostyános falak 
mögött elfeledheti az idegen halottak rámered ő  arcát. Valami csodára 
várt tán, de Veronka nem jött, csöndes maradt a borostyán, és csön-
des maradt a függöny is. Mint ahogy tulajdonképpen nem jött ki azon 
a régi, ősz eleji estén sem, csupán egy bádogedény szólt ki helyette 
elutasítón: „Mit keresel itt? Ebb ől a házból örökre szám űztük a meg-
értést és a szánalmat!" 

Bizonyára valahogy úgy történt, hogy nem csupán a ház hallga-
tag falai közül, de lakoinak jéggé dermedt szívéb ől is valóban örökre 
távozott minden emberi érzés. A lavórból kizúduló víz legalábbis ezt 
mutatta. Úgy űzték el, mint valami gyilkost. Pedig hát nem gyilkolt ő  
soha, csak éppen megnyugodott abban, hogy mások gyilkoljanak. Nem 
húzta meg, a puskán a ravaszt, de nem is tiltakozott ellene, ha mások 
meghúzták. S a meglódított lavórból a szemébe fröccsen ő  víz is olyan 
volt, mint valami véletlenül ellágyult puskagolyó, amely ugyan nem öl, 
nem is sebez láthatóan, csak éppen eltompítja az agyat, az érzéseket. 
Nem ölte meg őt, csak éppen elűzte messze tájakra, hogy még a kör-
nyezet se emlékeztesse egykori kudarcára. 

Veronka férjhez ment! — hozta egyszer a hírt egy ismeretlen isme-
rős. — Egy nehézkes, trabális hentesmester a férje, és már gyereket is 
szült neki: egy kislányt. 

Valamikor egy osztályba jártak az iskolában. Összeszoktak. Vásár-
kor egy nagy hattyút nyert neki a ravasz árusnál, nagy, giccses hattyút, 
hosszú fehér_ nyakkal, barátságos piros cs őrrel. Mit számított az, hogy 
hazug gipsz volt az egész!? Mit számít az, hogy mikor ügyetlenül elej-
tették a sarkon, ezer értéktelen darabra tört szét!? Hattyú volt a gon-
dolataikban továbbra is. Ilyen gipszhattyúnak érezte ő  is magát, amikor 
itt a borostyános ház bejáratánál kilépett a függöny mögül a lavór, és 
arcába löttyintette mocskos tartalmát. • 
• . • Akkor még szóltak a fegyverek. Akkor éjszakánként még partizá-
nok ólálkodtak az utcákon, leütötték a rend őrét, és elvitték a fegyverét. 
Gyönge kis legényke volt ő . Szájában élvezhetetlen masszává nyúlósodott 
a visszafojtott: tiltakozó szó, nem volt semmiféle íze, ami vonzóvá tehette 
volna, talán nem is csoda, hogy Veronka egyszer űen kiköpte, amikor 
szerette volna belecsókolni makacsul összezárt ajkai közé. 

Veronkának egy magyar őrmester udvarolt akkorjában. Hatalmas 
revolver • imbolygott a hátsó részén, és azzal dicsekedett, hogy tíz cset-
niket. is a pokolba küldött vele, amikor az ablakok mögül és a házte-
tőkről ellene acsarkodtak. Az őrmesternek szép vaskos bajusza volt, 
afféle igazi magyar bajusz, és ezzel a szép bajuszával olyan elegánsan 
tudta rágni a szájába rakott kolbászdarabkákat, hogy öröm volt nézni, 
akár egy cirkuszi bohóc mutatványát. Az őrmesternek aztán . — úgy mond-
ják torkán akadt a falat, vagy tán a korty ital, amikor az állomáson 
a: partizánok rálőttek az átrobogó német páncélvonatra. Ott maradt ő  
is csöndesen. a sínek-mellett,. azzal a bután hivalkodó revolverrel az olda- 
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tán, és alamuszi, huncut mosollyal a bajusza alatt, mintha csak azt 
mondaná: azért persze nem ez a végs ő  szó! 

De hát ez már később volt. ő , Barnabás Endre, az egykori had-
apród őrmester, akkor már rég elrejtette egyenruháját egy elárvult szal-
makazal tövében, és nekivágott a világnak elárvultan, örökké a szemé-
be Loccsanó szappanos víz furcsa, kesernyés ízét érezvén az ínye alatt. 
Barnabás Endre nem volt többé. Barnabás Endrét egyszer űen elnyelte 
a világtörténelem, összecsaptak feje felett a háború elnyugvó hullámai, 
és megpihent valahol a mélyben, ahol senki sem látta, ahol senki sem 
ismerte. Csak most, ahogy újra itt áll az ismer ős épület előtt, amely 
mintha negatívja volna régi énjének, most emlékezik az örökké id őszerű  
védekezésre: én kérem nem tudok ölni! Nem tudok ölni sem puskával, 
sem revolverrel, sem egy lavór szappanos vízzel. Veronka, kérlek, gyere 
ki hát, ne is kérj bocsánatot, megbocsátom kéretlenül is a szappanos 
vizet, de még a hentesmesternek szült rakoncátlan leánykát is, csak 
támaszd fel újra, legalábbis egy nagyon-nagyon röpke pillanatra a régi 
időt, mikor édesanyád mákos kalácsot csomagolt be uzsonnára az isko-
latáskába, és amikor Mózes tanár úr olyan nagy hévvel magyarázta a 
szertárban Arkhimédész törvényét, hogy óra után szinte meg lehetett 
válna fürödni a kiömlött vízben. Tudom, Veronka, hogy te sem tudtál 
ölni, még a pisztoly is kiesett volna a kezedb ől, de ugyanakkor talán 
szenvedélyesen kívántad, hogy mások öljenek helyetted. Mint mikor csir-
két vágtatok a vasárnapi ebédhez. Te magad még a csirke nyakát' sem 
tudtad egy nyugodt mozdulattal elnyisszantani, áthívtátok hát a szom-
szédasszonyt, az öreg Barcai nénit, hogy végezze el helyetted a munka 
undorító részét. 

Persze nemcsak vasárnap volt csirkevágás. Akkorjában meglehet ő-
sen gyakran ismétlődött meg az ilyesféle foglalatosság abban a házban. 
Szombat esténként valóságos dáridók voltak, melyeken részt vett a hely-
őrség néhány hadnagyocskája és f őhadnagyocskája. Az őrmester, akinek 
életét később egy nem is neki szánt golyó oltotta ki, persze nem lehetett 
ott a tiszt urak között. „Alantas egyén — így nyilatkozott róla Szentimrei 
százados. — Csodálom is, hogy engedik meg, hogy Veronka lányukhoz 
közelítsen." Veronka pedig csak irult-pirult a társaság el őtt, de egy 
óvatlan pillanatban kiszökött a kapun, mert a sarki.bolt el őtt kackiá-
san ott sétált már az őrmester. 

Odabent pedig folyt a bor, mintha mi sem történt volna. Hiszen 
tulajdonképpen maga Veronka is csak másodrangú szerepet játszott 
ezeken az összejöveteleken. Az öreg Pongrácz özvegyember létére másod-
szor is megnősült, nem sokkal azután, hogy a honvédseregek az Erdélyi 
és a Délvidéki induló hangjára bemasíroztak Bácska szürke városaiba 
és még szürkébb falvaiba. Új asszonya, Aranka, maga is az anyaország-
bál jött, és magával hozta nagy életvágyát és habzsoló kedvét. Harmin-
cas éveit taposta, alig tíz évvel volt id ősebb mostohalányánál, de mint-
ha ez az idő  is összemorzsolódott volna, amint összemérték bájaikat és 
vonzó tulajdonságaikat. 

Az öreg Pongrácz András úgy belesüppedt a maga szerkeszt őségi, 
mély karosszékébe, hogy szinte ki sem látszott bel őle. . Hogy is jutott 
volna eszébe megkövetelni, hogy új asszonykája is belesüppedjen .ebbe 
az unalomba?! Örült, ha körülötte röpdös, mint valami tarka pillangó, 
amely a mező  minden vendégének jogos tulajdona, és nyugodtan röpköd- 
het virágról virágra. Pongrácz András csak azt kívánta, hogy mézet 
gyűjtsön neki a virágokról, és ezért hajlandó volt még arra is, hogy 
a sarokban bóbiskolva, végigülje a szombat esti dáridókat, és szemet 
hunyjon, ha valamelyik tisztecske, mélyebben nézve a pohár fenékére; 
netán merészebb dolgokra is vetemedett Aranka asszonysággal szemben. 
Mire rájött, hogy mire használják fel jóhiszem űségét, társkeresését, már 
üthette nyomát a ház jó hírének. Persze, kóróhoz csak kóró való . társnak. 

— Ugye jó magyarnak lenni? — vetette oda neki kedveskedve .. a 
kérdést az asszonya, ha néha ellebbent el őtte valamelyik - tiszt uracska 
szárnyán. És ezt ő  úgy értette, hogy „Ugye jó a honvédtisztek karján 
csárdást lejteni?" És ebben csakugyan volt némi igazság, mert 'a fiatal 
hadnagyocskák ereiben , nagyon-nagyon feszült a fiatalság, . igen .gyakran 
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hajtogatták szájukhoz a jóízű  ezerjóval teli poharat, és úgy képzelték, 
hogy ők meg tudnák állítani az el őrenyomuló oroszokat valahol a Don 
mentén. Eh, műveletlen bagázs! Egy magyar baka fölér tíz orosz tiszt-
tel! Csak kerüljenek közelebb, jól ellátjuk a bajukat a Kárpátoknál! 

Még Pongrácz bácsi sem találkozott a szerkeszt őségben a hírek leg-
árnyékosabb oldalával. Ahol ő  ült, ott a sarokban, a telefonfülke mel-
lett, oda speciálisan nem jutottak el a keleti frontról érkez ő  hírek, leg-
feljebb egy-egy gabonagyújtogatás, vagy partizánmerénylet híre Dél-Bács-
kából, vagy nagy néha még közelebbr ől is. Ez azonban nem volt komoly 
dolog. Az emberek nem tudnak nyugodtan ülni az ülepükön, kell nekik 
valami játékpuska, amivel kiállhatnak a sarokra a pajtások el őtt hen-
cegni, lám, lám, milyen legény vagyok én! Mint akkor, az els ő  napokban, 
amikor a bevonuló honvédek valóságos géppuskat űzzel árasztották el 
Pongrácz András borostyános házát is, mert a környéken rájuk l őtt 
valaki. 

Most, ezen a negyedszázad utáni kés ő  délutáni órán szinte ott 
látta még az egykori golyók tépte sebeket a verandára nyíló kett ős éjtó 
mentén, az eresz alatt, az ablakok közelében. Emlékszik arra az els ő  
napra. Előző  este vetődött haza mint a széthullott jugoszláv hadsereg 
szökevény. katonája, s rohant egyenesen Veronkához, mert hallott a lövöl-
dözésről. Veronka ott ült a sezlonon, hatalmas díszpárnák között. Még 
tán a vörös haja is elsápadt az átélt eseményekt ől. Egyszerűen nem 
tudott magához térni. Ott lapult az ablakpárkány tövében egész id ő  
alatt; míg szikráztak a golyók — egyedül a házban, férfikegyek oltalmazó 
babusgatása nélkül. Nem így képzelte el a sokat emleget'ett felszabadu-
lást, és egy kicsit kesernyés ízt érzett a szájában, amikor estefelé holt-
fáradtan hazaérkezett az apja is a szerkeszt őségből, és bódultságát nem 
is leplezve, mindössze annyi szava volt a napközben lejátszódott ese-
ményekhez: 

— Nem féltél, bogaram? 
De félt, irtózatosan félt, körmeivel- tépte a falat az ablak alatt, 

mintha csak ott akarta volna kivájni magát az ostromlott házból. Ostrom-
lott ház egyetlen leánykatonája! 

De hát minden csoda három napig tart, és három napig tartott 
Veronka rémülete is. Isten tudja, hogyan, isten tudja, mi okból, mi volt 
az a ragacsos anyag messzir ől jött mostohaanyja egyéniségében, amely-
hez odatapadt ő  is, mint valami légyfogóra került ügyetlen legyecske. 
Mintha valaki arra kényszerítette volna, hogy behunyja a szemét. Hogy 
elégedjen meg Aranka mama sugárzó életkedvével. Ő  maga csöndeš 
lány volt, könnyen_ befolyásolható is. Elég volt megfogni a kezét, és el 
lehetett vezetni a világ végére, s meg lehetett gy őzni olyan képtelensé-
gekről, hogy igenis léteznek boszorkányok, hogy ezek az igenis létez ő  
boszorkányok a világ legértékesebb, legszebb teremtései, rózsás orcával, 
csókra termett szájjal. Aranka meg kitanulta a vezetés tudományát. Ott 
illegett a tükör előtt, önmagában gyönyörködött, de Veronka szemét 
dicsérte. Teremtett neki nagy társaságot, amelynek ő  maga vette hasz-
nát, de egyúttal leszerelte Veronka minden várható ellenkezését. -Mé g  
azt is, hogy Barnabás Endrét kívánja látni. Elvégre a szegény kültelki 
suszter nagyra nőtt, kemény kobakú gyermeke mégsem forgolódhat tiszt 
urak társaságában. Még akkor sem, ha történetesen sikerült véletlenül 
leérettségiznie, és megkaparintania egy asztalt a helybeli Híradó szer-
kesztőségében, Veronka tisztes papájának t őszomszédságában. Igy tör-
tént aztán, hogy Barnabás Endre egyre többször hiába jelent meg a 
borostyános ház sz őlőlugasában. Veronka' vagy nem volt otthon, vagy 
sürgős dolga akadt a konyhában, s őt megtörtént az is, hogy a ház ked-
ves és szívesen látott vendégei, a napközben is ráér ő  tisztecskék foglal-
ták le vihogásokkal egybekötött, könnyű  eszmecserére. 

Az őrmester persze szintén nem valami grófi család sarja volt, de 
hát legalábbis Aranka szemében — ő  kivétel. Katonaember, és Aranka 
mamának különleges nézetei voltak mindenr ől, amit együttes családba 
fogott össze az egyenruha posztója. Ez .a varázslatos posztó még a szár-
mazási - szennyfoltokat is eltakarta: Aztán meg másra is jó volt až őrmes-
ter; elhárította Veronkát a csinos mama mell ől, amikor a tiszt urak 

575 



keringtek körülötte. Veronka különben jó alanynak bizonyult az effajta, 
néha bizony nem is minden veszedelem nélküli kísérletekre. Apjától 
örökölte tán a benne rejl ő  hajlamot a bohémságra. Ez már benne ter-
jengett a régi szerkeszt őség vidám, sokszor nemtörődömséggel felhígí-
tott légkörében, mint valami gyorsan szaporodó gombafajta fert őző  spó-
rája. És Veronkánál, aki már bakfiskora óta megszokta az anya nélküli 
életet, a házi önkiszolgálást és apa gyakori elmaradozását, s a kép-
zeletében egy kicsit mindig hozzá is tett ezekhez az elmaradozásokhoz, 
karácsonyi lapcsináláshoz, kés ő  éjszakába nyúló preferánszpartikhoz -  és 
csöndes iddogálásokhoz valamelyik riporterecske sz ő lősgazda papájá-
nak örökké mustra szagló régimódi kamraszobájában, mondom, Veron-
kánál még valami egyéb is párosult ehhez a spórák útján szaporodó 
bohémséghez: az el őítélet teljes hiánya. Már gyermeklány korában úgy 
boncolgatta a nemiség titkát, mintha csupán celofánpapírba volna cso-
magolva, nem pedig tilalmakkal körülövezve. Nem egyszer ű  kíváncsiság 
volt ez, és ami a legfurcsább, nem is irányult önmaga felé, vagy .lega-
lábbis csak nagyon elenyésző  mértékben. Apja öreged ő  egyedülvalósága 
lebegett a szeme el őtt, és ezt nem tartotta természetesnek. Minden kis 
zörejre felült éjszakánként az ágyában: most, jön valaki! Most nyílik 
ki apám ajtaja, hiszen bizonyára azért kenettette meg tegnap a sarkait, 
hogy ne - halljam a csikorgását: Most surran be hozzá valami 'gyönyör ű-
séges tündér, hogy megaranyozza éjszakáinak sötétjét. De semmi! Min-
dig semmi! Csak a szú percent tán az ósdi szekrény deszkájában, vagy 
a macska döntötte fel a tejesbögréjét. És ez a semmi valamiképpen úgy 
hatott rá', mintha őt csalták volna meg, mintha ő  'várt volna hiába a 
mesebeli kedvesre. Ilyenkor arcát a párnába temette, s elhullajtott né-
hány csalódott gyermeki könnyet. Mintha csak önmagát siratta volna. 
Kései, elmaradott gyerek volt. Arra sem emlékezett már, hogy apja és 
anyja valaha is összeborultak az egymáshoz tartozás örömében. Talán 
őt nem is úgy nemzették, mint más embert, önkívületben és élvezetbén. 
Talán csak véletlenül jött a világra, anyja a föld és apja a világ űr, akár 
egy csipetnyi porszem ott az' ablakfélfára tapadva. 

Éppen ebben a. tekintetben hozott valami mer őben új mozzanatot 
Aranka érkezése. Jöttem, láttam, gy őztem — és anyád lettem. A kis por-
szem egyszeriben leánnyá magasztosodott, visszanyerte emberi. méltó-
ságát. Nem tagadhatta meg hát második anyját, aki nemcsak anyja,  
volt, hanem . őse, utódja és tán barátnője is — hétköznapi használatra. 
Hogy ebből a használatból ki húzta a hasznot, az igazán nem volt lénye-
ges. Veronka megtalált valamit, amit hiába keresett kislány kora óta, 
és ezt a valamit nem akarta újra elveszíteni. Inkább feláldozta érte 
Endrét, inkább elfelejtette _az iskola padjainak romantikáját, inkább 
megcsalta és megcsalatta tulajdon apját. Semmi sem volt nagy ár Aran-
ka mamáért. Mert Aranka mama jelentette az életet. 

Pongrácz András talán nem is -tudott leányának erről a nagy magá-
ramaradottságáról. Férfiember volt, aki nemigen próbálkozik azzal, hogy 
a környezetében zajló élet felszíne alá kukkantson. Reggel nyolckor kelt, 
mindig szinte percnyi pontossággal, nem is emlékszik, már mióta. Vala-
mi óra bújt meg a testében, úgy mondják. Ez már nem 'is illik bele a 
szerkesztőségi légkörbe. Mert hát az újságírónak magas a vérnyomása; 
rengeteg feketekávét iszik, és sohasem tudja, mikor hova ér, mikor és 
honnan érkezik haza. De minden jel szerint Pongrácz András volt a 
szabályt erősítő  kivétel. Ő  minden reggel kilenc órakor becsukta maga 
mögött a borostyános ház kissé csikorgó kapuját, ugyanazzal a megis-
métlődő  mozdulattal forgatta meg ódivatú, súlyos sétabotját, amelyt ől 
egy pillanatig sem tudott megválni, ugyanazokkal a szabályos léptekkel 
járta végig a törvényszéket, .a rend őrkapitányságot és a városi elöljáró-
ság irodáit, aztán bement a szerkeszt őségbe, .maga elé tette -az egyik 
hozzá hasonlóan kiöregedett írógépet, és lekopogta az összegy űjtött híre-
ket. Mások egyszerű  taposómalomnak minősítették ezt az életet. Ő  nem. 
Ső t' éppen, .ellenkezőleg. A lázadás, az újat akarás. felfedezésével hízelgett 
magának. Mindent másképpen kell csinálni, mint ahogyan a kollégák 
csinálják. Ez megkülönböztet a • körülötted él őktől, különbbé tesz, meg-
acélozza az életedet. 
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Nem, nem valami vaskalaposság volt ez Pongrácz András esetében, 
hanem bármilyen furcsán hangzik is — negatív előjelű  lázadás. Az 
ember keresése a hétköznapok vaskos rétegben lerakódott egyformasága 
alatt. Mert hát Pongrácz András minden cselekedetnek a mélyén az em-
bert kereste, akár a szürke rend őrségi híreket jegyezte zsebéb ől elő -
ráncigált noteszába, akár a szerkeszt őségi telefon csengett a füle mellett. 
0, hogy is kerül ide a borostyános falak közé hirtelenében egy régi, 
magában véve egészen semmitmondó emlék. Szomorkás, es ős délután 
volt. A szerkeszt őségben egyhangúan kopogtak az írógépek, Jani, a szer-
kesztőségi küldönc éppen egy adag jó illatú pacalpaprikást hozott fel 'a 
szomszéd kiskocsmából Szabódi úrnak, a közgazgasági rovat vezet őjének, 
no persze egy fél literecske kíséretében, s akkor Jani nyomában betódult 
a szerkeszt őségi szobába valami elformátlanodott illatfelh ő  is. Az irodal-
mi rovat vezetőjét kereste. Egyéb elfoglaltságai mellett Pongrácz bácsi 
foglalkozott ezzel is, hát az ő  asztalához utasították titkos vihogások 
közepette. Egy kellőképpen meg nem értett n ő, akinek nem titkolt iro-
dalmi ambíciói vannak, aki lírai sorokba akarja belegyömöszölni egész 
mellékvágányra siklott életét, de hát a durva férfiszívek semmire sem 
becsülik ezeket a nemes törekvéseket. Nekik elég a felszín, illetve ha 
már a felszín alá néznek — egy n ő  esetében —, hát azt a felszínt lega-
lábbis szoknyának nevezzék. 

Nemcsak a hajából és a ruhájából áradt a megnevezhetetlen illat, 
hanem a szájából is. Ibolya- és orgonaillatú szavakat rakott egymás mel-
lé, s mire kikerekedett a mondat, egy egész m űvirág csokor lett belőle. 

Egy kis csermely csordogál a lelkemben — csacsogta —, annak 
a csobogása kényszerít írásra. Kérem, ne szakítson félbe! Hát engem 
senki sem akar meghallgatni? Én nagyon jól ismerem ennek a csermely-
nek a pisztrángjait, amelyek az árnyas vízben élnek, és mindig csak az 
ár ellen akarnak úszni. Én költő  vagyok. Nézek, nézek a vízbe, nézem 
a pisztrángokat, nézem az elém táruló mesebeli tükröt, és azt kérdezem 
tőle: tükröcském, tükröcském, ki a legigazibb a világon? 

Pongrácz András csöndesen mosolygott a zsebkend ője mögött, és 
nem szakította félbe a szóáradatot, csak a végén jegyezte meg csendesen, 
szinte mentegetőzve: 

Ne azt a fránya igazságot keresse, kérem, az nagyon sikamlós, 
és könnyen kicsúszik az ember ujjai közül. Még tán könnyebben, mint 
a pisztráng, mert hát ezer arca van. Az ember a lényeg. Az ember. Az, 
aki itt él a közvetlen közelemben, és aki talán nem is mindig ír verseket. 

Igen, Pongrácz András szerelmese volt az embernek. Annak az em-
bernek, akinek megcsúfolt holteste naókig hevert a f őtéren a Horthy-
honvédek bevonulása után; annak az embernek, aki a kukoricásban buj-
kálva, pusztító csóvát vetett a gabonakazlakra; annak az embernek, akit 
ezer kilométerekre hurcoltak el otthonából, hogy testével trágyázza a 
hideg orosz földet. S ha a borostyános ház mégsem úgy maradt meg 
az emberek emlékezetében, mint az emberi érzésnek egy kis szabad 
szigete, annak nem Pongrácz András volt az oka, hanem a messzir ől ide-
vetődött Aranka, aki azt hitte, hogy vidám cimborák maga köré gy ű jté-
sével már teljesítette életének eleve kit űzött célját. De hát Barnabás 
Endre nem Aranka dáridóira emlékezett, hanem az öreg Pongrácz András 
csöndes szavaira, azért keresi annyi év után újra a jól ismert boros-
tyános házat, s azért örült meg, amikor az újságban a hirdetések között 
azt olvasta, hogy új tulajdonosa bérbe adja egy fölösleges szobáját. ÍP - -° 
került ide újra több mint negyedszázad után, megtérve messzi utakról. 
S ha maradt is benne valami keser ű  bosszúvágy, azokra a régi napokra 
emlékezve, az nem Pongrácz Andrásnak szólt, talán még nem is Veron-
kának és nem is az őrmesterének. De az is lehet, hogy nem is Aranka 
mamának, inkább valami légies, nem is látható, de sejthet ő  és érezhető , 
mindenben jelen levő  jogtalanságnak, amely ugyan látszólag elröppent 
a múló idővel, de ;a keserűségét még most is ott érzi a szájában, a 
nyelve alatt, és nem tud szabadulni tő lé. 

A szeptember elején tragikus hirtelenséggel elhunyt író azonos cím ű  hátrahagyott regényének 
első  fejezeté. 
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LŐRINC PÉTER 

MAGAM VAGYOK AZ ÖRÖK SÍR 

Magam vagyok: az örök sír, 
magam á .  víg temető  ... 
Nincsen anyám, sem apám, 
nincsen sírhalmuk, ahol 
emlékeznék pillanatnyi megállókor. 
Örökké agyamban vannak: 
ott őrlődik' emlékük. 
Én vagyok a sírhalmuk: 
a Vidám-bús temet ő . 
Apám sírját felszántották 
(holt község = holt temet ő), 
felszántották búza alá... 
Jaj, be vidám így áz élet, 
így közelebb vannak hozzám: 
nincsen sírbolt — nincsen fejfa, 
mely fölött megszabott percben -
.kinek sem hallat könnyet 
elárvult két szembogara 
egy-egy futó pillanatra... 
Jaj, be vidám így az élet: 
Anyám --- örök leveg ővé, 

. Apám — szántóvá változott 
és táplálnák. egyre tovább 

...kenyérrel, vízzel,•leveg ővel,• 
búzavirággal és pipaccsal, 
dalos pacsirta. szavával, 
gázos korom pörnyéjével... 
Élünk tovább• így hármasban 
együtt a nagy természettel, 
melynek részét képezzük: 

•• mind ti, mind jó öreg magam. 
Az ÉLET elpusztíthatatlan, 
meredek. víg-bús völgykatlan, 
magunknak is jut benne hely, 
forró-fagyos • temet őben: 
TERMÉSZETBEN. 
Anyám gázos légi égben, 
Apám rejt ő  búzaföldben... 
Anyám, élsz-e, félsz-e, szólj már, 
bús halotti kemencében: élve-égve?! 
Ham vasz tó b an-GÁZAUTÓBAN?! 
És Te, Apám: 
Életbúja búzaföldben?! 
ó:si-örök körforgásban: 
'búzaföldön-gázos égben, 
. bölcs-humánus századvégen — 
holt élet és élő  halál:.. 
Együtt leszünk .végig=hárman;  
mert élve is .hulla vagyok, . 

.mert holtan is élek. tovább, 
éltek tovább! 
száritóföldbén,. gáz-lég-égben, . 
búza alatt, levegőtlen; . . 
felhők között is felh őtlen, 
borús-derűs otthontalan, 
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otthont jelz ő  bús katlanban —
f alához hozzásimulva, - 
élve is régen elmúlva, 
hiszen kinek sem kell éltem: 
akárhogy: hiába éltem! 
Az élet nélkülem folyik, 
forog a Föld is nélkülem, 
de utódom: az új EMBER 
keményebb lesz, könyököl őbb, 
követel őbb és harcosabb, 
tanácsomra nem szoruló, 
mert tanácsom túl emberi, 
Holott első-régi versem 
megvalósult, életre kelt 
és igaznak bizonyult: 
„Ni hogy csörtet az semberiség ..."— 

ezzel indultam utamra 
16 éves koromban. 
De szelídnek neveltetek: 
gázba fojtott édesanyám, 
búzát rejtő  édesapám: 
kisimítottátok karmaim. 
Rosszul készültem fel, Anyám, 
rosszul neveltél, Apám — 
világháborúk korára! 
Anyám szennyezett, gázos légben, 
apám ringó búza alatt 
csak tápláltok s nem látjátok: 
készítik már a lombikban 
a harmadik háborút: 
Vajon benne leszek-e még, 
mint voltam a két els őben? 

CSÚF KÖRFORGÁS 

Mi a szerelem: Halál! 
Életfakasztó Halál: belőle fakad az Élet! 
(Elkerül rég — rád nem talál: 	. 

nem törődik már tevéled! 
Másnak fakad belőle Élet :..) 
Játszogatok a szavalcical, játszok a nagy fogalmakkal: 
számomra mindez már csak játék: 
közeleg a nagy sötétség, 
s ha belőle fény fakad, 
a fény már csak másra akad,. mert éü'nem lészek közöttük! 
Nagy-nagy körforgás az élet: 
rút körforgás — csúf körforgás — nélkülem, 
mert én esem ki bel ő le. 

Szerelemb ől fakad az Élet 
(maradnék örökösen véled), 	•• 	. • 
Életből fakad a Halál — és Halálból a: Szerelem: Élet anyja! 
De nem számol már énvelem, 	• 
kezd ődik újból az Élet, 
de nélkülem, de nélkülem .. . 	 
Folytonos körforgás az Élét-.(ÉN..nem rnaradolc.Tevéled), 
rút körforgás, csuf: körforgás nélkülem, • • 
ha én kiestem belöle .. . 

Napsütéses bíbor hajnal: Így kezd ődött Hajnalom: 
érdektelen unalom! 
Egy hajnalon, szép hajnalon: öngyilkos rút hajnalón, 
előbukkan a gondolat: Szép életről, rút halálról, 
az örök nagy körforgásról, 
Élet-Halál váltakozásról — SZERELMI közvetítés útján 
De nélkülem, jaj, nélkülem, rút körforgás nélkülem, 
mert én kihullok bel őle... 
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KÉZFOGÁS OK  

KOVILJKA TISMA JANKOVIC 

A GRÁNÁTOK SÚLYA ALATT 

Ahogy most nézi, Tara sehogy sem tudja meghatározni arcszínét, azt sem 
tudja megérteni, hogy feln őtt embernek vagy bármilyen emberi lénynek, 
aki a földön jár, és akit ez a hatalmas égitest melegít, hogy lehet ilyen. 
arca. Vásárokon a kiskeresked ők árultak ilyen színű  gyertyát. Mindjárt 
eszébe jutott a burgonya csírája is, amelyet akkor tépdesett, amikor 
anyja leengedte a verembe, hogy a rothadt krumplit és a békákat kido-
bálja. Fekete szemei magukba gy űjtötték a raboskodás minden sötétségét, 
úgyhogy maguk is apró fogdákra hasonlítottak. Kissé meghajolva ül 
és közömbösen nézelődik, habár Đurać  egy vadásztörténetet mesél. Egy-
szerre talán felnevet. Tara éppen a hímzett törülköz őket nézegette, ami-
kor elérte ez a nyikorgás és rekedt csikorgás: mintha berozsdásodott sa-
rokvasú nehéz vasajtót nyitottak volna, melyet a rozsda és a használat-
lanság kikezdett és megmerevített. 

-- Bácsikám, tudod-e, mire akartalak megkérni? — kezdi Jandre, 
de abbahagyja. Nem néz nagybátyjára. 

No, hadd hallom — mondja Đurać . 
Ideadnád-e az ökreidet, hogy felszántsak ezen a tavaszon? Ledol-

gozom, amikor akarod. 
Hát, Jandre, unokaöcsém vagy, de én neked akkor sem segítenék, 

ha a beleid buggyannának ki. 
Tara kellemetlenül érezte magát. Pont most jött keresztanyjáékhoz. 
Jela, a keresztanyja, leengedte kezét, fejét is, hangját is. 

Ugyan, a szerencsétlen... 
Micsoda! -- lobbant Đurać. — Ha te, asszony, el tudod felejteni 

negyvennégy januárját, én — soha! ... Emlékszel, Jandre? A hó derékig 
ért, te meg összeszedted a n őket, a fiatalságot, meg az öregeket, vállukra 
aggattad a németek fegyvereit, azután, taposd a magas havat, kínlódva 
Lapactól Bebljušéig, Nebljušéból Opaljenicára és Kamenskóra, Podogle-
dalóra. Az utat is tapossa a svábnak, a fegyverét is cipeli. Az én Smiljkáni 
tizennégy éves volt. Vállára akasztottad a gránátokat, azokat a szárnya-
sokat — ugye? --, minden vállra négyet-négyet. A gyerek visít, a válla 
leszakad. Izélem a földet, amelyen Jársz! Izélem meg a fekete földecs-
kédet! 

Bátyám, megszorítottak .. . 
Csak nem? Megszorítottak téged, te megszorítottál mást, aztán 

nem ismersz se komát, se barátot, se rokont ... Megszorítottak! ... Hogy 
nem szorították meg Dmitar fiait, a Zujanokat, a Medenicákat? Hát biz' 
isten, őket nem szorították; hanem ők szorítottak, üldöztek másokat, az 
élőknek erő , egészség, a holtaknak dics őség és hála. 

-- Hagyd! Megmaradtunk. Minek örökké a háborút emlegetni? 
-- Csönd, asszony! örökre, a sírig! 

Hát, bátyám, számold össze, mennyit raboskodtam azért, és hány 
éjszakát aludtam át küblivel. Ha az embert megfosztják a szabadságától, 
az rosszabb a halálnál. 
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Nem úgy van ám! Ha az ember elveszti a becsületét, az rosszabb, 
mint elveszíteni a szabadságot vagy az életet. Akkor sem raboskodtad 
volna le összes bűneidet, ha életed végéig rab maradtál volna ... Job-
ban tetted volna, ha nem jöttél volna haza, ha fölkötötted volna magad 
a celládban. 

Ugyan, Đorđe — avatkozik a beszélgetésbe gyenge hangján Jela. 
De hát ... — Jandre kétrét görnyedt az alacsony, háromlábú 

széken. Lassan felkel, először a hátát emeli, úgy egyenesedik fel, mintha 
különálló részekb ől állna. Amikor a nyakát is kiegyenesíti és fejével eléri 
a mestergerendát, Tara csak akkor veszi észre, hogy milyen magas, sá-
padt, törékeny, csapzott, mint a kiszáradt feny ő . Egyszerűen úgy rémlett 
Tarának, mintha valami recsegne benne. 

Jandre, gyere el, kérdezd meg a nagybátyámat. Biztosan kölcsön-
adja a lovait — szólt Tara, amikor Jandre az ajtó felé indult. Megfor-
dult, rábámult Tarára, látszott, nem tudja, kinek a lánya, nem ismerte 
meg, hát idegesen átlépve a küszöböt, kifordult az ajtón. 

Durac utánalépett. 
Az ám! Gojko Medenica a kamalji parancsnok, majd oda is adja 

lovait a nép ellenségének. 
Odaadná a nagybátyám — mondta Tara halkan, elpirulva és attól 

tartva, hogy keresztapja megsért ődik. 
Jandre egy meredek ösvényen indult felfelé. Meggörnyedt: hosszú 

lábszárait horpadt mellkasához emelte, úgy tetszett, hogy minden lépésnél 
térdét az állához veri. Így, meggörnyedt fels őtesttel és behajlított térddel 
nyomorult és ugyanakkor nevetséges teremtményre hasonlított. Tarának 
úgy rémlett, hogy óvatosan és bizonytalanul lépked, mintha azokon a 
szárnyas gránátokon járna. . 

Hazafelé tartva, Tara nem érezte a kristálytiszta délutánt, ezt a 
márciusi napot, amely a hegyek zúgásával a tavaszt ébreszti, a déli szél-
lel kitakarja az erdőt, üde lélegzetet lehel bele, elfújva a nedves, rothadt 
szagokat. Az ösvény itt-ott hómaradványokon keresztül vezetett, ame-
lyek olvadékukkal átitatták a puha rétet maguk után; a hócsomók, mintha 
az égbolt számtalan izzó kardot döfött volna a szemükbe, könnyezve, csep-
penként fogytak, felszívódva a talajba. Tara a madarakat sem hallotta. 
Gondolatban két embert, a két nagybátyját hasonlítja össze: Gojkót és 
Simićet, Jandrét. Most nem Gojko pártján van. Gojkónak nincs szük-
sége az ő  gyenge támogatására. Ott vannak az elvtársai, kezében a ha-
talom, dicsőség, szabad, ott vannak a kitüntetései, könyvekben is emle- 
getik a nevét. Hiányzik a keze és nincs felesége, de ő  megmutatta, hogy 
e nélkül is tisztelik, jó ember. Ami pedig az asszonyokat illeti, a feln őttek 
burkolt beszélgetéseib ől sejtette, hogy a legszebb tanítón ők és a patikus-
nő  szépítették bácsikája legényéletét. Ennek a szerencsétlen Jandrénak 
meg csak a bűnbánás marad. Milyen nagy árat fizetett egy tévedésért! 
Vagy gyávaságáért? Vagy tudatlanságáért? És mennyit fog még fizetni! 

Tara most egészen elmerült a fagyos januári reggelben. Simi ć  — Ma-
ran Opać ić  csetnikparancsnok unokája — egy lármás, rámen ős, kövér, 
amerikai holmikba öltöztetett kölyök, maga köré gyűjtötte a gyerekeket 
és arról fecseg, hogy az este megjött a nagybácsija, megjött és annyi 
mindent hozott ... Konzervet, amelyre bikafej van festve, kemény kis kör-
tét, amelybe alig lehet beleharapni, valamilyen szerszámot ... hát a nagy-
bácsi tudja ... A gyerekek kérdez ősködnek. Simićnek meg be nem áll a 
szája. Tara nem vett részt ebben, nem is érdekli Simi ć  fecsegése. Az a 
hősködő  mindig csak bántotta. Ott ült a háta mögötti padban, húzgálta 
a copfját, csúfolta, ha a tanítóihoz fordult, firkált a könyveibe és a tás-
kájára, lábával hátulról piszkolta a ruhácskáját vagy a kabátját, ha a 
pad támlájára tette. 

AZ első  órán a tanítónő  egy verset kérdezett. 

Amikor hazádat ünnepled, 
jó liazaf ik félt ő  édesanyját... 
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ki sem nyitotta a . naplót, , azt szólítva, akin megakadt a szeme. Felszólí-
totta Simićet. Ez lustán, nyikorgás és zörgés közepette feláll a padban, 
hallgat, dadog, majd bezengi, hogy nem tudta megtanulni a verset, mert 
az este hazajött a nagybátyja, majdnem egész éjjel fent voltak, beszél-
gettek. 

Tara nem tudta magát tovább fékezni. 

No, Simić, mondd csak el, hogy honnan jött a nagybátyád! Úgy 
beszélsz róla, mintha fehér várat ment volna építeni és úgy jött volna 
haza, mint Marko királyfi. 

Hát, a börtönből jött — szólt Simi ć . 
Milyen börtönből? A fasiszták börtönéb ől? 
Hát, talán — mondta Sirni ć, minden öntudat és gondolat nélkül, 

mint valami oktalan tinó. 
Honnan? Németországból, Olaszországból? ... Már azok sem fa-

siszta országok. 
Mitrovicáról, te mindentudó, az pedig nagyon ronda börtön — 

horkant fel Simić . 
A tanítónő  elnevette magát, de tovább figyelte a vitát. 

Bolond! — mondta utálattal Tara. — Mitrovica nálunk van, az 
pedig köztudott, hogy milyen a mi országunk, és azt is tudni, hogy most 
milyen nagybácsik ülnek Mitrovicán. Te azzal h ősködsz, hogy nagybá-
tyád rabló volt és hazaáruló. No, lám, amit az okos szégyell, azzal a 
hülye dicsekszik. 

Kislány, beverem az orrod— mondja Simi ć  és meghúzza a copfját. 
Verd be apádét meg öregapádét! 
Beverem a tiéd meg az apádét! 
Nesze neked apámért -- Tara dühösen megfordult és ököllel or-

ron vágta. 

A tanítónő  egy pillanat alatt a két dühös gyerek között termett 
és lefogta Simić  kezét. Simić  rángatta, próbált szabadulni, majd meg-
nyugodva végignézett az osztályon. 

Tara egy kicsit ... — és kezével egy bölcs mozdulatot tett halán-
téka mellett. — Azt meséli, hogy az apja majd hazajön, pedig mindenki 
tudja, hogy elesett. 

Ha el is esett! Az is becsületesebb, mint annyit büdösödni a 
börtönben, mint a te nagybátyád, vagy a kapitalisták szolgájának lenni, 
mint az öregapád meg az apád. — Tara fuldoklik a zokogástól. 

Hazaért. Megállt és az Ozeblina felé fordult. Fönt a csúcson békés 
fényben fehérlik, mint a fehér gyertya, az az oszlop, amelyet a katonaság 
az ősszel állított fel, talán azért, hogy a vihar megpihenjen rajta. Az ég 
kékje, a hegy sötétlő  tömege, csúcsán még hótakaróval, a hegy lábánál 
már zöldellő  legelővel: béke, nyugalom, zavartalan csend. A kislány tágra 
nyitott szemmel lélegzik mind mélyebbeket. — Tara, Tara, ennyi bánatot, 
ennyi nyugtalanságot, ennyi keserűséget nyelsz egy ... egy ilyen szeren-
csétlen nagybácsi miatt?! 

Nem felejtette el Cican Jandrét, habár ritkán látta. Nem járt kalá-
kába, nem látták az emberek között különféle gy űlések alkalmával. Csak 
az úton találkozott vele néha, amint kocsijával és apró ökreivel bajlódott, 
amelyeket ki tudja hol szerzett és mint gyenge állatokat igába fogott. 
Tudta, hogy apja a háború után hazajött Franciaországból. Azt beszélték. 
hogy Cican részt vett a francia ellenállási mozgalomban. Sokszor meg 
szerette volna kérdezni édesanyját, Cicanról és Jandréról, de ahogy bele-
kezdett a beszélgetésbe, látta, hogy anyja nyugtalan lesz, megharagszik: 

Keveset kapott! -- így szokta befejezni. Tara azonban sehogy sem 
tudta elképzelni Jandre embertelen tetteit. El őtte csak annak az utált, 
magányoš embernek a képé villant fel, aki nem is beszél, nem is susog, 
aki olyan rozsdásan nevet és csak ökröcskéinek testvére és barátja. 
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Igen, arra - is :gondolt, . hogy milyen kínokat és .szenvedéseket élt át 
édesanyja és mi mindent tehetett vele Jandre, ha nem tud neki meg-
bocsátani. Édesanyja is ott volt, abban a behavazott, szomorú sorban, 
amely a gránátok súlya alatt görnyedve kígyózott Kamijától Kamenskóig, 
megfagyott ujjal, térddel, sebhelyes vállal. Neki is úgy rémlett, hogy a 
behavazott tölgyek és feny ők fehérre meszelt házacskák. Az ő  vállkendőjén 
is jégcsapok képződtek, minden lépésnél csörögtek, marták a térdét és 
a combját. Mivel érzéseik különböz őek voltak, Tara nem folytatta a kér-
dezősködést; édesanyja szemében maradjon az, aki a háború alatt volt, 
Tara számára pedig most egy magányos, kiszáradt, a viharoktól megtépett 
fenyő, akiben egy csöpp sincs abból az új életnedvb ől, amelytől az em-
ber úgy érzi, hogy saját császárja, hogy saját szemében az égig ér, és 
hogy feje a csillagokat súrolja. 

Mivel piaci nap volt, Tara a tanítás után elindult anyját keresni 
azokon a helyeken, ahol rendszerint tartózkodni szokott. Mijat kocsmája 
felé indult. A ház elő tti árnyékban kis kerthelyiség volt. Az asztalok körül 
minden hely foglalt. Az emberek erről is, arról is a kerítésnek támasz-
kodtak. Kezükben pohár vagy üveg.-Mane, Mijat középs ő  fia, fürgén járkál 
az emberek között, keze tele van poharakkal, korsókkal, pohárkákkal, 
minden ujjára felfűzött egyet-egyet, melyben különböz ő  színű  folyadék 
van. Látta, hogy anyja a kerthelyiségen kívül egy gesztenyefának támasz-
kodik és egy ismerős asszonnyal beszélget. Úgy tetszett neki, mintha 
édesanyja arcáról napsütötte, meleg reggel áradna feléje és nagy bol-
dogság töltötte el. Éppen belemélyedt ebbe a nagy boldogságba, amikor 
egy erős, mély zúgás hallatszott, amely gyorsan er ősödött, sikollyá vál-
tozott és közéjük zúdult. Megfogta édesanyja kezét, látta, hogy a kocsma 
és a kerthelyiség pillanatok alatt kiürült. A nép vastag falként a kerítés 
mellé tömörült. Azután csend lett. Csak egy pillanatig. Tarának úgy rém-
lett, hogy a nap is elhalványult. Körülnézett, hogy meglássa, merr ől jön 
az egyenletes hang, mely csak erejét változtatja. Megszorítja anyja kezét, 
fuldoklik, tüdeje megfeszül, ki akar törni, darabokra szakadni. Az üres 
kerthelyiség közepén (hova lettek az asztalok és székek?) ott áll Jandre, 
elernyedten egymagában, mintha az utolsó ítéletet várná, szemét kétség-
beesetten szegezi a sötét emberfalra. Csak ing van rajta, ingujja könyökig 
felgyűrve. Mijat keskeny, meredek szántója mellett ketten rohannak le-
felé, fiatalok, göndör hajúak, lábuk er ős, mint 'a bulldogé. Kemény kötelet 
hajtanak bettőbe, háromba. 

Túl gyenge ahhoz, hogy megvédje magát — mondja édesanyja 
ismerőse. 

A kötél belehasított a leveg őbe. Jandre, mint valami vékony falú, 
törékeny talpas pohár, elesik, összetörik. Tarának úgy rémlett, hogy da-
rabjai szétrepülnek. Míg egy pillanatra lehunyta a szemét, Jandre ösz-
szeszedte az erejét és felállt. A kötelek šuhognak, ő  meg — mintha halott 
lenne — tűr minden ütést. Vállán már felhasadt az ing. Tara minden 
ütésnél befogja a fülét, becsukja a szemét. Amikor inge a mellén is fel-
repedt, kérlelve anyjára emeli a szemét. Anyja azt mondja: 

Összeverik a kutyát. Meg is érdemli. 

Tara kirántja a kezét az anyjáéból és — mint egy kis vadállat — 
a tanácsházára rohan. Csapódva nyit ajtót, mint a léghuzat. 

. — Gojko! Megölik Cican Jandrét! — azzal a küszöbön megfordul 
és rohan vissza. Futtában érzi a könnyeket, és düht ől széttárt kezeivel 
markolja az út menti kavicsdombot. Gyorsan lendíti karjait, mintha száz 
keze lenne, és dobálja az éles köveket oda, ahol a kötelek suhognak. 

Hagyjátok azt az embert! Hagyjátok! — sikítja és könnyei kö-
zött látja, mint emelkednek a leveg őbe a fekete gumibotok, és nagybátyja, 
az ő  drága Gojkója karonfogva vezeti Jandrét! Szétfoszlott a fehér ing, 
a foszlányok alól kék foltok látszanak. Sápadt arcáról csöpög a vér. Vér! 
Hát abban az arcban is volt vér? Hallja, amint a nagybátyja mondja: 

--- Jandre, az orvoshoz megyünk! 

583 



Habár egy fejjel magasabb Gojkónál, most megroggyant, fejét és 
vállát valami a föld felé húzza, annyira, hogy most Gojko — ahogy er ősen 
átkarolja — magasabb nála. Jandre állandóan gránátokat cipel a vállán --
gondolja Tara. 

— Miért nem védekezett? — kérdezi valaki. 
—'Nem szabad neki. Büntetés alatt van. Tíz év feltételes maradt még. 
Barátom, mi a szabadság! A kemény kötél alá tette a fejét ... — 

hallatszik a szétszéledő  emberfalból. 
Tara a kerítésre borulva sír: életében el őször volt szemtanúja egy 

ember megalázásának, megtaposásának. Édesanyja megsimogatta a fejét 
és kézen fogta. Vádlón emelte tekintetét édesanyjára, kitépte kezét kezé-
ből és újból a tanácsházára rohant. Nagybátyját nem találta a szobában. 
Beleült a karosszékbe, nagy ürességet és . pusztítást érzett: senkit sem 
tud meggyőzni saját igazáról, érzéseivel nem tud szeretetet, békét, rész-
vétet kelteni. Akkor nem tudta megfogalmazni a fájdalmát: Ember, em-
ber, de nagy a szenvedésed. 

SZEBASZTIÁN URBÁN Katalin 
fordítása 
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ÖRÖKS ÉG  

AZ IDEI CSÉPE IMRE-EMLÉKNAP ANYAGÁBÓL 

CZINE MIHÁLY  

ISMERKED ÉS CSÉPE IMRÉVEL  

Ki látta kilépni a kúbilcusgödörből, 
verset lehelni csillag-pöhölyb ő l, 
leha-tllni pipacsra, sírra? 
Álmait nincs aki terelje, kísérje, 
verseit rónák délibáb vizébe 
bütykös, szent ujjaival írja... 

(Fehér Ferenc: Ki tartja számon) 

Kicsoda Csépe Imre? 
Ki tartja számon? — kérdezhetn ők mi is a testvérközösséget vállaló 

vajdasági költő , Fehér Ferenc szavaival. 
Magyarországi olvasók közül bizony kevesen; sokan a nevét sem 

tudják. Bölcsészeket, tanárokat, tudós kutatókat is kérdeztem: inkább 
csak a nevét ismerik; írásaival véletlenül, ha találkoztak. „Közolvasónak" 
alkalma is kevés van a műveivel való ismerkedésre: az Országos Széché-
nyi Könyvtárban — természetesen — minden m űve megvan, de a buda-
pesti Egyetemi Könyvtárban nevét nem jelzi a katalógus. Az Eötvös 
Kollégium Könyvtárában két könyve található a polcokon, a Veszprémi 
Megyei Könyvtárban kett ő , a hódmezővásárhelyi Városi Könyvtárban há-
rom, a balatonalmádi Járási Könyvtárban csak egy — pedig a fentebbi 
könyvtárak igazán a legjobbak közül valók. Nagyon sokan azok sem 
lehetnek, akik egy-két Csépe-könyv tulajdonosának tudhatják magukat; 
Csépe-könyvet a Vajdaságban sem mindig lehetett szerezni. írás sem 
nagyon hívta fel a figyelmet Csépe Imre munkásságára: az Irodalmi Lexi-
kon ugyan számon tartja, de az összefoglaló igényű  irodalomtörténetek-
ben a neve sincs leírva. Két könyv van, amelyre a hazai bibliográfiák 
általában utalnak; a Bori Imre által szerkesztett Irodalmunk kiskönyvé-
ben tizennégy sor életrajzi jegyzetet, s Szeli István Utak egymás felé 
című  könyvében egy lapnyi — 41 sor — arcképet talál az olvasó. Meg 
egy tanulmányt az Alföldben, az újvidéki Juhász Géza tollából, Csépe 
Imre kisepikájáról. 

Bevallom — bár inkább takargatni való volna — alig . esztendeje, 
hogy Csépe Imrével közelebbr ől kezdtem ismerkedni. Halála után hét 
esztendővel. Akkor is elég körülményesen. Pedig az lett volna a termé-
szetes, ha Kishegyesen — a falujában — s Hodászon — az én pátriám-
ban —, meg Szabadkán és Budapesten is kezet szorítottunk volna; lett 
volna miről beszélgetnünk, rokonként, szinte bátyámként tisztelhettem 
volna. 

De még a könyveit sem szereztem meg, csak a véletlenül elém ke-
rülő  írásait lapozgattam. Vajdasági barátaim jóvoltából ébredtem mu-
lasztásomra. Az elmúlt szeptemberben a kanizsai írótáborban lehettem — 

ez volt a huszonhetedik táborozása a vajdasági íróknak —, s mint min- 
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den jugoszláviai, szerb, magyar, horvát, szlovén, albán, szlovák; román 
résztvevő, s a külföldről, Lengyelországból, Magyarországból, Romániá-
ból, Csehszlovákiából meghívott vendég, én is alkalmat kaptam a szólás-
ra. Móricz Zsigmondról emlékeztem — születésének centenáriuma volt —  
s a hetvenéves Herceg Jánost köszöntöttem, s a dolgok természete sze-
rint említést tettem a népi irodalomról is. Utána kérdezte meg Urbán 
János, a találkozó egyik f ő-fő  író mozgatója: nem beszélnék-e Csépe 
Imréről is, Kishegyesen, a falujában, jöv őre, a Csépe Imre-napokon. 

Megyek, hogyne mennék — ígérkeztem örömmel —, csak az írásait 
küldjétek el. A könyveket hamarosan hozta is Csordás Mihály — maga 
is kishegyesi, Csépe egyik legjobb ismerője; tőle hallottam először Csé-
pe Imre életéről -- s napokra, s őt hetekre Csépe-olvasó lettem. Azóta 
álmaimban is gyakran Kishegyesen, Szekicsen, Topolyán járok, ülök a 
Határdombon, s régholt cselédek, béresek, juhászok és taplóf őző  asszo-
nyok mozgását látom. A bácskai világgal ismerkedtem, bácskai embe-
rekkel: köszönet érte Urbán Jánosnak és Csordás Mihálynak. Meg Fehér 
Ferencnek, Lévay Endrének s Juhász Gézának, s mindenkinek, akik ért ő  
írásaikkal könnyítették a tájékozódásomat. 

Összeírtam különböző  forrásokból Csépe Imre foglalkozásait: volt 
kanász, volt inas, kisbéres és öregbéres, napszámos, . gyári munkás, ku-
bikus, söprűkötő , erdőőr, iskolaszolga, könyvügynök, színész és újságíró. 
Eszerint — s bizonyára hiányosak az adatok, szemérmesek a közl ő  iro-
dalomtörténészek — tizenhárom mesterséggel is próbálkozott. Más nyel-
vű  olvasót akár amerikai író pályájára emlékeztethetne ez a változatos-
ság. Sajnos, a foglalkozások ebbeli b ősége itt nem a vállalkozási ked-
vet, hanem a helyzet lehetetlenségét, a kenyérkereset nehézségét jelzi. 
Földrajzilag sem nagy térségeket, nem nagy távolságokat, nem világ-
városokat, csak falvakat, tanyákat, nádas házakat, istállópriccseket, Kis-
hegyest, Szekicset, a Dungyerszki-tanyát, a Felcone-tanyát, s végs ő  állo-
másában is csak egy nagyobb vidéki várost, Szabadkát. Elég különös 
színterek íróember számára; különösen a huszadik században. Balmaz-
újvárosra, Biharugrára, Vészt őre, Sárrétudvarira, Vágsellyére és Magyar-
ózdra emlékeztetnek. S Csépe Imre élete Veres Péter, Szabó Pál, Sinka 
István, a sárréti Nagy Imre, Sellyei József és Horváth István útjára. 

De Csépe Imre helyzete talán valamennyiükénél nehezebb volt. Nem 
életlehetőség tekintetében — Sinka Istvánnál, Veres Péternél, . Nagy Im-
rénél szegényebb ő  sem lehetett, mélyebbről sem jöhetett —, nem is a 
politika nyomorította jobban — Magyarországon sem volt kisebb a szorí-
tás —, hanem az írói tájékozódás, az írói formálódás vonatkozásában. 
Szociális lázadozásaihoz, társadalmi törekvéseihez talált társakat, er ős 
földmunkásmozgalmat érezhetett maga körül, de írói útja keresésében 
magányos volt; mindenkinél magányosabb. A magyarországi rokon in-
dulásúak művelődésére a lehetetlen helyzetben is nagyobb tér nyílott, 
szavukat nagyobb közönség várta, egymást segítve, egymással vitázva 
léphettek mind magasabbra. Ha ellenséges is volt velük szemben a 
hatalom, körülöttük mégiscsak mozgalom szervez ődött, a két világháború 
közötti Magyarország legjelentősebb szellemi mozgalma. A . mozgalom-
nak, a népi mozgalomnak folyóirata, politikai hetilapja s könyvkiadója 
is lett, s a mozgalom sodrában az iskolák nélkül indulók is íróként kap-
tak elismerést. A szlovenszkói Sellyei Józsefnek s az erdélyi Horváth Ist-
vánnak is jobban volt segítsége: Sellyei mögött ott állt a Sarló euró-
pai szinten tájékozódó ifjúsága, Horváth István mögött a kolozsvári 
Egyetemi Könyvtár, a népinek kedvez ő  ízlés, . s a vállaló író barátok: Jé-
kely Zoltán és Szabédi László. 

Csépe Imre mögött, illetve körül jó ideig csak a faluja szegénysége. 
Az is erő  volt: emberi eszményeit, lázadó indulatait, egyenes, szókimon-
dó természetét t őlük hozhatta. Nehezen élő , szegény falu volt Kishegyes: 
szolgálókat adott Szabadkának, béreseket a környékbeli tanyáknak, s 
kubikusokat délre, a mocsarasabb részekre. S nemcsak t űrő  szolgákat, 
hanem lázadó, szervezett földmunkásokat is: a Vajdaság földmunkásmoz-
galmának itt volt az egyik er ős része, s ahogy hallottam, itt.. élt két 
tevékeny szervez ője is. „Pirosabb volt itt a pipacs lángja" --- Dudás 
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Kálmáné • a kép, Kishegyes költ őfiáé —; beszédes volt a történelem is. 
A kapó- „csontokon zörrent" olykor — avar kori temet őt tárt fel Kis-
hegyes határában Gubicza Márton —, sokan álltak innen Hunyadi János 
Nándorfehérvár felé tartó seregébe. A települést ugyan elpusztította a 
török, de a Zentával, Szabadkával egyid őben •újratelepülő  község embe-
rei 1849-ben már Guyon huszárainak a lovait patkolják ... Az íróvá lett 
Csépe Imre majd a régi századokból jöv ő  neszekre is hallgatózik. 

De eszmélkedése kezdetén írói készül ődésről még szó sem lehetett. 
Debrecen • és Patak — a mezítlábas, csizrnás parasztgyerekek számára 
adott művelődési lehetőségek — • Kishegyeshez akkor messze estek. A 
tízéves gyermeket — négy elemi után — nem a gimnáziumba, a tanyára 
vitték; grammatika és történelem helyett a tézslával, a patinggal, a 
malacokkal és az ökrökkel ismerkedett. Elérhet ő  könyvtár akkor Kis-
hegyesen nemigen volt, a papnak és a kántornak voltak szépirodalmi 
könyvei, de csak a régi klasszikusok, s Bene Rozáliának, a kedves tanító-
nőnek, aki a hegyesi gyermekeket betűvetésre tanította. Az ő  könyves-
polcán élő  szerzők s poétikák is voltak; azokból került valami a verselni 
kezdő  Csépe Imre kezébe is, Dudás Kálmán jóvoltából. Mert a vakáció-
zó Dudás Kálmánt minden évben felkereste Csépe Imre, mezítláb, már-
már bizalommal, a Szent Anna nev ű  búcsún, mikor a béres is kimen őt 
kapott, hogy igazítaná el a verslábak és ritmusok s űrű  erdejében. Dudás 
Kálmán igazán versért ő  volt — bár Csépe Imrénél csak kit_ esztend ővel 
idősebb —, már gyakórló költő , írásait Krleža is becsülte, a paraszti 
származásúak testvériségével adott tanácsot. és könyveket Csépe Imre 
kezébe, — de hát a vakáció múltán ment vissza Zágrábba, az egyetemre, 
vagy majd a Hegyestől többnyire szintén távol es ő  helységek patikáiba. 

S volt még valaki, akit Csépe Imre megkülönböztetett szeretettel 
emlegetett: Koináromi Szilveszter tanár és jogász — de talán ő  már a 
későbbi esztendőkben? —, aki olvasmányokat válogatott számára. Jól 
válogatott: többek között Pet őfit és Arany Jánost, Móricz Zsigmondot 
és Veres Pétert adta a kezébe. 

Hegyesen frissebb • szépirodalmi könyvért talán csak Hornyák bá-
csit kereshette volna. Hornyák Alajos asztalosmestert, a koporsóst a 
főutcán, Kassák Lajos egykori barátját, aki 1919-ben, a Magyar Tanács-
köztársaság bukása után öt láda könyvvel tért haza Pestr ől, s a Nyugat 
s a Ma példányaival. S volt még, ahogy hallottam, a húszas évek elejé-
től, 1922-23-tól kezdve egy szekrény nagyságú betonépület, valahol a 
Gazdakör közelében, újságot árultak benne, s kevés könyvet, inkább az 
emigrációban élő  írók műveit. Az én hazámat, Gábor Andor kötetét ott 
vette meg Dudás Kálmán, elemista korában. 

Magyarországon frissen megjelent könyvhöz, folyóirathoz akkor nem-
igen lehetett jutni Kishegyesen, a Színházi Életen kívül más lapot hosszú 
időn át be sem engedtek a Szerb—Morvát—Szlovén Királyságba. Igy Csé-
pe Imre a magyarországi rokon törekvés ű  írók műveivel alig-alig ismer-
kedhetett, inkább csak hallomásból tudhatott róluk, a Híd és a Kalan-
gya írásaiból. 

S az ő  verseinek is kevés lehetett a közvetlen visszhangja. Még 
1969-ben is — ötvenöt évesen — rendkívüli eseményként emíltette Csor-
dás Mihálynak: a szabadkai Népkör baloldali ifjúsága annak idején két-
szer meghívta irodalmi estre. Fiákeren vitték be az állómásról. 

Ritka élmény, ritka boldogság. 
Lehet, hogy még a faluja sem vette figyelembe; vagy épp csak egy 

pillanatra.. Szerethették ugyan a kishegyesiek emberségéért, munkához 
értéséért, szerették béres-színészként is, nótájáért, játékáért sokszor meg-
tapsolták, de azért megírja — „nem tartották többre, mint egy jó 
szövegű  gramofonlemezt, amely lassan leforogja magáról a nótát és el-
csendesül szava a nagy .némaság felett". 

Nem vád ez, nem is panasz, egyszer űen csak valóság. Erősíti a régi 
tapasztalatot: senki sem lehet próféta a maga falújában. Dolgozott, mint 
más, hajnaltól napáldozatig, s ha eljött a vasárnap, a vasárnap szabad 
délutánja, kocsma helyett - inkább a Határdombra ment, magányosan 
tűnődni a völgyi világ kavargásain s az ég távoli kékségein. Szíve tele 
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V 

vólt fájdalommal és indulattal. Már tízéves korában a pusztító forgó-
szélbe vágta a sarlót, hogy halálra vérezze vele „a csúf boszorkányát, 
aki a néprege szerint most viszi az urának az ebédet, és útja közben 
végigcsiklandozza a tájat". Jellemz ő  mozdulat: ez az indulat, ez a segít ő  
vágy egész életében végigkísérte. Máskor, korábban, más id őben talán 
jó „betyárfattyú" lett volna bel őle, a huszadik század els ő  felében élve 
csakis az irodalomhoz vezethetett az útja. 

Csépe Imre azért kezdett verselni ifjú legény korában — mondta 
Csordás Mihálynak —, mert hát a barátja, Faragó Péter verseket fabri-
kált a Hajas Kata unokájának — Hajas Katának fabódéja volt a Gaz-
dakör sarkán, selyemcukrot, s hasonló dolgokat árult —, s hát utána 
megpróbálta ő  is. Ez a vallomás olyanformán hiteles, mint a sorstárs 
Sinka Istváné, aki — vallomása szerint — csizmaszárra írta az els ő  ver-
sét. Többről is, másról is szó volt: az írás bels ő  kényszeréről; a jó cim- 
bora versfaragása csak ösztönzést adott a megszólalásra. Rigmusgyár-
tók, vőfélyverselők, halottbúcsúztatók, mesél ők az ő  gyermekkorában 
még századával éltek, szinte minden falunak megvolt a maga rímková-
csa — Csépe Imre azonban már indulásakor is más volt. 

A kubikusgödör mélyéről jöttek a szavai; csupaszon, inasan, gör-
csösen, fojtottan, nagy jóságot és nagy dühöket sejtetve: Az életét mond-
ta, mint minden mélységből induló költő  eleinte, a népköltészetb ől a mű-
költészet felé igyekezve, a teljes emberség igényével. Szín, íz, szépség 
volt a soraiban, Szinte égtek a színei a bácskai tájakat fest ő  képekben. 
A mezők őszinteségével szólt; készen a holnapra. Kés őbb voltak, akik 
kérdőjeleket is húztak a korai versek mellé: nem elég harcosak — mond-
ták —, Csépe verseiben „nem áll ki népéért". Mai olvasónak teljességgel 
érthetetlenek eme vádak: az induló Csépe verseiben egyértelm űen a pa-
raszti indulat lázadt s lohadt, vidult és gyászolt, gy őznivágyó elszántság-
gal. S ha maga nem is lett volna lázadó — lázítottak a versei. Sugallták: 
fordul a világ. 

Ez a fordulás készen találta Csépe Imrét. A nagy fordulásról ő  
írta az egyik leghitelesebb verset. „T űnt idők dűlőútján vígan halad egy 
ökrösfogat" — írta a Zivatar etánban, versbe fogva a nagy pillanatot, 
amelyet Illyés Gyula is megfogalmazott a Megy az eke ... soraiban. Volt 
hangja a megérkezett jöv őre, fényes, derűs hangja. Különösen a változó 
táj áradó színeire. A dogmatikus kritika azonban harsányabb utakra 
szerette volna ösztökélni. 

Sajnos, nem eredménytelenül: Csépe Imre számos versében tett 
engedményeket a hibás elképzeléseknek, mondta a „szövetkezeti paraszt 
énekét", s írt verset A világ íróihoz is. Harcos, patetikus, hamis hang-
zásúakat; szólamokat is engedett be a verseibe. De hamar megérezte: 
ingoványos az az út, amelyre terelgetnék. Megírja Fehér Ferenc: egyszer, 
még a dogmák tobzódása idején, Csépe Imre is ott volt egy eligazítá-
son. Azt mondták el a szerkeszt ők és az írók „egyéb gazdái", mit, miért 
és miképpen kell most az írónak írni. Voltak, akik egyezkedtek a kívá-
nalmakkal, voltak, akik hallgattak, Csépe Imre felállt, s indult Hegyesre. 
Mire hazaért, talán meg is fogalmazott a fejében egy verset. Talán éppen 
a nyári mezőről, ahogy „térdig csatakos" „kölyökszell ők bújják a bú-
zákat". A pátoszt hamarosan elhagyta Csépe Imre, hagyta a dübörg ő  
traktorokat is, inkább rokonait ébresztette s kopott kapáját emelte. S 
ebben csakugyan lehetett „valami hangtalan, tompított tüntetés, vagy 
legalábbis merészség". 

Csépe Imre verseszménye — mint Fehér Ferenc írja — a szép-
ség volt. A szépséget kívánta felmutatni. S a szépséget mindenekel őtt a 
tájban s az emberekben találta meg. Lelkében — még városlakó korá-
ban is — „dű lőutak s ökrösfogatok lépkedtek", értett a tücskök nyelvén 
s tudott társalogni a villámokkal is. A Bácskát, a Bácska tavaszi- őszi 
s téli színeit olyan emlékezetesen festette szinte, mint Juhász Gyula a 
Szeged környéki Tisza-tájat. „A fázós égen félhold úszik", „a vastag 
csöndben harang kondul", „kék fészkükb ől fölszállanak a felhők", „bugy-
gyan a lég, e langy némaság" — megannyi feledhetetlen, fest ő  számára 
is . elképzelhető  kép. Korszerűtlen volna a század derekán a tájköltészet? 
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Simon István is keresett még ebben az irányban: szül őföldje színeit is 
megörökítette. 

Csépe Imrénél a táj az embert is mondja; a munkálkodó embert. 
Meggyőződése — az Alföldi sirámokban meg is fogalmazza — övé, a 
népé az igazi történelem. Erejük nyomán fordul term ővé a föld, foko-
suk csattant az intéz ő  fején, ők sínylődtek a tömlöc fenekén, „metszet-
tek füttyöt" a fűzfa tövéről. Cselédjei, heroldjai, betyárjai — mindene-
sei voltak ennek a tájnak. A kenyérteremt ő  nép tisztult öntudata ez, 
hasonló hit fogalmazta Nagy Lászlóval a Rege a tűzről és jácintról so-
rait: „E rongyos Pannóniában kertészek mi vagyunk." 

Ez a meggyőződés késztette Csépe Imrét az ősök idézésére, az Em-
lékkövek ciklus darabjainak a megírására. „Lehúzta" az ősökről a teme-
tőt, s versbe örökítette őket. Anyját, apját, jegenyeegyenes Antal bátyját, 
százhúsz centis kaszájával, Seszták sógort, a „kapcás bérest", Tamás 
juhászt, s Panna nénjét, kosárral a karján, s babot fejt ő  öreg édesany-
ját, meg Kubik Ákost és Csillag Ágnest, Kupak Mátét és Csókás Vendelt, 
Kajla Gábort és Kása Simont, meg Mogó Bálintot és Virág Örzsit. Meg-
annyian igaz, csillagos emberek, emberséget, szépséget példázók. Még a 
nevük is muszikál, akárcsak Sinka István balladáiban a nagy mélység-
ből fölcsendülő  nevek. Ha valamire, az Emlékkövek versei mindenekel őtt 
Sinka István balladáira emlékeztetnek. 

Nem tudom, ismerte-e Csépe Imre Sinka Istvánt. Különösebben 
nemigen ismerhette, Sinka nem jelent meg sem a Hídban, sem a Ka-
langyában, a Bácskában is csak egyszer járt tudtommal: Szabadkán ol-
vasott fel a Horthy-id őben. A Bács megyei f őispán ott helyben le akar-
ta tartóztatni A pór az úriszék el ő tt című  verséért ... De hát nem is a 
személyes ismeretség feltétlenül a dönt ő , a rokon sorsból, rokon alkat-
ból még olvasmányemlékek nélkül is születhetnek rokon érzések és ro-
kon megfogalmazások. Azonosítani persze nem szeretnénk: Sinkának 
mélyebb volt az emlékezete, távolabbi dallamok szivárogtak fel nála, ver-
sei mágikusabbak, ösztönösen bár, de az expresszionizmusnak és szür-
realizmusnak is közelében járt, — de rokon az emlékez ő  hangulatuk, s az 
ébresztő  szándék mögött munkáló öntudat: szólniok kell, régvolt ősök 
nevében is. Késett volna már ez a tudat s az emlékez ő  vers? Simon-
nál, Vácinál, Csoóri Sándornál, Fehér Ferencnél, Kányádi Sándornál 
igazolódott, hogy még mindig van lehet ősége. Az ősökről való emlékezés 
legmodernebb lehet őségét Nagy László és Juhász Ferenc mutatta fel a 
szüleikről szóló verseikben. Csépe Imre Emlékkövei természetesen hagyó-
znányosabbak, többnyire hangsúlyos sorokban, ölelkez ő  rímekben beszél-
nek, de a maguk nevében tisztán, meghitt szoromúsággal, szomorú meg-
hittséggel. Többször szürrealisztikus villanásokkal. Csépe Antal például 

Bő  gatyában, mezítlábon 
Lépkedett föl a Tejútra 

Két asszony, ki virrasztotta 
Keresték a bibliában. 

A Bácskáról, az ősökről írt versek költ ői újulásról is beszéltek. Ez 
az újulás azonban eléggé körülhatárolt volt. A változó id ő , az életforma-
váltás, az ízlésalakulás nagyobb rugalmasságot kívánt volna; az új 
jelenségek igazán új hangot. Kezdte is keresni Csépe Imre ezt az újat, 
kínlódva, gyötrődve, elfáradtan, olykor. már-már • „kriptahangulatban" —
.erről beszélt gyűjteményes kötete (Term ő  porban, 1961) harmadik ciklu-
sa. Nagyon mélyre eshetett a kedve, abban a mélységben már szükség-
képpen el-elfúl a dal. A költő  leltára az ötvenes évek végén már nagy-
jából készen állt: 

Szálfa-örömök férges rohadása, 
-Nyárvégi rózsák halálba bukása, 
Kigondolt szavak el nem mondott csöndje, 
Ilyen az életem, talán mindörökre. 

(Szomorúság) 
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Új tavaszok feloldották kés őbb bizonyára ebből a hangulatból, írt 
még verseket, az Üzenetben közölt darabok f őként a hatvanas években 
születhettek. Egyel őre azonban a lírát csak átmenteni sikerült a kötet-
lenebb epikába. 

Nem tudom, mikor kezdett Csépe Imre novellákat írni; novelláival 
először a Tarisznyás emberek című  kötetében találkoztam. Ez a könyve 
1957-ben jelent meg. Friss olvasási élmény alapján is mondhatom, várat-
lan meglepetés volt. A kritikák, ismertetések után inkább a paraszti 
világ aprólékos, kisszerűségre hajló ábrázolására gondoltam, a század-
végi, szegedi, tiszai népiesség Vajdaság-beli folytatására, nagy örömömre 
móriczi beleérzéssel és szerkesztési szigorral, s Veres Péter-i keménység ű  
novellákkal találkoztam. S egy más Bácska-képpel, mint korábbi olvas-
mányaimban. A Bácska mulatós dzsentrik, nábobok, módos parasztok és 
tűrhető  sorsú kispolgárok Ilonaként él az irodalomban, Csépe Imre a 
gazdag Bácska szegényeit rajzolta még: cselédeket, béreseket, juhászokat, 
csőszöket, kalászszedő  asszonyokat; nincsteleneket a százláncos tanyá-
kon; elesetteket, nyomorultakat. Szeretettel, szívvel. Nem .kisparaszti 
cseréptet ős álmokkal, mint némelyek vélték, hanem az emberség igényé-
vel és lázadó indulatokkal. A szegényekkel való együttérzés és az elnyo-
mók elleni indulat egyszerre van jelen elbeszéléseiben; Lúdas Matyi-s, . Ró-
zsa Sándor-os indulatok élnek itt gyakran a csendes felszín alatt. Nem 
áll helyt az sem, hogy Csépe a nagy igazságszolgáltatás jegyében aszerint 
rendezi alakjai sorsát — szándékosan kerülve szinte a tragikumot —, 

hogy mit érdemelnének. Két póluson rendez ődnek ugyan az elbeszélések, 
a mese és a ballada körül, de a balladás pólus az er ősebb, s gyakran 
hajlik balladába a mesésen indított történet is. S fordul tragédiába az 
idill. Van anekdotikus meséje is, hogyne volna, de novellái nagyobbik 
része — a Tarisznyás emberekben — tragikus kifejletű . Az - eldobott gy ű-
rű , a Tarisznyások, .a Mirtusz-szirom a Tiszán, a Vízililiom s annyi más 
novella beszél az író tragikumérzésér ől. Mértéktartóan adagolja a tra-
gikust, de olyan hitelesen, mintha ott - lett volna csakugyan a tragédia, a 
ballada születésénél. Az. ő  elbeszélő  bölcsőjét, igaz, még mesék - ringatták, 
de elbeszélő  tehetségét Tömörkényen, Móricz Zsigmondon és Veres Pé-
teren pallérozta. S úgy alakult a sorsa is — akár jelképesnek vehetnénk 
vonatkozó novelláját —, hogy ha nem akart megfagyni, el kellett tüzel-
nie a bölcsőjét. Mesélő  kedvét a kemény élet fegyelmezte, hangja ezért 
is kapott egy-egy novellában .szinte Nagy István-os fanyarságot, már-már 
groteszk árnyalást. 

• 	A Tarisznyás emberek novellistáj ának életre, halálra, természetre és 
társadalomra egyaránt volt szava; realista leírásra, látomásos epikára, 
lírai emlékezésre s groteszk történetekre is -mutatott tehetséget. Nem 
tudom, miért vékonyodott el kés őbb a novellák medre, s lett Csépe els ő -
sorban karcolatok, rajzok és tárcák írójává. Talán életének alakulása 
hozta így: 1956-ban a Magyar Szó munkatársa lett. 

Be. a novellák után még tett egy nagy próbát Csépe Imre a regény 
mezején is. A maga fiatal életéb ől, versei és novellái világából írta regé-
nyét, a fordulóhoz érkez ő  paraszti sors bácskai könyvét. Fordul a szél — 

írta regénye homlokára. Beszélt már err ől korai verseiben , ' is,. várva, 
sürgetve a nagy történelmi változást, de á gondolat a regényben már 
általánosabb érvényű . Nemcsak az idő  érését, nemcsak a hatalom válto-
zását jelzi. „Mert minden fordul ebben az életben — mondja a 'regény—, 
akárcsak a szél az űrben, egyszer keletr őf fúj ;  máskor nyugatról, • ažtán 
délről, északról, egyszer meleget hoz, máskor • fagyot, dermeszt és ol-
vaszt, virágillatot sodor vagy a hulló levelek szagát hengergeti maga 
előtt. Fordul az emberben az érzés is. Ami ma szerelem volt, holnap már 
kiábrándulás lesz, haloványuló emlék, s betakargatja mohával az id ő :" 

Ezzel a szemlélettel válogatott hatalmas életanyagából. A regény-
nyel kapcsolatos észrevételeknek van jogosultsága: nem különösebben 
magas az égboltja, csak lazán kapcsolódnak benne egymáshoz az esemé-
nyek, fáradt á regényíró, nem bírja mindvégig ,' egyenletes lélegzettel, a 
romantikába is bele-beletéved 'de a forduláslioz közeled ő  paraszti élet- 
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ről mégis az egyik legjelent ősebb regény. Annak is a tanyai, béresválto-
zatáról beszél, amelyr ől pedig regényben alig-alig szóltak. S els ő  regény-
kísérletében is jó lehet őségek irányába keresett Csépe Imre: a szegény-
séget nem naturalisztikus részletezéssel, nem szociográfikus leírásokban 
mutatta meg, hanem a szépségen és szerelmen keresztül, mint Móricz 
Zsigmond a Pillangóban s Szabó Pál a Talpalatnyi földben. S epikai 
hőssé formálta a maga embereszményét is: Virág Ignácban. Virág Ignác 
egyenes, nyíltszívű , gyöngéd és indulatos, igazságkeres ő, mások gondját 
is Számon tartó, asszonyszeret ő  és a mindenség titkaiba is bele-belekér-
dező, bensejéből vezérelt szabad ember. A népi h ősök, a Turi Danik, 
a Joó Györgyök, a Gáz Jóskák Rózša Sándor-i szigorú, szocialista von-
zódású bácskai rokona. 

A Fordul a szél — ahogy Csépe Imre mondta — „már jól összevil-
lázva jelent meg" 1905-ben. A jugoszláviai magyar irodalom akkor már 
jó ideje az avantgarde útján járt. Egyetemes vagy egyetemesnek vélt 
emberi problémákat közelített, mindenekel őtt a világirodalomra tekint-
ve, Cšépe. Imre változatlanul a Vajdaságot, a vajdasági gondokat és em-
bereket érezte a legfontosabb írnivalóknak; a nyers valóságot, lehet őleg 
realista eszközökkel. Újságcikkeiben, rajzaiban, karcolataiban, vallomásai-
ban a Magyar Szó munkatársaként erre tett kísérletet. 

Csak a kötetekbe felvett kisepikáit ismerem; korabeli munkásságá-
ról így csak bizonytalanul szólhatok. Annyi azonban bizonyos; apró írá-
sai is • változatlanul jó tehetségről beszélnek. Stílusa nem fakult, emléke-
ző  lírai • színekben még gazdagodott is, alakjait változatlanul novelliszti-
kusan oldta látni és láttatni, a tájat tovább írta, ha lehet, a kéknek még 
gazdagabb árnyalásával. Ha Papp Dániel meglátta a „síkság költészetét" 
— Zombor és vidéke színeit —, Csépe meglátta éš ábrázolta a Fels ő-
Bácska, • .a Tiszavidék költészetét. A hangot most többször vette köny-
nyedebbrc, talán az újság kívánalmának is engedve, meg azért is, mert 
természete: szerint — megírta — Bagdad csábította, „a színeknek és a 
meséknek ez a csodálatos márványvárosa ... a keleti ég kézzel simogat-
ható' kéksége, ahol olyan közel vannak a csillagok, mint nálunk a rétnek 
virágai ..:", .de megfeledkezni azért sosem tudott a vajdasági valóságról, 

'::tarnyák némuló kéményeir ől, s a maga nehéz ifjúságáról. Változatlanul 
tenyerére vette a régi embereket, az emlékeket, folytatta a leltározás 
nagy mürikáját. Regénybe kívánkozó anyagot hordott össze a Mezei dol-
gokban; š a Határdombba felvett írásokban, embereket, történeteket, szo-
kásokat, amelyek mind-mind „lecsúsztak már az id ő  csatornáján". 

Közben mélyült az id őszemlélete, érezve, hogy csakugyan „minden 
kör: bezárul" egyszer. S érzékenyebb lett a történelemre is. Nemcsak a 
félmúltra, nemcsak az apák korára. A félmúlt felé már korábban is 
sodorták emlékei, s nosztalgiája a bizakodó, hiv ő  ifjúság után, — utolsó 
éveiben a .távolabbi múlt is er ősen foglalkoztatta. Mintha ösztönösen is 
perlekedett volna Szentelekynek ama tételével, hogy ezen a tájon sohasem 
éltek ferde kucsmás kurucok, hogy itt csak a disznóhizlaló horkol. Csépe 
Imre titkokat, sejtelmeket is érzett. „Van ennek a tájnak története --
írta: messze' az id ők mélyére írva, akárcsak azok a csontok, amelyek 
itt: porfádnak a kukoricások gyökerei alatt." Igyekezett szavakba fogni 
a sejtelmeket. „Kuructüz ű  éjszaka világít a vidék fölött, amiben most 
titokzatós árnya támadt minden tárgynak ... Megcsörrennek a nádasok, 
elődobognak belőle a bujdosó kurucok ... tárogatók, tilinkók, furulyák 
hangjai rezegnek a mulató dalaiban, olyan közelre hozva velük a let űnt 
időket, embereket, hogy szinte beszélgetésbe feledkezik velük az ember. 
Csikorgó kútgémek, rozoga csárdák, delel ő  gulyák, vágtató ménesek, pu-
ha keblű  csaplárosnék, betyárszeret ők elevenednek föl a nótákban, az 
ősi puszták nagy titkaival." Látta a nádasból kilépni Csát vezér tündér-
szép leányát, látta Rózsa Sándort az ivóban, s Kossuth katonáját is. 
Múltidéző, beleérző  képességével talán történelmi regényt is alkothatott 
volna; .mesés fényűt, folklorzzálva, legendásítva az egykori valóságot. 

• . Talán, talán. Mert lehet, hogy most már nem is Csépe Imre terem-
-tett művészetéről beszélek, inkabb csak Csépe Imre — esetleg csak 
általam: • vélt . — . lehetőségeiről. Lehet. De amit Csépe tényleges aröksé-

_gül * Hagyott, : az is jelent ős. Hibátlan műve, verse, novellája kevés van, 
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biztos, hogy művészete nagyon egyenetlen, igaz, hogy néha megmámo-
rosodott a saját hangjától, s önfej ű  is lehetett elégszer — de mégis čsak 
ő  örökítette legteljesebben irodalomba a fordulóhoz érkezett bácskai 
paraszti világot. Papp Dániel, Majtényi Mihály, Herceg János többet elmon-
dott a Bácska kispolgári társadalmáról, Fehér Ferenc, Németh István a 
mai paraszti életről, de aki a Bácskát ismerni akarja, aki majd a Bácska 
teljes regényének a megírására vállalkozik, annak Csépe Imre könyveit 
ismernie kell. S érdemes olvasni minden irodalomkedvel őnek: az a szép-
ség, az az emberség és jöv ő  utáni vágy jelentkezett a vajdasági Csépe 
Imrében, amely Magyarországon — többek között -- Veres Pétert, Sinka 
Istvánt és Szabó Pált küldte az irodalomba. 

Csépe Imrének, az írónak természetesen más rokonsága is lehet, 
a délszláv irodalom parasztábrázolóinak (Prežilov Voranc, Mirko Boži ć ) 
s a Vajdaság szerbhorvát ábrázolóinak (Crnjanski, Veljko Petrovi č , Jo-
van Popovi ć , Bogdan Č iplić , Stevan Raičković, Miroslav Antić) ismerete is 
szükséges életútja 'teljesebb megértéséhez; eme szálak felderítésére a 
délszláv irodalmakban is otthonos vajdasági irodalomtörténészek vállal-
kozhatnak. 

A Csépe Imrével foglalkozó már az els ő  tájékozódó lépéseknél külö-
nös ellentmondásokkal találkozik: Csépét szeretik az olvasók — a vaj-
dasági emberek közül őt olvassák a legtöbben —, s mégis „a poétanép 
ismeretlenje" maradt, a szakirodalom inkább csak fanyalogva szól róla. 

Az olvasók szeretetér ől van adatunk: ha ritkán is, de ötezres pél-
dányszámban adta ki műveit a Forum, s gondolom, a szabadkai Életjel 
is. Csépe-könyv még sincs a boltokban. Vajdasági barátaim is csak a 
könyvtárakból tudtak példányokat küldeni: a kishegyesi és az adai m ű-
velődési egyesület könyvtárából. Igazán patinás példányok. A Tarisznyás 
embereket maga Csépe dedikálta még megjelenési évében (1957) Radovi ć  
Dušannak. Nagy örömmel láttam: rongyosra van olvasva. Kemény kötése 
már elpuhult, lapjai elsárgultak, szamárfülesek, kijárnak, zsírosak, raga-
dósak; cigarettaparázs is égette több helyt a lapokat, s a tartalommu-
tatóban jelekkel ellátott minden egyes novella. A Fordul a szél is az 
adai könyvtárból való. Már az elején, az els ő  fejezet alá beírta valaki 
nagybetűvel: ADA. Minden bizonnyal ráismert a helyszínre s talán a 
szereplő  emberekre. Nagy ákombákomos betűkkel a könyv végire az van 
odaírva: NAGYON J ó K Ö N Y V. S a regényben a neveket többnyi-
re aláhúzták az olvasók. 

Próbát tettem itthon is: tanár barátaimmal s bölcsészhallgatóval 
is olvastattam: nem sajnálták végül is az id őt. S adataim vannak a hód-
mezővásárhelyi városi könyvtárból: a Fordul a szélt 33-an, a Fehér csön-
det 28-an, a Mezei dolgokat 12-en olvasták. Nem könyvtárosi ajánlásra; 
véletlenül találhatott rá az els ő  olvasó és adhatta tovább. Népszer űségét 
csak a parasztolvasók konzervatívabb ízlésével magyarázni aligha lehet. 

Azt sem lehet mondani, hogy Csépe Imrét nem fedezték fel ide-
jében. Többször is fölfedezték. Írásait, ha szórtabban is, huszonhárom 
éves korától kezdve közölték a lapok és folyóiratok. 1940 januárjában 
például a Kalangya hozza két versét (Üzenet a temet őből, A múltak 
szárnyán), ezzel a megjegyzéssel: „Ezeket a verseket egy málii pgyosi pa-
rasztlegény írta, aki napszámból téngeti életét." Huszonhatodik évében 
járt altkor. Csépe Imre. Aztán múltak az évek,ött a felszabadulás, s Csé-
pe Imrét újra fölfedezik. A Híd három régebbi verset közöl t őle (Bére-
sek, 1941; A fenéken maradók, 1943; A kubikon, 1944) ugyancsak szer-
kesztőségi jegyzettel: „Csépe Imre maliigyosi béres, kubikus, napszámos 
és költő  ..." Most harminckét esztend ős. A következő  esztendőben, 1947 
végén magyar íróküldöttség jár a Vajdaságban, köztük a hetvenhat esz-
tendős Heltai Jenő . Kedvesen fogadták, mintha az irodalomtörténet .lap-
jairól lépett volná el ő, s nemcsak jó pipadohánnyal látták el, de kezébe 
adták Csépe Imre verseit is. Hozta magával, s át is adta a Csillag szer-
kesztőjének közlésre. A Csillag éppen akkor indult, második számában 
már hozta is Csépe versét (Paraszt vagyok). Ugyancsak szerkeszt őségi 
megjegyzéssel: „A költemény szerz ője jugoszláviai magyar parasztle-
gény ..." Ekkor már harmincnégy esztend ős volt Csépe Imre, talán már 
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nem is legény, de afelől igazán indulhatott volna a magyarországi útja. 
Pártfogókra a szerkeszt őségben is találhatott volna: akkor a rokon indu-
lású Szabó Pál, s a kolozsvári Nagy István, a munkásíró is tagja- volt 
a szerkeszt ő  bizottságnak. Csakhogy az id ő  hamarosan megváltozott, a 
Tájékoztató Iroda határozata után szó sem lehetett írocsoportok kölcsö-
nös látogatásáról, még egyes kéziratok közlésér ől se igen. S mikor az 
ötvenes évek derekán, illetve végén oldódott Magyarország és Jugoszlávia 
között a zár, Jugoszláviában már nagyot fordult az irodalmi ízlés: Csépe 
Imre műveit már nemigen ajánlotta senki magyarországi terjesztésre. 

S Magyarországon sem volt Csépe Imrének szószólója. Az évek so-
rán ugyan sokan jártak ni.agyarországi írók, kritikusok is a Vajdaság-
ban, de Csépe Imrével nemigen találkoztak, vagy ha igen, hát csak bara-
ti emlékezetükben tartották meg. Nem is nagyon tehettek mást: az egyre 
erősödő  modern törekvések a népire, a parasztira, a hagyományosan rea-
listára inkább gyanakvássál .néztek; Csépe Imrét talán csak kuriózum-
ként fogadták volna el. 

Innen nézve mérhetjük fel teljesebben a Csépe Imre-napok jelen-
tőségét, Csépe Imre ébresztését. Köszönet érte barátainak, ért ő  kritikusai-
nak, a szervezőknek, Kishegyesnek, a szül őfalunak. Amit a Csépe-napok 
életre hívásával, immár kilencedik megrendezésével cselekedtek,.. iroda-
lomtörténeti jelent őségű . 
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JUHÁSZ GÉZA 

A SZÜLŐFÖLD IHLETŐ  EREJE 

Hogy verset költs, a költészet 
honában kell ahhoz élned; 
s ahhoz, hogy a költ ő t értsd meg, 
hazájában körülnézned. • 

(J. W. Goethe) 

Olyan a híre ennek a mi b őséges kenyértermő  és disznóhizlaló vidékünk-
nek, hogy a múzsáknak sohasem. volt kedvére való, inkább hetes lako-
dalmairól, nábobjai vad tivornyáiról vált ismertté. Igaz, hogy ez a disz-
nóhizlalásos, dáridós, kulturálatlan stb. jelz őhalmaz • csak vidékünk török 
hódoltság utáni korszakára érvényes, valójában csak az els ő  világháború 
előtti három-négy évtizedben ragadt rá .— azokban az évtizedekben, amikor 
Magyarország Ausztria gyarmata, a mi vidékünk meg e gyarmat gyarmata 
lett nemcsak gazdasági, hanem kulturális vonatkozásban is —, de igen 
tartósan hozzátapadt. Ki emlékezett már ekkor arra, hogy a bácsi püs-
pökség valamikor a reneszánsz kultúra és m űvészet központja volt, s hogy 
a kamonci huszita barátok éppen itt törték az utat a magyar nyelv ű  írás-
beliség előtt? Szentelekyék a két háború között úgy látták, hogy a sem-
miből kell itt irodalmat csinálni, minden el őzmény .nélkül, s arra sem 
emlékeztek, vagy nem akarták tudomásul venni, hogy alig néhány évti-
zeddel előttük Papp Dániel már kutatta és fel is fedezte a táj költészetét, 
épp itt, ahol „kalász me g  puha dombvidék mosolyog", ahová az Úr „Tem-
pe völgyet akart tenni, de a hatodik napon mégis félig-meddig kiegyen-
lített mindent, és telehintette maggal, mezei virággal. Lombbal, maggal, 
mezei virággal". S azt is megmondta Papp Dániel, hogy a Bácska felszíne 
alatt rejtőző  szépségeket, a kukoricások alatt lapuló tündérkastélyt nem 
kaparhatja ki idegen patkó: „A - Pegazusnak, a patkónak idevalónak kell 
lenni." Ám ez a Pegazus Papp' Dánielt is magával ragadta a f ővárosba, 
akárcsak később Kosztolányit és másokat, akikre, a tündérkastély feltá-
rása várt volna, s még további évtizedekbe telt, mire az itteni Pegazus 
és patkó feltűnt. _ 

Mert bizony a mi községünk s a hozzá tartozó falvak még abban az 
imént gyarmat gyarmatának nevezett tájon is valamiféle senkiföldjét 
jelenti .a két, régebben három (Szabadka, Újvidék, Zombor) bácskai kul-
turális központ között, egyformán távol esve mindegyikt ől, kívül termé-
szetes vonzáskörükön. A két világháború között azonban — aligha vélet-
lenül szinte egyidőben azzal, hogy Magyarországon a szegényparasztságra, 
mezőgazdasági proletariátusra és uradalmi cselédségre fordult a figye-

-lem egy sor bátor szociográfiai munka nyomán, s amikor ez a társadalmi 
.réteg egész sor kiváló parasztíró és -költ ő  hangján szólalt meg az iro-
dalomban — egyszer csak felhangzott a kubikosgödörb ől, a kenderáztató 
partjáról, á szekicsi tanyavilágból Csépe Imre érdes, hars hangjá. Az 
ekkoriban -már Becsén kántortanítóskodó Cziráky Imre is rajzolgatja 
sok szeretettel, olykor kedélyes humorral a mi vidékünk parasztfiguráját, 
melynek modellje leginkább innen, a szül őfalujából való. És megszólal 
szép halk, kiművelt hangon Dudás Kálmán is, akinek lírájában a koz-
mikus látomások mellett helyet kap a hegyesi tél, a szül őfalu szolga-
népe, béres- és kubikosserege is. 

A jugoszláviai magyar . irodalom felszabadulás utáni hatalmas fel-
lendülése mintha feltámasztotta volna Csipkerózsika-álmából e vidék szuny-
nyadó tehetségeit, 'beszédes cáfolatául e vidék közmondásos közömbös-
ségére kultúra, irodalom • és könyv iránt: • az egymás sarkába lép ő  • író-
nemzedékek mindegyikében , találkató néhány, e község fiai közül is. A 
Háború utáni első  nemzedékkel indult Saffer Pál,,. Németh István, : Vígh 
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Rudolf s e sorok írója, a hatvanas években fellép ő  Syrnposion-nemzedék 
jeles képviselői Bányai János, Gobby Fehér Gyula :és Poclolszki József, 
rníg 'a legifjabbak között Kovács Nándor, Csordás Mihály-és Üáj! a Gábor 
hívta fel magára az irodalmi közvélemény figyelmét. S ha imponáló ez 
a tízegynéhányas névsor, talán még imponálóbb az a több mint. félszáz 
regény, novellás könyv, színm ű, rádiójáték, esszé- és tanulmánygy űjte-
mény, a felsorolt írók művei, amelyek el nem hanyagolható mértékben 
gazdagították a jugoszláviai magyar, s őt a jugoszláv és a magyar irodal-
mat és irodalomtudományt is. 

A felsorolásból azonban az is kitetszik, hogy a községünkb ől szár-
mazó írók nemcsak más-más nemzedékhez tartoznak, de az irodalom 
legkülönbözőbb területein is működnek, a legkülönböz őbb műfatokban 
alkotnak: lírai költ ők, regényírók, elbesžél ők, drámaírók, kritikusok, iro-
dalomtörténészek stb. S még ezzel sem mondtunk semmi jellemz ő t írói 
egyéniségükről„ hisz ahány író, annyi világ, annyi stílus és alkotómódszer, 
annyi kritikai szempont és elméleti megközelítés.. .. _ . 

Természetes, hogy e különbségekkel, különböžőségekkel .Sžemben. a 
szülőföld azonosságának nincs jelent ősége az életművek jellemzése Szem-
pontjából, s az innen. származó írók. e mostani hazasereglése, valamint 
a műveikből összeállított irodalmi műsor nem is valamiféle nem létez ő  
összetartozást kíván demonstrálni, hanem az írók és szül őföldjük közötti 
kölcsönös megbecsülést, ragaszkodást, szeretetet. 

Ez a szeretet nagyon különböz ő . módon nyilvánulhat meg az írók 
műveiben. Legegyértelműbben és legközvetlenebbül általában a lírai köl-
tők vallanak a szül őföldjük és népük iránti hűségről, az elbeszélőknél és 
regényíróknál inkább egy-egy helyszín, környezet elevenedik meg a szü-
lőföld tájaiból, míg a kritikusok és elméletírók munkáiban csak olykor 
bukkan fel valamely gyermekkorbán elraktározott nyelvi fordulat, egy-egy 
hasonlat vagy sajátos ízű  szó. 

Csépe Imre a lírai költ ők közül is az egyenesen, közvetlenül, áttéte-
lek nélkül megnyilatkozók sorába tartozik, 's így fejezi ki a szül őföldhöz 
való ragaszkodását is, illet őleg á. hónvágyát, «miután elhagyta a faluját: 

Maradék erőmmel útnak feszülök, 
Hogy falumba érjek az éj el ő tt, . 	. 
Két olajmécs lángú szememmel 
Körülöleljem még egyszer a temet ő t 

írja Honvágy című  versében, majd egyénesen kimondja: 

Hazavágyom megpihenni 
Otthoni kis temet őben. 

De itt járnak a novellah ősei is a község falvaiban, határában A 
Tarisznyások kolduló nagyapója például „Különösen Sžikicsről hozott so-
kat, ahol minden háznál kapott valamit". Itt volt- á föltő   f,béressžírlész" 
is, akit „nótájáért, természetes játékáért sokan megtapsoltak", de szín-
padi partner-nője, akiről ő  álmodozott, nem. :béresre, hanem.;főispánfikra 
várt.. És a Fordul a szélnek, ennek a teljes egészében: önéletrajzi iéletrajzi regény-
nek a cselekménye is itt játszódik Hegyesen, illet őleg szeghegyi (szi-
kicsi) tanyavilágban, a szerepl őit pedig, kezdve Becker :‘gazdától :.és Lizi 
feleségétől szinte kivétel nélkül itt élő  emberekről:` mintázta. Olykor azon-
ban a majdnem-szomszédos Feketiesre is elkalandozott .témáért: megírta 
a maga történetét Balogh Miska .bácsiról, áki. állítólag :betyár;  `vplt - fia-
talabb korában, s akinek_ tetteir ől, kínvallatásáról, - a • csendőrök -elő tti. - ke-
mény tartásáról talán még ina is mesélnek a faluban. Megírta a csend-
őröknél történt lopást isi amir ől kisebb eltéréssel, úgy .látszik,.rnindkét 
faluban közszájon forog egy anekdotaszerű  történet. Sokáig šor,"ólhátnánk 
még a Csépe opusában előforduló . kishegyesi vonatkoiášokat,: hisz köz-
tudott; hogy; a legtöbb történetet:és - `legtöbb alakot gyűjtötte írásaihoz. 

Lírikusra jellemző  vallomást olvashatunk Cziráky_ Imrénél :is -  a .szü-
lőföldhöz "való fiúségről éš _ szeretetről... Számáia : .az : elhagyott "szülőfalu 
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mindvégig a napsütötte boldog gyermekkor emlékeként maradt meg: -„ha 
hosszú esztendők egyre nehe- žed ő , egyre sötétedő  felhői harmatozták is 
rám a keserűséget, hiába, ha elnyomott az álom, az én szül őfalum • felett 
csak sütött a nap, és én az Álomtündér aranyhintaján csak hazaszalad-
tam a Krivaj mellé ... melegedni." • 

Ugyanez a Krivajnak, Krivajának, Feketicsen már csak Barának ne-
vezett erecske bukkan. fel Dudás Kálmán, a tél és az emberek komor-
ságát érzékeltet ő  versében is, a Hegyese télben: 

A domb lábánál reggelre az ér 
Bosszú pajzs alá bújt 

Béres ajkán Isten szitokban él 
befagytak a vályuk. 

Egy későbbi hazalátogatásának emlékét megörökít ő  versében, a Lá-
togatóban szinte szégyenkezve emlékezik a dáridózó nábobok földjének 
szolganépére, amely szemlesütve járt, 

Kedve rongy volt, mint a gúnya, 
Vállán vak remények üszke: 
Élt, ahogy mások akarták... 

de érzékeli természetesen az óriási -változást is, a csinosodó kertes há-
zakat, s azt, hogy a közös álmok testet öltöttek. 

Vígh Rudolf számos novellájában is ráismerünk a hazai tájakra,' de 
külön, versben is megírta ő  is a maga Honvágyát, akárcsak Csépe Imre. 
A felhőkön indul el a vágyaival, köveket, hegyeket csodái a mélyben, de 
igazi, őszinte bámulattal a szülőföldje tölti el: 

Elbámulva véres könnyekkel 
a mez őt, a munkát, a kalácsot, 
s szülőfalum csodálom, 
csodálom ... 

A gyermekkori történetekkel együtt természetszer űen merülnek fel 
az emlékezetből a gyermekkor, tehát a szül őfalu tájai, utcái, térségei is. 
Saffer Pál például valóban csak a gyermekkorát • töltötte Feketicsen, s 
mivel elköltöztek onnan, még az iskolai szünetekre sem igen járt vissza, 
mégis sok emléket raktározott dl magában az ott töltött évekb ől. Biztosak 
lehetünk benne, hogy a Miska 'Téressel folytatott beszélgetés színhelye a 
Vasárnap című  novellában valamelyik feketicsi gazdasági udvar lehetett. 
éppen az érzelmileg fogékony, nyiladozó értelm ű  gyermeket rázhatta meg 
az előttük felnőttet játszó, gazdája iránt alázatos béres öngyilkossága: 
Hogy még biztosabbak lehessünk a helyszín fel ől, olyan fogódzókat is 
kínál, mint a gyermekektől félve tisztelt szenvedélyes tolvaj, Kerekes 
Pista emlegetése, akinek alakja az anekdotaszer ű  történetekben • talán va-
lóban össze-összemosódott a Rózsa Sándoréval. Ugyancsak gyermekkori 
emléket vagy Még inkább egy gyermekkori érzelmi állapotot idéz. a Szü-
letésnap című  hiperbolikus írás is. Topográfiailag is pontos a leírás, hisz 
a mi gyermekkorunkban még valóban három torony jelölte meg a f őut-
cát (csak később épült a • modern vonalú és torony nélküli református 
német templom, a mai mozi), valamint a községháza és Beckék sötét 
„feneketlen és dohos boltja", azaz rövidáruüzlete: Jól tudja, hogy a vá-
sárokat a koplalón tartották, „ahogy nálunk a gyér - füvű  legelőt nevezték 
a bikaistálló közelében". A messzir ől jött Danics doktorban meg igazán 
nem nehéz a dalmát Dujmović  doktorra ismerni; aki „gyermekeit csikorgó 
téli hidegben is térdharisnyában járatta". 

Bánya! János elvontabb, erős -  gondolatiságot hordozó novelláiban 
gyakran fiktív vagy elmosódott a helyszín, de egy-két esetben nála is rá 
lehet ismerni a . gyermekkori falusi tálakra: A • Szomorrtan sállnák el -a 

• varjak című  írásában például a• valót es valón :túlit honiályöš -emlékképbe 
'egYbemasó írói módszer- 'szánfára- nagyon - -is • 'megfelelő.'. „a.. nyurga akác- 
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fákkal" benőtt temet ő , ahol még a temetőcsősz Samu is megjelenik, hogy 
a helyszínt hitelesítse. S ha jócskán elrajzolva is, nála is felbukkáfi Beck 
úr egy bizarr, szimbolikus jelentésű  novellában. Még ha csak hírb ől is-
merte is a hibbant eszű  boltost, alakja jó kiindulópont lehetett "a külö-
nös, titokzatos, a gyermekek fantáziáját különösen foglalkoztató h ős meg-
rajzolásához. 

Gobby Fehér Gyula is többször tér vissza szül őfalujába egy-egy — fő-
leg gyermekkorát idéző  — elbeszélése színterének elemeiért. Bár nem 
mondja ki, mintha mégis feketicsi levegő  csapna ki a Ködös délel ő tt 
című  írásból, s a Nyári játék góréja is valamelyik feketicsi udvaron áll-
hatott, ahonnan a gyermekek János szomszédot, a különben mindig dol-
gos parasztembert feltűnő  semmittevésében megfigyelték. Leginkább azon-
ban a Mindenféle rongyok című  írás, a rongylabdakészítés s a miatta 
kitört verekedés idézi fel a falusi gyermek világát. 

A prózaíró Németh István szintén lírai költ őkre jellemző  meleg sze-
retettel ír szül őfaluj áról, s megfogalmazta azt a különös és egyedülálló 
kapcsolatot is, amely a gyermekkor tájaihoz s a szül őföldhöz köti az 
embert. Egy hazalátogatásáról ezt írta: „Érzem, hogy a nyár tökéletesen 
megért, és tudom, hagy ezt a sajátos hangulatot teljességében csakis en-
nek a falunak az utcái keltik fel bennem újra és újra, ahol a dönt ő  él-
mény sok évvel ezelő tt öntudatlanul belém ivódott ... a szülőföldhöz el-
mondhatatlan élmények kötik az embert. Már hétéves koromban vagy 
még előbb ugyanígy fogott át és igézett meg ez az elmondhatatlan nyár-
végi pillanat. S azóta is csak itt tud rám törni teljes szépségével és 
fáidalmával." Hasonló költői leírásra ihleti a gyermekkori falusi téli, 
szilveszteréjszaka emléke is, amikor „a vastag; puha hótól még a csend 
is tisztább lesz, és élesebb a szánkók elé fogott lovak nyakán a csengety-
tyűszó, melegebb a kemence, nehezebb az öregek sóhaja a kemencepadkán, 
és meleg kalácsillat lesz és korán érő  este, lámpagyújtás el őtti puha 
félhomály ..." S mert ilyen elevenek az emlékei, ilyen mélyen, kitöröl-
hetetlenül rögzítette őket magában, a változásokra is érzékenyen reagál. 
Szinte döbbenten állapítja meg egy téli reggelen a falujában, hogy nem 
pipálnak a kémények! Kidobták mind a banyakemencét, s úgy érzi, me-
gint szegényebb lett valamivel. Nem egy emlékkel, hanem egy érzéssel: 
„Ennek a füstnek égett szalma és égett kukoricaszár illata volt, elvegyülve 
a pörkölt disznó illatával, és az egész valahogy, ma is emlékszem rá, a 
biztonság, az otthonosság elmondhatatlan jó érzésével töltött el mindig. 
A tél, a fákat repeszt ő  hideg, mintha csak játék lett volna, hiszen ott 
füstölögtek a házkémények, minden hajlék meleg oltalom volt." 

Hadd zárjuk ezt a sétát íróink bölcs őhelye körül, ezt a körülnézést 
a költő  hazájában azzal a meggy őződéssel, hogy a felvillantott példákban 
sikerült legalább valamennyire érzékeltetni az író és szül őföld közötti 
kapcsolatot, valamit elmondani azokból az elmondhatatlan élményekb ől, 
melyek az írót szülőfalujához kötik, s egyúttal közelebb is hozni őket a 
közösséghez, amelyb ől elindultak. 
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ĚGTÁJ  

DOBOS JÁNOS 

KANIZSA MEGÍRANDÓ MONOGRÁFIÁJA KAPCSÁN 

A szülőföld múltj ának megismerése általános emberi igény. Aligha van 
olyan ember, akit ne érdekelne lakóhelye, szűkebb közössége története, 
annál is inkább, mert e történeten keresztül a közeli és távoli ősök alkotó. 
táj- és környezetformáló tevékenysége ötvöz ődik a jelennel, a ma embe-
rének természet- és társadalomformáló törekvéseivel. Ezt az igényt csak 
fokozza az a tény, hogy az iskolában többnyire az emberiség, a népek 
és nemzetek történetének markáns pontjait ismerjük meg, és csak ritkán 
villan fény tájegységekre — Bácskára, Bánátra, Tiszavidékre —, míg az 
egyén számára a sokkal" közelebbi, a „legsz űkebb haza" — a község, a 
helység — múltja rendszerint rejtve marad, vagy ha meg is jelenik, alig 
tekint vissza fél évszázadnál többre és ritkán mutat összefügg ő  fejlődési 
folyamatot, inkább csak a szélesebb, tájegységi vagy országos keretbe 
illeszthető  helyi pillanatfelvételt vagy mozaikképet. 

Tény az, hogy a helytörténet értelemre és érzelemre ható, tudatfor-
máló szerepét bár jól ismerjük, mégsem használjuk fel eléggé önigazga-
tású társadalmunk társadalmi tudatbázisának szélesítésére és er ősítésére. 
mert nem ismerjük. Pedig volna mit felhasználni. Az emberiség története 
ugyanis az országok, népek, nemzetek története; éppen így az országos 
történet lényegében a vidék, a táj egységek, a városok és falvak története. 
Téves lenne azonban a helytörténetet az országos történet azonosan vizs-
gálható és minősíthető  részének, darabjának felfogni, mint ahogy az or-
szágos történet sem pusztán a tájegységek, városok és falvak történetének 
mechanikus halmaza. A hely- és az országos történet viszonyában, össze-
függéseiben a „rész" és az „egész" dialektikus egysége, kölcsönhatásai, 
összefonódása jut kifejezésre. A gyárakban, bányákban, mez őkön dolgozó 
nép a bázisa a termelési viszonyoknak, itt tudatosodnak alapfokon azok 
a koreszmék, amelyek városi és falusi közösségekben kristályosodva szé-
lesebb tájegységekre, vidékre, országra lehetnek meghatározó jelent ősé-
gűek. Ugyanez természetesen fordítva is áll: országos célkit űzések meg-
valósulásának kristályvize a falvak, városok, a gyárak, - bányák, mezőgaz-
dasági birtokok dolgozói közössége, azok termel őerőin állnak vagy buk-
nak meg egy ország, egy nép, egy nemzet uralkodó koreszméi: 

Természetes és indokolt tehát az a törekvés, amely önigazgatású kö-
zösségünk fejlődését nem csupán ma és nem csupán az általános és az 
átfogó nívóján kívánja láttatni, hanem kitekintve a múlt és jelen össze-
függéseire, a területi egységek, tájak, községek gazdag és sokszín ű  ár-
nyaltságában,. merítve a termel ő  és alkotó dolgozó hétköznapi életének 
legközvetlenebb, viszonyaiból, időbeli összefüggéseiben is kívánja feltárni, 
látni és láttatni egy-egy kisebb közösség — falu, város, község — fejl ő -
déšét, annak beilleszkedését (ami dialektikus értelemben esetenként lema-
ródást vagy úttör ő  élen haladást is jelenthet) a szélesebb társadalmi kör-
nyezet, a vidék, az ország történetébe. 

Ilyén törekvés hazánk minden részén, így tartományunkban is, már 
a népfelszabadító háború, a szocialista forradalom gy őzelmét követőleg 
jelentkezett. A közelmúlt, a forradalom hagyományainak meg őrzése, a 
hősi. halottakat megillető  kegyelet inspirálta és táplálta azokat a törekvé-
sekét, "ámélyeknek a népfelszabadító háború helyi eseményeinek, részvev ői- 
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nek számbavétele volt az els ődleges célja. Így jöttek létre szorgos gy űj-
tőmunka eredményeként a városok, falvak, katonai egységek krónikái. 
De a népfelszabadító harc eleve meglev ő  társadalmi talajt feltételezett: 
erőket, amelyek a felkelést megindították, a harcot országos és helyi viszo-
nyokban szervezték, irányították: a Jugoszláv Kommunista Pártot, annak 
országos, területi és helyi szerveit, amelyek már a felkelés el ő tt tevékeny-
kedtek, ső t! — a legreálisabban felmérték a társadalmi-politikai viszonyo-
kat és zászlójukra írták az uralkodó koreszmét: a szocialista forradalmat, 
annak győzelemre juttatását népfelszabadító háború révén. Itt a törté-
neti okszerűség a még korábbi összefüggések feltárását igényelte: az osz-
tálytársadalmi rendszerben a munkásosztály helyzetét, szerepét, szerveze-
teit, a munkásmozgalom fejl ődését, az osztályharc általános és helyi vo-
natkozásait. Így a helyi viszonyoktól függ ően a krónikák kinőtték a ne-
vük adta kereteket és a helyi pártszervezet, szakszervezet, a munkásmoz-
galom és a népfelszabadító harc áttekintéseivé terebélyesedtek. 

A munkásmozgalom kezdetei hazánkban a múlt századra tekintenek 
vissza. Így a helyi munkásmozgalom eseményadatainak felkutatása és fel-
tárása megkövetelte a polgári hatalmi gépezet levéltári anyagának, a 
burzsoá sajtóanyagnak feltárását és kritikai értékelését. A könyvtárak 
mélyéről előbukkanó vidék- és helytörténeti munkák igazolták a múlt 
századi helytörténeti érdekl ődés létezését és eredményeit, egyben 'még 
korábbi adatanyagot közöltek. Ezek a munkák azonban magukon visel-
ték a kor uralkodó eszméit, bélyegét: a megyei nemesség, a városok 
elöljáróságát alkotó gyáros-, keresked ő-, földbirtokos-, tisztviselőréteg, a 
falusi gazdaparasztság az e korban íródott helytörténeti munkák f ősze-
replője. 

A falusi és városi dolgozók tömegeir ől — ha szólnak is e helytör-
ténetek — csak elmarasztalólag és pejoratív értelemben beszélnek. Igy 
a földmunkások ezrei e helytörténetekben a „szegény, oktalan és m űvelet-
len nép", amely nem tudatosan, önmaga sanyarú sorsát és az adott osztály-
viszonyok közötti kilátástalan helyzetét felismerve szervezkedik a nagyobb 
darab kenyérért, hanem a „népbolondítók", a „szocialista agitátorok" ha-
tására; bérköveteléseket sem azért támasztanak, mert munkabérük ala 
csony, oly alacsony, hogy nem tudnak bel őle megélni, hanem azért, mert 
„lelketlen agitátorok izgatják" őket. 

• Ezek a megye- és városmonográfiák a századforduló idejéb ől nem 
adnak valós képet a múltról, nem tárják fel a tényleges összefüggéseket, 
a társadalom' történetét az uralkodó osztály szemszögéb ő l értelmezik, an-
nak szerepét részletezik és felnagyítják, a dolgozó osztályokét lekicsinylik 
és elhallgatják. Tagadhatatlan azonban, hogy elavult eszmei beállított-
ságuk mellett tényeket is közölnek és ezért az eseménytörténetet illet őleg 
forrásértékük van. Azzal azonban, hogy újraértékeljük az osztálytársadalmi 
rendszer helytörténeti munkáit, a helytörténet nem válik automatikusan 
teljessé és reálissá; a források szélesebb és mélyebb feltárása alapján 
kell őket kiegészíteni. Ez a kiegészítés egyben újraértékelés is: a dolgozó-
osztály központi helyének, a föld- és a gyári munkások, a kisiparosok, 
kézművesek, népi értelmiségiek szerepének, életének és harcának feltárását 
és bemutatását jelenti. 

A helytörténet ma nem korlátozódott a munkásosztály-szempontú 
bemutatásban sem az osztályharc általános ismeretanyagának ismétel-
getésére, nem szükséges az országos viszonyokból a helyi viszonyokra 
kikövetkeztethető  állapotok klisézése:  „a földmunkások helyzete rosszab-
bodott" — aligha mond valamit, ha nem tudjuk á helyi napszám, kon-
venció adatait időben összehasonlítani a korábbiakkal. Ehelyett a helyben 
valós állapótokat kell tényekre építve bemutatni, mennyiségi és min őségi 
adatokat értékelni; a szomszédos vagy távolabbi tájegység azonos adatai-
val összevetni. Az ilyen helytörténeti bemutatás azonban feltételezi az 
adatforrások levéltári és könyvtári felkutatását, kiegészítését és az egész 
forrásanyag alapos és lelkiismeretes áttanulmányozását. 

A vidékünkön az utóbbi évtizedben szélesebb lendületet vett kutatások 
és a községek által szerezetten is megindított forrásközlés -- Zentán, 
Topolyán, Adán; Moravicán, Szábadkán arra utal, hogy e községekben 

600 



felismeték a korábbi -  helytörténeti munkák hiányosságait, - s önnön ere-
jüktől is függően, hol előbb, hol később, hol szélesebb, hol szűkebb hozzá-
állással igényelték és megindították múltjuk teljesebb, összefügg ő , folya-
matos s a lehető  legszélesebb forrásbázisra alapozott, marxista szempontú 
bemutatását, azaz egy helyi — város-, község- vagy falutörténeti — monog-
ráfia elkészítését és kiadását. Ezek sorába csatlakozott fel az elmúlt esz 
tendőben Kanizsa is. 

Kanizsa történetének tárgyi és írott forrásai, valamint szájhagyomá-
nya van. Ezek számbavétele alapvet ő  feltétele a község monográfiája 
megírásába torkollódó kutató és feltáró munkának. Mivel ez a munka 
az elmúlt évben szervezetten is megindult — a m űvelődési önigazgatási 
érdekközösség választmánya szabályzatot készített Kanizsa község monog-
ráfiájának kiadásáról és kinevezte a monográfia kiadói tanácsát —, eljött 
az ideje annak, hogy felmérjük: mit tudunk Kanizsa történetéb ől? Mi 
az, amit már eleink összegy űjtöttek, rendszereztek, feltártak és meg- 
jelentettek — és hol vannak azok a fehér foltok, ahol majd további ku-
tatómunkával, elsődlegesen levéltári forrásokból kell az adatokat felkutatni 
és az ismeretlenség fátylát az eseményekr ő l, emberekrő l és viszonyokról 
fellebbenteni? Végül, hogyan is kell az adatfeltárás, a kutatómunka útjain 
elindulni és haladni? 

Előre kell bocsátani, hogy Kanizsa elkészítend ő  monográfiája — a 
meghozott szabályzat szerint — nem helység-, hanem községmonográfia 
lesz. Ez azt jelenti, hogy a monográfia a mai Kanizsa község minden 
létező , sőt, létezett településének történetét is be szándékozik mutatni — 
már amennyire azt a fennmaradt történeti források és a feltárómunká 
mélysége lehetővé teszi. 

Kanizsa község ma (1980. jan. 1-én) 12 településb ől áll. Ezek: Adorján, 
Horgos, Kanizsa, Kishomok, Kispiac, Martonos, Orom, Oromhegyes (Treš-
njevac), Tóthfalu, Velebit, Völgyes és Zimoni ć. E települések kialakulása 
nem egyidej ű  és fejlődésük sem egyenletes. Töretlen fejl ődési vonala csak 
az újabb kori, fiatalabb településeknek — Kishomoknak, Kispiacnak, 
Oromnak, Oromhegyesnek, Tóthfalunak, Velebitnek, Völgyesnek és Zimo-
nićnak — van. Valójában ezek egyike-másika is egykori, akkoron más 
néven ismert, kés őbb elpusztult, elnéptelenedett települések helyére vagy 
tőszomszédságába épült, mint például a mai Oromhegyes, az egykori 
Alsó-Adorján helyén, vagy annak közelében. A középkori írott források 
több olyan települést is említenek, amelyek pontos fekvését a mai napig 
sem határozták meg. Ezek: Alsó- és Fels ő-Adorján, Földvár, Gyékény-tó . 
Pusztaegyház, Szatmár és Vastorok. Ezek azonosítása és a rájuk vonat-
kozó földrajzi adatok esetleges pontosítása az eddigi és további régészeti 
kutatások útján feltárt tárgyi források-leletek alapján várható. 

A közismerten réginek tekintett települések — Adorján, Horgos, Ka-
nizsa és Martonos — történetének fonalát rövidebb-hosszabb ideig tartott 
pusztulások, elnéptelenedések szaggatják. A mai Adorján, például, a XVIII. 
században települt, habár az írott források már 1271-ben említik; Horgos 
is a XVIII. század második felét ől jelentkezik és fejlődik a mai helyén. 
habár már a Garam-völgyi bencés apátság alapító levelében is említik 
1075-ben; Kanizsát pedig Béla király névtelen jegyz ője — Anonymus 
említi, aki szerint' Árpád honfoglaló hadai 896-ban Kanizsánál keltek át 
a Tiszán, az újabb kori Kanizsa azonban 1694-ben létesül, addig évtizede-
ken át lakatlan, elhagyott földsánc; Martonosról 1237-ben történik el őször 
említés, és ez talán az egyetlen település, amelyet a források szerint fo-
lyamatosan laktak még a török id őkben is ugyanazon a helyen, habár 
kétségtelen, hogy a történelem viharaiban Martonos is többször elnépte- 
lenedett, elpusztult. 

A fenti adatokat ma már nem szükséges közvetlenül a forrásokból. 
tehát az egykorú, latin nyelv ű  oklevelekből meríteni, elég csak a már 
kiadott oklevéltárakat, helynévtárakat és történeti munkákat könyvtá-
rakban felkutatni és átnézni; ez az ismeretszerzés kezdeti, kitaposott és 
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ma is egyaránt leginkább járható útja. Összehasonlíthatatlanul könnyebb 
egy több száz példányban kiadott oklevéltárhoz hozzájutni (bár ez sem 
mindig könnyű), mint egy XIII. században kiadott, féltve őrzött perga-
menhez. Ma már az eredeti forrásokról ugyan a fejlett hasonmáskészítés 
(reprográfia) révén szinte „életh ű" másolatok is készíthet ők, de ázok is 
legtöbbször az őrző  intézményben szerezhet ők be. 

Az oklevéltárak, a helynévtárak, a történeti munkák, amelyeket együt-
tesen „történeti irodalom"-nak szokás nevezni, ezenkívül több szempont-
ból is segítik, vezetik (néha félre is) a kutatót: a közölt forrásokat az 
egykorú írással leírt (és a paleográfiában járatlan kutató számára olvas-
hatatlan) eredeti okmány helyett annak mai bet űformákkal átírt válto-
zatával adják, vagy le is fordítják valamely mai él ő  nyelvre; feloldják 
az egykori betűösszevonásokat, megfejtve adják az egykori rövidítéseket, 
keltezéseket, vagy ha keltezés nincs, behatárolják annak szélesebb adatait, 
meghatározzák az egykori mértékek, pénzegységek megfelel őjét az ok-
mánytár kiadása korában és még számos hasznos ismeretet, útbaigazí-
tást nyújtanak, amelyek birtokában a kutató a forrás adatait az eredeti 
oklevélbe való betekintés nélkül is fel tudja használni. A forráskiadvá-
nyok mégis a történetírás másodrangú bázisai — els őrangúak mindig az 
eredeti források. Legértékesebbek azok a forráspublikációk, amelyeket a 
kort, témakört vagy kérdést legjobban ismer ő  szakemberek válogattak 
és rendeztek sajtó alá; ezek legtöbbször gazdag tudományos apparátust 
is tartalmaznak. 

A történeti kutatás harmadrangú forrásai a történeti munkák, fel-
dolgozások, a szűkebben értelmezett történeti irodalom. Ennek gazdag 
tárházában mindaz megtalálható, amit a kutatott kérdésr ől, témáról, kor-
ról, eseményről, személyről — támaszkodva ugyancsak els ő-, másod- vagy 
harmadrangú forrásokra — már megírtak és megjelentettek. A kutatást 
innen kell indítani: ki írt Kanizsáról, munkája hol jelent meg és mikor? 
Önálló kiadványként vagy gyűjteményes műben, tudományos folyóiratban 
vagy a napi-, hetilapokban jelent meg? 

A kutatás köre területileg szélesíthét ő : Kanizsa egykor a zentai já-
ráshoz, a Tiszán inneni szabadalmas koronakerülethez, Bács-Bodrog me-
gyéhez, a Szerb Vajdasághoz és a Temesi Bánsághoz, a Dunabánsághoz, 
a szabadkai járáshoz tartozott, tehát azokban a monografikus munkákban, 
amelyekben ezek történetét részletesen felgolgozzák, Kanizsáról is található 
adat: További adatok gy űjthetők a szomszédos helységek, községek, vá-
rosok már megjelent monográfiáiból, amelyekkel Kanizsa a történelem 
folyamán kapcsolatban állt: Zenta, Ada, Szabadka, Törökkanizsa, Kikinda, 
Szeged monográfiájából. De még a szomszédos megyék: Torontál, Csong-
rád (amelyhez Horgos egykor tartozott), s őt, Szerémség és Pest—Pilis—Solt 
monográfiáiban is találhatók — igaz, elvétve — Kanizsára vonatkozó 
adatok. 

Adatok gyűjthetők a meghatározott korokat, népmozgalmakat, szo-
ciális, politikai, vallási, gazdasági, kulturális és egyéb vonatkozásokat fel-
dolgozó történeti munkákból. A vonatkozó történeti irodalom megisme-
résének útja tehát el őbb a könyvtárakba vezet, a kifejt ő , elbeszélő , folya-
matosan leíró (narratív) munkákhoz: így megismerhet ők, összegyűjthetők 
és rendszerezhetők azok az adatok, amelyeket a múltban — napjainkig — 
feltártak és publikáltak. 

A történeti irodalomból megismerhet ők — a bennük közölt hivat-
kozások alapján =- olyan munkák is, amelyeket nem publikáltak: ezek 
a könyvtárak kézirattáraiban, levéltárakban keresend ők — ha el nem kal-
lódtak. A szorgalmas, évekig is elhúzódó munka eredményeként megis-
merhető  mindaz, amit mások már felkutattak, megírtak, közzétettek. Ezzel 
azonban csak a történeti kutatómunka alapvetése történt meg: a kiala-
kuló történeti kép sok helyütt homályos, a megismert események fonala 
szaggatott, rövidebb-hosszabb id őszakok ismeretlenek maradtak. A további 
kutatómunka most már az els őrangú forrásokhoz vezet, a levéltárakba. 

A levéltári anyagból tárhatók fel — ha egyáltalán feltárhatók még — 
új adatok, amelyek a megválaszolatlan kérdésekre adnak feleletet, ame- 
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lyek a történeti.: képet a kutató számára élesebben kirajzolják, megvilá-
gítják. A számba vehető  levéltári forrásanyag lelkiismeretes áttanulmá-
nyozása minden történeti munka súlypontozott része; a megismert, rend-
szerezett ésösszefüggéseiben tárgyalt adatok közreadása pedig a kutató 
elsőrendű  feladata, különösen ha munkáját társadalmi megbízatásból, tár-
sadalmi eszközök felhasználásával végzi. Kanizsa község monográfiája ki-
adásának szabályzata két füzetsorozat indításával — források és tanulmá-
nyok — lehetővé teszi az új, eddig még meg nem • jelent forrásanyag publi-
kálását, ugyanakkor a monográfia keretébe illeszked ő  tanulmányok, ada-
lékok közreadását is. Így, ha a munkához kell ő  anyagi alap és szellemi 
erők állnak rendelkezésre, a község 900 éves jubileumára még elkészülhet 
a tervbe vett monográfia. 

Mi • sem természetesebb annál, mint az, hogy egy sz űkebb közösség 
múltja az illető  közösséget egészében és tagjait egyenként érdekli legin-
kább. Ez az érdeklődés azonban sok tényez ő től függ, a múltban leginkább 
az információs átviteli eszközök korlátai közé volt szorítva, azaz egyenes 
arányban állt az írástudás elterjedtségével; másrészt fordított volt az 
aránya a közösség nyíltságához, területi mozgékonyságához. A zártabb 
közösségek hagyomány őrzők, még az írástudás híján is gazdagabb száj-
hagyományos, történeti magvú ismeretanyagot adnak tovább, nemzedék 
ről nemzedékre, mint a mozgékony, bels ő  erők vagy külső  hatások miatt 
történetileg és földrajzilag szétes ő  közösségek. Az ilyen közösségek „tör-
téneti-kommunikációs vonalai" nagyobb távlatokban szétszakadoznak, ha-
gyományanyaguk történeti magva szegény, történeti eszmélésük három-
négy emberöltőnél nem hosszabb. Mit tudnak tehát a kanizsaiak — Ka-
nizsáról? Mióta érdeklődnek saját községük múltja iránt? Hol kezd ődik 
történeti érdekl ődésük? • 

Kanizsát a mohácsi csata után a törökök feldúlták, újratelepítésére 
cSak 1694-ben, a török hódoltság megszüntével került sor. Egy .évtizedre 
az újratelepítés után Rákóczi hadai verik fel és űzik át a Tiszán az új 
telepeseket; négy évtized múltán a vármegyébe történt bekebelezés indítja 
útra a kanizsai sánc lakóit Bánát, Szerémség és a távoli ukrán síkság felé. 
Új • telepesek jönnek északról más nyelv, más hit, több vidék hagyo-
mányaival. • 

A földművelés, az írástudás terjedése, az iskoláztatás rendszeresítése 
a viszonylag békés évtizedeken át három-négy nemzedék felnövése után 
— némi országos hatások és regionális megmozdulások közbejöttével — 
megteremtette a helytörténeti érdekl ődést. A koronakerületi kiváltságok, 
a reformkor szellemi áramlatai, a helyi értelmiség eszmélése kihatott a 
történeti érdeklődés bontakoztatására: az országos történet mellett a 
vidék, a megyék és a kerületek múltja iránti érdekl ődés is fokozódik. 
Az 1848-as forradalom most már csak elodázta — nem hosszú id őre --, 
az . első  írott — és rövidesen • az els ő  nyomtatott — helytörténeti vissza-
tekintés megjelenését. 

A helytörténeti kutatások kezdete az egykori Dél-Magyarországon 's 
múlt század hatvanas éveire nyúlik vissza. Ekkor fogott hozzá Pesty Fri-
gyes .Magyarország helyneveinek összegy űjtéséhez. E munka kezdetén a 
helytartótanács' hozzájárulásával egy kérd őívet állított össze, amelyet hat-
vanezer példányban küldött szét az ország minden hatóságához. Pesty 
ekkor még Temesvárott élt mint a Temesvári Ipari és Kereskedelmi 
Kamara titkára; Temesvár pedig a Bach-korszakban a Szerb Vaj daság 
és •emesi Bánság székhelye volt. -Ezzel magyarázható, hogy kérd őíve vi-
szonylag gyorsan eljutott az akkori Alt-Kanizsára (Ó.kanizsa), ahol a szor-
galmáról és pontosságáról ismert Popovits György volt a községi jegyz ő . 
Popovits már 1860. január 13-án elkészült a kérd őívre, adott válasszal, s 
a német nyelvű  kézirat egyik példányát Temesvárra küldte, a másikat 
pedig B-1316 szál alatt a község irattárába helyezte. 

Popovits kéziratának címe: Etnographisch-topographische Beschrei 
bung des Ortes Alt -Kanizsa (Ókanizsa helység' néprajzi-helyrajzi leírása). 
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Ezt a kéziratot a község irattárából még 1886-ban felhasználta Appel Ede 
ókanizsai községi képviselő  és adorjáni plébános, Kanizsa els ő  kiadott 
monográfiájának írója. Ezután, nem tudni mikor és milyen módon, a 
kézirat a kanizsai irattárból a zentai Stolz család birtokába került. Err ő l 
Dudás Andor, Zenta egykori helytörténésze közöl adatot, méghozzá Appel 
Ede monográfiájának abban a példányában, amelyet ma a zentai múzeum 
kézikönyvtára őriz K. I. 139. szám alatt. A címlap belső  oldalán Dudás 
Andor kézírásával — aláírás nélkül — a következ ő  bejegyzés olvasható: 
„1921-ben a zentai Stolz családnál a következ ő  czímű  9 íves írott munka 
van: »Etnographisch-topographische Beschreibung des Ortes Alt-Kanizsa« 
per Popovits notar 1860." A közelmúltban a Stolz család jóvoltából a 
kézirat a zentai múzeumba került, tehát közgy űjteménybe — egy lépéssel 
közelebb eredeti helyéhez, Magyarkanizsa rendezett tanácsú város levél-
tári fondjához. 

E kézirat keletkezésével azonos idej ű  a Martonoson, Hoós jegyző  
által készített és ugyancsak Pesty körlevelére megküldött kéziratos hely-
rajz, amelyre Iványi István (Bács -Bodrog vármegye földrajzi és történeti 
helynévtára, IV. kötet. Szabadka, 1906, 78. oldal) hivatkozik. E kéziratnak 
nem tudjuk, volt-e a községi irattárban elhelyezve másodpéldánya, minden-
esetre a mai napig nem került el ő . Ugyancsak ismeretlen a horgosi jegyz ő  
válasza másodpéldányának sorsával kapcsolatban is. 

A kanizsai kézirat valóban 9 íves, anyaga négy részre osztott. A 
második rész azonban hiányzik, pontosabban az 1860-ban készített válasz-
szövegből kimaradt. Ez a rész a helység határára, annak elnevezéseire, 
dűlőnevekre vonatkozott. E részt csak négy évvel kés őbb, 1864. április 
18-án készítette el Popovits jegyz ő, s ez található meg ma Budapesten. 
az  Országos Széchényi Könyvtárban. Az ,1860-ban készített helységleírás 
eredeti elküldött példánya pedig Temesvárott Ormos Zsigmond egykori 
főispán gyűjteményébe került, és ma is ott található, a Temesvári Állami 
Levéltárban. 

A csaknem 120 év után előkerült eredeti irattári kézirat els ő  részének 
„A" fejezete tartalmazza a helység történetére vonatkozó — Popovits jegyz ő  
és környezete által ismert — adatokat: 

„E helység keletkezéséről nincsenek írott adatok, de szájhagyomány 
sem maradt fenn. Az biztos, hogy Alt-Kanizsa nagyon régi helység, amely 
már a IX. században létezett. Err ől ír Jászay Pál »A magyar nemzet napjai 
a legrégibb időtől az Aranybulláig« cím ű  művében (211. oldal), valamint 
Bárány Agoston is a »Temes vármegye emléke« című  műben (8. oldal), 
hogy Árpád Csepel szigetéről Szoárd, Kadocsa és Bojta vezérekkel had-
sereget küldött a mai Temesi Bánság területén uralkodó bolgár Galád 
ellen, mely alkalommal e magyar harcosok 895 táján Kanizsánál átkeltek 
a Tiszán. Mindkét újabb korbeli író Béla király Anonymus jegyz őjére 
hivatkozik." 

Popovits Györgyöt jegyzői munkaköre teljes mértékben lekötötte, 
úgyhogy a helység történetével behatóbban aligha foglalkozhatott. Kanizsa 
történetének kezdeteire Anonymus, Béla magyar király névtelen jegyz ője 
volt az ősforrása, akit másodkézb ől idéz. Ezt az adatot azután sorra idé-
zik mindazok a munkák, amelyek Kanizsa történetével foglalkoznak, nem-
csak azok, amelyek a mai Kanizsa, hanem azok is, amelyek a Tiszán 
szomszédos Törökkanizsa (Novi Kneževac) múltjáról írnak. Így aztán az 
is vitássá lett, hogy tulajdonképp melyik Kanizsa lehetett Anonymus „Ke-
nesna"-ja; az utóbbi években a vita már a napilapokban is helyet kapott 
s legújabban — éppen az átkelőhely, a rév kapcsán, amelynek köztudo-
másúlag mindkét oldala „lakott" — a két település egykorúságát bizo-
nyosnak vélő  nézet is jelentkezett. Nem kívánván kétségbe vonni a kü-
lönben is igen megokolt és tetszet ős nézetet, szeretném még egy lehet ő  
szemponttal b ővíteni azt. 

Anonymus munkája. a Gesta Hungarorum nem maradt fenn erede-
tiben; a XIII. századközép bet űivel írt kódex az egyetlen fennmaradt 
másolata, amelyet ma az Országos Széchényi Könyvtár kézirattára őriz 
(Codices Katini Medii Aevi: 403). Els ő  kiadását 1746-ban Schwandtner 
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György és Bél Mátyás rendezték sajtó alá Bécsben, a Scriptores Rerum 
Hungaricarum első  kötetében, míg a legutolsó, hasonmás kiadását Buda-
pesten 1977-ben a Bibliotheca Historica sorozatban Pais Dezs ő  fordításával 
és Györffy György bevezet őjével a Magyar Helikon kiadóház tette közzé. 
Az első  kiadástól egészen napjainkig szinte szakadatlanul folyik a törté-
nészek vitája Anonymus személyér ől, a Gesta keletkezésének idejér ől és 
forrásértékéről. E vita számunkra azért nagy jelent őségű , mert a Gestában 
Kanizsáról egy ezredéven túli esemény kapcsán történik említés, s ha az 
esemény megtörtént, időpontja kétségbe is vonható, az azonban kétség-
telen, hogy a Gesta írójának korában ismert földrajzi hely volt — tiszai 
rév, átkelőhely is —, ami természetes magyarázatként került el ő térbe 
azokban a munkákban, amelyek Kanizsa keletkezésével foglakoztak a XIX. 
és XX. században. 

A Gesta Kanizsáról a 44. fejezetben tesz említést. Ez a fejezet a De 
insula Danubii (A Duna szigetéről) címet viseli, amelyben Anonymus le-
írja Árpád visszatérését Bodrog várától Csepel szigetére, majd a Ma-
ros—Temes vidék, Kevevára és Orsova meghódítását: 

..Árpád vezér és nemesei (...) sereget akartak küldeni Galád vezér 
ellen, kinek az uralma a Maros folyótól egészen Harom váráig terjedt... 
E dologra Szóvárdot, Kadocsát és Vajtát küldték ki. Mikor ezek enge-
delmet nyerve ellovagoltak, a Tiszán KANIZSANÁL átkeltek és a Csesz-
tereg vize mellett szállottak meg." (Kiemelés — D. 3.) 

A lényeges szövegrész latin eredetiben: 
„Ad hoc autem missi sunt Zuardu et Cadusa, atque Boyta qui cum 

accepta licentia equitarent, Tysciam IN KENESNA transnavigaverunt ..." 
(Kiemelés D. J.) 

Ezt a Kanizsát Pais Dezs ő  a Gestához fűzött jegyzeteiben egyértelmű -
en így határozza meg: 

„K a n i z s a (Kenesna, olv. Kenezsna) 44. — ó - v. Magyarkanizsa az 
Alsó-Tiszánál, Bácsban." 

Pais meghatározását Györffy sem változtatta, bár annak halála után. 
ismét sajtó alá rendezvén jegyzeteit, ahol más véleményen volt, mint Pais, 
ott véleményét szögletes zárójelben Pais szövege után írta. Mégis az emlí-
tett, 1977. évi hasonmás kiadványhoz csatolt, Györffy tervezte Anonymus-
térképen Kanizsa nem a „hely, helység" jelével („o"), hanem a „rév" jelé-
vel („_") van berajzolva, míg maga a „Kanizsa" név pedig a Tisza bal — 
torontáli, illetve bánáti oldalán kiírva. 

Ez az első  pillantásra lényegtelennek tetsz ő  eltérés csak akkor kap 
nagyobb súlyt, ha megvizsgáljuk Anonymus más révekre vonatkozó ada-
tait, amelyeknél következetesen használta a „rév” (latinul: „portus") szót. 
Ezek a Tiszán a Ládi („in portu Ladeo", 20. fejezet), a Luci („in portu Lucy", 
20. fejezet), a Dorogmai („in portu Drugma", 28. és 29. fejezet), az Abádi 
(„in portu Obad", 57. fejezet), a Görög („portus Grecorum", 39. fejezet) és 
a Böldi („in portu Beuldu", 50. fejezet) rév, míg a Dunán mindössze kett ő : 
a Megyeri („De portu Moger", 46. fejezet) és a Geréc („in portu Greci", 
43. fejezet) rév. A Tiszán és a Dunán a magyar seregek átkelése mindenütt 
réveken történt. Miért tett Anonymus Kanizsánál kivételt? Miért nem azt 
írta, hogy Kadocsa, Szovárd és Vajta a Tiszán a kanizsai réven keltek át? 

Ma már eldőlt. az  Anonymus által írt Gesta keletkezésének idejére 
vonatkozó tudományos vita: a történeti, irodalomtörténeti és nyelvi vizs-
gálat hitelt érdemlően megállapította, hogy Anonymus a XII—XIII. szá-
zad fordulóján — 1200 körül - írta meg Gestáját. Ugyancsak a Gestában 
szereplő  szélesebb, valamint szűkebb földrajzi meghatározások — helység-, 
vár-, révnevek — elárulják írójának, Anonymusnak földrajzi tájékozott-
ságát; Györffy szerint Anonymus három tájegységet ismert részletesen: 
Budát a Csepel szigettel, Borsodot a Hegyaljával és Csongrád tágabb kör-
nyékét. Ugyancsak Györffy (és más neves történészek is) állítja, hogy a 
Gesta szerzőjének ismeretanyaga az 1200 körüli Magyarország társadal-
mi, politikai és földrajzi viszonyait tükrözi. Anonymus egyes helynevek 
magyarázatához, amelyek korábban léteztek, még történelmi „hátteret", 
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magyarázatot is kitalált; igy például, nem tudván az Alpár melletti „Gö-
rög-rév" nevének eredetét (a szávaszentdemeteri mai Sremska Mitro-
vica — görög monostornak voltak itt birtokai), kitalált egy csatát, amely-
ben a magyarok a görögökkel ütköztek volna meg e helyen s ezért, a 
folyóba fulladt görögök emlékére, nevezték volna el a révet Görög-révnek 
(39. fejezet). Ugyanez fordítva is áll: Anonymus az általa kitalált hódító 
hadjáratok útvonalába az akkor ismert helynevek beszövésével próbált hi-
telt szerezni. Ha már most, mindezt tudva, követjük Anonymus szövegét 
Kanizsára vonatkozólag, azt látjuk, hogy Bajta, Szovárd és Kadocsa a 
Csepel szigetről elindulva Kanizsáig értek, ahol a Tiszán átkeltek („trans-
navigaverunt"). Ha Kanizsa csupán az átkelőhely, a rév létezése alapján 
lett volna Anonymus számára ismert, akkor a többi átkel őhelyhez, rév-
hez hasonlóan itt is révet írt volna a Gesta szövegébe, ily módon: „ ... Tys-
ciam in portu Kenesna transnavigaverunt.” Az, hogy Anonymus itt el-
hagyta a „rév" szót, arra utal, hogy Kanizsa nem csupán rév volt, hanem 
olyan földrajzi fogalom, amely az átkelés helyét így is pontosan meghatá-
rozta. Ez a földrajzi fogalom pedig nem más, mint a Kanizsa, vagy CNESA 
néven okleveles forrásokban már a XI. században említett, el őbb királyi, 
majd egyházi birtok, az azonos nevű  patak torkolatánál. Ehhez a birtok-
hoz az említett okleveles források szerint a Tiszával összefügg ő  és annak 
vizével táplált halastó — Miroth néven — tartozott. A birtok és halastó 
csak akkor képeznek értéket, ha azokat m űvelik, illetőleg halásszák. Már-
pedig művelték 'és használták, mert — ahogy a kés őbbi okleveles források-
ból kitűnik — még határvita is folyt a birtok és a halastó egyes részeinek 
hovatartozásáért a pannónhalmi és a szávaszentdemeteri apátság között. 
Végül a források arról is tudnak, hogy ezt a birtokot — Kanizsát — a 
tatárjárást megel őző  években 27 háznép lakja: halászok, földm űvesek, 
fuvarosok — még a családnevüket is feljegyezték, földjük nagyságát, h ű- • 
béri kötelezettségeiket az apátság iránt. 

Mire engednek következtetni a fenti adatok? 
Arra, hogy Anonymus, aki Csongrád vármegyében (amely abban az 

időben a mai Becséig terjedt a Tisza mentén) eléggé tájékozott volt, nem 
véletlenül, hanem okkal hagyta ki a „rév" szót: Csepel fel ől érkezve ugyanis 
Kanizsánál — a birtoknál, pataknál, s őt! falunál — lehetett a Tiszán fekv ő  
szigethez — illetve azon keresztül hosszanti irányban északnyugat fel ől 
délkeletre haladva — a révhez eljutni. Ez a rév a kanizsai rév, de csak a Ti-
sza bal partján támaszkodik — akkor vagy kés őbb — közvetlenül tele-
pülésre (ez Révkanizsa, a mai Novi Kneževac), míg a jobb parton a Ka-
nizsa patak (Kőrös) torkolatánál, a sziget északnyugati csúcsánál fekv ő  
birtokra, falura — a mai Kanizsa egykori őstelepülésére. 
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HERCEG  JÁNOS  

KITEKI NTŐ  
NAPLÓJEGYZETEK 13. 

Be kell vallanom: nem szerettem Sartre-t. Helyesebben nem is őt, hiszen 
emberi mivoltában még rokonszenves is volt a kancsal szemével, s követ-
kezetesen ellenzéki magatartásával, ahogy a legnagyobb elismerést, a No-
bel-díjat is hetykén elutasította. Novellái és drámái voltak idegenek én-
nekem. A Tisztességtudó utcalány, például, amiben minden oly hidegen 
ésszerű  és reménytelen. Pedig még Raszkolnyikov is boldognak érzi magát. 
amikor Szónyával végül egymásra találnak, s az el őtte álló hét év Szibé-
riában olyan, mintha csak hét nap lenne. Sartre-nál ilyesmi nincs. 

Neki első  dolga leszámolni az illúziókkal. A valóságon túl nincsen sem-
mi, s a valóságból is száműzi a nem odavaló elemeket. Az érzelmeket 
ugyancsak erős és a priori gyanakvó kritika tárgyává téve. Az ember 
sorsa a magány, állítja, s épp ezt a legnehezebb elfogadni, ha mindjárt el ő-
fordulnak is helyzetek és alkalmak, amikor ez igaznak t űnik. 

Kérdésfeltevésében az a legvonzóbb, hogy a világ felfedezésével indít-
ja el azt a gondolatsort, amely nemcsak rá, de az általa leghatásosabban 
képviselt egzisztencializmusra is oly jellemz ő . Pedig a felismerés a világ 
felfedezését illet őleg nem új, hiszen ott van már az életre ocsúdó gyer-
mekben is. Ha viszont a mű  az olvasónak is felfedezi a világot úgy, 
ahogy az író látta és megírta, akkor a teremtés csodájaként létrejött egy 
külön világ. 

Hát azt hiszem, a Sartre világa el ől menekültem, amikor egy-két 
novelláját és drámáját olvastam. Ha százszor igaza volt, nem akartam el-
hinni neki, hogy a világ ilyen rideg s az élet ennyire kilátástalan. Pedig ő  
divatot teremtett ezzel a kegyetlenül józan sötéten látással, s nincs kul-
túrnép, ahol az írók és költők egy része ne követte volna a reménytelen-
ségnek ezt a szemléletét, néhol még remekm űvekkel is igazolva létjogo-
sultságát. 

Persze, a hiba bennem van. Én úgy n ő ttem bele až írás mesterségé-
be, hogy azzal közvetlen szolgálatnak tegyek eleget. Nem messzire nézve, 
csak a szülőföldön uralkodó viszonyokon tartva tekintetemet, s legföljebb 
ábrándokban és illúziókban érezve a szélesebb hazát, Európát. Tudom, 
hogy ezt nevezik provincializmusnak, a besz űkített világot, amelyen nincs 
mit felfedezni már, s ha mégis arra törekszünk, az ismétlés unalmas lesz. 
Mint egyébként az eszmék és ideálok is, ha folyton hajtogatjuk őket, 
ahelyett, hogy ezt a szellemi . üresjáratot cselekvéssel, a világ megváltoz-
tatásával váltanánk fel. 

Az írott és festett és újraköltött világot. 

De hát a művész nemcsak önmaga foglya, s Ramuznek, Sillanpáá-nek 
és Reymontnak sokkal inkább tudomásul kellett vennie, s naponta a b ő-
rén éreznie azt a földrajzi és történelmi determináltságot, amelybe bele-
született, mint mondjuk Proustnak. 

Persze, amit én szolgálatnak mondok, az is — egyre jobban látom — 
csak illúzió. Nem objektív értékében, hiszen olykor még méltányolják is, 
hanem a szabad kreáció korlátai és lehet őségei között. 

Mindez talán ellentmondásnak tűnik, hiszen Sartre elkötelezett író-
nak vallotta magát, s nemcsak a m űveiben, de magatartásában is ismé-
telten kifejezte a meggy őződését, hogy az írónak az igazságért kell har-
colnia. Hogy most ő  volt túl szigorú annak megítélésében, vagy az igaz-
ság esetenkénti megjelenése viszonylagos, sosem lehet „általános meg-
elégedésre" eldönteni. 
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Mindenesetre elmélete izgatóbb és érdekesebb volt, mint életm űvé-
nek szépirodalmi vetülete, amely az elidegenést igazolta, s örömtelen volt 
és a. szépségnek sem biztosított számottev ő  helyet az írás művészetében. 

* 

Aki először volt Prágában, mint én, egyik ámulatból a másikba esik. 
Hogy egy kicsi, kelet-európai ország, amelynek önálló államisága is mind-
untalan századokra megszakadt, ennyi kincset tudott összehordani a f ő -
városában, hihetetlennek t űnik. De hát az idegen fejedelmek és királyok 
nemcsak vittek, hoztak is. A német—római császárság uralkodóinak Prá-
ga lett a tuszkulánuma. A huszita háború kitöréséig itt érezték magukat a 
legnagyobb biztonságban. S itt rendezkedtek be hosszú uralkodásukra. 
Gótikus templomok, román, reneszánsz és barokk paloták hosszú sora, 
maga a Hradzsin, három udvarával, s csaknem minden építészeti stílus-
elemet alkalmazott átépítéseivel az európai architektúra fejl ődésének leg-
szemléltetőbb képét nyújtja. 

Párizsban, Rómában mindenből több van. De szétszórva, korokat ki-
fejező  tömegükben is mindent egybemosva. Olykor a b őség zavarának 
nyomasztó hatását éreztetve, mint amikor az ember csak az erd őt látja 
s nem a fákat. Itt mintha mindent egy rakásra hordtak volna össze, mint-
egy vitrinbe .téve, a stílustörténet éles választóvonalaival a váltakozó ko-
rok kontrasztját is közvetlenül érzékeltetve. A „zlatna Praha" nem túlzás. 
Legalább a Hradzsin körül csakugyan arany ragyogás visszfényében mu-
tatkoznak a let űnt századok. Még a várfalakon kívül kanyargó kis utcá-
kat és sikátorokat is bevonja ez a fény. Nem azért, hogy tündököljenek, 
hanem inkább megmutassák a magasan fölébük emelkedett pompát. Sze-
gény Rudolf császár talán nem hiába telepítette be a változatlanul nyo-
morúságos Zlatna ulicát aranycsinálókkal, hogy majd Prágából lássák 
el arannyal az egész világot, s ő  így szerezzen hatalmat minden ország 
és minden nép fölött. Arany persze nem került ki a prágai boszorkány-
konyhákból, a császárt elmebetegnek nyilvánították, de az alkimisták szek-
tája tovább terjedt, a rózsakeresztesek mozgalmában, majd a szabadk ő -
művesség alakulásában is ott hagyta titokzatosságának nyomait. 

Misztikumban másutt se volt hiány Prágában. Az aranycsinálók mel-
lett a katolikus egyház óriási befolyása a rengeteg templomával ugyan-
csak fölötte lebegett a valóságos életnek, amely a szegények sorsában épp-
oly küzdelmes és nyomorúságos lehetett, mint a délibb országokban, ame-
lyeket még a törökkel való háborúskodás is századokra visszavetett. 

Láttam egy, a tizenharmadik században létesített kolostort. Pre-
montrei barátok építették már gótikába oltott román stílusban. Gyönyö-
rű  fehér kötéses könyvtárában a kódexirodalom remekei láthatók. Gaz-
dagságúk bizonyítja, hogy az írásbeliséget terjeszt ő  szláv hittérítő  bará-
toknak, Cirillnek és Metódnak itt rég elfogyott a becsülete. Az uralkodók 
a német papságban látták legjobb szövetségesüket, mint ahogy a felemel-
kedést, az iparosodást, s kés őbb a polgáriasodás mozgalmát is német kéz-
művesekkel és keresked őkkel vélték elérni. 

Mai gondolkodásmódunkkal nem könnyű  megérteni, hogyan őrizték 
meg mégis nyelvüket és cseh nemzeti öntudatukat. Talán épp azáltal, 
hogy lenn maradtak a feudális korok mélyrétegében, hogy nem volt mód-
juk feltörni. Akiknek az id ők folyamán mégis sikerült, azok nyelvet és 
nemzetiséget cseréltek. Csak a nevükkel emlékeztetve - származásukra, 
nemcsak az osztrák és német polgárságban, de a Habsburg f őurak és ud-
varoncok között is. 

Prága rengeteg temploma idegenforgalmi attrakció. Közben szerze-
tesrendek többé nincsenek, kivéve az irgalmas n ővérekét, akik a kórhá-
zaknak biztosítják az ápolószemélyzetet. Szállodánk német turistái a lo-
rettói Máriához zarándokoltak el. Mi a prágai Kisjézus templomába men-
tünk, nem csodatételért folyamodva, csak a gyerekkori hittanórák emlé-
keinek engedve. De oly nagy tömeg szorongott a templom széles, márvány-
oszlopos hajójában; hogy.: mi már nem fértünk be. 
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Az Union kávéházat kerestem Prágában, ahol Reiner Marfia Rilke 
szeretett elüldögélni egykoron, hogy :aztán utána az újabb nemzedékek in-
duljanak márványasztalai mell ől az érvényesülés útjára. A fest ő  Ko-
koschka, vele a német expresszionizmus költ ői megszólaltatója, Franz 
Werfel, s a száguldó riporter: Egon Erwin . Kisch, aki kommunista lett. 
„Es Werfelt, es Brodelt, es Kafkat, es Kischt!" — hirdette ez a nemzedék 
a maga Sturm und Drangjának jelszavát, mintha egy szorosan összetar-
tozó csapat kívánta volna felhívni magára a világ figyelmét. Én rajtuk 
keresztül éreztem Prága vonzását. Er ősebben talán, mint amit a Hradzsin 
és környékének gótikája, a Károly-híd barokk szobrainak szépsége és az 
osztrák főurak reneszánsz palotáinak felejthetetlen látványa hagyott él-
ményként mindazokban, akik akárcsak egyszer is ott jártak. 

Nemcsak a kávéházat nem sikerült megtalálnom. Sehol semmiféle 

bjel nem maradt utánuk a mai. Prágában. Amikor megkérdeztem, miért, 
izonytalan válaszokat kaptam. Hogy. keveset éltek Prágában, hogy azért 

megemlékeznek róluk szűkebb körben. S lám, Kafkának emléktáblája is 
van az. alkimisták utcájában egy szánalmas vityillón, ahol egy id őben 
élt. Igen, ez a kis tábla csakugyan ott van, de Čapeknek, Fučiknak, s ő t 
Alois Jiráseknek is sokkal nagyobb -figyelmet szentelnek, mint a világ-
irodalomba bevonult prágaiaknak. Az -  okot Emil Utitz, Egon Erwin Kisch 
életrajzírója világította meg, megállapítván, hogy amikor a második világ-
háború után hosszú emigrációjából hazatért, „helyzete nem volt könny űnek 
mondható". Azé a Kisché, aki az Osítrák—Magyar Monarchia idején Prága 
hivatalaiban csak csehül volt hajlandó beszélni. S aki zsidó volt, mint 
Werfel és Kafka és Max Brod, aki -végül is kivándorolt Izraelbe. „A cseh 
nép -- mondja Utitz — sokat szenvedett a német megszállás öt éve alatt. 
Így aztán hallani sem akarta többé a német nyelvet, amely a gy űlölt 
megszállókra emlékeztette. Így a németül író cseh állampolgárok érthet ő  
nehézségekkel találták szembe magukat." - 

Engem ez a megért ő, tárgyilagos megállapítás nem megnyugtatott, 
hanem mélységesed elszomorított. Hogy a gyűlölet csak gyű löletet válthat 
ki. Az üldözés újabb üldöztetést. Prága a monarchia legdemokratikusabb 
és legnemzetközibb városa volt. S Masaryk köztársaságában is irigykedve 
néztünk Prága felé, ahol • a Sarlósok mozgalma kibontakozott, ahol a 
Prágai Magyar Hírlap jelent még, a legdemokratikusabb magyar újság, 
amelybe Fábry Zoltán írt és Balogh Edgár. 

Lehajtottam a fejemet és hallgattam. Aki átélte a második világhá-
borút sok mindent látott és tapasztalt. Ellenállás, harc és gy űlölet nem 
mindenütt nyilvánult meg egyformán. És á népek békéje sem jött létre 
az új világban helyüket keres ő  országokban egyformán. 

— És mi van Hašekkel? — kérdeztem fiatal barátomtól. Jiri Spa čektő l, 
németül, mert csehül nem tudok. — Tudnia kell, a Švejk íróját Werfel 
népszerűsítette és Alfréd Polgár, s Karl Kraus, aki — most jut eszem-
be — ugyancsak Prágából került Bécsbe. Szóval német nyelvterületen 
segítették világhírhez jutni. Piscator színpadra vitte, s Brecht megírta foly-
tatását: Švejk a második világháborúban. Újabban pedig Böll emlékezett 
meg elragadtatással róla. 

Igen, mondta Jiri ugyancsak németül, mint ahogy a pincér is el őzé-
kényebb létt s a bolti elárusító is erre a nyelvre, •inert a mai Prága ide-
genforgalmának - kétharmadát németek és osztrákok teszik ki. Igen, felel-
te, de fájdalom épp egy marxista kritikus, Patti Reimann állapította meg 
Hašekről, hogy ez a bátor és javíthatatlan bohém, aki annyi gúnnyal írt 
a fekete-sárga birodalomról, sajnos „nem állt kapcsolatban a munkásosz-
tály harcával". 

És erre most már mind a ketten hallgattunk. 

*• 

A prágai Fleku 	ha hinni lehet a feliratoknak — hatszáz éve ser- 
főzde. A barna sör, amelyet kérés nélkül tesznek elénk, s amikor üres 
a korsónk, újat hoznak, ugyancsak anélkül, hogy kértük volna, kit űnő . 
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versenyre kel a leger ősebb borral. 
Készséges ismerősöm szerint Hašek itt írta Šve j kr ől szóló történeteit. 

Záróra után is itt maradt a fák alatt, s mindig volt egy-egy ügyeletes 
pincér, aki elébe tette a sört, ha üres volt a kórsója. Reggel čšak fi.ity-
tyenteni kellett a fiákeresnek, s aztán felpakolni a hosszú, .teleírt.' kútya- 
nyelvekkel az írót a sátor alá, hogy hazavigye. • 

— Ahá, most már értem — mondja valaki —, honnan eredt utol-
érthetetlen humora. A sör ringatta rózsás lelkiállapotba. 	 • 

Alig hiszem; hogy helyes a feltevés. Mert hát ez Hašek részér ő l már; 
nem is ártatlan humor volt, hanem gyilkos szatíra, ami el se képzelhet ő  
a mámornak abban a hangulatában, • amelyben pillanatnyilag. mi is leled-
zünk, s az egész harsogó sörházi nép. És a könnyfakasztóan nevetséges 
Švejkről már az első  oldalak után kiderül, hogy .nem ő  a hülye, hanem az 
osztrák ármádiának egész vezérkara, amelyet ez az .együgy űséget ,?imuláló

•  katona oly zseniális módon vezet az •orránál fogva. . . - .• . • • -. 

Kesernyésen édes, a habja kemény, mert - csupa maláta ;  .s az ára hat ko-
rona. -  Minthogy a fekete •p_ iac al. pari állapította •:meg dinár és korona 
árfolyamát, honfitársaink nem gy őzik a fejüket csóválni, ` hogy milyen 
olcsó. 

A boltíves sörözőnek minden hatalmas hodálya zsúfolásig •m čgtelt. 
De nincs egy talpalatnyi hely az udvaron sem. Hosšzu asztalok sorakoz-
nák az öreg fák lombjai alatt, sramlizene szól és mindenki •énekel. Nem-
zeti attrakciónak vagyunk tanúi, hiszen csehül szól a dal, s talán csak 
mi tudjuk, hogy pontosan ilyen a hangulat a z unclieni Söröz őkben ilyen-
kor estefelé. De hát azért csak udvariasan inosolyburik; Miért. is . ronta-
nánk el a csehek jókedvét. 

A bejáratnál tömeg szorong, akik nem kaptak helyét és - arra vár-
nak, hogy valaki elmenjen. Csak hát senki se bolond • elmenni, pláne a • 
második korsó után, amikor az ember már maga •iš dúdolgatni kezd, 
ha nem is csehül, mert a sör állítólag tizenkét fokos; szóval er ő  dolgában 

Meg aztán az ilyen anekdoták . sem éppen - megbízhatóak. Hašekr ő l 
mást is feljegyeztek, nemcsak ilyen sörreklámnak beill ő  épizódot fiákerrel 
és tapintatos pincérrel. „Tudom jól — írta maga is -hogy engem mint 
írót Csehországban nem vesznek komolyan. Menjünk • hát, • pajtás! •Mert 
ez a pálinka gyenge az én bánatomhoz. Gyerünk tovább!" .Persze ezt a 
vallomását sem. idézgetik már. .-•• • - 

A személyi kultusz idején- megint.. gyanakvás kísérte Švejk vidám 
históriáját, mert felfedezni vélték benne á destrukciót.. Minden. fegyelem 
kigúnyolását és a liberalizmust. • • • • . . 

Mi azonban nem azért jöttünk ide, hogy az írói sorsok alakulásáról 
elmélkedjünk. A nótának nem akar vége lenni, s már a hagyományos sa-
vanyú káposztát is elébünk tették, sült szalonnával és gombócul: Csak 
a hosszú és forgalmas W.C. bűze ne •áradna - el a minduntalan lábra kapó 
áprilisi széllel, de a jelek szerint ez is csak minket zavar. A. törzsközönség - 
megszokta, mint a sörivással együtt járó. természetes következményt. 

Azt mondják, a Fleku mindig ilyen volt. Hatszáz éve ilyen. Szóital 
igény és harmónia a kispolgári . megelégedettséget kiváltó . sörrel, amikor 
mindent elfelejt az ember, túlélte a nehéz korokat...Igyunk ::  hát. mi 
egyébért nem, hát azért, mert egyhamar aligha jövünk ide vissza., •Meg hát 
nem is vagyunk ilyen igazán sörivó nép, nem tehetünk róla. 

~ 

A gettó emléke csaknem ezer éven ível át Prágában. Az ezredforduló 
után már két zsidó települése volt a városnak. A második °világháború 
meg csak a temetőt hagyta itt az egykori gettó közepén, ahol egymásra 
temették elhunyt hozzátartozóikat a zsidók. A sírok nyolc-tíz rétege fedi 
egymást, minthogy temet őjüket kiszélesíteni nem volt joguk. 

— Und wo sind sie _ jetzt?_ -- kérdezi:. egy sz őke, kék szemtű  kislány  
a mamájától, mert Prága is tele ..van német turistákkal ., mint Európa miin:-
den nagyvárosa; ahova - alcsó.kirándulásokat szerveznek. az  -utazási irodák.  
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— Hallgass! — rántja magával idegesen a mama a k ő táblák renge-
tegében, s ez az enyhén szólva disszonáns jelenet .a.iregiliet ődés — nem! — 
a döbbenet pillanataiban, mintha még fel is er ősítené a kérdést: -- hogy hova 
lettek a zsidók? 

Magamban sincs jogom hangulatot kelteni a mamával szemben. Még 
kevésbé felháborodni, valamiféle kollektív felel ősségérzetre utalva, hiszen 
mindannyian felel ősek voltunk, akik túléltük ezt a rettenetes kort. És mit 
is mondhatna a mama, aki talán a világon se volt, amikor ezek a ször-
nyűségek történtek? Szép, magas n ő , combjára feszülő  fűzöld nadrágban, 
szarvasbőr zekében, divatos napszemüvege mögé rejtve tekintetét. Szóval. 
láttuk a 'zsinagógákat, a zsidó tanácsházat, amelyek híven illeszkednek a 
letűnt korok stílustörténetébe, a zsidó múzéumot is láttuk, kézzel írott 
imakönyveket a korai középkorból, gyönyörű  szédertálakat, s . láttuk a 
zsidó gyerekrajzok kiállítását. A haláltáborokba hurcolt gyerekek rajzait, 
akiket ezek szerint nem pusztítottak el mindjárt, hagyták egy darabig 
az otthonra emlékezni őket. A kislány kérdése tehát indokolt és helyénvaló 
volt mindezek után, éppen csak válaszolni nehéz. neki. Mert a rövid és 
egyenes válasz, hogy elpusztították őket, óhatatlanul ezer Még 'ezer újább 
kérdést vonhat maga után, s elvégre ebben á néma tui ialtiisban . mégse 
tarthat a mama történelini különórát a kislányának: 

Mit mondhatna például a karácsonyfa rajzára a kereszttel és a izé-
met nyelvű , düledező  betűs aláírással: Szenteste? Hogy 'magyarázna meg, 
hogy a Prágából — és nemcsak Prágából —.elhurcolt zsidók között kike-
resztelkedettek is voltak? És hogy a prágai — és nemcsak prágai — zsidók 
egy részének az anyanyelve német volt, s mindez mégsem használt ... 

Reménytelenül sodródunk hát a Dávid csillagát visel ő  márványtáblák 
között bukdácsolva, s így tűnik el szemünk előtt nehéz kérdésével a kislány. 

Szóval, ezer évig éltek. itt zsidók. Prága a maga -német kultúrájával. 
úgy tűnhetett a világ el őtt, egy kicsit, az ő  városuk is volt. Igaz, a .pog-
romok kétszer is elüldözték őket, de ők mind a kétszer visszatértek,•.s 
1848 után, amikor a gettót lerombolták, s kialakult egy öntudatos polgár-
ság Prágában, már nem is gondolt senki a zsidókra. - • • . 

Most kell rájuk gondolnunk, most,. hogy nincsenek többé. A királyok 
IV. Károlytól Jagellóig a hivalkodó . pompának voltak megteremt ői, mint 
mindenütt a királyok. A kereskedelmet, az ipart, egyáltalán az élet .pezs-
gését, s az azzal járó szellemi árainlatok elterjedését., ideszámítva a pol-
gáriasodás folyamatát is, a zsidóknak köszönhette Prága. 

Minderről nem esik szó a múzeumokban. Hogy mit adtak `a • zsidók 
Prágának és a világnak, arról legföljebb: a látogatók beszélnek,. halkan 
és szigorúan egymás között. És hogy höva lettek, arról 'is hiábavaló be-
szélni most már. Nem vagyunk gyerekek, tudjuk, hova lettek. 

De azért a fasizmus gaztettein szörny űködve arra is gondolüi illik, 
hogy kik is voltak ezek a prágai zsidók. 
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A L,KO TÓM I1HEL, Y 

HARTNER K Á LM Á N 

SARLATÁNOK ÉS TÁLTOSOK 
TŐMONDATOKBAN AZ IDEI BITEF-RŐL 

Sírjunk, nevessünk, bosszankodjunk, lelkesedjünk a XIV. BITEF után, 
amelyről a németek távoztak gy őztesen — a berliniek kapták a GRAND 
PRIX-et,• de elnyerhették volna a düsseldorfiak is —, ma sem tudjuk, s 
nem tudjuk, hogy mihez kezdjünk színházi érzelmeinkkel immár tizen-
négy esztendeje. A BITEF próbak ő , igaz, de többen ezt a próbakövet szí-
vesén belevágnák a Dunába. A másik tábor bearanyozná. Van, ahogyan 
van: az idei BITEF végére pontot tettek. 

Furcsa karneváli hangulat szemtanúi voltunk. A magyarok franciz3 
szerző t gyötörtek meg, a franciák lengyellel próbálkoztak, a lengyelek vi-
szont egy orosz klasszikust tettek a m űtőasztalra, de a hazai színekben 
induló színházak is szívesen nyúltak az idegen holmi után. 

A sóhajok fesztiválja volt ez. Az elitek tábora a nagy nevek után 
sóhajtozott, hiszen az idén nem érkezett meg Belgrádba Bergman, Beck, 
Ronconi, Schumánn, Brook, a Living Theatre, hiányzott Sehnera, Ljubi-
mov, Planchon. Volt még egynéhány érdekes megjegyzés, ha úgy tetszik: 
sóhaj. Mert ott inogtak a szélben az idén is BITEF-lobogók, de az egyik 
angol újságíró roppant találóan megjegyezte: 

-- Hosszú esztend ők emléke éledezik . bennem. Érdekes ... mindig 
ugyanazokkal az arcokkal, ismer ősökkel találkozom a fesztiválon. Senki 
sem szakad le, senki sem jön fel? Százötven ember ügye a BITEF? 

A németek kommentárja: 
A BITEF se nem jobb, `5e nem rosszabb, mint bármelyik színházi 

fesztivál a világon. A válság aggasztó. A mentőcsónakot előkészítettük s 
nem hisszük, hogy a jó szelet a vitorlákba éppen most kapjuk meg. 

Egy zágrábi kritikus: 
-- Minden évben az ismert szöveg: a BITEF nem jó, a BITEF nem 

hozott semmi újat. A katarzisból nincs kibúvó. Természetesen minden 
évben látunk legalább egy kiváló el őadást. Az idén a németek taroltak. 
Csendesek a -  belgrádi éjszakák, s feltehet ő  a kérdés: vajon érdemes-e 
egy vagy két előadásért egy ilyen drága seregszemlét pénzelni? 

Meg aztán a : klasszikusok. Új szövegből alig kapott valamit az újra 
olyannyira érzékeny fül. Ármány és szerelem, Sirály, Hamlet ... méghozzá 
milyen Hantlét?! 

Ljuba Tadić  mondta: 
— A rendező  LJ`ubiša Ristić  — alaposan melléfogott. Olyan színészt 

kapott a címszerep tolmácsolására, mint amilyen a varázslatos tehetség ű  
Rade Šerbedžija. A rendez ő  azonban teljesen deaktorizálta az el őadást. 
Nem színészek mozogtak a színen, hanem bábuk. Milyen szomorú ez a 

-mi színházi világunk! Ha ez a jövő, akkor a fiatalokat lebeszélem a világ 
mind ez ideig legszebb, legérzékenyebb hivatásáról. 

A legvégén aztán megállapították, hogy az idei BITEF harmatgyenge 
volt, de csak azért, mert gyengék voltak az előadások. Világos, mint a 
dának ege, amelyet Ristić  olyannyira befeketített. Az új színházi irány-
zatoknak se híre, se hamva. -A klasszikusokkal pedig alaposan elbántak 
a rendezők. Véres kezű  mészárosok darabolták széjjel a Sirályt. A BITEF 
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keretében két hazai produkció is helyet kapott, de hiszen a BITEF nem 
a Sterija Játékok. A BITEF nem azért született meg, hogy a hazái szín-
házaknak adjon kifutási lehet őséget. Végül azt is kimondták végre, hogy 
a fesztiválra a jöv őben kevesebb előadás kapjon vízumot. Magyarán fo-
galmazva: csak a legjobbak, az ellen őrzötten legjobbak jelenjenek meg 
Belgrádban. Azokat persze lepisszegték, akik — érvekkel — a BITEF 
megszüntetését sürgették. 

Volt tehát egy BITEF 1980-ban. Most röviden ismertetjük a m űsort. 
Valami — néhány széljegyzet — maradjon meg az utókornak err ől a 
fesztiválról, ha más nem, akkor egy „jaj" annak a szívéb ől, aki vala-
mikor szerette a színházat, s szeretné újra, ha álarcot váltana. 

Kezdjük talán a lengyelekkel, akik' a Sirály tetemével kínlódtak. 

A SIRÁLY ALACSONY RÖPTE 
A rendező  — közölték az érdekeltekkel — mind ez ideig három al-

kalommal állította színpadra a Sirályt. A BITEF-re egy negyedik válto-
zatot hozott el, s a produkciónak egyetlen erénye a tömörítés, a rövid-
ség. Valamiféle szcenikai forgatókönyvet eleveníthettek meg a színpadon 
a krakkóiak, tehát amolyan disszonáns akkordokat a Sirályból s közvetve 
a halálról és a szerelemről. A rendező  megszüntette a színdarabot. Nem, 
ez nem tréfa: Jerzy Grzegorzewszki egyszer űen feldaraboltatta a Sirályt, 
és a kitömött néz őnek azt mutatta meg éppen, ami neki — a rendez őnek — 
tetszett. Ebben az el őadásban elpárolgott az ember, úgyszólván mindent 
jelzésekkel adtak vissza, tehát . a filozofálgatás lenyelte a színházat. Id ő-
ről időre a színpad és a néz őtér között teljesen megszűnt mindennemű  
kommunikáció, s az egyes jelenetek súlytalanul lebegtek valahol a tér-
ben. Semmit sem fogtunk fel, semmiről sem szereztünk konkrét tudo-
mást, felismerést. Valamiféle kísérletnek voltunk a szemtanúi, talán egy 
rossz főpróbának, amelyen a rendez ő  hobbiból elő-előráncigált egy jele-
netet, átrázta s aztán eldobta. Montázsdarab. Az el őadás cseppet sem 
lelkesítő , s ha ezt az irányzatot szabjuk meg a jöv ő  színházainak, akkor 
jaj lesz nekünk. 

Még egy csekélység. Megtörténhet — a provinciális színházak 
divathóbortja ez —, hogy a díszlet agyonnyomja az el őadást. A- krakkóiak 
esetében pontosan ez történt. Könny ű  diktátort játszani a színpadon, ha 
a rendező  egy személyben a díszlettervez ő  is. A díszletből többet mutat-
tak, mint a színészb ől. Pedig a krakkói gárda kiváló, de egyszer űen nem 
rúghattak a labdába, mert a labda mindig a rendez ő  kezében volt, és 
lefújt minden színészi megmozdulást. .Zagyvalék, összevisszaság, színházi 
blöff. Érthetetlen és megmagyarázhatatlan Sirály-adaptáció. A színházban 
minden lehetséges és a színházban mindent szabad, tudjuk, jól van, de 
a nézőnek is van szabadsága. Elhagyhatja a színházat akkor, amikor' ép-
pen kedve tartja. Például a Sirály-előadás első  jelenetei után. 

OKTATÁS ÉS FELOKOSÍTÁS 

A heves vérmérsékletű  spanyolok (andalúzok) Lorca Véres menyegz ő-
jében toledói kést rántanak. A remekm ű  kubai változatában a puska is 
„közbelép" s kivégzi Lorca líráját. Az el őadás rendezője • — senora vagy 
senorita Berta Martinez — azt vallja, hogy nem két család, hanem két 
társadalom csap össze. A favágó — az elnyomottak képviseletében — 
ítélkezik az Apa felett. Az Apa ezért a darab végén meghal, de Lorca 
halálát előrehozták, a költ ő  az első  elhangzott mondatok után diszkréten 
jobblétre szenderül.. Lorca ezúttal egy forradalmi transzformációnak az 
áldozata. 

A rendező  karib-térségi temperamentummal tombolt a színpadon. A 
hírneves Végzetből nem maradt semmi. A menyasszony öntudatosan és 
erélyesen visszautasítja a kér őt, mert szabadságát és függetlenségét nem 
adja oda a világért sem. Kedvesével az erd őbe menekül és puskát ragadva 
harcolnak az uralkodó osztály képvisel ői ellen. Haláluk iránymutatás, 
mert egykoron úgyis azok gy őznek (Kubában?), akik ... szóval err ől van 
szó. Csak a lobogó hiányzott a kezükb ől. Mindezt a rendező  azért maga- 
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biztosan üzeni nekiink, de 111i llein hisszük el egy szavát sem. Mi Lor-
cára szavazunk: 

. Plakátot hoztak a kubaiak, nem színházi el őadást. 
Berta Martinez történelmi leckéje tanmese azok számára, akik nem 

szeretik Lorcát és egyik legszebb tragédiáját. Bizonyos történelmi rítus-
sal hadba küldött andalúz .-szerelmesek? Politizáló színház a szó legszo-
rosabb értelmében, s ez nem baj, de a fekete és a fehér sžínek domi-
nációja szinte kiszúrta a néz ő  szemét. Ezért nem tetszett, ezért unta, 
s ezért tette fel a kérdést a néz ők mindegyike.: Miért kellett Lorcát oly-
annyira félremagyarázni? 

MADE IN USA 

Egy bizonyos Arlie — aki az Arlene névre is hallgat — kiszabadul 
a börtönb ől. Ez az Arlene most jó kislány, de valamikor rossz fát tett 
a tűzre, s emiatt nyolc évet kapott az USA-törvényt ől. Az édesapja ugyanis 
kocsis volt és durva kocsis módjára viselkedett, amíg élt. A kislány — ak-
kor Arlie volt a neve ezt nem t űrte (Amerika, ah, Amerika) és az édes-
apját átküldte a másvilágra. Saját kez űleg. Emiatt zárták le. Igen ám, 
de a kis gyilkost a börtön lelkésze felokosítja, megtisztítja a lelkét: Ar-
lene tehát potenciálisan progresszív polgára lehet szeretett hazájának. 
Visszatér az Életbe, de nem sejti, hogy milyen élet küszöbén téblábol. 
Találkozik egy rendőrrel, aki akar valamit s aztán megint nem akar sem-
mit. Megjelenik a színen a leány mamája és egy kerít ő, aki csinos, de 
goromba. Mit tehet a szegény kislány? Végigsikoltozza az el őadást, s ez 
a sikoltozás alapos művészi ihletről tesz tanúbizonyságot. A közönség nem 
visítozott együtt a . .rokonszenves főszereplővel, mert azért volt ennek a 
produkciónak valamiféle. stílusa. 

Marsha Norman drámája dokumentumjáték. A kamera minduntalan 
a kislány nyomába ugrik, mindent lefényképez, a néz ő  mindent lát, min-
denről tudomást szerez, arról, ami .történt, s arról is, ami éppen abban 
a pillanatban á színpadon történik. Minden szót, minden rendez ői .utasí-
tást és színészi reflexiót megértettünk. Ett ől jó-e vagy rossz netán az 
előadás, ez volt a nagy kérdés az el őadás után. Hát hiába ... nem tudsz. 
a szakembernek a kedvében járni. Ha megérti az el őadást, nagy baj, ha 
nem érti, az is baj. . 

Mit mondjunk? Tisztességes .munka. Igazán tisztességtelen kijelentés. 
nem igaz? Ha ez így megy tovább, akkor „rendes" színházi el őadásokat 
is bemutatnak, és akkor mi a fenének rendezzük meg a BITEF-et? Ez 
,a közérthet ő  produkció ... ah ... igazi amerikai prepotencia. ' 

FÉNYKÉPEZNI TILOS 
A budapesti STÚDIÓ K színészei alaposan megsétáltatták a közön-

séget. Fodor Tamás misztifikációja és titokzatos magatartása enyhe gúny-
kacajt váltott ki a BITEF-rókákból, akik edzetten törlik le a tábláról 
egy-egy együttes vagy rendez ő  nevét. Mert Fodor els ő  fokon kikötötte, 
hogy a Balkont mindössze 64 személy nézheti meg — mi .  ez, sakktábla? — 
és aztán bombameglepetésként azt is hozzátette, hogy FÉNYKÉPEZNI 
TILOS. Hát nem is volt mit lencsevégre szúrni. A „tilalom" ellenére sžáz-
ötven néző  bujkált -  egyik teremb ől a másikba, hogy aztán az els ő , una-
lomig nyúzott jelenet után, „meneküljön, aki tud" jelszóval a kijárat 
felé vegye a kanyart. A mazochisták végigszenvedték az el őadást, amelyet 
lelkes és tisztelettudó amat őrök adtak elő  nem a legtisztességesebb színészi 
eszközökkel. Hamis éš ügyefogyott színészi alakításokért és unalmas per-
cekért — háromórás el őadást hirdettek — 300 dinár egy kicsit sok. Sok 
a kevésért, amit a budapestiek adtak. 

Ha húsz esztend ővel ezel őtt mutatják be Jean Genet Balkonját, ak-
kor talán - a bordélyházi mese átmen ő  osztályzatot kaphatott volna egy 
szelíd hangulatú zšürit ől és békés természet ű  közönségtől. Napjainkban 
azonban a kritikusok valóságos kannibálok, a néz ősereg .pedig úgy visel-
kedik, mint a hülyöncök a rockhangversenyeken. Esetenként, persze. 

Ez szerepjátszás volt, mindenki más . akart lenni, ami. Bonyolult, 
zilált- történet a bordélyház Irma asszonyának és a Rend őrfőnöknek a 
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paktumáról. Azt .is megtudjuk nagy sokára, hogy a valóság és az illúzió 
között tulajdonképpen nincs válaszfal, s őt — a néző  is szerepet kapott, 
tehát • irány a bordélyház, hurrá! A szerepl ők egyik szobából a másikba 
kalauzolták. a közönségét, s- - ez...minden, ami osztályozható ebben a vég-
telenül unalmas, vontatott játékbán. 

ÖLJÉTEK MEG A TELEFONT! 

Steinssen rendez ő  --rettenetesen utálja a telefont, tehát Mr. Bell 
esküdt ellensége. Nem kedveli a rockmuzsikát sem. Ő  a csendestárs. A 
Rövid pihen ő  - a Reykjavíki Nemzeti Színház színészeinek tálalásában -

- azt bizonygatja nekünk mi mindent elviselünk —, hogy dehumanizáit 
társadalomban élünk. (A' fene a • jó dolgukat az izlandiaknak, vajon miért 
panašzkodnak?) A technikai vívmányok visznek bennünket a sírba: a tele-
fon, a gramofon, a cassetofon, a porszívó, az interfon. Tehát Hasfelmetsz ő  
Jačktől és a bostoni fojtogatótól manapság nem kell tartani, majd gyo-
morszájon szúr egy LP-hanglemez. Adva van egy izlandi család — polgári, 
természetesen —, s a családtagok valamiképpen hozzájutottak a gyilkos 
SZeršzániokhoz. Tizenkét unalmas képben — a darab dramaturgiája a 
végletekig felületes — az elidegenedésr ől kapunk felismeréseket. 

A .vitáért sem akarja a rendez ő  felfedni a titkot. A szereplők jönnek-
mennek, nézik a televíziót, telefonálgatnak. Az lenne a poén, ha az egyik 
kislány a bilire ülne, de ezt a lehet őséget a rendez ő  nem aknázta ki. 
A főszereplő  — a kedves papa — a tizenkettedik képben szívrohamot 
kap és ett ől az „ajándéktól" elpátkol. 

Goromba realista játéknak voltunk szem- és fültanúi. Nem értjük, 
nem tudjuk; miért üzent hadat ez a család (az író) a technikának. Talán 
azt akarják elhitetni velünk, hogy a pokolvaros barlanglakó boldogan élt 
a .mammutcsóntok között örökös lepraveszélyben? Ha legalább parodisz-
tikus elemekkel támadja le például a telefont, amely nem kapcsol, mert-
a század „füle" és „szája" ostoba és hülye. Ő , nem. A fehér kulisszák 
között. nem történik az égvilágon semmi sem. Aztán a mama mégis fel-
sikolt, s a közönség felébred. 

.A  sárga földig lehúzott telefonon kérdezném meg á BITEF-szerve-
zőktől;  hogy. milyen mérce alapján sorolták be ezt a naiv és bl őd elő -
adást "a főműsorba. Halló ... (oppa!) ... ez úgy hangzik, mint a PÉNZT 
VAGY. ÉLETET. 

HIDEG AZ IDEG 

Az .olaszok előtt Belgrádban járt Bob Wilson s utána maradt a nagy 
csönd. Idegösszeroppanással ne tessék próbálkozni, mert Wilson meg-
mutatta nekünk a Poklot. Honi rendez őink többsége diszkréten leutá-
nozta Wilsont. Az olaszok nem diszkrétek. Komplexus nélkül lej átszottak 
nekünk egy Wilson-történetet. Nem kaptunk idegösszeroppanást ett ől a 
produkciótól, s pillanatok alatt szertefoszlottak az illúziók az új és ma-
gasztosabb színházról, tehát ne reménykedjünk, ez a .BITEF nem hozhat 
semmi újat. A másik tábor azt hangoztatja, hogy ez a nyitány, ez a kezdet. 
Nyitva . van az aranykapu, megszületett a XX. századbeli színház proto-
típusa. Kinek higgyünk? 

Az Ideggösszeroppanás a fesztivál legextrémebb el őadása volt, annak 
hirdették. Mentális gyötr ődés több képben. Tegyük hozzá azonnal, hogy 
a színpadképek zseniálisak voltak, de maga az el őadás unalmas, erőtlen 
és helyenként röhejes. 

Ok nélkül lázad ez a színház. ők azt hangoztatják, hogy a régi szín-
házak deszkáit is fel kell égetni. Csak jelzésekkel kommunikáltak, s 
lehetőleg olyan jelzésekkel, amelyeket a rendez őn és a színészeken kívül 
senki sem értett meg. A néz őt ott verje meg a frász, s egyáltalán miért 
mászott be a színházba, amikor a színházakat is fel kell perzselni? 

A derék olaszok űrruhába bújtak. A produkció végén aztán megjelenik 
a színen három bennszülött — valamelyik „boldog" afrikai törzs fiai le-
hetnek — nemzeti viseletben (egy kis folklór) és elmondanak egy nagy 
zagyvaságot, amiből semmit sem értettünk. A lábuk előtt kőhalom tor- 

615 



nyosul. Ez tehát azt jelenti, hogy századunk kataklizmáját csak ez a há- 
rom bennszülött éli át? 

Mi — -szerencsére — életben maradtunk. Mégis azt kell vallanunk, 
hogy az olaszok előadásában volt egynéhány íz, egynéhány holmi, ame-
lyen érdemes elgondolkozni. 

HOL A TELEFON, PAJTÁS? 

Szinte az éj leple alatt érkeztek hozzánk az ausztrálok valahonnan 
a kontinens északi csücskéb ől. Az Aborginal Dance of Arnhem Land az 
Őslakókkal vizsgáztak nem is olyan rosszul. Egyszer űen bemutatták, hogy 
miképpen él az őslakó, az az őslakó, akit nem gyötörnek a telefonhívások, 
s aki nem kap szívrohamot egy kis rockmuzsikától. Ez a turistacsoport 
minden dicséretet megérdemel, hiszen neki könny ű . Ők mindent újrakezd-
hetnek: holnap elolvassák Lorcát, és megcsodálják a nagy spanyol költ ő  
líráját. Az ausztrálok fellépése ajándék volt, gyümölcskosár. Egyszer ű , 
nagyszerű . 

Mégis megkockáztatjuk a megjegyzést: Ez azért mégsem színház. 
Hát hol is van a színház a színházi fesztiválokról? Díszlettervez ők, rende-
zők, koreográfusok, táncosok váltják fel a színészeket? Ez a kérdés nyug-
talanította azokat, akik balsejtelmesen raktározzák el emléke2t'tükben az 
idei BITEF-produkciókat. A többiek nem sokat törődnek a látottakkal. 
Melegen isszák a sört, mert hiszen nem baj, ha meleg. Fő , hogy van. 
Pohárban és krigliben.  

Kinek telefonáljunk mi ebben az ügyben? 

NAGYKÉST A VÍZITYÚKNAK? 

A košutnjaki filmgyárban ismeretséget köthettünk Stanislav Witkie-
wicz lengyel író Vízityúkjával. Bemutatták a párizsi Theatre d'Aubervilliers 
színház színészei. Bizony eléggé zavaros el őadásnak voltunk szemtanúi, 
elmesélni is nehéz. A vízityúk tulajdonképpen nem vízityúk, hanem vala-
mi vagy valaki más. Valami, ami szombólumnak jelölhet ő . Főnix: meghal 
és feltámad. Feltámad és meghal. Valami ilyesmi. Talán. Az ördög és 
a rendező  biztosan tudja, mert ők ketten jártasak ebben az ügyben. A 
közönség a fülkagylókkal bajlódott, amelyek felmondták a szolgálatot, 
mert elapadtak az elemek és a fordító összekeverte a lapokat. 

Ott lebegtünk valahol az álom és a valóság határán. Adva van egy 
ambiciózus fiatalember, aki a családfája után kutat. Az író természetesen 
korokat és társadalmakat mutat be, s • ez a szándék nemes. A rendez ő  
— ezt sugallja neki a darab — a cselekményt helyenként elviszi a fan-
tasztikumba. Ez a fantasztikum a legnagyobb érdekessége az el őadásnak, 
s hiába menekülnek a szerepl ők az ismeretlenbe, mi úgy érezzük, hogy 
az író őszintén aggódik az Emberért. Még abban az esetben is, ha a szín-
ház nem tolmácsolta pontosan a mondanivalóját. 

Nem értjük, miéit akarta a rendez ő  az álomképet valóságnak fel-
tüntetni és fordítva. Valami különbség a kett ő  között mégiscsak van, 
akárki megmondhatja. Különösképpen az, aki végigaludta az el őadást. 
Szegényes „színpadon" — csak jelzett díszletek voltak — szegényes el ő-
adás. Habár — dicsérni is illik végre valamit és valakit — a produkció 
tempója, ritmusa egyenesen és félreérthetetlenül jó. Helyenként a taps 
is felcsattanhatott volna, de a BITEF-en nem szabad tapsolni. Ebben 
az előadásban — de csak ebben — a színészi játék is érvényt kapott, s 
félő , hogy a rendezőt ezért komoly vád éri majd azoktól, akik a plecs-
niket osztogatják. 

A franciák mégis becsülettel szolgálták a színházat. 

SEBEZHETETLEN NIBELUNGOK 

Megtudtuk, megtanultuk, hogy van jó német film. Most arról is 
tudomást szereztünk, hogy létezik jó német színház. A Pionírvárosban 
szeniorok adták elő  az Alkésztiszt. A düsseldorfi Schauspielhaus az a 
színház, amelyik a berliniekkel együtt a BITEF-et jelentette. A többi: 
ehetetlen raguleves. 
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Egy vélemény az előadásról: 
— Ez az előadás tanári, többet tud, mint a néz ő , de ugyanakkor 

felcsigázza. Szeretnénk egyszerre többet tudni. Ez az el őadás tan, szín-
házi tari. Nagy élmény volt. Szerettem volna valamit mondani a színé-
szeknek és a rendezőnek, de aztán vásároltam egy nagy csokor virágot. 
Bevittem az öltöz őbe ... és hallgattam, mint a Pradóban vagy Louvre-ban. 
Mi mást tehet egy egyszerű  halandó, aki a Nagyokkal szembesül? 

Maga az előadás fenséges bankett: mindenki feketében. Senki senkit 
nem szeret, mindenki valakit csókol és isznak. Nagy várakózás. Miért 
nem megy el végre Alkésztisz? Ha elmegy, minden marad a régiben, ha 
marad, a játék elromlik. 

101%-os előadás, jegyezte meg az egyik szigorú kritikus. A darab 
forrásmunkából készült, de ezúttal a rendez ő  nem kaszabolta széjjel a 
tragédiát. Valósággal felékesítette, nagykorúsította az amúgy is nagykorú 
sorstragédiát. E sorok írója nagy lecke el őtt áll. Mit is írjon, amikor 
a színészek és a rendez ő  valóban többet tud és többet is mondott? 

Mindössze 120 percig tartott az el őadás, de a nézők nem tudják 
pontosan, mikor kezd ődött és mikor fejeződött be, s egyáltalán befejez ő-
dött-e ez a mese arról a n őről, aki nem is olyan titokzatos; aki jön és 
megy, aki nekünk is mondott valamit, valamit, ami kellemetlen. Úgy 
rémlett, hogy egyszerre több el őadást láttunk, egyszerre, mert ennek az 
estnek több dimenziót adott a rendez ő , aki úgyszintén a színészekre tá-
maszkodva valósította meg azt, amiért érdemes volt jegyet váltani a" 
BITEF-re. 

HÉTKÖZNAPOK SZEMETE 

Berliniek. Nyugat-berliniek, természetesen. Ernst Jangl Idegenbő l cí-
mű  műve a zimonyi színházban. Egyetlenegy szerepl ő  monológja, aki egy 
harmadikról értekezik, aki ő  maga, az író, akinek hol sikerül, hol nem 
sikerül. Nincs neki szegénynek mondanivalója — ismerjük ezeket a típu- 
sokat —, de azért szünet nélkül locsog, be nem áll a szája, mert . ő  a 
szenvedő  hős. Triviális gesztusokkal adja tudtára társának, hogy ... nem 
érdekes. Valamir ől értekezik. Szeretne írni, de nem írhat, mert ... amit 
megírt, jó, de nem jó, mert ... Egy árva senkiházit játszik a színész, aki 
bevallja, hogy a hétköznapok szemetét hordja össze, s abból a szemétb ő l 
van elegendő . Önmagát sajnálja. Elnyújtva énekel, mintha a siratófal 
mellett állna. Pedig nem kötik be a szemét. Egy emberi mechanizmus 
elsírja magát, s ez a sírás — helyenként komikusan hat — a mi minden-
napi sírásunk, a mi mindennapi keservünk, mert — a többség azt gon-
dolja — a sírás gyógyír a sebekre. Nem merünk arra gondolni, hogy a 
hétköznapok szemetét ől kellene megszabadulni. Üresjáték? Beszéd a sem-
mibe a semmiről? Korántsem. Pontos kórkép a ma emberér ől: itt és most 
és jövőre. 

A színész három óra hosszat jajveszékel. A . végén elveszti az arcát 
is.: Csak a könnyeit látjuk és halljuk, ahogyan ordibál. _Kórusban ordibál 
és kiürül. Egyszerre kipukkad, nincs több, meghal a szó: a szemét marad. 
Holnapra erőre kap és újra elkezdi a lamentálást. 

Pszichikai eset? Alkoholistával van dolgunk, aki szünet nélkül vedel 
s az ital bírja szóra? A színész ebben a világban feladja a leckét a né-
zőnek, a kritikusnak és a pszichológusnak. 

Számunkra több esetben elt űnik a színész, hiszen nem önmagáról 
beszél, az ördögbe is. Egy harmadik személyr ől, s az a harmadik személy 
lehet egy János, egy Jovan egy John. Mi nem iddogálunk naphosszat, nem 
dohányzunk szünet nélkül, nem jajveszékelünk?, mert mi így akartuk, 
de ... mert úgy akartuk, de ... mert amúgy akartuk, de ... A néz ő  fárad-
tan ugyan, de döbbenten hagyta el a színháztermet. Egyel őre nem tudja, 
hogy hová raktározza el ezt a fél őrült palit, aki sír. Néhányan elküldik 
a diliházba. Többen félénken elraktározzák a szívük mélyén. Az el őadás 
— a düsseldorfiak talán mégis jobbak voltak — a miénk. A ma emberéé. 
Talán ezért kapta meg a fődíjat. 
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FEHÉR MAGDA 

VISSZAPERGETETT GYERMEKKOR: NÉMETH ISTVÁN 
JUGOSZLÁVIAI MAGYAR ÍRÓK VALLOMÁSAI A GYERMEKKORRÓL 

Áz ember a gyermekkoráról nagyon nehezen tud mondani valamit, mert 
én úgy gondolom, hogy csak akkor érdekes, ha úgy közelítjük meg, hogy 
kizárjuk azokat az érzelmeket, amelyek ilyenkor szinte majdnem elkerül-
hetetlenek. Igy próbálom én most megközelíteni a gyermekkoromat. 

Mindjárt egy kis házat látok, amelyben születtem, Kishegyesen, egy 
utcában, amelyet akkor Hajduk Veljko utcának hívtak. Erre azért té-
rek ki, mert ennek az utcának azután az id ők folyamán többször is 
megváltozott a neve, később Damjanich Jánosról keresztelték el, hosz-
szú időn át így is hívták, most a legújabb id őben pedig Széles utcának 
nevezik. Talán eddig ez a legcsúnyább neve. No, ennek az utcának a 
végében állt az a kis ház, amelyikben születtem, ez nem volt a miénk, 
házbérben laktunk, és úgy emlékszem, hogy abban az id őben — a régi 
Jugoszláviáról van szó — egy évre kb. ezer dinárt fizettünk édesapám 
keresztapjának, mert az édesapám keresztapjáé volt a ház. Ez az 
ember szedte rá apai öregapámat a méhészetre, és öregapámtól apám 
is átvette ezt a mesterséget, ami félig-meddig mesterség, félig-meddig 
szórakozás, de mi nagyjából ebb ől éltünk, a méhekb ől. Hát ez a ház 
állt az első  nagy szobából és a hátsó kis szobából, amelyet id őnként 
kamrának használtunk, id őnként pedig, leginkább télen, amikor a csa-
lád összehúzódott, akkor laktunk is benne. Közepén pedig volt egy sza-
bad kéményes konyha. A házba egy hosszú gangon lehetett bejutni, ez 
a gang annyira primitív volt, annyira egyszer ű  és annyira szegényes — eb-
ből látható is, hogy körülbelül milyen körülmények között laktunk —, 
hogy nem volt a baromfiudvartól kerítéssel elválasztva, hanem a kakasok, 
a tyúkok, esetleg a libák is néha följártak arra a gangra. 

Úgy gondolom, hogy az a hely, ahol az ember született, az valami-
féleképpen alakítja is azt az embert, annak az embernek a jellemét. 
Ez az elmondottakból is látszik, hogy milyen szerény körülmények kö-
zött éltünk, különösen a mai élethez képest. Hát visszagondolva a gyer-
mekkoromra, úgy érzem, hogy szerény embernek tartom magam, és úgy 
gondolom, hogy ennek a jelennek a kialakításában nagyon nagy része 
volt annak a körülménynek, amelybe én beleszülettem. Természetesen 
a háznál inkább alakíthatta a jellememet édesanyám és édesapám. Azok 
is szegény, szerény, szinte már igénytelen emberek voltak. 

Édesanyámban az igény azért magasabban lobogott, mint apámban, 
apám inkább engedékeny volt, anyám pedig inkább a sarkára állt, és 
neki köszönhetem talán azt is, hogy kés őbb iskolába adtak, középisko-
lába, gimnáziumba. Amikor arra került sor, hogy nohát, hogy is tovább 
az elemi után, akkor édesanyámnak egyetlen vágya az volt, hogy a többi 
utcabéli gyerekekkel, akikről még nem is szóltam, én is elmenjek Ver-
bászra vagy Topolyára az iskolába. 

Hát ez volt a ház, amelyben születtem. 

Ahogy ebből a , házból kiléptem, falu szélén volt ez az utca, ehhez 
hasonló házakat találtam, láttam, mint amilyen a miénk volt. Nemcsak 
a házak voltak hasonlók, hanem • a lakói is. Ezeknek a lakóival . ismer-
kedtem először. A szülőház és az utca képezte azt a világot, ami a 
gyerekkoromat körülhatárolta. A pajtásaim is hasonló sorsúak voltak, 
szintén egyszerű, főképp földműveléssel foglalkozó szülőkkel. Legelőször 
az átellenben levő  házban lakó fiúval ismerkedtem meg, ez volt az els ő  
gyermekkori ismerősöm, Gálik Ferinek hívták, azután következett a Cékus 
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Sanyi, akkor a Tóth Bandi, Maronka Jani, Török József.Nagyon érde-
kes, most, ahogy visszagondolok erre, és nemcsak most gondolok erre 
vissza, ezeknek az utcabéli pajtásaimnak nagy része elvégzett ilyen vagy 
olyan iskolát, középiskolát, egyetemet, de érdekes, hogy egyikb ől sem 
lett valami igazgató vagy miniszterhelyettes, vagy valami rangosabb em-
ber, tanárok, tanítók. Na, egyik, azt hiszem, hogy fölvitte mégis, majd el-
felejtem, az igazgatói rangig, egy kereskedelmi vállalatnak az igazgatója 
a mai napig is. 

Az előbb említettem azt, hogy ez a világ valamiféleképpen alakítgat-
ta az embert már akkor, gyermekformájában. Hát ennek tulajdonítom én 
azt, hogy közülünk, gyermekkori pajtásaim közül egy se lett se miniszter, 
se miniszterhelyettes, ezt nem tartom éppen véletlennek, mert talán alap-
vetően nem voltak meg azok a lehet őségek ott, hogy mi akkor, gyermek-
korunkban is már valahogy messzebbre tudtunk volna nézni, mint mond-
juk lenn a Nagy utcán született, a Nagy utcán föln őtt gyerekek. Érde-
kes, hogy mi akkor azokat a gyerekeket — ezt nem idéz őjelben szeretném 
mondani — egészen egyszerűen úri gyerekeknek tartottuk őket. Ez nem 
jelentett olyasmit, hogy mi azoktól elhatároltuk magunkat, tartottunk t ő-
lük, nagyobbaknak tartottuk őket, persze, ők szebben is jártak, mint mi 
és egészen mások voltak. Nem gy űlöltük őket, egyáltalán, de mások voltak, 
mint mi, más alapról is indultak. Igaz, hogy talán messzebbre nem ju-
tottak el azok sem, mint a Damjanich utcai gyerek. 

A gyermekkoromról beszélgetünk, de ahogy visszagondolok ma a 
gyermekkoromra, érdekes, nem akkor éreztem magam a legjobban, ami-
kor összefogott az utcánk gyerekhada és valamilyen bandába ver ődtünk, 
valamilyen csínytevésen törtük a fejünket és akkor valami „nagyszer ű" 
dolgot vittünk véghez, vagy hadakoztunk egy másik utca gyerekeivel. Ha-
nem a legizgalmasabb élmények a számomra azok voltak, amikor édes-
apámmal és édesanyámmal kimentünk a határba dolgozni, tehát amikor 
már dolgozni tudtam. Nagyon korán megtanultam dolgozni. Emlékszem. 
hogy öt-hat éves koromban, még iskolába se jártam, csak el őkészítőbe, és 
ősszel, kukoricaszedés idején, édesapám és édesanyám után kivágtam a 
szárat. Tehát hatéves koromban már szárat vágtam, és minden munká-
ban segítettem nekik. Nekem ez nem volt akkor teher, talán mert igye-
keztek segíteni. Nem maradt olyanemlékem, mint sok más parasztgyerek-
nek vagy falusi gyereknek a világából, amit ismerek, hogy menekült vol-
na mindenféleképpen ebb ől a világból, mert olyan súlyos terhek nehezed-
tek már a kiskorukban is a vállukra ezeknek a gyerekeknek, hogy minden 
igyekezetükkel arra törekednek, hogy elhagyják ezt a világot és fölemel-
kedjenek. Én ebben a környezetben nagyon jól éreztem magam, és en-
nek a világnak nem éreztem a terhét, hanem inkább csak a melegét. Ez 
sajátos valami. Abból, amit eddig elmondtam, talán nem az derül ki, hogy 
ez egy tökéletes, idillikus világ volt, amelyben éltem. Olyan hatások értek 
itt is, amelyek már akkor a gyermekkoromból a mai napig is megmarad-
tak bennem. Tudniillik arról van szó, hogy mi utcabeli gyerekek természe-
tesen nem voltunk egyformák. Voltak közöttünk er őszakosabb természe-
tűek, vezérkedő  típusok. Ezek rendszerint föllépésükkel, magatartásuk-
kal, akaratlanul, néha pedig szándékosan megsértettek valakit. Nem kel-
lett egymást agyba-főbe verni, sokkal fájdalmasabb volt, hogy ha az a 
vezérkedő, nem akarom most név szerint megnevezni, tehát az a vezér-
kedő  téged kiállított a játékból. Vagy valamiféle formán elítélt. Különösen 
akkor fájt ez nagyon, ha úgy érezted, hogy igazságtalanul követte ezt el 
veled szemben. Ezekben a pillanatokban éreztem talán meg életemben el ő -
ször a magányt, a magányosságot. Azért nevezem magánynak, mert azok-
kal a gondolatokkal és érzésekkel, amelyeket ez az összeütközés váltott ki, 
saját magamnak kellett valamiféleképpen megbirkóznom. Eltöprenghet-
tem rajta, hogy tulajdonképpen most mi is történt. Nem oszthattam meg 
mondjuk, ha megsértettek, ezt a sérelmemet a legjobb társammal sem. -
mert egyszerűen nem mertem neki bevallani, hogy sértett vagyok: Tehát 
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belekényszeritettek a magányba. Talán innen származtatom azt a magány-
élményemet, amelyet aztán kés őbb, felnőttkoromban egyik-másik novel-
lámban vagy regényemben el is próbáltam valamiféleképpen vagy valami 
formában mondani. 

Nálunk, a mi házunkban és a barátaimnál is a könyv az valóban rit-
kaság volt. Esetleg csak kalendárium és hasonló valami volt. Még biblia 
sem volt. Nem emlékszem, hogy a mi utcánkban lett volna. Tehát a 
könyvvel nagyon kés őn találkoztam. A nagybet űs könyvvel. A barátaim 
között mégis akadt egy könyvfaló. Ez ponyvaregényeket olvasott, emlék-
szem rá, hogy azok a ponyvaregények harminchat oldalasak voltak. Te-
hát két ívnyi terjedelműek. Ez az én gyermekkori cimborám egyetlen nap 
alatt képes volt hat vagy hét ilyen könyvet elolvasni. Mindnyájan csodál-
koztunk és csodáltuk, és természetesen be akartuk hozni valamifélekép-
pen. Kialakult itt valamiféle verseny. Ezeket a regényeket egy f űszeresbolt-
ban lehetett beszerezni, ott csomagolópapírnak vették meg, másutt ezek-
re már nem "volt semmi szükség, piros festékkel át is húzták őket, hogy 
olvasásra alkalmatlan, de csomagolásra alkalmas. Tehát ott vásároltam 
életem első  nyomtatott könyvét, ez egy harminchat oldalas ponyvare-
gény volt. Emlékszem, az olvasását, ahogy hazaértem nagy lázasan elkezd-
tem, és egész nap olvastam, talán nem is tudtam a végére érni, az olyan, 
de olyan iszonyúan unalmas volt, és nem gy őztem csodálni és csodálkozni 
azon a barátomon, aki ezekb ől a könyvekből, ilyen és hasonló tartalmú 
könyvekből egy nap hatot-hetet is megemészt, elolvas. 

Az olvasást nem ennél a pajtásomnál csodáltam meg, hanem édes-
apámnál. Ugyanis édesapám nagyon szeretett olvasni, de ő  persze nem' 
ezeket a ponyvaregényeket olvasta, hanem a Szervezett Munkást és a Hi-
dat. Emlékszem a Hídra. A Szervezett Munkásnak nem a friss példányait 
olvasta, hanem a bekötött példányokat, mert kés őbb születtem, a lap 
megszünte után. De megtartotta egy ideig és gyakran fellapozta, olvasta. 
pdesapám volt az olvasó ember a családban, közel laktak hozzánk öreg-
apámék, és esténként eljárogattunk hozzájuk, különösen téli estéken; és 
ő  olvasta föl ott az aznapi friss újságot, az egész család pedig hallgatta. 
Nagyon szépen tudott olvasni,  folyékonyan, nem úgy, mint általában a 
parasztemberek vagy a napszámosok ahogyan ezt sokan elképzelik —, 

folyékonyan, gyönyörűen olvasott, gyönyörűség is volt hallgatni. őket leg-
inkább a hírek érdekelték, a politikai események. Elcsodálkoztam azon, 
hogy még öreganyámat is az érdekelte, hogy bizonyos aktuális politikai 
eseményre hogyan reagál Anglia, vagy mit tudom én, a Szovjetunió, ak-
kor, gyerekkoromban, a harmincas évek végén. Tehát az olvasás iránti ér-
deklődésemet nem valamelyik tanítóm ébresztette fel bennem, hanem ez 
a ponyvaregényt faló cimborám és édesapám. Így jutottam el, talán elég 
későn, már tizenkét éves is elmúltam, az els ő  komoly, irodalmi értékű  
szövegig, amelyet nem gyötrelmesen, hanem száguldva tudtam olvasni, 
és olyan hamar a végére értem, pedig azt hiszem, két vaskos kötetb ől állt. 
Mire a végére értem, sírva fakadtam, hogy már vége, és ugyanazt a regényt 
újra kezdtem olvasni, abban a pillanatban, ahogy befejeztem. Az Egri csil-
lagok volt. 

(Elhangzott az Vjvidéki Rádióban 1977-ben Lepkelánc címen.) 
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KENYERES KOVÁCS MÁRTA 

ÉLETELEME VOLT A SZERETET 
TÓTH FERENC HALÁLÁRA 

„Éppen hordás volt, a legnagyobb nyári munkák egyike, amikor édes-
apámnak a városba kellett szaladnia a tanyáról bábaasszonyért. Nagyon 
örültek nekem, de sok volt és igen kemény a munka, amit végeztek, s 
így valamivel kevesebbet foglalkoztak velem, mint amennyit szerettem 
volna. Annyit azért mindenképpen szeretgettek és simogattak, hogy egész 
életemre életelememmé váljon a, szeretet, s fájdalmammá a hiánya vagy 
csorbulása" — írta Tóth Ferenc 1980. július 14-én keltezett levelében, tizen-
egy nappal 40. születésnapja el őtt. S ez az „életelem" valóban dönt ő  sze-
repet játszott életében, munkájában és m űvében is. Szeretetteljes maga-
tartásáról tanúskodnak egykori szabadkai gimnáziumi, majd újvidéki egye-
temi diáktársai, kés őbb tanítványai és munkatársai is. Ez a magatartása 
tette könnyűvé számára az értékes népdalgy űjtő  munkát is, amelyet mint 
az újvidéki Hungarológiai Intézet munkatársa végzett az utóbbi évek 
folyamán, s amelynek gazdag eredményét éppen most akarta könyv alak-
ban bemutatni, mint az 1975-ben megjelent, Kálmány Lajos nyomában. Az 
észak-bánáti népballadák élete c. nagysikerű  magiszteri munkájának méltó 
folytatását. Az id ős, falusi nénikék és bácsikák mindig szívesen és elfo-
gódottság nélkül énekelték el neki a még ifjúkorukból emlékezetükben 
maradt dalokat, hiszen olyan szeretettel közeledett hozzájuk, hogy már 
puszta fellépésével eleve feloldotta a félénkségüket. A Szabadkai Népszín- 
ház színművészei pedig, akikkel 1971-72-ben Jób c. verses drámája szín-
revitelének el őkészítésén dolgozott hónapokon át, még mindig emlegetik 
a munkához való segít őkész hozzáállását. S az emberszeretet, a jó szol-
gálatába állított emberi szó erejébe vetett hitér ői vallott Tóth Ferenc 
költészetében is: az alig huszonegy éves korában, 1961-ben megjelent Ősz-
től tavaszig, az 1966-ban kiadott Vörös madár, az 1970-es Halál a síkban 
és az idei Csontomiglan-csontodiglan c. kötetek verseiben: „ ... minden 
csak akkor érezheti igazán, hogy él, ha észreveszik, tudomást vesznek róla 
és szeretik" — írta utolsó könyvének Agónia c. prózai költeményében. 

Költészete húsz évvel ezel ő tt az imádott költőideál, József Attila nyom-
dokain indult. Ő t követte világnézetének tudatosításában és kezdetben 
költői kifejezésmódjának kialakításában is, s nem utolsósorban a magas- . 
rendű  költészeti formam űvészetre való törekvésében. A Halál a síkban c. 
kötet költeményeiben ütötte meg el őször újszerű , őszinte, egyéni hangját, 
de valójában a Csontomiglan-csontodiglan népdalihletésű  versformáiban 
talált igazán magára. „Nem utánzok ezekkel a verseimmel senkit sem 
— mondta egy beszélgetés alkalmával —, magaménak érzem a népdal-
formát, hiszen én is a föld, a nép fia vagyok." 

• József Attila iránti szeretete és csodálata sohasem hagyott alább. 
Talán egyetlen „hobbi"-ja volt, hogy minden föllelhet ő , régi vagy új Jó-
zsef Attila-kiadásból vásárolt magának egy példányt. Egyik fiának az At-
tila nevet adta, s beszélgetésekben, levelekben is gyakran emlegette ked-
ves költőjét. Utolsó levelében arra kért, hogy fordítsam le szerbhorvát 
nyelvre József Attila Gyöngy c. versét. Búcsúzzunk el mi iš Tóth Ferenc-
től ennek az általa annyira szeretett, csodált versnek utolsó soraival, 
amelyekből talán korai halálát, a fiatalon meghaltaknak — a régi görö-
gök szerint — irigylésre méltó halálát sejthette meg: 

„Göröngy, göröngy elporlik, 
gyenge csillag lehullik, 
s egy gyöngy lesz az ég megint, 
egybefogva szíveink." 
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OL VAS ÓNA PL Ó 

GAZDAG KÉPES MONOGRÁFIA 

Vajdaság Szocialista Autonóm Tartomány. 
Jugoslovenska revija, Beograd, 1980. 

Mindannnyian, akiknek az életét pergetžk ezek a könyvlapok, szó-
lunk erről az életről, úgy, ahogy a lélegzetet szedjük, s ezért em-
lékeztet mindez inkább költemenyre, semmint helytörténetre. • 

(Miroslav Antić) 

Az olvasó megilletődéssel lapozgatja végig a nem is olyan rég kezébe 
került képes monográfiát, amely tudományos hitelességgel és nagy m ű-
gonddal megírt fejezeteiben mondhatni el őször tárja elénk a mai törté-
nelemszemlélettel megvilágított Vajdaságot. Nem is olyan könny ű  felsorol-
ni, hogy a letűnt évszázadok alatt hány írásmű  jelent meg különböző  
nyelveken erről a zsúfolásig teli eseményekt ől izzó kis világról, de min-
denik a maga sajátos reflektorával világította meg ezt a Duna—Tisza—Szá-
va közti térségben elterül ő  izgalmas vidéket, melyet a kutatók, a törté-
nészek, az útleírók soknemzetiségű  jellege folytán „kis Európának" ne-
veztek, és ez a név pontosan ráillett. Igen, a történelem minden nagy 
korában ráillett: így a mi korunkban is. 

Most egy rendkívül értékes művel gazdagabbak lettünk: gázdagab-
bak lettek népeink, nemzetiségeink, szomszédnépeink is, mert hiszen a 
Vajdaság képes monográfiája — els ő  ízben a mi szűkebb hazánk tör-
ténetében — megjelent angol, francia, német, orosz, magyar, román, ru-
szin, szlovák és szerbhorvát nyelven fólió nagyságban nem kevesebb, 
mint 15 000 példányban. 

Amikor az ember mindezek tudatában kezd ennek a hatalmas m űnek 
az olvasásához, akkor nem egy képes albumot lapozgat, amelyet általá-
ban a turisták és a műemlékeket nagyon szeret ők számára adnak ki, 
hanem egy élő  történelemkönyvet, amely évszázadokra visszatekintve el őd-
jeink egyszerű  hétköznapi tetteit és maradandó érték ű  nagy vállalkozásait 
mutatja be kronológikus sorrendben olyan hiteles adatok feltárásával. 
amelyeknek eddig csak igen megkopott, vagy az uralkodó korszellem által 
eltorzított töredékeivel találkozhattunk; a leggyakrabban csak egyoldali 
megvilágításban, mert mindenik a „maga képére" festette ezt a külön 
világot, már olyképpen, ahogyan az akkori történelemszemléletnek vagy 
inkább a „történelemformálásnak" megfelelt. Beszédes példa erre a török 
hódoltság porának bemutatása (a Vajdaságban, hisz itt vagyunk mi itt-
hon). A letűnt századokban egészen más képet kaptunk err ől az európai 
történetíróktól, és egészen más képet a történelemtudósoktól, akik Sziget-
vár ostromának 500. évfordulóján Szigeten beszéltek err ől a sokat vitatott 
történelmi kérdésr ől. Ott a hazai és a külföldi történészek arra hívták 
fel a figyelmet, hogy korunk történelemkutatásának idején minden oldalról 
arra kell törekedni, hogy a kutató, a történelemíró, az epikus újabb di-
menziókban is meglelje a történelmi igazsághoz vezet ő  utat. 

A mi képes monográfiánk ebben az új törekvésben szinte egyedül-
állóan az első  helyen áll. A korfordulók minden mozzanatát minden egyes 
területre kiterjed ő  alapos kutatás árán, a hozzáférhet ő  adatok, a leghi-
telesebb feljegyzések alapján tárják fel. Itt van el őttünk a nagy mű . 
Elmondhatjuk róla, hogy szűkebb hazánkról az így fellelhet ő  emlékek, fel-
jegyzések, útleírások, naplójegyzetek, hátrahagyott memoárok után a köl- 

622 



tészet, a képzőművészet, a zene szívb ől, az alkotók lelkéből kihajtó képeivel 
álltak össze azok a dimenziókban talán 'ki sem fejezhet ő  óriási freskók, 
amelyek új, életes fényt vetnek múltunkra, s annak töredezett tégláin 
elindulva =- egyre biztosabban lépdelve — napjainkra is. 

Ezek a könyvlapok a természeti adottságoktól kezdve az őstörténe-
ten át, az időálló, sokat valló műemlékeken át településeink kialakulásáig 
és lakosságunk európai keresztmetszetű  sokrétűségéig elvezetnek bennün-
ket, és a vérzivatarokkal teli évszázadokon át a népi forradalom gy őzel-
méig szuggesztív erej ű  képekben mutatják be: hogyan élt, hogyan szen-
vedett, hogyan dolgozott, küzdött, harcolt és alkotott itt a nép. Ráillett 
az a kép, ahogyan azt a költ ő  versbe faragta: „Egyik kezében a kard, 1 
A másikban az ekeszarva ..." És teremtett otthont, hazát, megélhetést és 
kultúrát azoknak, akiket nemzett, sokkal mélyebb gyökerekkel, mint ahogy 
azt eddig véltük vagy tanultuk: ahogy azt nekünk tanították több mint 
egy emberöltővel ezelőtt. Mert népeink — ha a „divide et impera" jel-
szavával nem uszították egymás ellen őket — mindig egymásra találtak. 
Az élet mindennapjaiban együtt éltek, együtt dolgoztak, és közös er ővel 
építették ki ezt a mi sok színt ől ékes külön kis világunkat, amely példa-
képpen áll kontinensünk nem egy országa el ő tt. 

Az itt elmondottakat kiegészít ően a művészi fotókról és műmellék-
letekről kell szólnunk, amelyek ennek a magunkénak mondható monográ-
fiának alkotórészei. Minden egyes fotóból kiérezhető , hogy ezek a szín-
árnyalatok legfinomabb részleteiben is tökéletes képek; ebbe a ritkaság-
számba menő  nagy műbe éppúgy beleillenek, mint a legkorszerűbb antikva 
betűtípussal szedett szövegrészek is — a SCALA Instituto Fotografico Edi-
toriale LA ZINCOGRAFICA FIORENTINA Firenze, Italia munkái. Még 
megjelenésének helye is a művészet óriási nevéhez fűződik. 

- Ebben a kötetben tájunkat, településeinket, városainkat, m űemlékein-
ket, népeink soraiból a szöveghez hozzásimuló portrékat kiemelked ő  kép-
zőművészeink és fotóm űvészeink mutatják be múltunk és mai életünk 
leghívebb jellemzőjeként. A mondhatni „kőbe vésett szöveget" legjelesebb 
művészeink alkotásai illusztrálják: ezekben az állóképekben maradandóvá 
varázsolják az Időt. Hogy épp most, ebben a pillanatban, el ne mozduljon, 
s ne sugározzon más sejtéseket, csak azt, amit ezek az örökbecs ű  könyv-
lapok sugároznak. 

Korunk legtermékenyebb éveib ől sugározzák ezt, amikor a világ — 
mint példaképen - rajtunk tartja a szemét. 

Ezért kap hatványozott hangsúlyt Miroslav Anti ć  bevezetője, melyet 
— szabad remélnünk — jeles fiataljaink majd „betéve" tudnak, és nem 
felejtik el azt, hogy ez a m ű  (az ő  szavaival élve) költemény ... 

LÉVAY ENDRE 

TÖRTÉNETÍRÁSUNK ÚJABB EREDMÉNYE 

URBÁN JÁNOS: Tűzsziget II. 
Forum, Újvidék, 1980. 

A Tűzsziget második kötete, amely tíz évvel az első  után jelent meg, a 
két háború közötti időszak adai munkásmozgalmát, a népfelszabadító har-
cot és a felszabadulás utáni els ő  éveket ismerteti, amikor a Tisza mellé-
ken is megkezdődött az új, szocialista társadalom kiépítése. 

Kezdettől fogva ismeretes számomra a szerz ő  szorgalma, tárgyisme-
rete, s hivatásszeretetet is túlhaladó készsége, hogy Ada község munkás-
mozgalmi múltját méltóképpen ismertesse. A második kötet, amellyel 
kapcsolátban külön elégedettség volt számomra, hogy a kézirat vélemé-
nyezője is voltam, az első  kötethez viszonyítva rövidebb id őszakot tár- 
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gyal, kevesebb benne a várostörténet, s f őleg a munkásság osztályharca 
kerül előtérbe. Ezzel kapcsolatban külön meg kell említenünk, hogy az 
események ismertetése nem korlátozódik csupán Ada községre, s értékes 
adatokat találhatunk az egész Tisza mellék, de f őleg a közeli községek 
proletariátusának osztályharcáról. Természetesen ilyen módon átfogóbb 
képet kapunk egy szűkebb földrajzi térség ipari és agrárproletariátusának 
osztályharcáról, amely integrális részét képezte az egész vajdasági munkás-
osztály harcának. A mintegy három évtizednyi id őszakot átfogó második 
kötet a már kialakult osztályok egyre élesed ő  harcának hű  korrajza, amely 
ebben a térségben is a népi forradalomig fejl ődött, és az osztályfelszabadu-
lást eredményezte. 

A szező  ismerői és tisztelői mindenképpen emlékeznek és ismerik 
az első  kötetet is, amelyben több a várostörténet. Ennek a kötetnek a 
kiadását is, hasonlóan a második kötethez, kitartó és alapos kutatómun-
ka. előzte meg. A hazai levéltárakon kívül a szerz ő  külön figyelmet fordí-
tott a külföldi, de f őleg a budapesti Magyar Országos Levéltár e tárgy-
körre vonatkozó anyagának áttanulmányozására, de nem kerülte el fi-
gyelmét a korabeli sajtó sem. Ezáltal sikerült a távolról sem könny ű  fel 
adat: a község keletkezésének, a katonai őrvidék, majd a polgáriasodás 
és a tőkés társadalmi viszonyok kialakulásának ismertetése. Ugyaneb-
ből a kötetből tudomást szerezhettünk arról is, hogy Ada az els ő  világ-
háború előtti magyarországi munkásmozgalomnak egyik fellegvára volt, 
s nem kis mértékben hozzájárult ahhoz is, hogy az akkori Bács—Bodrog 
vármegyét á Magyarországi Szociáldemokrata Párt kongresszusain az or-
szág első  három vármegyéjéhez sorolták, ahol a munkásosztály harca 
a legtömegesebbé vált. Ezenkívül a múlt század kilencvenes éveinek a 
végén a Várkonyi István vezette ún. független szocialista mozgalomban 
is jelentős szerep jutott Ada községnek. Az agrárproletariátus egy részét 
felölelő  mozgalomnak ugyanis jelent ős nemzetiségi tömegei is voltak Bács-
kában és Bánátban, ezáltal szükségessé vált egy szerbhorvát nyelv ű  szo-
cialista lap kiadása is, amelyet azután a Zemljadelac címen indítottak meg 
Adán 1897 októberében. A község proletariátusának osztályharca az els ő  
világháború kitöréséig nem vesztett intenzitásából és id őszaki gyengeségei 
is az országos szintű  mozgalom átmeneti gyengüléséb ől fakadtak. 

A második kötet megírását megel őző  levéltári kutatómunkáról ugyan-
csak elismeréssel kell szólnunk. A szerz ő  figyelmét a munkás és a pol-
gári sajtó sem kerülte el. A tárgyalt id őszaknak már több az irodalma, 
amelyek jó része részadatokat közöl a Tisza mellékre is. Ugyanakkor a 
két háború közötti munkásmozgalomnak és a népfelszabadító harcnak 
még élő  résztvevői is vannak, s ezek visszaemlékezései nagymértékben 
pótolják az űrt, ahol hiányzik a levéltári és sajtóanyag, vagy pedig ezek 
értékes kiegészítésére szolgálnak. Természetesen az id ők távlatában az 
emlékezések sokszor elhalványulnak, ilyenformán nagyobb a hibalehet ő -
ség, és e körülmény sem kerülte el a szerz ő  figyelmét. - 

Az első  három fejezetben a szerz ő  Ada és a környező  községek tár-
sadalmi és gazdasági viszonyait ismerteti az els ő  világháború elő tti, de 
főleg az utána következ ő  időszakra vonatkozólag. A Tisza melléke már 
az első  világháború előtt is, hasonlóan Vajdaság több területéhez, kifeje-
zetten agrárjelleg ű  volt. Agrárjellegén nem sokat változtatott az utol-
só békeévek bizonyos ipari fejlődése sem, amely a Tisza menti községek-
ben bizonyos eredményeket hozott. A kedvez őtlen birtokviszonyok az ak-
kori Bács—Bodrog vármegyére is jellemz őek, az agrárproletariátus Ada 
községben is nagy létszámú. A helyi munkaalkalmak távolról sem ele-
gendők a munkaerő-kínálat alkalmazása. Az adai nincstelenek is osztoz-
nak a más községekbeli agrárproletárok sorsával: munkavállalás céljá-
ból elvándorolnak az ország legtávolabbi vármegyéibe, de ' a határakon 
túlra is. Sokan azután végleg kivándoroltak az Amerikai Egyesült Álla-
mokba. A nagy többség azonban mégis itthon maradt, és folytatta osz-
tályharcát. 

Az első  világháború után, a Szerb—Horvát—Szlovén Királyság ke-
retében a helyzet úgyszólván semmit sem változott a szociális problémák-
hóz még nemzeti elnyomatás is járult. A magyarokat és németeket tel-
jesen kirekesztették a földreformból, s a Tiszavidéken sem javultak, a 
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kedvezőtlen birtokviszonyok. Ada község agrárproletariátusának létszáma 
emelkedett, s a munkaer ő-felesleg kénytelen ismét vándorolni az új állazni 
legtávolabbi területeire is, mert az ország összlakosságának csak mint-
egy 10%-a dolgozik az iparban, amely alig fejl ődött két évtized alatt. Ezért 
az adai „kubikusokat" is megtalálhattuk bárhol az országban, ahol na-
gyobb munkaalkalom kínálkozott. Így például igen sokan dolgoztak Crna 
Gorában, Ulcinj mellett, de másutt is. 

A szerző  külön fejezetet szánt annak ismertetésére, hogy az adai 
proletariátus többsége a Jugoszláv Kommunista Párt és az osztályharcos 
munkásmozgalom mellett foglalt állást. Ez a helyzet nem változott az ille-
galitás súlyos éveiben sem. Adán az illegális JKP-nek a királyi Jugoszlávia 
felbomlásáig úgyszólván állandóan volt helyi szervezete, s a szervez ő  mun-
ka élén Cseh Károly ismert forradalmár állt. Ugyanakkor 1929-ig a JKP 
eszmei hatása alatt álló független szakszervezetek is tömegessé váltak a 
községben, egy időben az 'ipari és mezőgazdasági munkások szakszervezeti 
csoportjainak osztaglétszáma a községben elérte a 800-at. A községben a 
tagság soraiban nem éreztette a hatását a párt- és a szakszervezeti vezet ő -
ségben egyre jobban kiélez ődött belső  frakciós harcok negatív hatása. 
Ugyanígy községi szinten nem voltak komolyabb ellentétek a reformista 
szocialista szervezetben lev ő  munkásokkal sem, mert a közös sors közös 
harcot követelt. Az 1929-es diktatúra még súlyosabb id őket hozott. Az 
országban is egyre mélyült a gazdasági válság, s a munkanélküliség egyre 
nagyobb méreteket öltött. Ugyanakkor a munkásvezet ők legjobbjait hosz-
szú hónapokra börtönbe vetették, a mozgalmat azonban mécsem tudták 
letörni. Ezt bizonyítja az adai mez őgazdasági munkások 1936. évi béri 
harca, amely integrális részét képezte a mez őgazdasági munkások gazda-
sági küzdelmének Vajdaságszámos városában és községében. Egyébként 
a szerző  ebben a részben, a két osztályharcos munkásmozgalom országos 
szintű  folyamatainak ismertetésekor is témakörismeretének szolid tanú-
jelét adta. 

Az ötödik fejezet a népfelszabadító harc id őszakával foglalkozik. A 
munkásmozgalom legjobbjait a községben sem tévesztette meg, hogy a 
Horthy-rendszer a „felszabadító" szerepében .próbálta megszilárdítani po-
zícióit Bácskában. A helyi bizottság tagjai (Bakos Kálmán, Halász József 
és a többiek) szervezeti kapcsolatokat hoznak létre Szabadkával, a JKP 
kerületi bizottságával, a zentai helyi bizottsággal, s megindult a harc. A 
helyi ellenállási mozgalom azonban nem volt mentes egyes 'tévhitekt ő l. 
amelyek nemcsak helyi jellegűek, sőt nem is vajdaságiak voltak. (A há 
ború gyors befejezésének reménye és ezzel kapcsolatban az ellenség lebe-
csülése.) Ez természetesen helyi viszonyokban is gyengítette a mozgal-
mat, s itt 1941 őszén fájdalmas veszteségeket okozott. Bakos Kálmán és 
Halász József kivégzése; továbbá egy csoportra kimondott súlyos - bör 
tönbüntetések azonban az ellenállási mozgalom ideiglenes visszaesését 
okozták, amely tovább folyt egészen a felszabadulásig. 

Az utolsó fejezet Új élet kezdődik címen a felszabadulástól 1947-ig 
terjedő  időszakot mutatja be a maga teljes realitásában, s nem hallgat-
va el a nehézségeket, egyesek téves álláspontjait, amelyek nem kis mér-
tékben gátolták az új néphatalom megszilárdulását. Ez az id őszak volt 
egyébként az újjáépítés, a szocialista társadalom alapjait meghozó tör-
vények, az agrárreform id őszaka. Ebben az agrárreformban mintegy húsz-
ezer vajdasági magyar család is kapott földet a meghatározott mércék 
szerint,. először a XVIII. században történt letelepítése után. 

Befejezésül túlzás nélkül elmondhatjuk, hogy Urbán Jáno,5 könyve 
nemcsak a helységmonográfiák megírására tett er őfeszítések újabb ered-
ménye, hanem egyúttal a széles olvasóközönségnek szánt, s minden tudo-
mányos igényt kielégítő  munka, s jelentős hozzájárulás a vajdasági tör-
ténetírás eddigi eredményeihez. 

MÉSZÁROS  SÁNDOR  
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AZ EMIGRÁNS KEZDEMÉNYEZŐ  

DETTRE JÁNOS: Új partok felé. 
Az írásokat összegyűjtötte, a szöveget gondozta, az utószót és a jegyzetet 
írta: Dér Zoltán. 
Életjel Könyvek 20. Szabadka, 1979. 

Az 1919. évi magyarországi ellenforradalom számos káros hatása közé 
tartozik az a magyar társadalomfejl ődés számára nehezen kiheverhet ő  
veszteség, amely a két forradalom' politikai és szellemi vezet őinek, köz-
tük a „második reformnemzedék" tagjainak tömeges emigrációjával ke-
letkezett. A politikai menekültek egy része szerencsére hosszabb-rövi-
debb ideig nem távozott messzire, hanem itt ' maradt a Duna-medence 
szomszédos államaiban, ahol a kisebbségbe szakadt magyarság szellemi 
vezetője lett. Szükség is volt rájuk, hiszen — Erdély. kivételével — az 
impériumváltozás nyomán e területekeit alig-alig maradtak olyanok, akik 
betölthették volna e szerepet. 

Az emigránsok zöme a f ővárosból távozott, de voltak veszteségei a 
vidéknek is. A határszélre került Szegedr ő l — mások mellett — két pol-
gári radikális forradalmár emigrált: Hollós József, az orvos Amerikába, 
a városi tisztvisel őből és a Móra Ferenc szerkesztetté Szegedi Napló 
vezércikkírójából a polgári demokratikus rendszér kormánybiztos t ő is-
pánjává kinevezett Dettre János (1886-1944) pedig Szabadkán talált me-
nedéket. Az ő  jó emléke városában éppen Juhász Gyulával való kapcso-
lata révén fennmaradt ugyan, személye mégis ádáz viták tárgyává vált, 
olyan vitákévá, amelyekben őt nem mindenki hallgatta meg. Pedig a 
hallgató források, közöttük ama bizonyos, újságírói jubileumán emlege-
tett négyezer (!) vezércikk legjobb darabjainak megszólaltatása igazságo-
sabbá tehette volna eddig is a tevékenységér ől formált történetírói képet. 

Dettre János persze nemcsak Szegedé: a befogadó Szabadkáé és az 
egész Vajdaságé is. Életművének szerves része a liberális és demokratikus 
Bácsmegyei Napló szerkeszt ői asztalánál töltött öt esztend ő, amelynek 
csak baloldali magatartása miatti kitoloncoltatása vetett véget. 

Régóta tudjuk, hogy Vajdaság magyar tollforgatói milyen félt ő  gond-
dal vigyáznak szellemi múltjuk minden darabkájára, milyen szeretettel 
tárják fel annak távolabbi és közelebbi ered őit. Dettre Jánosnak, a kez-
deményező , irodalomszervező  szerkesztőnek eddig is meg volt a helye a 
vajdasági irodalomtörténetben; munkásságának java része azonban a 
Bácsmegyei Napló és más sajtótermékek könyvtárak mélyén porladozó 
lapjain rejtőzött. Innen mentette ki őket Dér Zoltán, aki gyűjtőmunkája 
eredményeként — Szegedet megel őzve - — közreadta Dettre egyetlen, vé-
konyka könyvét abból a bizonyos képzeletbeli „negyven-ötven vaskos 
kötet"-ből, amelyet itthoni barátai emlegettek húszéves újságírói jubileu-
mán. (Négyezer vezércikk. Délmagyarország, 1937. márc. 31. 244.) 

A kötet két részből áll: Dettrének egyetlen kivétellel a Bácsmegyei 
Naplóban (BmN) megjelent válogatott cikkeit (5-180.) és Dér . Zoltán 
Utószavát, Jegyzetét, valamint a Névmutatót (181-257.) tartalmazza. . A 
szöveget értékes anyagot közl ő  műmelléklet. teszi szemléletessé. 

Dér Zoltán hőse életének 1920 el őtti eseményeiről csak a fontosabb 
mozzanatokat emeli ki. Újság, amit az anyai ágon zsidó származású csa-
lád gyors szegedi beilleszkedéséről ír; a tehetséges és művelt volta mellett 
is félszeg Dettre- Janikót Balázs Béla Álmodó ifjúságának lapjairól vett 
jellemzéssel illeti. A forradalmak idején viselt vezet ő  tisztségeiben is 
hányódó, a szocializmushoz közel jutott, noha kommunistává nem vált, 
a „szegedi" ellenforradalom napjaiban személyében is veszélyeztetett fia-
tal férfit gondosan árnyalt, lélektanilag pontos ábrázolással mutatja be. 
Részletesebben foglalkozik Vajdaságban töltött éveivel, felvázolja a Bács-
megyei Napló szerepét és légkörét, Dettre irodalomszervez ő  tevékenyséi 
gét, „literátorság"-át, leginkább ünnepélyesnek mondható újságírói stílu-
sát. Majd szól a Szegedre való távozás kényszer ű  körülményeiről és. a 
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kintiekkel való további kapcsolatokról, a jugoszláviai ,  „kisebbségi ma-
gyarság" híd-szerepének 1937. karácsonyi hangsúlyozásáról, végül Berey 
Géza Hitler-Allee . c. friss emlékezésének (Bp: 1979)• adatai alapján — a 
bácstopolyai gyűjtő táborban töltött napokról és a tragikus végr ől: a hazai 
földről való elhurcoltatása el ől az öngyilkosságba való menekülésér ő l. 

Dér Zoltán kisebb monográfiának beill ő  Utószavában gondosan ele-
mezte az általa feltárt és részben közzétett cikkek fontosabb csomópont-
jait, mentesítve ezzel a recenzenst az alól, hogy - maga próbálja összeál-
lítani az írások gyakran ismétl ődő  motívumaiból a Dettrét és körét fog-
lalkoztató kérdések rendszerét. Melyek is voltak hát .ennek f őbb elemei? 
Az első  háború utáni békétlen esztend ők európai és Szerb—Horvát-
Szlovén Királyság-beli, különösen pedig vajdasági politikai eseményei; 
mindenekelőtt az „elszakadt magyarság" súlyossá vált helyzete. Az új 
hatalmi viszonyok közé csak nehezen beilleszked ő  vajdásági magyarok 
védelmében Jászi Oszkár és a Magyar Október kiútkeres ő  nemzetiségi 
politikájára hivatkozva az elemi kulturális és .politikai jogokért harcolt. 
A ;,hagyományos" összetétel ű , demokratikus • szellemű  nemzetiségi poli-
tizálásra képtelen Országos Magyar Párttal szemben a kulturális munkát 
tekintette a kisebbségi magyarságot összetartó er őnek. A magyar műked-
velő  színjátszás védelmében írt cikkei–éppen úgy ezt sugallják, mint a 
Petőfi-, Madách- és Jókai-évfordulók alkalmával írt megemlékez ő , vala-
mint az Adyt védelmez ő  írásai, s egyéb, elvi jellegű  megnyilatkozásai. 
Feltűnő , bár nagyon is természetes, hogy az októbrista Dettre mennyire 
figyelt az utódállamok, különösen Románia. magyar szellemi életére, szem-
beállítva azt a vajdasági „magyar közönnyel". ő rtű z című  cikkében pél-
dául így írt: „Ma ért ide annak híre, hogy Aradon megalakult az Ady 
Endre Társaság. Kolozsváron soha nem volt olyan irodalmi élet; mint 
most. Nagyváradon felélesztették a Szigligeti Társaságot, Temesvárott az 
Arany János Társaság megkezdette m űködését, Marosvásárhelyen is • ala-
kult irodalmi társaság, s a többi erdélyi város Magyar lakossága is kive-
szi derék részét az új magyar kultúra életre hívásában. És mi történik 
nálunk? Fáradt kézlegyintés, elkomorult tekintet lehet csak a válasz. 
A nagy némaságot még a becskerekiek sem törik meg, .pedig legtovább 
ők bírták lélegzettel, s legel őbb ők kezdték nemes szándékkal. Most csönd 
ült rá a lelkekre, fanyar csönd, ködös csönd, amibe csüggedt fáradtság-
gal törődik bele az életakarat utolsó felhorkanása is." (BmN; 1922. 
okt. 29. 58.) 

A szabadkai kezdeményező  szerkesztő  különös jelentőséget; tulajdo- 
nított az utódáilamokbeli, benne a vajdásági magyar kultúra, els ősorban 
az irodalom viszonylagos önállóságának. ,:f - 

Dettre emigrációbeli írásainak teljességét ma aligha ismerheti más, 
mint e kötet gondozója. A válogatás helyesség vel ezért nem lehet vitat-
koznunk. Nem ártott volna, ha a „félreérthet ő  felhangok" miatt elhagyott 
cikkeknek legalább a bibliográfiai adatait közli...A válogatás „vajdasági" 
jellegére vall, hogy elhagyta Dettrének. a Jegyzetben említett (249,), min-
den bizonnyal fontos 1921.. évi, tehát már Szabadkán írt, de nem itt, ha-
nem a kolozsvári Napkeletben közzétett, két cikkét (A .demokrácia inter-
nacionáléja; A kisebbségi jogok védelme). = 

Egy-egy, ..körülményes utánjárás nélkül aligha : megszerezhet ő , de. ta-
lán a lap más helyén egykorú tudósításban olvasható. adatot' jegyzetben 
jó. lett volna közölni.- Olyanokra gondolok, mint pl. az, hogy. - „Berlinben 
összegyűltek a negyedik rend képvisel ői” (Új. partok felé.BtnN, 1922. ápr. 
27. 21.). A nevekhez és .a politikai pártokhoz • is jó • lett volna egy kis ma 
gyarázat.. • : ..  

, • .- . _ . . 
Az Utószóba becsúszott . két-1.51 hiba. Egy helyütt azt. írja a 

szerző , hogy „az • első  ellenforradalmi kormány Szegeden P. • Ábrahám 
Dezső  vezetésével alakult meg, s még októbrista programmal" (193.);-: -pe-
dig Dettre forrásértékű  cikkéből: is .kitűnik,-- hogy az „elsőség" gr: Károlyi 
Gyula kormányát illeti, amely francia.védnokség• alatt . rnár .Aradon meg-
alakult, majd — a roínáilok. által Mezőhegyesen történt internálása_.ixtán 
- 1919. május.- 31-án tette át székhelyet.: ; Szegedre.: (Vö. • A szegedi ellen 

 . napjaiból. BmN, : 1921. deé:•`25.  5-15.). : A imásodik az 1919. 
július 12-én alakult : P.- Ábrahám-korirány. Téves a- 
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lála kapcsán tett — megállapítás is, hogy „a németek visszafoglalták 
Pécset" (183.). 'Az ugyan igaz, hogy az 1945. március 6-án indult német 
ellentámadás Pécs visszafoglalására is irányult, azonban már nem sike-
rült. (Vö. Vörös Márton: Az 1944-1945. évi baranyai felszabadító harcok. 
Tanulmányok Baranya és Pécs történetéhez 1944-1960. Pécs, 1961. 31., 41.) 

Nem tudjuk pontosan megállapítani, mikor is emigrált Dettre Sza-
badkára: „1920 telén", avagy „már 1919 októberében vagy novemberében". 
Annyi bizonyos, hogy de Tournadre tábornok, Szeged utolsó francia vá-
rosparánesnoka 1919. december 12-éh átiratot intézett Dettre védelmében 
Vasek Ernő  szegedi kormánybiztoshoz, a minisztertanács pedig 1920. 
február 6-án foglalkozott ügyével, megállapítván, hogy a hatályos törvé-
nyek értelmében egykori kormánybiztos f őispáni minőségben „elkövetett" 
cselekedeteiért jogilag nem vonható felel ősségre. (Vö. Ruszoly József.: 
Dettre János fégyeltni ügye a Huszár-kormány el ő tt. Somogyi-könyvtár 
Híradó, 1969. október. 355-361.) 

Dér Zoltán könyve a vajdasági magyar múlt fontos, forrásérték ű  
munkája. Reméljük, ösztönz őleg hat a további itteni és hazai kutatá-
sokra, s talán Dettre János közelg ő  születési centenáriuma alkalmával el-
készülhet majd egy olyan, esetleg közös kiadású monográfia, amilyet a 
hányatott és tragikus sorsú jogász-publicista rég kiérdemelt már az utó-
kortól. 

SZENTSÉGTELENSÉGEK 

TOLNAI OTTÓ: Világpor. 
Forum, Újvidék, 1980. 

Tolnai Ottó költészete két évtizeddel ezel őtt a mi kultúránkban az eszté-
tikai forradalmisággal volt azonos. Els ősorban azért botránkoztatott meg, 
mert fittyet hányt a poézisnek magyar nyelvterületen évtizedek óta 
kanonizált kellékeire. A rímeket elkerülte, vagy csak parodisztikus céllal 
folyamodott hozzájuk, az emelkedettséget szinte versr ől versre csúfolta 
ki, s az volt szövegeinek várt és természetszer ű  effektusa, hogy megbot-
ránkozást keltettek és vita támadt körülöttük. Erre annál könnyebben • 
sor kerülhetett, minthogy a fiatal költ ő  szinte programszerűen illeszke-
dett a szentségtör ő  szerepébe s kajánkodva igyekezett kimutatni: a koráb-
ban szentnek hitt verstani lényeg nem több üres látszatnál. A kultúránk-
ban zajló két évtizeddel ezel őtti folyamatok a nemzeti irodalmaknak 
azon fejlődési szakaszaira emlékeztetnek, amikor a romantika életszer ű -
ség-igénye a maga szertelenségeivel támadta meg a klasszicizmus fenn-
költ kánonait és társadalmi beépítettségét. Tolnai hasonlóképpen szinte 
kultuszt teremtett a maga sajátos esztétikai eretnekségével. Ennek alap-
vonása a rútnak és furcsának a költ ői alkalmazása volt. (Új kötetében 
ismét felhangzik a régi jelszó: „a bizarr és a rút igaz I az igaz bizarr és 
rút".) Nem - eszmények jegyében, hanem — e tekintetben a romantikával. 
ellentétben — a teljes illúziótlanság állapotában, a semmi t őszomszéd-
ságában, a huszadik századi ember világtapasztalatától terhesen. A vers 
ördöngős játéknak nyújtott közeget, ahol a költ ő  kínjából kovácsolt hu-
morral a maradék emberit is megsemmisítette, kimondatlanul is gyöke-
resen új és hiteles eszményekért kiáltva. 

Termékenynek bizonyuló vállalkozása volt e költészetnek, hogy a 
hagyományos zeneiségtől függetlenül lett ihletközpontúvá, anélkül, hogy 
az értelem luciditását mindig szám űzte volna. Nyugati, els ősorban kor-
szerű  francia költ ők hatására figyelme a tárgyak élete felé irányult, mi-
közben játékosan misztikus hajlamának is szabad teret engedett. Kép-
zelete természetszer űleg tűrte meg egymás mellett a vaskosat és a 
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leheletfinomat, a fájdalmat és a kacagtatót, a felemel őt és a lesújtót =--
bohócként egyensúlyozva a képtelen széls őségek között. Az élettények a 
maguk nyerseségében közvetlenül . léphettek be a szövegbe s a nyereség 
kettős volt: egyrészt mások is tudomásul vehették a költ ő  gondjait, 
ugyanakkor pedig a támadó kedv is kifejezésre juthatott; abban az id ő-
ben a fiatalok csoportérdeke utópisztikus bens őséget nyújthatott a kon-
formizmusukban meszesed ő  erkölcsű  felnőttek ellenében. A hetykeséget 
közösségtudat fűtötte. Nos, amennyiben az újabb Tolnai-versek hátteré-
ben bekövetkezett változás okaira vagyunk kíváncsiak, akkor az elmagá-
nyosodás és a szorongás megnövekedésére figyelhetünk fel. A sötét színek 
elszaporodtak, súlyosabb lett a szerep, anélkül, hogy kivetné alakítóját. 
Nem vesztek ki a korábbi elemek, ellenben megn ő tt közöttük a feszültség. 
Ami korábban inkább mesterkélt volt, az az újabb versekben a költ ői énnek 
közvetlenebb megnyilatkozása. Tolnai költ ői énjéről természetesen azt 
is tudnunk kell, hogy sohasem statikus pontról szemlélteti önmagát —  
a hagyományosabb ízlésűek számára ezért is idegen. Régebben a költ ő , 
akár klasszicista volt, akár romantikus, többnyire egyetlen szerephez 
illesztette életét s ezzel együtt a költészetét is. A költ ő  jellemmé igyeke-
zett lenni (vagy legalábbis egyféle pózra törekedett) — így lehetett elfo-
gadhatóvá vagy az uralkodó ízlés vagy pedig a forradalmi rétegek szá-
mára. Tolnai, aki már ismeri a költ ő  hagyományos funkcióját s lega-
lább annyira annak eredményeit is, kitér az egyértelm űség elől; számára 
az őszinteség egészen mást jelent. A költ ői nyíltság előtte az énnek a 
sokoldalú kapcsolódásával egyenl ő . Nála a szöveg leginkább több jelen-
tésréteget tartalmaz, melyek különféleképpen egészithetik ki egymást. 
Újabban például a nyelvi asszociációk kiaknázása is  felt űnt nála, jólle-
het a tárgyak kinagyítása és a beléjük látott tartalom bonyolultságának 
sejtetése korábbi módszerei közé tartozik. 

Tolnai versalkotásának egyik fontos eljárása az életterületeknek a 
kiegyenlítése. Azzal fejezi ki életbölcseletét s egyben azzal ér el rezig-
náltan humoros hatást, hogy a lényegest a kevésbé lényegessel, de f őleg 
nem odatartozóval montázsolja. Amennyiben a fogalmak és a dolgok egé-
szen távol maradnak egymástól, úgyhogy az igék sem jelzik a közöttük 
teremthet ő  kapcsolatot, akkor a szöveg kevésbé hatásos, s inkább csak 
gondolatszilánkok halmaza. A mai élet nivelláló erejét Tolnai ilyenfajta 
szellemességgel igyekszik legy őzni: 

kinek a kezén van most az a karóra 
amelyet az ortopéd cipész 
aki egész éjszaka egy picek nev ű  mopszliról mesélt 
ellopott tőlem zágrábban 
már rég elromolhatott 
hisz organizmusom is Megromlott már 
mégsem hiszem hogy eldobták 
karórát nem szoktak eldobni csak úgy nagy ívben az utcán 
mint ahogy majd én eldobom magamtól magam 

(És kedvesemnek láthatalan púder agyar-ék) 

Kevés költ ő  kedveli annyira a banalitásokat, mint a Világpor szer-
zője, ámde véletlenül sem azért, hogy elvesszen közöttük. Jelen esetben 
a karóra ellopása miatt panaszkodik s leplezetlenül beismeri, hogy a fal-
hoz állították. Teljesen érdektelen lenne az eset, ha nem t űnne fel a 
párhuzam az emberi organizmus és a gép között. Az öngyilkosságra való 
utalás nem könnyék között történik s inkább a tárgyában rejl ő  lehető-
séget aknázza ki a költ ő , mikor e váratlan gondolattal fejezi be költemé-
nyét. A soroknak könnyed, önironikus a hangulata; két szempontból is 
különösnek tűnhetnek. Az egyik ok az, hogy egy naponta használatos 
eszköz epikai nyelvi elemek révén lírai versbe került. A másik pedig az 
az ironikus komolyság, mely az emberi sorsot a tárgyéval teszi hason-
latossá, anélkül, hogy emiatt a legkevésbé is megbotránkozna. 

A Világpor iróniája előszeretettei csipkedi meg a civilizáció kellé-
keit. A látszólag érthetetlen vagy legalábbis érdektelen vers leginkább 
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allegorikus indítékú • s a szerz őnek . meghatározott célja van vele. Vegyük 
például a következ ő  sorokat á Karton, karfiol ciklusból: 

nagy tél volt 
soha különösebb úrfelmutatás 
áldozás 
a patkányok 
egész kartontáblákat tüntettek el 
apám raktárából 
de a narancs aranybetűs selyempapirosát 
meg sem szagolták 

Tolnai Ottó egyik korai versében is szerepel a patkány — s milyen 
megrökönyödést váltott ki! Most ismét felt űnik, de egészen másfajta 
értelemben igyekszik megbotránkoztatni. Nem a klasszicista-romantikus 
ízlést akarja kihívni, nem rombolni szándékozik, támadása ezúttal sokkal 
kiegyensúlyozottabb jellegű . A provokáció szándéka természetesen most 
sem hiányzik, csakhogy a szöveg jelentése lett összetettebb. A kártékony 
rágcsáló az úrfelmutatás, valamint az áldozás fennkölt fogalma után, 
mint groteszk, azaz váratlan hangulatot, illetve jelentést lefokozó elem 
ugrik elénk. Az ezután következ ő  négy sor azt árulja el, hogy valójában 
gyermekkori emlék megidézésér ől van szó. Tolnai azonban, noha. ebben 
a • könyvében viszonylag gyakran tűnnek fel emlékképek, képtelen a ma-
guk öncélúságában megidézni őket.. Ebben a versben a rágcsáló jelen-
tésköre azért lép túl önmagán, mert a helyzet önmagában paradox: a 
patkány a kartont megette, míg az igazi élelmet érintetlenül hagyta. Tol-
nait ismerve: egy pillanatra (sem lehetünk kétségben: az allegória a mel-
lébeszélő  emberi ostobaságot persziflálja; azt a magatartást, mely a pa-
pírt, az értéktelenséget nem képes megkülönböztetni az igazi szellemi 
tápláléktól. Az - elmondottakat összefoglalva: a vers értéke három moz-
zanatból adódik: a groteszkb ől, az emlékezésb ől, valamint az allegorikus 
jelentésből. 

Az előbb Tolnai énjének . változékonyságáról, helyzeteket gyorsan 
cserélő  képességéről szóltam s tulajdonképpen a költői én tudatmozgá-
sának összetettségére is gondoltam. Az ő  költészetében a konkrétum 
rendkívül fontos ihlet ő , ám leginkább arra jó, hogy amennyiben szim-
bólumként nem önmagában nyer nyomatékot, metaforákat röppentsen 
fel és azok tűzijátéka mögött vesszen el. A Tolnai-vers ritkán szól egy 
meghatározott valamir ől: inkább fickándozva rúgja le a tárgyi kötött-
ség nyűgét. Jól megfigyelhet ő  ez a Változatok egy Szenteleky -sorra című  
kiváló költeményben, melyben a szóban forgó Szenteleky-sornak — „var-
jak szállnak fel a diderg ő  gallyakról" — időnként meg kell ismétlődnie 
ahhoz, hogy a vers asszociációi ne távolodhassanak el a címben adott 
költői feladattól. Egyébként a hagyományokat tagadó költ ő  többek kö-
zött ebben a szövegében nyújt 'kezet a hagyományoknak, noha ezáltal 
korántsem adja fel megszokott alapmagatartását. Amit itt kapunk, az a 
líraiság többlete: Tolnai Ottó újfent bebizonyítja: nem a képessége, ha-
nem a meggyőződése. választja el attól a költ ői önkifejezéstől, amelyet 
líraként szentesített a Sok száz éves tradíció. E verset klasszikus érte-
lemben vett költeménnyé viszonylagos. komolysága teszi. Az indítás való-
sággal klasszicista, egészen Berzsenyiig visszaüt ő : 

varjak szállnak fel a didergő  gallyakról 
bakacsin-bögyük. zacskójában nincs mag 
nincs kenu-forma kis búzaszem cirok-rubin 
a fekete földet eszik 
mib ől a - fagy  már rég kisütötte a zsírt 

A képek folyama azonban barokkosan túlárad s néhol az obszceni-
tás elemei is persziflálják a dikciót. Tolnai naturalista látásában „a fagy 
már rég kisütötte a zsírt" -a fekete földb ől, s mielőtt visszatérne az ágak-
ról felszálló varjak képe,. a farkasok ugranak közbe látomásként s egy-
.ben allegorikus céizáškent. Az utalás nyilvánvaló ;  hiszen a varjak fene- 
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kének „kalózhajó -ablaka" említtetik. A képzettársítások láncolatának íve 
továbbfeszül. Hasonlatként „a mediterráneum s a püspök lilája", majd 
„a keleti ecset az els ő  hó porcelánja" kerül versbe, az utóbbi metafori-
kus szerkezetként. A varjak allegorizáló jelentéséhez egyre kevesebb két-
ség férhet, tudniillik „tollak hiányzanak I fontos tollak a kormányzás-
hoz". Verselemzés helyett itt csak a szövegépítés alapvonásait érinthet-
jük, ezért csupán jelezhetjük azt az ambivalenciát, amely egyfel ől a „for-
ró föld" iránti vágy, másfelől pedig „a topogó anyókák kend ői" között 
feszül, az araszoló élet egyidej ű  szeretetét és megvetését, kicsúfolását 
példázva. A költemény egészére vonatkozóan megállapíthatjuk, hogy Tol-
nai nem igyekszik allegorikus rendszer kiépítésére. Közli az emberi élet 
külső  mérgezettsége miatti aggályát („nem dob önnön .kebelébe sem 
dinamitot az ember"), de szubjektívabb nemzedéki panaszát sem fojtja el: 

a dupla csövek is minket keresnek: kártékonyokat 
kik pedig legfeljebb a lokális színek kontúrjai lehetünk 
bekerítve nehéz ólommal forró ólommal 

Az egyéni és a kollektív veszélyeztetettség, valamint az ellene foly-
tatott harc, fölülmúlási kísérlet teszi sajátságossá és jelent őssé Tolnai 
Ottó költészetét. Megszentségtelenítései többnyire. azt teszik szellemesen 
szóvá, amit az emberek önkínzás vagy mások megsemmisítése árán még 
mindig tabuként kezelnek. 

VAJDA GÁBOR 

SZERTELEN GONDOLATOK RÖVID TÖRTÉNETEKRŐ L 

HORNYIK GYÖRGY: Parcella. 
Forum, újvidék 1980. 
NÉMETH ISTVÁN: Kertmozi. 
Forum, Újvidék 1980. 

Vajon lehet-e párhuzamot vonni 
Hornyik György Parcellája és Né-
meth István Kertmozija között? 
Ösztönszerűleg tettem fel magam-
nak a kérdést, amikor el őször fe-
deztem fel a tartalomban, hogy 
mindkét könyv rövid írásokat tar-
talmaz, bár Hornyik ezeket novel-
láknak, Németh pedig esti jegyzetek-
nek nevezi. Hornyik azt állítja, hogy 
a hétköznapi helyzetek titkos rugóit 
kutatja, míg Németh jegyzetei szin-
tén hétköznapjainkról vallanak. Tč-
hát a kiindulópont bizonyos szem-
pontból nézve közös. Mindkét író 
a valóság apró villanásai alapján 
kutat a lényeges után. Amikor mind-
két könyvet elolvastam, úgy talál-
tam, hogy az összehasonlítás nem 
lenne alaptalan. 

Az a benyomásom, hogy Németh 
közvetlen élményanyaga jóval gaz-
dagabb. Talán sokkal többet mozog 
tájainkon, az általa látott, hallott, 
majd lejegyzett alapján széles kép 
bontakozik ki előttünk, míg ,Hor- 

nyik esetében valóságunknak csak 
egy-egy szelete rajzolódik ki. Közös 
írásaikban ellenben, hogy már most 
szóljak írói „fegyvertárukról", az 
ábrázolás gazdaságossága. Ellentét-
ben mondjuk a közelmúltban meg-
jelent Beretka-kötettel, Hornyik és 
Németh könyve remekül tömörített, 
csak a lényeget kívánják kiszelektál-
ni és közölni velünk. Szinte nincs 
bennük felesleges kitérő , fárasztó és 
ugyanakkor funkciómentes ismétel-
getés. Hornyik mondatai nagyon rö-
videk, nyelvezete szenvtelen és a 
végsőkig tárgyilagos. Az ő  prózája 
szigorú és precíz, tudatosan szer-
kesztett, valószínűleg számtalanszor 
leegyszerűsített és lerövidített. Maxi-
málisan gazdaságosan igyekszik áb-
rázolni. A gazdag élményanyag Né-
meth esetében csodálatosan jut ki-
fejezésre a jegyzetek sokaságában. 
Ezek számán és nem terjedelmükön 
keresztül nyilvánul meg a szerz ő  
közlési vágya, ellenállhatatlan mesé-
lőkedve. Közös a  két könyvben a 
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hétköznapi dolgok, tárgyák aprólé-
kos leírása. A mikrorealizmusnak 
azonban más-más funkciója van a 
két szerzőnél. Hornyiknál a megje-
lenítés eszköze, Némethnél pedig az 
elmélkedések kiindulópontja. 

Hornyik alapviszonyulása az áb-
rázolt világhoz a dokumentumsze-
rűség, s mivel képeken keresztül 
szól hozzánk, azt hiszem, nem állok 
távol az igazságtól, amikor azt ál-
lítom, hogy legtöbb novellája való-
ságos forgatókönyv valamilyen do-
kumentumfilmhez. Vonatkozik ez el-
sősorban Néma képeire, mely cím-
adás nagyon is helytálló. Hangula-
tokat és életképeket idéz fel, emberi 
sorsokat igyekszik, önmagát megza-
bolázva, a lehet ő  legnagyobb tömör-
séggel bemutatni. Hála e techniká-
nak, egy-egy novellája igen sikerült-
nek minősíthető . Példa erre a. Gö-
dörben című  novella, amely a fenti 
ábrázolásmód segítségével impresz-
szíven jeleníti meg egy egyszer ű  em-
ber sorsát. Hornyikot a tömörítés 
jelképek alkalmazására kényszeríti. 
Valójában szén példa erre az el őbb 
említett novellában a többször is 
felbukkanó talicska. Hiszen ő  a csa-
lád „kenyéradója", s az utód sorsa 
is felvillan, hiszen már ő  is fatalics-
kával játszik. A fenti dokumentum-
szerűségtől eltérést jelentenek a ri-
portszerű  novellák. Itt már a sze-
replőket a szerz ő  beszélteti, bár 
rendszerint szűkszavúan. Ebbe a ka-
tegóriába tartozik az Olvadás, a 
Tiszta munka, a Szerelem. Ezekben 
is az emberi sorsokat mozgató, mé-
lyen a háttérben rejl ő  érzéseket ke-
resi és igyekszik a felszínre hozni. 
Hornyikot tagadhatatlanul érdeklik 
az emberek, s bár ezt nem mondja 
ki, érezhető , hogy; megértéssel van 
érzelmeik iránt, a megértést ől • a 
szeretetig a táv pedig már igencsak 
rövid. • 

Hogy jobban meg tudjuk érteni 
Németh legújabb kötetét, nem kell 
messzire visszanyúlnunk alkotó opu-
sában. A Kertmozi előfutára a Haj-
nali utazás. Azzal a különbšéggel, 
hogy míg az utóbbi csak a nosztal-
gia mitikus elővarázslása, addig a 
Xertmozi ennél sokkal több: írói 
vallomás rólunk és betekintés a 
szerző  érzelmeibe. Hiszen a Kert-
mozi 87 jegyzete nagyjából . két cso-
portra osztható: emberi sorsókat el-
mondó írášokrá és a szerz ő  önval-
lomásaira. Mindkét írásfaj esetében  

a szerző  a tömörítés és kiválasztás 
princípiumát alkalmazva igyekszik 
alkotni. Mindenfajta teketóriázás 
nélkül a lényegre tér, azzal folytatja 
és fejezi be történeteit. De míg Hor-
nyik tárgyilagosan „fényképez", ad-
dig Németh ;,belülről" közelíti meg 
hőseit. Hornyikn.ál a hősök cseleke-
detei vallanak, Némethnél a hősök 
elmesélik sorsukat. Számtalan élet-
utat mesél el Németh, méghozzá 
igen könnyen érthető  stílusban, úgy-
hogy könyve olvasmányos. Mondat-
szerkesztése egyszerű , hol• a párbe-
szédes formát alkalmazza, hol mo-
nológ bontakozik ki az olvasó el őtt. 

Egy dologban Németh minden 
kétséget kizáróan „felülmúlja" Hor-
nyikot: az általa megrajzolt világ-
hoz való viszonyulásának egyértel-
műen világos kimondásában. Hor-
nyik tárgyilagossága gyakran az 
„írói üzenet" elmaradásához vagy 
nehéz kitapintásához vezet, míg Né-
meth önkitárulkozása, érzéseinek 
őszinte közlése megragadó. Az ő  
jegyzetein keresztül ,a városba ke-
rült falusi alkotó hangja szól hoz-
zánk. Két világ között áll: a régi, 
melyhez mitikusan, és az új, mely-
hez kritikusan viszonyul. A körülöt-
te zsongó élet apró villanásai elmél-
kedésre, érzések és élmények felidé-
zésére, esetleg a jöv ő  lehetőségeinek 
kutatására ad nála okot. Nem tud 
szabadulni a gyermekkori képektő l 
azzal, hogy ez korántsem jelenti ese-
tében a múlt eszményítését, hanem 
egyszerűen a gyermekkori táj és 
emberek mitikus újbóli átélését. Jó-
maga erről a folyamatról így vall: 
„De minden felidézett képet meg-
hamisít az emlékezet. Lehetséges, 
hogy az emlékezet által meghamisí-
tott képek n őttek bennem naggyá? 
Hogy ezek takartak el mindent?", s 
majd folytatja: „Alighanem egy 
meb megújuló hiányérzetr ől van szó. 
Keresed a visszavezet ő  utad, a visz-
szavezető  • utat életed tisztának vélt 
egykori képeihez. S minél nagyobb 
benned a kétségbeesés, annál in-
kább be kell látnod, hogy visszave-
zető  út tulajdonképpen nincs:" S 
hogyan emelkedik a múltba való 
utazás az emlékek segítségével a mi-
tikus régiókba, arról szól a Haza-
felé tartva című  jegyzet. Németh 
hiányolja a mai világban, az urbá-
nus környezetben az igazi és őszinte 
emberi kapcsolatokat, szomorúan 
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szereplőkkel) 'vagy laza szerkezet ű  
regény? Az okozza a dilemmát, hogy 
a 33 fejezetre tagolt könyv minden 
egyes része kerek történet, önálló-
an is lebilincselő, élvezetes kispró-
zai alkotás. Ezekb ől a „short sto-
ry"-kból lassan építkezve kerekedik 
ki a teljes körkép, amelyet m űnemi-
leg talán mozaikregénynek nevezhet-
nénk. 

A formai szokatlanság egyáltalán 
nem zavaró, sőt olvasmányosabbá 
teszi a könyvet. Másrészt a szerz ő  
tudatosan elhatárolja magát a ha-
gyományos (sokszor szokványos) if-
-júsági regénytechnikától. Formája 
elüt mind a hagyományos, mind a 
mai magyar ifjúsági regényiroda-
lomtól. Sőt nemcsak a forma az, 
amely reprezentálja az újra törek-
vés szándékát: stílusa, nyelvezete, a 
jellemábrázolás mind alkalom a 
szerzőnek, hogy biztosan, a tétová-
zás legcsekélyebb jele nélkül váltsa 
valóra úttörő  elképzeléseit. Anyagá-
nak biztos kezelése hozza magával 
azt is, hogy teljes bizonyossággal 
Brasnyó könyve nem sorolható az 
ifjúsági irodalomba sem. Vagy lega-
lábbis olyan értelemben nem, aho-
gyan a kritika az ifjúsági irodalmat 
kezeli. Abban az értelemben igen, 
hogy ifjúságunk irodalmi ízlését a 
legszínvonalasabb irodalmi alkotá-
sok csiszolják. 

Hol történik a cselekmény? Va-
lahol a Bácskában, a Topolya—Kis-
hegyes—Ada—Becse négyszögében 
elhelyezkedő  hatalmas terület ta-
nyavilágában. A szerz ő  sehol nem 
ad pontos utalást. Csak a 206. ol-
dalon találunk halvány cálzást: Ber-
nátékhoz megérkezik Béla, az uno-
kaöccs Kishegyesről, aki Topo-
lyán jár gimnáziumba. Egyébként 
csak az az olvasó tájolhatja be pon-
tosabban a helyszínt, aki maga is 
ismeri a Gunaras—Mohol környé-
ki tanyavilágot, mint a szerz ő , aki 
emlékszik még a kisvasútra, a ta-
nyacsoportokra, a tanyák és falvak 
zárt világára, hasonlóságára és kü-
lönbségére, _ aki szemében őrzi a 
harminc évvel korábbi képeket, 
idegeiben az életformát. 

A pontos helyrajz magától ér-
tetődő  mellőzésével rokon a re-
gényidő  kezelése is. Egy fél tan-
évnyi ideig kísérhetjük a 3. osztá-
lyos Bernát és környezete életét: 
ősztől a januári iskolai szünetig. 
Hogy mikor történik a cselekmény, 
arrá éppolyan halvány utalás van,  

mint a helyrajzra. „Szabadság!" — 
így köszönnek egymásnak a diákok, 
a fiatalok. Azaz: így köszöntünk 
1949-ig, a nagy ideológiai kenyértö-
résig. A háború utáni három-négy 
évre utal a körmös traktor (a ré-
gi, zajos Hoffherr-Schrantz!) és a 
„hajlított nyakú tintásüveg" is. Ez 
utóbbi nyilván még a megszállás 
után a könyvkereskedésekben visz-
szamaradt Pelikán-tintásüvegek 
egyike lesz. S más semmi! S nem is 
érzi hiányát az olvasó, hogy tudálé-
kosan a szájába rágják, milyen 
hely-időhálóban mozognak hőseink. 

Ha több időt és teret pazarolna 
a szerző  a hely- és időviszonyok áb-
rázolásának, valószínűleg elvonná 
a figyelmet a fő  kérdésről: a tíz-
éves Bernát ábrázolásáról. A kisfiú 
egy különös triumvirátus tagja: ap• 
ja, nagybátyja és ő  egy elhagyott 
tanyára költöztek a történet(ek) 
kezdetén. Bernát a környezet kisvi-
lágának felfedezésével teremt kap-
csolatot szomszédokkal, gyerekek-
kel, ismerjük meg a rokoni kapcso-
latokat., 

Bernát és általában Brasnyó em-
berábrázolása az, amely könyvében 
a legtöbb figyelmet érdemli. E kér-
dés köré szerveződik sajátos stílu-
sa és az esztétikum jelentkezési for-
mái. Mint említettem, jöttmenteket 
jelez a cím, alakjait mindennek in-
kább, ám jöttmenteknek nem le-
het nevezni. A 33 történet teljessé 
kerekíti ki képünket Bernátról és 
világáról, viszonyáról a világhoz, 
kölcsönös kapcsolatairól e mikro-
kozmosz embereivel. Brasnyó nem 
heroizál: Bernát a regény végén 
sem lesz több vagy nagyobb, mint 
bármely tízéves kisfiú, ám kevesebb 
sem, árvább, kifosztottabb sem. 
Teljes, harmonikus életet élő  ta-
nyai kisfiú, akinek egészséges élet-
és világszemléletén át ismerjük meg 
a környezet minden apró elemét. 

Brasnyó nem pszichologizál. A 
gyerek cselekménymozzanatai tár-
ják fel fokról fokra jelleme eleme-
it. Nem találkozunk a narrátor 
hosszú eszmefuttatásaival, sem ..bel-
ső  lélekrajzzal. A cselekvések, a tet-
tek bontják ki el őttünk a gyermek 
kristálytiszta rajzát! 

Különösnek tartjuk sokáig a tri-
umvirátus . szikár, aszkétikus, asz-
szonytalan életét. Csak a könyv vé-
ge felé utal egy félmondat arra, 
hogy Bernát anyja 27 éves korában 
meghalt. A félárvaság csábító lehe. 
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tőséget rejt magában arra, hogy 
szentimentális vagy olcsó sajnálta-
tás tárgyává legyen Bernát. Az anya 
halála azonban valószín űleg olyan 
korán következett be, hogy számá-
ra az anyátlanság a természetes 
állapot és a vele járó zordabb élet. 
Természetellenes az, amikor nagy-
nénje takarításával fenekest ől for-
dítja fel a házat, bolygatja meg az 
általuk megszokott „rendet" és 
életformát. Ez a természetesség 
uralkodik el Bernát személyi kap-
csolatain általában. Baráti köre a 
gyermektípusok széles körképét vá-
zolják föl. Az elesett, más keze-lába 
Gyénó, a kuka Pali, a nagyot mon-
dó Kormos Jóska és a többiek 
mind-mind egyéniségek és egyéní-
tettek. Csak Brasnyó nem kénysze-
rít ránk velük kapcsolatban érték-
skálát. Erényeik, hibáik nem köve-
telnek tőlünk hierarchikus rendet. 
Az olvasó viszonya irántuk Bernát 
viszonya. ő  pedig elfogadja őket 
olyannak, amilyenek. 

Kormos Aranka furcsa érzése-
ket. vált ki a kisfiúból. A prepuber-
tás korba ér ő  gyermekben különös 
dolgok mocorognak. Az ébred ő  ne-
miség sem gondolati síkon, a pszi-
chés mezőben, hanem a viselkedés-
ben és a fiziológiai megnyilvánulá-
sokban ölt testet. Kezdi észreven-
ni a másneműséget, de ahogy álta-
lában ez a kor nem tud pontosan 
besžámolni ébredő  érzelmeiről, 
Brasnyó sem erőltet mondvacsinált 
és természetellenes monol ć  gokat. 
Az a természetes, hogy Bernát hall-
gatólagosan elfogadja Arankát 
egyenrangú partnernek, vagy még 
durvább is hozzá, mint fiúpajtásai-
hoz. 

Bernát cselekedeteit tiszta, -ter-
mészeti erkölcsi normák irányítják. 
Nincs felnőttek által kreált ideoló 

` giai alapja, de épp ez á természe 
tes világkép kíméli meg Brasnyót 
(és tegyük hozzá: az olvasót), hogy 
a felnőttvilág értékrendje szerint 
ítélkezzen a kisfiú tetteir ől, vagy 
erőltessen a cselekménybe. eszme-
futtatásokat, amelyek idegenek et-
től a látásmódtól. 

A didaktika és a didaktizmus is 
egyfajta ideológia, hiszen a felépít-
mény része. Brasnyó nem nevelni . 
akar, jobban mondva nem úgy akar 
nevelni, hogy az olvasót kissé együ-
gyűnek tekinti, és mindent a száj a- 

ba rág, kihangsúlyozva, mi mindent 
kell látnia és mi mindent kell meg-
tanulnia. A könyvnek ez a mínusz-
struktúrája telitalálat! Aki elolvas-
sa a könyvet, az úgyis érzi, ha nem 
is fogalmazza meg a tanulságot. 
vajon mindig csak a tanulságért ol-
vasunk? Brasnyó üzenete nem egy-
értelmű  és nem egysíkú. Nyilván az 
a szándéka, hogy mindenki annyit 
értsen belőle és annyival gazdagod-
jék, amennyihez hozzáférhet. 

A szerző  üzenetéhez olyan kód-
rendszert választott, amelyet a cím-
zettek legszélesebb rétege is dekó-
dolhat. A makrostruktúra laza szer-
kezete is az olvasmányosságot se-
gíti elő , de ez az irányzat van jelen 
az egyes szerkezeti elemekben is. Az 
egyes történeteken belül általában 
a rövid szövegrészek dominálnak. A 
tagolást a gyakori párbeszédek va-
lósítják meg. Csak itt-ott találko-
zunk valamivel testesebb leírások-
kal, de ezek sem olyanok, amelye-
ket a gyerekolvasó legszívesebben 
átugorna. A stílusromantikától men-
tes nyelvezetben az egyszer ű  alakza-
tok dominálnak, ahol a plasztikus 
tájábrázolást is elevenné teszi a di-
namikus igehasználat. 

A népi miliő  is divergens lehe-
tőségeket rejt magában. Szinte kí-
nálja a nyelv j árásias elemek hal-
mozását. A csábítást még fokozza 
a magyar irodalmi hagyomány, azon 
belül Móra nagy hatása. Brasnyó 
kétségtelenül tudná úgy beszéltet-
ni alakjait, hogy az nyelvileg telje-
sen hiteles legyen. Fegyelme azon-
ban ez esetben sem hagyta cserben. 
A nyelvjárási elemekkel éppen csak 
hogy érzékeltet. Pl. tárgyak megne-
vezésével: a tanyasi gyerek nyilván 
kumplának hívta (míg volt) a téli 
lábbelijét, ám a narrátori szöveg-
ben az irodalmi nyelvi alak szere-
pel, a klumpa. Egy-egy szólás („Ne 
legyél már liivött!"), indulatszó 
(„Hűnnye! ”) jelzi még a harminc 
évvel ezelő tti tanyasi nép nyelvhasz-
nálatát. Inkább a néprajz világához 
tartozik Kormos Jóska hiedelme a 
földből kivetett koporsóról. 

örülünk Brasnyó könyvének. 
Formailag sok újat nyújt, tartal-
milag félmúltunk honi realitásából 
hož feledhetetlen alakokat. Érde-
mes lenne -  később a mű  utótörténe-
tével, irodalomszociológiai elemei-
vel foglalkozni. 

HORVÁTH MÁTYÁS 
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hálynak (1882-1953) életrajzát föl-
derítette. •Itt is Bori Imre volt - • az 
úttörő ; az ő  vázlata (1971) nyomán 
egészítette ki .a képet . Kalapis.. Már 
annak idején megdöbbentett, mi-
lyen mulasztás terhel bennünket. 
hogy nem kerestük idejében a nagy 
mesemondót, hiszen- a • fölszabadu-
lás után, amikor nekiláttunk Kál- 
mány hagyatékának földolgozásá-
hoz, még életben találhattuk volna. 
Mentségünkre szolgáljon, hogy a7 
akkori politikai viszonyok lehetet-
lenné tették még a gondolatát is 
annak, hogy • Szegedr ől ilyen kuta-
tást kezdeményezzünk, kivált hogy 
személyesen kísérjük meg. Holott 
föltételezhettük, hogy még él, hi-
szen Kálmánytól tudtuk, hogy 1913-
ban mindössze 31 éves volt. Milyen 
tanulságos lett volna, ha harminc-
negyven év múltán ismét - elmond-
hattuk volna vele meséit! Beszédes 
Valéria 1974-ben lejegyezte Borbély 
Mihály gyermekeinek, Verának és 
Lajosnak mesetudását, s ez is érde-
kes összevetésekre nyújtott alkal-
mat Katona Imrének (Pingált szo-
bák, 1976). A holtáig írástudatlan. 
Borbély Mihályt nem befolyásolhat-
ta volna soha az írásbeliség (így sa-
ját meséinek 1913-ban való rögzíté- 
•se sem, noha Kálmány megküldöt-
te neki a kötetét), ezért lett volna 
rendkívül hasznos tudományának 
alakulása. Hiszen •az élelmes, min-
denből pénzt csináló célszörű  szö-
gény embör utóbb is sok helyütt 
megfordult. Az ugyan nem valószí-
nű , hogy katonaidejének mind a há-
rom • évét Bécsben:. töltötte volna 
(89), mert — Tömörkénytől tudom 
— a szokás az volt, hogy egy évet 
laktanvában, egyet a Balkánon és 
eQvet Bécsben töltöttek a sorkato-
nák annak idején. De kés őbb is — 
bár mindvégig a Temesközben — 
sokszor .változtatta helyét és pénz-
kereső  foglalkozášát. Amerikába is 
készült, de itthon ragadt. 

Halála. elő tt GoethB azt sürgette: 
,.Mehr Licht!" Több világosságot! 
Tömörkény azt panaszolta: „Elfo-
gyatkozott a napvilág!" Borbély •Mi-
hály is arra panaszkodott, hogy nem 
lát: • „Halljátok, • minden sötét el őt-
tem, •ha nyitva, ha csukva a sze-
mem. ' ' • 

Kalapis • Zoltán kötetének legter-
jedelmesebb tanulmánya a. ma is 
nagyhírű  debelyacsai vásárnak a his-
tóriáját - rajzolja - .meg: Most :isiár 
több -  Mint' száz: • éve ;  1873. március  

16-án tartották az els ő  Jo` zsef-napi 
vásárt Torontálvásárhelyen, a' mai 
Debelyacsán. Kalapis e vásárok 
aranykorát, a múlt század . végének 
képét vázolja föl most is levéltári 
és hírlapi adatok, valamint kortársi 
emlékezők adatai alapján, és érzék-
letes, gazdag leírást nyújt a sok 

. nemzetiségű  vidék gazdasági és tár-
sadalmi eseményéről,, a hajdani so-
kadalomról, amely messzi vidékek-
ről vonzotta ide a népeket.. Kínálko-
zott volna némi összevetés Kiss- La-
josnak a Torontálvásárhelyt zöm-
mel benépesítő  hódmezővásárhelyi 
nép hasonló eseményéről szóló mű-
vével (Vásárhelyi híres vásárok, Sze-
ged, 1956), és ennek a mintájára el-
kelt volna a könyvben egy-két tér- 
képvázlat is a községr ől, a vonzás-
körzetéről, a piaci és vásári rendr ől; 
de ennek híján is érdekes és alapos 
történeti néprajzi ábrázolást nyújt 
a szerző ..Itt sem feledkezik meg a 
jelenről, hiszen ha lényegesen ki-
sebb a jelentősége is,, még ma sincs 
híresebb azon a tájon a debelyacsai 
vásárnál. 

Gördülékeny, olvasmányos stílu-
sát csak itt-ott szeplősíti a köznyelvi 
járvány egy-két • foltja. Divatszava-
kat használ (elvárás, komoly; tészta-
feleség); volna helyett lenne alakot 
jelenidejűség esetében is (30, 58); 
-stul, -stül helyett a nem létez ő  -stól, 
-stől ragot (borjústól 146; b őröstől 
155). Fölöslegesen -  kiteszi az asszony-
nevekben a lánynév elé a szül. szócs-
kát (pl. 173, 188). -Önállóak helyett 
szebb és jobb az önállók (169).. Sajá-
tos szórendet használ bizonyos ese• 
tekben, és ez zavaró: „Ráduly Já-
nos ... közli, hogy Majláth András 
adatközlőjének meghalt a felesége" 
(34). Horváth Jóci balladáját „Hor-
váth Jánosné mondta magnóba, Far-
kas Klára unokája pedig korábban 
leírta egy írkalapra" (71). Valójában 
a • szerző  azt akarta írni, hogy Rá-
cluly adatközlőjének, Majláth And-
rásnak a felesége halt meg; Horváth-
né,. unokája, Farkas Klára írta le 
a balladát. A névelő  hiánya is módo-
sít az értelmen. „Bálint Jóci azt ál-
lította, hogy Gyermán haragosa" 
(21). Így önmagát vádolta volna, hol-
ott nyilván a bíróság el őtt védeke-
zésnek szánta állítását, amely • sze-
rint Gyermán a haragosa. . • 

Kalapis az ismeretlen szavakat 
zárójelbeiZ saját szavaival is megma-
gyarázza, ..de: nem mindig.- • Így pl. 
magyarázandó lett volna a 124. lap 
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idézetében az asszociáció (Isakovi ć  
ezen szövetkezést érthetett). Lehet, 
hogy tudatlanságomról adok itt 
most bizonyítványt, de meg kell val-
lanom, nem tudom, mi a „rasomoni 
helyzet" (41). 

Néhány elírás is akad. Az eszpe-
rantó őse nem valpük, hanem vo-
lagiálc (175). Borovszky Samu .pedig 
magyarosan írta nevét, nem lengyel 
őseinek módján (147). A. képszer-
kesztő  néhol nem vette figyelembe 
Kalapis szövegét. A képaláírásban 
a tóbai Tóth-kocsmát mondja a gyil-
kosság színhelyének, holott. a 15. la-
pon Kalapis éppenséggel cáfolja a 
ballada szövegét, mondván, hogy a 
kocsma közelében, a Nagy -utcán 
történt a balladát indukáló tragé-
dia. Egy másik képaláírás szerint 
id. Tóth Sámuel volt a vásárhelyi 
vásár jogának egyik me`,szerz ője, 
holott a 122. lap - szerint ő  akkoriban 
nem volt tisztségvisel ő , aligha lehe-
tett tehát benne szerepe. Nyilván 
az. 1938-i emlékkönyv írója tévedett, 
és helyette az akkori els ő  bíró, Var-
ga Ferenc volt a küldöttség feje 
(119). 

Néprajzi párhuzamként említhe-
tő  lett volna a tehéntrágyának tüze-
lőként való használatához a Nagy-
kunságban a legutóbbi id őkig ele- 

ven szokás, a tőzegvetés. Egyházas-
kénen, úgy látszik, szokásban volt: 
„A dudvát formába préselték, mint 
a téglát" (103). Torontálvásárhelyen 
— úgy veszem ki Kalapis közlésé-
ből, hogy itt ezt nevezték baiegá-
nak (130) — nem világos, hogy ter-
mészetes állapotában, vagy présel-
ten használták-e tüzel őnek. Ez 
ugyan apró adatoćska, de ismerete, 
főként a tőzegvetés szokásának ki-
múlása nagyon sokat árul el az élet-
forma változásából. Kalapis Zoltán-
nak kitűnő  a történeti érzéke, min-
dennek igyekszik pontosan, hitelt ér-
demlően utánajárni, és valóban, ez 
a gondossága teszi alkalmassá_ sze-
rényen riportnak nevezett népéleti 
tudósításait arra, hogy tudományos 
közléseknek is elfogadjuk. Ahol nem 
ad meg időpontot (mondjuk azt, 
hogy mikor nyílt szálloda Vásárhe-
lyen: 156), nyilván azt jelenti, hogy 
nem tudta` kideríteni. Mert az ilyen 
adatok is fontosak egy-egy város, 
falu művelődéstörténetében. 

üdvös lenne, ha Kalapis Zoltán 
műfajteremtő  könyvei követésre ta-
lálnának, és a vajdasági magyar 
könyvkiadásban sajátos színt terem-
tenének. „Vajdaság fölfedezése" le-
hetné egy ilyen könyvsorozat -- so-
rozatcím nélkül is. 

PÉTER LÁSZLÓ 

„SZÁLL A MADÁR ÁGRUL ÁGRA, 
SZÁLL AZ ÉNEK SZÁJRUL SZÁJRA" 

- Nlágásán repül a daru. Magyar népdalok könyve. 
Ta. nkönyvkiadó Intézet, Újvidék; 1980.  

A népköltészeti -műfajok közül a 
rendkívül változékony és összetett 
líra megismerése" a legnehezebb; ku- 
tatása az epikáhož képest bizonyos 
mértékig el is hanyagolt. Más nép- 
költészeti műfajokhoz viszonyítva 
a líra minden korszakban megtalál- 
ható, a mindenkori társadalmi igé- 
nyekhez általában könnyen alkal- 
mazkodik és sokkal inkább a pilla- 
natnyi helyzet - alakítja, formálja, 
mint az egyéb műfajokat. Fennma- 
radásának azonban szigorú feltéte- 
lei vannak; a. folytonos alkalmazko- 
dás és az- egyes "csoportjaiban gyö- 

kéres átalakulás a sorsa. Ennek kö-
vetkeztében Katona Imre szerint 
legalább két nagy történeti-m űfaji 
réteget kell megkülönböztetnünk: a 
régi népdalt az alkalomhoz kötött-
ség jellemzi, míg az újkori „egyé-
nibb" műfaj. 

A mai magyar népdal hosszú fej-
lődésen alakult, csiszolódott. A mon-
danivaló erejét, eszmei tisztaságát 
és igazát, a= formák egyszer űségét 
és elbűvölő  szépségét minden elem-
zésnél és magyarázatnál hiteleseb-
ben maguk a dalok bizonyítják. Tük-
röződik bennük a magyar nép tör- 
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MEGJELENT AZ ÉLETJEL KÖNYVEK 20. KÖTETE 

DETTRE JÁNOS 

Új partok felé 
(válogatott cikkek)  

Dettre János 1920 és 1925 között kezdeményez ő  sze-
repet -  töltött be a vajdasági magyar szellemi élet kiala-
kulásában. Az őszirózsás forradalom napjaiban Szeged 
kormánybiztos főispánja volt; a forradalmak bukása 
után, az ellenforradalom el ől menekülve jött Szabadkára 
a társadalmi változásokat előkészítő  magyar politika kép-
zett és elkötelezett képvisel őjeként. Nagy 'tapasztalatokkal 
és egy fájdalmas vereséggel az idegeiben, gondolkodásá-
ban — éppen ezért lehettek kezdeményezései megfontol-
ták és felelősséggel teljesek. Innen érthet ő , hogy a béna-
ság és zavar állapotában ő  találta meg először az Új hely-
zetben lehetséges termékeny magatartást, a cselekvés mó-
dozatait. A jugoszláviai magyar irodalom külön történe-
tének alig van olyan kérdése, melyet a kezdet kezdetén 
föl ne vetett volna, s válaszaiban sok olyan elem van, 
mely máig ható érvényű . Ez a kötet a nálunk végzett 
munkáját tükrözi, itt megjelent írásainak javát tartal-
mazza. 

A 276 'oldalas, 26 dokumentumértékű  képet és rajzot 
tartalmazó könyv anyagát Dér Zoltán gy űjtötte össze, s 
az utószót és a jegyzetet is ő  írta. A szép kiállítású kötet 
előfizetési ára 120, bolti ára pedig 150 dinár. Megrendel-
hető  a Veljko Vlahović  Munkásegyetemen (24000 Suboti-
ca, Trg cara Jovana Nenada 15), vagy pedig a Forum új-
vidéki és szabadkai, valamint a szabadkai Napredak köny-
vesboltjában vásárolható meg. 



MEGJELENT 
AZ ÉLETJEL KÖNYVEK 21. ÉS 22. KÖTETE 

A j 	ís 
élní 

(délszláv szerelmes versek) 

Kenyeres Kovács Márta, a zeneileg is jó felkészültsé-
gű  írónő  és műfordító ezúttal a kiemelked ő  jugoszláv köl-
tők szerelmes verseib ől állított össze egy kis kötetet. Ez 
a dicséretes szándék a n ői lélekhez közel áll; az átélés, 
a finom, alig sejthet ő  mozzanatok meglelése és a m űfor-
dításokon keresztül való átvetítése a verssorokban érzel-
mesen érvényesül. Ez a kivételes erénye ennek a váloga-
tásnak és jelent ős részben a találó, szerencsés átülte-
tésnek. 

Susretí 
(mađarska poezija u Jugoslaviji) 

A Susreti (Találkozások), a jugoszláviai magyar köl-
tészet kis antológiája, több mint harminc költ ő  csaknem 
nyolcvan versét tartalmazza. Egy emberölt ő  gyöngysze-
meit sorakoztatja fel a kötet anyagának válogatója és for-
dítója, Kenyeres Kovács Márta. Jól ismeri a szerbhorvát 
nyelv lelkét, a nyelv sajátos ritmusát, lírikai követelmé-
nyeit, s ennek a tudata bátorította őt fel arra, hogy a 
saját anyanyelvéről más nyelven, a velünk és bennünk 
élő  szerbhorvát nyelven szólaltassa meg költ őinket. 

Mindkét könyv megrendelhet ő  a Veljko Vlahović  
Munkásegyetemen (24000 Subotica, Trg cara Jovana Ne-
nada 15), vagy pedig a Forum újvidéki és szabadkai, va-
lamint a szabadkai Napredak könyvesboltjában vásárol-
ható meg. A 19 költő  mintegy 60 művét tartalmazó  A 
jövőben is élni előfizetési ára 30, bolti ára pedig 40, a 
64 oldalas Susreti c. antológiáé viszont 40, illetve 50 dinár. 


