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TIZ 	MÚLTÁN  

Eveken át tervezgettük, mígnem 1971 szeptemberében megjelent folyó-
iratunk, az Üzenet els ő  száma. Tíz éve ennek, ami egy folyóirat törté-
netében nagy idő, kivált ha — nevéhez híven — őrizni tudja szoros kap-
csolatát az irodalom eleven életével, s léte folyamatos. Csak szerkesz-. 
tők tudhatják, mit jelent ez: mennyi gondot, munkát, szorongást, hogy 
hónapról hónapra méltó anyag jöjjön össze, s a lap időre el is készül-
jön. Mert nem az a probléma, hogy összeáll-e a százharminc gépelt 
oldal, hanem hogy minden szám elérje a tisztes szintet, s hozzon valami 
érdekeset. 

De túl a megjelenés és a jelenlét biztosításán, mi azt is ígértük, 
hogy nem zárkózunk el semmilyen értékes kísérlett ől, kezdeményezés-
től, nem szorítkozunk egyetlen irányzat szolgálatára; az irodalom mel-
lett a társművészetek alkotóit is szívesen látjuk, s teret adunk olyan 
munkáknak is, amelyeket máshol nem becsülnek érdemük szerint. Be. 
vallhatjuk, akkor elsősorban a szabadkai szerzők mell őzött m űveire gon-
doltunk. Ma már emelt fejjel beszélhetünk err ől, mert ellenőrizhető: la-
punk nem lett belterjes orgánum, nem lett a selejt lerakodóhelye. Azon 
voltunk, hogy a jugoszláviai magyar irodalom minden értékes alkotója 
megszólaljon benne, s e törekvésünk során alkalomadtán sikerült is közös 
feladatra megnyernünk egymástól távol es ő  irányzatok és nemzedékek 
képvisel őit. 

Legjobban a szűkebb hagyomány őrzését és m űvelését szolgáló vál-
lalkozásainkban sikerült a jó erők összefogása. Külön számot szenteltünk 
Szenteleky Kornél, Kosztolányi Dezs ő  és Csáth Géza emlékének. A kilenc-
venéves Kosztolányi mai jelent őségének tudatosításában például ezeket a 
szerzőket szólaltattuk meg: Illyés Gyula, Bori Imre, Herceg János, Juhász 
Géza, Ács Károly, Dudás Kálmán, Bányai János, Kiss Ferenc, Gyurkovics 
Tibor, Péter László, Réz Pál, Fehér Ferenc, Lévay Endre, Pomogáts Béla, 
Kiss Dénes, Zay Eászló, Urbán János, Pap József, Dér Zoltán, Varga István, 
Révay József, Csuka Zoltán, Kolozsi Tibor, Tolnai Ottó,  Balázs G. Árpád 
és Almási Gábor. A sorrend a tartalomjegyzék szerint való, s ha a mon-
danivalókat is fölidézhetnénk, kit űnne: a nevek a témához méltó teljesít-
ményekkel vettek részt a közös munkában: ki m űelemzéssel, ki elvi igény ű  
összefoglalással, ki ismeretlen dokumentumok közlésével. 

A hagyományápolásban nem voltunk járatlanok, s szerencsénk is 
volt, mert volt és van mit őriznünk, a jelen számára tudatosítanunk. Egy 
folyóirat azonban elsősorban az élő  művészet fóruma. E tekintetben nehe-
zebb volt a dolgunk, mert legjelent ősebb alkotóinkat indulásunkkor már 
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szoros szálak tűzték a Hídhoz, az Új Symposionhoz, a Magyar Szóhoz. Föl-
lazítani ezeket a kapcsolatokat nem akartuk, nem is tudtuk volna. Els ő-
sorban a városunkhoz közel állók m űveire támaszkodhattunk. Id ők során 
azonban és szándékaink láttán kiszélesült ez a bázis, s ma már — a fiata-
lok ragellett — például Bogdán f i Sándort, Burány Nándort, Györe Kor-
nélt, Holti Máriát, Hornyik Györgyöt, Kántor Lajost, Katona Imrét, Ko-
máromi József Sándort, Mészáros Sándort, Penavin Olgát, Rónay Lász-
lót, Szeli Istvánt, Tóth Lajost, Vajda Gábort és Varga Zoltánt is munka-
társunknak tarthatjuk, sőt több olyan alkotót is, akivel más szabadkai 
fórumokon, például a 7 Napban, vitáink is voltak. Az Üzenet nyitottságot 
ígért, az Életjel kezdeményezésének folytatását, s ezt tanulmányaiban és 
bírálataiban bizonyítani is törekedett. Alig jelent meg érdemes magyar 
nyelv ű  könyv hazánkban, melyre föl ne figyeltünk volna. 

A nemzetiségi lét természetéb ől következ ően az Üzenet sem szorít-
kozhatott a m űvészetekre. Teret kellett adnunk az anyanyelv, a folklór, 
a helytörténet, az oktatás kérdéseinek, s kitüntetett helyet a jugoszláv szel-
lemi élet eseményeinek, népeink és nemzetiségeink irodalmának. Rova-
taink is e szükségletek szerint alakultak, s kitöltésük érdekében az elsó 
szám óta erőnket megfeszítve munkálkodunk. 

Tíz év múltán óhatatlanul fölmerül a kérdés: elégedettek vagyunk-e? 
Ha a becsvágyunk az lett volna, hogy életre hívjunk és meghonosítsunk 
egy intézményt, igennel válaszolhatnánk. Az Üzenet életképesnek bizonyult. 
jelleget képvisel fórumaink között, szerepét Szabadka és a városunkkal 
kapcsolatot tartó alkotók és a közönség kapcsolatában betölti. Nem ta-
gadjuk, örülünk ennek. Ám ha arra is gondolunk, hogy az igazán jó folyó-
irat élet és művészet kapcsolatának dinamikus alakítását is végezheti, 
akkor aligha lehetünk elégedettek. Mindenekel őtt a társadalom  napi 
gondjait lehet lapunkban kevesellni. A rájuk figyel ő  m űfajokban: a szo-
ciográfiákban, publicisztikus esszékben is szegényebben vagyunk, mint 
lehetnénk. S őt a kritikai vitákat is inkább elkerüljük, mint kezdeményez-
zük, pedig az újra fogékony, ért ő  olvasót csak polemikus kritikákkal lehet-
ne nevelni. Az er ők bizonyos egyensúlya egész irodalmunkra jellemz ő, in-
kább a csöndes gyarapodás, mint a látványos kihívások idejét éljük, s az 
Üzenet nagyon is toleránsan illeszkedik ebbe a közegbe. 

Vitatkozni magáért a vitáért nem is szeretnénk. Az értékek csöndes 
szolgálatára hoztuk létre ezt a lapot, de a tízéves munka arra a reményre 
jogosít, hogy készületlenül már a legmerészebb kezdeményezések sem 
érhetnek bennünket. Bízunk tehát az Üzenet jöv őjében, s jutalmunk az 
volna, ha ebben ma többen osztoznának velünk, mint ezel őtt tíz évvel. 

Ez a jubileum egybeesik több alkotónk évfordulójával. Csuka Zoltán 
most 80, Baranyi Markov Zlata 75, Almási Gábor, Komáromi József 
Sándor és Lévay Endre 70, Szeli István és Urbán János 60, Major Nándor 
pedig 50 éves. Az egybeesés természetesen véletlen, de ha lapunkkal együtt 
ezúttal őket is ünnepeljük, korántsem véletlen. Hogy az Üzenet megindul-
hatott és életképesnek bizonyulhatott, abban az ő  közvetlen és közvetett 
jelenlétük is szerepet játszott. Figyelmük is bátorítás volt, • létük pedig 
mérték. Köszönjük ezt a segítséget, s kívánjuk, hogy szerepüket még soká-
ig és növekv ő  intenzitással tölthessék be. 
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Csuka Zoltán 
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HERCEG JÁNOS 

A BARÁTSÁG SZOLGÁLATÁBAN 
CSUKA ZOLTÁN KÖSZÖNTÉSE 

Nem vállalkozom Csuka Zoltán egész pályaképének megrajzolására. 
Nem mintha nem ismerném eléggé, vagy nem tudnék róla eleget. Itte-
ni irodalmi szerepe, öreg koráig tartó szoros kapcsolata ezzel a vidék-
kel, az itt élő  néppel, hatalmas fordító munkássága, és amit mindezért 
ötévi rabsággal kellett megszenvednie, épp elég ahhoz, hogy életének 
alakulását magunk el őtt lássuk. Bánátban született, Szabadkán járt is-
kolába, a Vörös Ökörbe, s még látta felépülni az új és díszesen magyar-
kodó városházát. S tíz évvel kés őbb, a „baranyai köztársaság" bukása 
után itt talált menedékre. 

Mindezek életrajzi adatok, amelyek megel őzték személyes találko-
zásunkat, amikor ezeket az adatokat küls ő  megjelenésével is kiszínezte 
a szemüveges, térdnadrágban járó, munkások kultúrestjein verseit sza-
való harmincéves Csuka Zoltán. A Kraxner-féle vendégl őben ültünk va-
sárnap délután, ahol épp táncmulatság volt, s a harsogó trombiták ze-
néjére táncolták a telepi fiatalok a charlestont, a dal pajzán szövegét is 
beleordítva az éktelen zajba: „Jaj, Stux úr, mit csinál, maga rossz, hisz 
az éjszaka hosszú még ..." 

Mi a Bauhausról beszélgettünk, mert onnan jött, vagy oda készült 
éppen, ahol barátai: Breuer Marcell, Molnár Farkas és a vörösmarti Ber-
ger Otti, a textilltervező, egy reálisabb s főleg funkcionálisabb költészet 
igézetében éltek és dolgoztak. Őket emlegetve, s az új stílusvilágot te-
remtő  műhelyt, Bauhaust, mintha egyszer csak levetették volna el őttem 
versei Kassák hatását, hogy valóban önállóan valamiféle kollektív szel-
lem áradjon belőlük. 

Pedig nálánál jobban senki sem köt ődött a vidékhez. Akkor már 
évek óta járta Bácska, Bánát és Baranya falvait és városait, el őfizetőket 
és hirdetőket gyűjtve lapjai, előbb a Revü, majd a Képes Vasárnap szá-
mára, amelyhez mellékletként a Vajdasági Írás tartozott. Aktivista korá-
ból, amikor folyóiratát, az Utat szerkesztette, már csak a barátai ma-
radtak meg, Žarko Vasiljević  szélesen lebegő  Lavallier-nyakkendőjével 
és gondosan ápolt nagy hajával, az Adyról és Juhász Gyuláról mesél ő  
Manojlović  Todor, akiket minduntalan bevont magyar irodalmi estjei-
nek szereplői közé, bizonyos Hollánder-Ember Zoltán, aki ugyancsak köl-
tő  volt, s még néhányan, akiket rég elfelejtett a hálátlan utókor. 

Irodalmi téren Csukának se volt .már sok köze hozzájuk. Ezek ak-
kor már úgy beszéltek róla a háta mögött, mint valami h űtlen hadve-
zérről, aki elhagyta hűséges katonáit, s a nagyvilág széles láthatárát 
beszorította a templomtorony és a jegenyesor mögé. Várni lehetett 
szerintük, hogy egyszer csak feladja majd a szabad vers kötelmeit, s 
összecsengő  rímekben fejezi ki magát. 

Kettőnk személyes találkozását egy éles hangú polémia el őzte meg. 
Én a vajdasági irodalomról írtam rövid és fölényes beszámolót egy pesti 
folyóiratba, amely az utódállamok íróit próbálta csoportosítani maga 
köré. Provinciális kísérletnek neveztem Szenteleky . igyekezetét, s arcát-
lanul vidéki széplelkek közlönyének mondtam a Vajdasági Írást. Erre 
Csuka kegyetlenül leszedte rólam lapjában a keresztvizet, s „hetyke 
pesti fenegyerek" volt a legszelídebb jelz ő, amit használt. Válaszomat 
nem közölte, viszont nemsokára megjelentette egyik szürrealista han-
goltságú novellámat, amelyet barátom, Hock Rezs ő  juttatott el hozzá. 

Amikor aztán a Kalangyába kezdtem írni, nyoma se maradt kö-
zöttünk az értelmetlen vizszálynak. Megismerkedésünk erre az id őre esett. 
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Én akkor már gyakori vendége voltam Szenteleky sziváci szentélyé-
nek. És dehogy sejtettem, hogy az egész vajdasági magyar irodalom-
nak nem ő, hanem a térdnadrágos, táskás, vicinálisokon utazgató, de az 
országúti szekeret se lenéz ő  Csuka Zoltán a lelke. Akit mint valami 
jobb vigécet ismert az egész magyar vidék, s így tudta beszervezni a 
Kalangya előfizetőit 'a plébánostól kezdve az elcsapott tanítón át a bol-
tosig. 

Az igazi megszállottja ő  volt ennek a kis magyar szellemi mozga-
lomnak, s miközben Adán vagy Batinán minden rábeszél ő  készségét 
elővéve a költőket és prózaírókat próbálta népszer űsíteni a „testvéri 
összefogás" szellemében, ami akkor, a nemzetiségi jogtalanság korában 
világos, méltánylásra érdemes beszédnek tetszett, ő  maga közvetlen kö-
zelről látta a szociális gondokat és, bajokat, s abban megjelent el őtte egy 
külön világ víziója. Nem volt szükség Erdély vagy Szlovenszkó példájá-
ra. A vajdasági konglomerátumban közelebb kerültek egymáshoz a 
népek, minthogy az egész vidéknek megvolt a maga külön sorsa azután, 
hogy a török kitakarodását követ ően újra benépesítették. Parasztsága, 
proletariátusa és középosztálya ugyanazon viszonyok között élt, úgyhogy 
Jovan Popovié első  novellás könyve nyugodtan íródhatott volna magyar 
nyelven, mert alakjainak többsége, környezetrajza, leveg ője hamisítat-
lanul vajdasági volt, az egymásra tett hatásuk gondolkodásban, maga-
tartásban, sőt nyelvi fordulatokban is kifejezésre juthatott hasonlósá-
gukkal. Nem ok nélkül köszöntötte éppen Csuka ezt a kötetet a Kalan-
gyában és fordította le egyik novelláját. Mintha ez is beletartozott volna 
a folyóirat lassan kialakuló programjába, a couleur locallal, amire még 
Dettre János hívta fel Szenteleky figyelmét. Mert a vajdasági magyar 
irodalom magányába zárkózott, legendákkal övezett vezére reményte-
lenül élt ezen a tájon, s mint aki még mindig nem vette le Lengváry 
szerkesztő  álarcát, Krúdy erős hatása alatt írt els ő  regényéből, a ro-
mantikus elvágyódás foglya volt és csak nem sokkal a halála el őtt értet-
te meg, mi egy kisebbségi író dolga. 

Csalódásán kívül azokban a magyar urakban, akik különféle csa-
tornákon át kapták a pénzt a magyar követségr ől, a vajdasági iroda-
lom anyagi támogatásáról azonban megfeledkeztek, s a Bácsmegyei Nap-
ló köré csoportosult, valóban kozmopolita hangoltságú tollforgatók ér-
tetlenségének felismerése után, Csukának a terepr ől hozott beszámolói 
gyakorolták rá ilyen irányban a legnagyobb hatást. A novellaantológia 
elé írt hegyi beszéd az írói sorsvállalásra biztotott. Hogy az író együtt-
érezzen népével, róla hozzon Túrt házáról és helyzetér ől, s áldozatoktól 
se riadjon vissza. 

Minderre Csuka Zoltán nélkül nem került volna sor. 
Aztán amikor körülbelül egyidej űleg Szenteleky meghalt, Csuka 

pedig repatriált, a Kalangyának már megvolt az erkölcsi alapja a to-
vábbélésre. Ám hiába vették át anyagi gondozását a kolportázs szakem-
berei, a folyóirat példányszáma vészesen visszaesett. Más volt, amikor 
ügynökök helyett a költő , az örökös lapalapító járta sorra a módosabb 
magyar házakat. 

Szegény Szirmai meg is kockáztatta az állítást, hogy Csuka Zoltán 
nélkül nem lett volna magyar irodalom ezen a tájon. De hamar elhall-
gatott, mert még mindig Szenteleky szelleme világított a ködön át, s ő  
nem akart szentségtörő  lenni. Elég haragot vont magára, hogy a dilettan-
tizmussal próbált leszámolni, nem nagy sikerrel persze. 

Néhány évvel később, Budapestre költözvén, találkoztam Csuka 
Zoltánnal ismét. Lapalapítási tervekben f őtt a feje újra, s nemsokára 
megjelent a Láthatár. A revíziós politikát folytató Magyarországon a 
Láthatár tett els őnek kísérletet a nemzetiségi béke megteremtésének 
előkészítésére. Nem volt ez mozgalom, senki sem állt mögötte, maga 
szervezett, szerkesztett s adott irányt folyóiratának, szívósan, kitartóan 
és konokul. Nem volt különösebb hatással az eseményekre, sajnos ol-
vasók táborival sem igen dicsekedhetett. De emberi magánvállalkozás- 
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nak érdekes volt és szándékában tisztességes, amit csinált. És Csuka szer-
vezési készségével lapján túl is eredményekre törekedett. Régi házalása 
gyakorlatát itt sem hagyta abba, csak az új környezetben most már na-
gyobb vizeket is felkavart, mint amilyenek idelenn elérhet ők voltak. 
Létrehozott egy megállapodást a budapesti Egyetemi Nyomdával tíz 
délszláv író és költő  könyvének kiadására. Nekem kellett volna Velj .ko 
Petrović  novelláiból egy kötetre 'valót fordítanom. Az els ő  három kötet: 
Cankar regénye, Crnjanski Seobája — még mindig nem tudtam megbé-
külni az Örökös vándorlással mint címmel — s Slavko Kolar novellás 
könyve meg is jelent. Keresztury Dezs ő  írt róluk szép méltatást a Nyu-
gatban. 1941 áprilisában, amikor Horthy honvédei megindultak a déli 
határok felé. 

Ekkor kerültem közelebbi kapcsolatba megint vele. 
Hogy a Kalangya fennmaradjon, s a szegedi Délvidéki Szemlével 

szemben tartsa össze a vajdasági írókat, általános követelmény volt. De 
a kultúrszövetség, amelynek gondoskodnia kellett volna a fenntartásá-
ról, néhány hónap után megvonta támogatását a folyóirattól. Indokolását 
a szélsőségesen jobboldali Nagy Iván fogalmazta meg: kommunisták, 
zsidóbérencek, szabadk őművesek írnak a Kalangyába és nyíltan szerb-
horvát politikát folytat. 

Ekkor lett Csuka Zoltán a Kalangya kiadója. Neki ilyen kikötései 
nem voltak. Ellenkezőleg tőle telhetően segített abban is, hogy a fo-
lyóiratnak ne kelljen változtatnia addigi koncepcióján az itt él ő  népek 
békéjének szolgálatában — amennyire már azt a lehet őségek megen-
gedték s szó nélkül utalta ki például a tiszteletdíjat a Kalangyá-
ba álnéven dolgozó vajdasági zsidó íróknak. • 

A háború után, a közeledés időszakában Csuka Zoltán csaknem 
egyedül végezte a délszláv—magyar szellemi együttm űködés munkáját. 
Az ilyen céllal megalakult baráti társaságnak is ő  lehetett legfőbb moz-
gatóereje, folyóiratának, a Déli Csillagnak tényleges szerkeszt ője, s szá-
mos délszláv mű  fordítója. 

Aztán elhallgatott, eltűnt, sokáig nem lehetett hallani róla. 
Amikor öt-hat év múlva újra megszólalhatott, megint csak délszláv 

regény fordítását tette le- a kiadó asztalára. És ezzel egy párját ritkí-
tó termékeny fordítói időszak következett Csuka Zoltán életében. Volt 
év, amikor három-négy délszláv író könyvének fordítását jelentette meg. 
Érdeklődése a jugoszláviai magyar irodalom iránt változatlanul élénk 
maradt, csaknem minden könyvünkr ől méltatást írt a magyarországi 
folyóiratokba és lapokba. Ez id ő  tájt ő  volt a „jugoszláv szakért ő" Ma-
gyarországon, legaláb ami a kulturális kapcsolatokat illeti. Utolérhe-
tetlen volt. 

Nagy agilitása nemcsak barátokat szerzett neki. Ellenségeket is. 
Lázas tevékenységében támadási felületeket is b őven hagyott, s talán 
ez az oka, hogy kapcsolata egy idő  óta megszakadt velünk. 

Most azonban, amikor az Üzenet — alighanem egyedül — köszönti 
a 80 éves Csuka Zoltánt, ne beszéljünk err ől. Maradjunk meg a ténynél, 
hogy  , a jugoszláviai magyar irodalom megszervezésében vezet ő  szerepe 
volti a magyar és a délszláv népek barátságának szolgálatában ugyan-
csak előttünk járt, fegyvertársunk volt, segít őkész barátunk, s mindezt 
legalább most köszönjük meg neki. 
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CSUKA ZOLTÁN 

PETAR PETROVIČ  NJEGOŠ A MAGYAR IRODALOMBAN 

Egy emberöltővel ezelőtt, 1947-ben, mint a Budapesten megjelenő  Déli 
Csillag c. folyóirat szerkesztője, abból az alkalomból, hogy akkor volt száz 
esztendeje Petar Petrovi ć  Njegoš, az egykori montenegrói püspökfejedelem 
és költő  Gorski vijenac (Hegyek koszorúja) c. műve első  megjelenésének 
(Bécs, 1847), csaknem teljes számot szenteltem Njegoš e m űvének ismer-
tetésére és csaknem ezzel egyidőben a Budapest könyvkiadó gondozásában, 
fordításában a verses dráma is megjelent. A magyarra fordított m ű  elő-
szavát Bóka László írta, aki ekkor lépett irodalomtörténészi pályafutásá-
nak zenitjére, s tisztán látta, hogy „a múltat be kell vallani", s ha való-
ban a szocializmus útjára akarunk lépni, els ősorban a szomszédos népek-
kel kell „rendezni végre közös dolgainkat", és ebben a rendezésben is els ő-
sorban teendőnk, hogy azok szellemi értékeit megismerjük. Ezért éreztem 
kötelességemnek, hogy az élő  nagy délszláv írók (Krletia, Ivo Andrić  stb.) 
mellett a nagy klasszikusokat is bemutassuk, s ezek közül is mindenek-
előtt Petar Petrovi ć  Njegošt, s az akkor százéves Hegyek koszorú ját. 

Miről is szól a Hegyek koszorúja? A népi felszabadulás els ő  kezdeté-
ről, indulásáról és céljairól. Njegoš a Hegyek koszorújában a Crna Gora-i 
törökösök kiirtásának történetét írta meg, azt a gondolatot, hogy a feudá-
lis török hatalmat jelent ő  eltörökösödött crnagoracokkal lehetetlen a sza-
badságszerető  nép együttélése; előbb-utóbb le kell ,számolni velük, mert 
az idegen hatalmat kiszolgálók a népet is megtagadják, idegenné válnak 
saját népükhöz, elnyomókká, kizsákmányolókká lesznek, s ezzel önmaguk 
felett mondanak ítéletet. A drámai h ősköltemény tárgya nem bizonyított 
tényt énekel meg, de ez a költői mű  és a költő  örök mondanivalója szem-
pontjából nem is lényeges, hanem maga a mondanivaló, maga a tanul-
ság és az útmutatás, amelyet a mű  a népnek jelent. Természetesen a m ű  
formája sem lényeges és az sem fontos, ha pusztán az irodalom formai 
szempontjából ez a mű  nem dráma és nem h ősköltemény, mert a drámá-
ból hiányzik a kerek egység és -így egy olyan műfaj született meg benne, 
amelyet irodalomtörténeti és m űfaji szempontból sehová sem lehet beska-
tulyázni. A Hegyek koszorúja külső  formájára drámai, ahol az egyes sze-
mélyek beszélnek és mondják el a történést, ugyanakkor a drámai mag 
megszakad és a mű  szinte revüszerűvé válok, szétárad és a drámai cse-
lekmény folytatása helyett bemutatja a Crna Gora-i nép szokásait, dalait, 
sőt egy helyen az érett férfi titokzatos és különös szemérmetességgel el-
mondott lírai önvallomását egy titkos és tiltott szerelemr ől. Mindennek 
semmiösszefüggése sincs a történéssel, legalábbis első  látszatra nincsen, 
de ha bizonyos távlatból nézzük a dolgot, azt látjuk, nagyon is szükség volt 
a beillesztésekre, mert mindezek az apró kitérésék, mozaikszer ű  csillámlá-
sok végeredményben egyetlen nagy egészet jelentenek; egy nép legbens őbb 
jellemét és jellegzetességeit tárják föl, tehát a drámai esemény hátterét 
adják. A költő  maga is tisztában volt azzal, hogy nem szabályos drámát 
írt, épp ezért nevezte el művét „történeti eseménynek", bár -- amint 
már mondottuk — történetileg sem autentikus eseményt mond el benne, 
mert a törökösök kiirtása nem igazolt tény. A drámai h ősköltemény — 
talán így lehetne ezt a m űfajt legpontosabban körülhatárolni — egyetlen 
történetileg igazolt személyisége Daniló püspök, akinek alakjában viszont 
igen sokszor magárra a költőre ismerünk. A törökösök kiirtását maga a 
nép követeli, éspedig ösztönszer űen, Daniló püspök -- az ember — ezt 
igyekszik ellensúlyozni, és ezért ajánl még az utolsó pillanatban is újabb 
tárgyalást a törökösök vezetőivel; a humanista költő  itt kerül szembe 
önmagával, a népéhez tartozó emberrel, aki viszont látja, hogy a meg-
oldás vérontás nélkül elkerülhetetlen. A nép a püspök, a törzsf ők és a 
törökösök vitájába — a lelkiismeret háborgásába -- az ősi népi énekek 
hangján időnként közbe-közbeszól, s ilyenkor zengenek fel a Hegyek ko- 
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szorújában a ,kálók", amelyek nem másak, mint hatalmas kórusok, s 
a nép példaképszerű  történelmi visszaemlékezéseit mondják el, látszólag 
összefüggés nélkül, de kronologikus sorrendben, s mindig oda konkludál-
nak, hogy a népnek örök harcát végig kell harcolnia, hogy elnyomóival 
leszámoljon és .felszabadulásához eljusson. Ezek a kólók bizonyos tekin-
tetben az Fantik kórusokra emlékeztetnek, ámde míg azok lírai természe-
tűek voltak, ezek a kórusok epikusak és lüktetésszer űen fejlődnek, emel-
kednek az időben előre, s így jelképességeikkel igyekeznek befolyásolni 
az eseménydket. 

A szabadság, a felszabadulás gondolata egész életében izgatta ennek 
a szabad hegyi népnek költ őjét és életének ez a főműve is ezt a gondolatot 
emeli a magasba. Ezért is választotta tárgyául a törökösök kiirtását, mert 
ezt a délszláv népek szabadságharcában els ő  kezdetnek, felpattanó szik-
rának tekintette. (Egy ideig azon tusakodott magában, hogy a Hegyek 
koszorúja helyett olyan címet ad, amely közelebbről világít erre a gondo-
latra: „Izvijanje iskre". Izviiskra — kipattanó szikra — ezt a címet akarta 
művének adni.) Harcolni. az  elnyomó zsarnok ellen, ez nemcsak a Crna 
Gora-i nép, hanem az egész délszláv nép legszentebb gondolata, amit Njegoš 
így énekel meg: 

„... de ráhágni a zsarnok nyakára 
s elvezetni igaz ismerethez, 
ez legszentebb emberi kötésünk." 

S ez :a harc nem jut el egyszerre gy őzelemhez, hanem szinte hullám-
szerűen él és halad előre, örök emberi feladat, amit minden nemzedék-
nek magára kell vállalnia. 

„Ez a harcunk soha meg ne szűnjék, 
jöjjön hát, aminek el kell jönni, 
ha pokol győz, ha fölfal a sátán ..." 

A tirannust félreismerhetetlenül elítéli, s nemcsak ezt vagy azt a 
zsarnokoskodót, hanem általában minden zsarnoki, népellenes uralmat. 
Njegoš szavaival: 

„ki törvényét buzogányban hordja, 
vértől bűzlik minden nyoma annak ..." 

Mikor pedig a kardjára üt ő  Mićunović  Vukot :a pasa embere vádolja, 
hogy ellenszegülő  hajdtúk, vagyis rabló, aki az uralommal szembeszáll, 
akkor az a népi .szegénylegények mélységes öntudatával válaszol: 

„Nem vagyunk tán - hajdúk mind ci ketten? 
a hajdúja megláncolt raboknak, 
ő  a jobbik, mert többet rabolhat, 
s én is hajdú; hajdúk üldözője, 
híresebb is az én hajdúságom. 
Nem égetek országot és népet, 
ámde nem egy gyalázatos kínzónk 
harapott már- fűbe énelőttem." 

Njegoš, a Crna Gora-i délszláv ember, így mondja el véleményét a zsar-
nok török elnyomóról, a Keletr ől, de a nyugati polgárság, a kialakuló ka-
pitalizmus káprázatos forgataga sem szédíti meg; olyan dolgokat lát meg 
benne, amelyek bármelyik szocialistának is tisztánlátását dicsérnék. Po-
povié Draško vajda jár Velencében, s ő  az, aki a dózséhoz is eljut, hogy 
tőle segítséget kérjen a pogány ellen. ő  mondj:a el a naivan tiszta crna-
goraiaknak: 

„ .. Gazdag pedig akadt ezerszámra, 
a gazdagság majd eszüket vette, 
s mint kisgyermek, csínyeket követtek. 
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Minden sarok teli nincstelennel, 
úgy kínlódnak, szemük majd kiugrik 
egyetlenegy kis falat kenyérért ..." 

A velenceiek gályákra csalják a horvátokat, hogy a messzi gyarma-
tokat kiaknázhassák: 

„ ... teletömték gályáikat vélük, 
elhajtották ki a nagyvilágba. 
összehordják a világ sok kincsét 
és elnyomnak sok országot, várost." 

Leírja a hajóépítő  műhelyeket, ahol rabokkal dolgoztatnak, s ször-
nyű  börtöneiket, melyekben még az állat is megdöglene, s amelyekbe 
embereket dugnlak. S le is vonja a következtetést: 

„S halljátok, hogy mit mondok ma néktek: 
rájöttem ott tömlöceik mélyén, 
hogy áthágták az Isten törvényét 
és hatalmuk ebbe belepusztul, 
s át fog jutni a jobbak kezére ..." 

Az is jellemző, amit Draško vajda a velenceiek álfölényes tudatlan-
ságáról elmond, arról a tudatlanságról és tájékozatlanságról, amellyel a 
balkáni népeket nézték — és sok esetben nézik még ma is. A dózse, mikor 
Draško vajdával beszélget, a crnagorac költ ő  szerint szinte gyermekes lesz: 

„ ... azt kérdezte a szomszéd népekr ől, 
bosnyákokról meg az albánokról: 
»ha elfognak egy crnagoracot, 
— így mondotta, — élve avagy halva, 
fölfalják-é, vagy mit tesznek véle?« 

Az istenért, még hogy föl is falják! 
Mintha nálunk ember embert enne!? 
»De hallottam — így folytatta aztán —, 
hogy egy nép ott megteszi a kígyót.« 
Még hogy kígyót, tiszteletes dózse! 
Undor fog el, hacsak megpillantom, 
s végigszalad rajtam a borzongás." 

Ilyen tapasztalatok után nem lehet csodálni, hogy a tiszta látású és 
egészséges gondolkodású, egészséges ösztönű  Crna Gora-i nép elfordul ett ől 
a nyugati civilizációtól, amely teli van ,kegyetlenséggel, börtönnel, kizsák-
mányolással és tudatlansággal. S míg ez a nyugat századokon át boszor-
kányokat éget, Crna Gorában (és vele a Balkánon) a babona még akkor 
sem jut el a boszorkányégetésig, mikor szándékos félreértéssel, s őt ön-
feláldozással igyekszik egy asszony boszorkánynak kikiáltani magát. És 
csak természetes, hogy mid őn a drámai hőskölteményben Njegoš Stevan 
igumen alaikjáig ér el és az ő  személyét használja fel arra, hogy életszem-
léletét és bölcseletét kinyilatkoztassa, ez a bölcselet annyira modern és 
olyan egészségesnek mondható, hogy bár természetesen Njegošnak semmi 
köze sincs a materializmushoz, a Hegyek koszorújának mai jugoszláv kri-
tikusai joggal ,állapíthatják meg róla, hogy dialektikus. 

A Hegyek koszorúja most töltötte be életének százharmincadik esz-
tendejét ;  de szinte időtlennek mondható keletkezésében is, mert a dél-
szláv népek területén nemcsak a legnagyobb példányszámú könyv, hanem 
még olyan emberek tudatában is benne él (éppen népi gyökerei miatt), 
akik a múlt rendszerek bűnéből egész életükben nem juthattak hozzá, 
hogy a betűvetést rnegtanulh+assáik. Njegoš tízes verssorokban elmondott 
népi ritmusú tősgyökeres mondatai valósággal szállóigékké váltak és na-
gyon sok délszláv idézi a Hegyek koszorújának legszebb részeit (anélkül, 
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hogy valaha is olvasta volna őket. Ez is bizonyítéka annak, hogy ez a m ű  
mennyire klasszikussá vált; 

A Gorski vijenac első  magyar fordítóját, Veselin Đisalović  egykori 
újvidéki gimnáziumi tanárt, majd tanfelügyelőt a húszas . évek elején sze-
mélyesen is ismertem, hiszen valamikor szorgalmasan forgattam szerb—
magyar szótárát és a Hegyek koszorúját is olvastam. A magyar fordítás 
kétszer is megjelent, el őször 1902-ben Újvidéken, majd a húszas évek 
elején ismét, de nyilván éppen azért, mert vidéken jelent meg, nemigen 
vált ismeretessé. (Németh László, aki Szenteleky Kornél, majd Szirmai. 
Károly révén közeli kapcsolatban állt a Kalangyával és a vajdásági magyar 
irodalommal, egy helyen azt írja róla, hogy valamikor, amikor ő  gyermek, 
Đisalović  pedig kezdő  nagybányai tanár volt, a 'térdén ringatta.) A fordí-
tásról már pakkor megírtam, hogy — hibáján kívül — nem azt a t ősgyöke-
res magyar nyelvet használta, amelyet az eredeti magyar szöveg fordítás-
ban megkövetelt volna; ennek egyik oka nyilván szerb anyanyelve volt, 
a másik pedig az, hogy a század végén az iskolában tanult városi magyar 
középosztály nyelve az újjászülető  magyar irodalomban a. fordítás idején 
már elavult; még nem zajlott - le Ady Endre újjátisztító nagy nyelvi és stí-
lusforradalma. Nem Đisalović  hibája tehát, hogy művéből aa népi nyelv 
őseredetisége és ereje hiányzik; mindazonáltal el kell ismerni, hogy a 
vállalkozással hervadhatatlan érdemeket szerzett. De hadd idézzük az 1947-
ben megjelent magyar fordítás bevezet őjéből Bóka László szavait: 

„Mit jelenthetett volna az akkori magyar olvasónak egy ismeretlen 
délszláv költő  ismeretlen költeménye? Legfeljebb valami egzotikumot, 
különös furcsaságot, amibe belelapoz az ember nem több érdekl ődéssel, 
mint az útleírásba, amely távoli világok primitív népeir ől közöl kuriozi-
tásokat. 1902-ben Njegoš hazája távolabb volt t őlünk, mint Afrika és a 
délszláv költészet idegenebb, mint az ősi királysírok« képírásos feliratai; 
Magyarország akkor Ausztria kényen tartott rabszolgája volt, és mint a 
szolgák általában, nagyúri álmokat álmodott. Európát álmodtunk és ma-
gyar birodalmat: hűvös közönnyel vagy vállveregető  kedélyes jóindulat-
tal néztünk ;a Balkán felé. Njegoš hőskölteménye éppoly 'kevéssé érdekel-
te a magyar közvéleményt, mint a maga sorsának valósága, éppúgy nem 
vettünk róla tudomást, mint a kivándorló hajók magyar parasztjairól, a 
terjedő  tüdővészről, a gyermek-munkásokról, s mindarról, ami elnyomott 
régi dicsőségünk emlegetésének sarkantyúpengésébe disszonanciát kevert 
volna." 

Már 1947-ben, tehát a Hegyek koszorúja fordításakor felvillant ben-
nem a gondolat, hogy a Hegyek koszorúja mellett — idők múltával — 
Njegoš másik nagy főművét, a Luča mikrokozma (A mikrokozmosz fénye) 
című  bölcseleti poémáját is magyarra kellene fordítani, nemcsak azért, 
ment ennek a műnek megjelenése két évvel megel őzi a Hegyek koszorúját 
(Belgrád, 1845), hanem azért is, mert alapgondolatában sokkal '.közelebb 
áll Madách Az ember tragédiája című  drámai művéhez, mint a Hegyek ko-
szorúja. Míg ebben a népi szabadságeszme, a zsarnokság alóli felszabadu-
lás a központi gondolat, addig A mikrokozmosz fényében a nemzetek fö-
lötti Ember legmélyebb problémája tárulkozik elénk, küls őleg vallásos 
mezben ugyan, de lényegében az ember általános tragédiájának, a tragé-
dia okainak fejtegetésében, a Jó és Rossz örök küzdelmében. Ez a m ű  abba 
a költői hegyvonulatba tartozik, amelyet Dante indított el az isteni • szín-
játékkal; később Milton Az elveszett paradicsom c. művével, Klopstock 
Messiásával, s jórészt Goethe Faustjával folytatódott, s ért el a magyar 
irodalomban Madách Az ember tragédiája című  nagy színpadi művéig. 

Ez a mű  jó másfél évtizeddel később keletkezett, mint A mikrokoz-
mosz fénye és sok tekintetben rokon vele, s noha szerb nyelvén három 
fordítása is van (legértékesebb a ma is eleven er ővel ható Svetislav Stefa-
nović-fordítás), horvátul pedig egy, mégis a viszonzással, a • Lu ča fordítá-
sával még mindig tartozunk. Pedig — habár Njegošnak ezt a m űvét is, 
tárgyánál fogva „vallásosnak" tekintik — szellemében, szinte azt mondhat-
nám, még a mai értelemben is „természettudományos", „anyagelv ű", hi-
szen az Isten fogalmát egészen másként értelmezi, mint a szellemében ve-
le azonos művek. Mert igaz, hogy  ez a mű  vallásos keretek között játszó- 
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dik le, de ez az akkori pravoszláv egyháztól sok tekintetben független és 
önálló püspökfejedelem nem csupán abban a •törekvésben tért el az akkori 
görögkeleti egyháztól, hogy művét már a nép nyelvén igyekezett megírni 
(Vuk Stefan Karadži ćtyal, a múlt század szerb nyelvújítójával nem csupán 
barátságban volt, hanem a maradi egyház felfogásával szemben folytatott 
harcában is melléje állt), hanem abban is, hogy Istenr ől és a Föld és az 
ember keletkezéséről az addigi egyházi felfogás kereteit annyira kiszélesí-
tette, hogy más korban és más helyzetben eretneknek tekintették volna. 
Az Isten nála nem a jogarára támaszkodó egyeduralkodó, hanem gondol-
kodó, aki elsősorban mint költő  alkotta meg a világot, s mélységesen szá-
nakozik a Sátánhoz pártolt emberen, akit nem az Édenb ől kerget ki, ha-
nem a Földre száműz, hogy ott jóvátehesse tévedését és új jöv őt nyisson 
neki. Ádám ebben a műben preegzisztenciális életet él, s ebben az el őző  
életében pártol a Sátánhoz, aki irigységből és rosszindulatból akarja ma-
gánék megszerezni az egyeduralmat a saját világában. Njegoš istene nem 
a korlátlan uralkodó, hanem •a Sátánnal szemben így beszél a maga 
rendjérő l: 

„A világrend a természet rendje 
meghagyásom az élet törvénye. 
És ha ezt minden világ megszegné, 
rájuk csapnék iszonyú haraggal, 
azután a sötétség öléből 
más világot teremtenék újra 
és bocsátnám új pályára körben." 

Vagy másutt, amikor a Sátán ellen vele együtt tartó két hadvezéré-
hez szól, a világot teremtő  költő  önmagát is a természet törvényének ren-
deli alá: 

„Fényes hadak két jó hadvezére, 
én — szólt az Úr — magam által voltam, 
maga által nem 'lehet már semmi, 
mert az nem a természet törvénye, 
mely személyem bélyegét hordozza. 
Minden mindig id őben haladjon, 

örökléttel, amit megeskettem, 
egy pillanat néki évmilliók. 
Lépéseire. isteni lépések, 
de én térnek nevezhetem őket ..." 

Más helyeken a nagy hódítók, hadvezérek és zsarnokok ellen kel ki, 
akik hadjárataikkal temérdek szenvedést zúdítanak az emberiségre, s bár 
neveiket fordítva írja, ' de megemlíti őket, Nagy Sándortól kezdve egészen 
Napóleonig. S már a poéma vége felé, amikor a mai olvasó ezekhez a 
sorokhoz ér: 

„ ... Ó, hogy megtelt ez a föld idétlen 
bálványoknak minden ko res f a j ával, 
ó, hogy a nagy Mindenható arcát 
a butaság hányszor meggyalázta. 
Örvendez a sötétség királya 
látván, hogy az eget csúfság éri, 
és az ember minden aljasságot 
oltár előtt tömjénez, magasztal, 
látva azt, hogy esztelen vaksága 
kígyót, férget tekint istenének!" 

-- lehetetlen, hogy aki átélte az ígéretes huszadik század meggyalázását 
s láthatta, hogy az esztelen tömeg hogyan istenít olyan tébolyultakat, 
mint Hitler és társai, hogyan tömjénezi őket, s hogyan hamisítja meg az 
olyan legszentebb eszméket is, mint a szocializmus vagy kommunizmus, 
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— ne gondoljon a montenegrói költő  igazságára. A Crna Gora-i püspökfeje-
delem maga is szembenézett azokkal a nehézségekkel és kísértésekkel, me-
lyekkel egy államalkotó férfiúnak szembe kell néznie, s őt tudjuk, nem 
egyszer vétkezett is a „ čojstvo és junaštvo", tehát az emberség és vitézség 
elve ellen, de a benne él ő  költő  még önmaga felett is ítéletet tud mon-
dani, akárcsak a műben szereplő  isten, akiről azt mondja, hogy az isten 
sem lehet önmagáért, mert ,jaz nem a természet törvénye". 

A mikrokozmosz fénye tehát nem a szó szokványos értelmében vett 
vallásos költemény, hanem olyan 'költői alkotás, amely lényegében szinte 
természettudományos alapon harcol az emberi etika gy őzelméért, s har-
col egyben legfőbb közös ellenségcink, az ostobaság ellen. A költ ő  nem 
mennyországot, hetedik paradicsomot ígér a Földre került embernek, ha-
nem szenvedésekkel és gyötrelmekkel teli életet s az eszme gy őzelmét, 
„amely felöltözött az ember testébe, az igazság fegyverét felölti, s villá-
mával, művelődéssel eltiporja a rossz zsarnokságot!" 

De nemcsak ezért a mondanivalóért érdemli meg ez a m ű , hogy a 
magyar olvasóközönség is megismerje, hanem többek között azért. is, mert 
Njegoš a mű  prológusában egykori tanítómesterének, Sima Milutinovi ć  
Sarajlijának, a múlt század nagy peregrinus szerb költ őjének ajánlja 
művét. Ez a szarajevói származású szerb vándorkölt ő  többek között arról 
is nevezetes, hogy a múlt század harmincas éveiben Budán is élt, az ottani 
szerb ifjúság koszorúzta költ ővé, s itt is nősült meg, itt vette el feleségül 
„Punktátolkát", aki később Szerbia első  női ügyvédje volt, s ha hozzátesz-
szük, hogy ez a budai koszorúzás indította el írói pályáján Jakov Ignjato-
vićot, a szentendrei származású szerb írót (akit saját népe is félreismert, 
magyaronnak bélyegzett, s éppen ebben a században, a szocializmus kor-
szakában adott neki teljes elégtételt), akkor még inkább kiemelhetjük a 
magyar vonatkozásokat. Sima Milutinovi ć  egyébként többek között Sze-
geden is tanult és Njegoš Belgrádban 1845-ben megjelent verses m űvét - is 
ő  rendezte sajtó alá. 

A Hegyek koszorúja csaknem harminc év előtti magyar fordítását 
a budapesti Európa könyvkiadó megbízásából 1956-ban átdolgoztam, de 
az akkor sajnálatosan bejkövetkezett turbulens id ők következtében beállott 
papírhiány félretolta, majd feledésbe merítette a megbízást. Kés őbb Crna 
Gora nemzetközi kulturális kapcsolatainak intézete és az újvidéki Forum 
között megállapodás jött létre, melynek alapján 1976. december 20-án 
megjelent az azóta újból átdolgozott magyar szöveg, ezúttal az eredeti-
ekkel együtt. Azóta nagy segítséget jelent a Jugoszláviában tanuló magyar 
és a Magyarországon tanuló délszláv anyanyelv ű  diákoknak a mű  tanul-
mányozásában. 

Köszönetet mondák dr. Hadrovics Lászlónak, aki szívesen fogadta 
kérésemet, hogy a két művet egybevesse. Az igazság 'kedvéért örömmel 
állapítom meg, hogy a gondos és lelkiismeretes egybevetés folyamán nem 
csupán tudományos munkát végzett, mert -- nyilván a m ű  szépségének 
hatására — a benne szunnyadó költ őt is életre keltette és a mű  jelentékeny 
részét egyes helyeken teljesen átköltötte. Így az ellen őrző  szerkesztés mű -
vészi szempontból is teljesen sikerült. 

A budapesti Tankönyvkiadó gondozásában a közeljöv őben jelenik meg Petar Petrovi ć  Njegoš 
A mikrokozmo sz fénye című  műve. Ennek előszava a fenti írás. 
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Baranyi Markov Z1ata 



LÁBADI KÁROLY 

VÍZGYŰ RŰKET KELTÓ KAVICSOK 
GONDOLATOK BARANYI MARKOV ZLATA KERÁMIÁINAK NÉZÉSE 
KÖZBEN 

Baranyi Markov Zlata alkotói pályája elérte azokat a csúcsokat, amelyek-
re minden művész szeretne eljutni. Eközben m űvészetében nem történt 
semmi rendhagyó, csak dolgozott, nem engedett a divat csábításának, 
sem egy-egy felkapott stílusnak — megmaradt őszintének. Mert az agyag 
kezében mindig úgy formálódott, mint a gyermek ujjai közt: őszintén, 
játékosan, minden mesterkéltség nélkül. S ha valami jó megszületett, 
rácsodálkozott, örömében azonnal odaadta az embereknek, hogy meg-
ossza velük boldogságát. 

Baranyi Markov Zlata kerámiavilágának ihlet ője mindig az élet, s 
ha mégis rendhagyóságot kell keresni m űvészetében, legelőször a má-
soknál ritkán látott természetességet fontos kiemelni, és a folytonossá-
got. A töretlenség, az alkotói fantázia kiapadhatatlansága nála úgy höm-
pölyög, mint a megáradt patak. 

Munkáinak értékét a megfogalmazás pontossága és a szándék tisz-
tasága adja. Minden esetben olyan témákhoz használja fel a képlékeny 
agyagot, amelyek végletekig fokozzák az alkotó érzelmekkel gazdag ve-
retű  szándékát: az élet f őbb mozzanatait, a sorsfordulókat úgy rögzíti, 
hogy a néző  számára semmiképpen sem lehet érdektelen. 

Alapjában véve színes, érdekes elbeszél ő . Tárgyai, kerámiafigurái 
eszközök ahhoz, hogy elmondják, megidézzék alkotójuk életét, esztéti-
kai értékekké, ugyanakkor mindenki számára hozzáférhet ővé tegyék 
biográfiájának részvétet, örömet, boldogságot, bánatot, az érzelmek min-
den árnyalatát tartalmazó tanulságát. A gyermekkor csacska, „nagyfö-
lű", ártatlanul esetlen világát például lehet-e szuggesztívebben megfogal-
mazni a Gyerekek terrakotta-szoborcsoportjánál? Alakjai karnyújtásnyi-
ra állnak egymástól, árvaságuk, elesettségük mégis nyilvánvaló. Ártatlan-
magányosak, kis hercegek, akik azon t űnődnek, merre is lehet a bol-
dogság. A magány visszatérő  motívuma végigvonul az egész életművön. 
Hol békésen líraian, hol drámaian, fájdalmasan, bánatosan szólal meg. 
A természeti képek — a virágzó mez ő  emberek és madarak nélkül (Vi-
rágos mező , majolika), a kopasz, ősz végi facsoport (Madarak ősszel. 
majolika) — is a veszteségnek, a magánynak a belenyugvással — tilta-
kozással vegyülő  megnyilvánulásai. S ez a szándék napjainkhoz közeledve 
egyre célratörőbben és sarkítottabban kap helyet. A közelmúlt alkotá-
sai az öregség, az élet küzdelmeit átélt, örömeit járt alkotó munkái. A 
témák, a művek születése nem más, mint az „emberi színjáték" folyto-
nosságának, örök körforgásának megformálása kerámián, terrakottában 
vagy festett kerámián. Formák és díszítmények sok-sok változatát teszi 
alkalmassá arra, hogy megjelenítsék élettapasztalatokkal, csiszolt, vég-
legesen letisztázott művészi hitvallással átszőtt világát. 

A művész mindegyik tárgya a szintézis igényével készül: az 1969-ben 
nagy elismeréssel jutalmazott őszi napsütés szoborcsoportjának megfor-
málásakor is az a mívesség mutatkozott meg, amelyet csak hosszú és 
kitartó munkásesztendők révén lehet megszerezni. Az őszben erejét ve-
szített napfényben keresi a két öregasszony a melegséget — az emberi 
jóságot és együttérzést. A szobor a belenyugvás, a megbékélés, a magá-
ramaradottság tanulmánya. 

A Szomorúságom napjai ciklus minden darabja rokon életérzéseket 
példáz. A sorozatdarabokon kend őzetlenül hangot kap a rezignáltság, az 
ötvösök remekeihez mérhet ő  líraian és összetetten fogalmazott szomo-
rúság. A Tél, a Szomorúság, a Vihar vagy a Búcsú nemcsak címével 
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igazít el, hanem a kerámiára festett képek - Világosan előadott mondani-
valójának, teljességével is. Hiszen mindegyik kerámialapot úgy festette 
meg, :hogy egyetlen, minden felett úrrá lev ő  érzelem hordozója legyen. 
Mindig: ólyan. általánosítható, hogy alkalmas a magára maradt, társta-
lan, sokat szenvedett ember érzéseinek visszaadására. Rokon Farkas 
.Béla -magányosság-víziójával, az irracionálisan lassan őrlő  képzeletbeli 
malomköveivel. A Gyérmeksiratás, az Emlékezés, a gyermekkor ideali-
zált falóképe, az „Éden" elt űnt darabjának elődei Chagallig nyúlnak. 

-Olyanok, ,akár egy balladába zárt bús történet vagy spontánul, kántáló 
hangon feltörő  sirató. . 

A múlt, az emlékek megközelíthetetlen zártságát sikerült konkrét-
. ságba öntenie.. Az együttérzést kiváltó humánum hatol be abba, ami 
egyszer ležarúit. Az emlékezéssej. és az alkalmas eszközökkel, a kerá-
• miákkal sikerül .  úgy behatolnia a múltba, hogy onnan olyan részleteket 
tár elénk, 'arnelyek jövőnknek is szólnak: nyomot hagy rajtunk a múlt, 
de olyan gaždág a legdrágább adomány, az élet, hogy mindenki b ősé-
gesen részesülhet bel őle. Csak kitartóan akarni kell. Ha vannak is az 
'ember életében fájdalmas csendek, ott a m űvészet, a szemnek, a fülnek 
sžóló , -amely megvéd bennünket a végleges elnémulástól. 

' Baranyi Markov • Zlata munkáit figyelve azt érezzük, hogy a leg-
igazibb érzelmek Sugároznak bel őlük. Igazak, mint a kertjében hempergő  
kövekre vésett 'bölcsességek. Olyanok, amelyeket nem kell takárgatni, 
minit a legdrágább fémek, értékesek. Mert emberiek. Kapcsok lehetnek, 

. melyek rokon sorsokat, embereket köthetnek össze. -  A mindennapok ál-
lóvizében vízgyűrűket keltő  kavicsok. . 

PAP JÓZSEF 

. ÉLMÉNYHÁTTÉR 
ZLATA ASSZONY KÉSZÜLŐ  KÖNYVÉRŐL 

Zlata most megint ír. Vagy írni készül. Ahogyan beszél, maga az önfe-
ledt elragadtatás! Majd hézagok, kétségek ékel ődnek beszédébe. Puha-
tolja, méricsgéli, milyen hatást vált ki bennünk az a néhány apróléko-
san előadott begaszentgyörgyi részlet, amely az ő  lényét most teljesen 
lefoglalja. Így adja elő  elgondolásait, látomásait is, miel őtt szoborrá for-
málná. Megesik, persze, hogy nem jut tovább a szóbeli közlésnél. A mi-
nap egy nagy borítékot nyomott a kezembe, és ravaszkásan mosolygott 
közben. „Olvasd el, kérlek, és mondd meg őszintén, hogy tetszik-e. Ha 
kivetnivalót találnál benne, csak húzd ki nyugodtan" — mondja. Hang-
jából magabiztosság csendül ki. Már el őre tudom, egy betűt se tudnék 
változtatni a szövegén, mert nagyon megszenvedhette ezeket a sorokat. 
Már azzal is, hogy újból átélte tartalmukat, de még inkább azzal, hogy 
a kusza tartalmaknak összefogó formát adott. Amikor dicsérem, hogy 
milyen találóan és érzéktelesen és szobrászi arányérzékkel funkcionáltat-
ja a szavakat, nagyban ohohóz és röpdös szinte. 
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Nem először ragad tollat Zlata, és semmi oka a kishit űségre. Aki 
olvasta két kismonográfiáját, a Farkas Béla fest őművészről szólót meg 
férjének, Károlynak az életér ől és műveiről írottat, az nem vonhatja 
kétségbe íráskészségét, a képz őművészeti anyaggal való bánni tudását, 
gondolatainak és ítéleteinek súlyát és helyénvalóságát. 

Kézirata arról győz meg, hogy ezúttal nem — vagy nemcsak — a 
képzőművészet és a képz őművészek sorsáért (múltjukért, jelenükért és 
jövőjükért) való aggódás adta kezébe a tollat. Meglehet azonban, hogy 
ez csak látszat. Lehet, hogy a század eleji begaszentgyörgyi gyermekévek 
megidézése, a családi környezetrajz stb. az  alapozás szándékával készül 
művészi egyénisége és életműve megértéséhez. 

Zlata képzőművészetének valóságosan megélt alapja, élményhátte-
re van, és Zlata számára elengedhetetlenül fontos, hogy err ől tudomása 
is legyen műve befogadójának. Nyilván ebb ől ered az a kötöttsége, hogy 
egy bizonyos határnál megáll a formabontásban, noha a realisztikus 
elemek szétrobbantására kísérti a téma. Habár teljesen felszabadultan 
és egyéni felfogását érvényesítve bán a színekkel és kimeríthetetlen a 
formai leleménye (nem ismételgeti a maga felfedezte formákat sem, 
mint annyi korszerű  alkotó), aszkétikus alázattal önkontrollját állítja 
szembe az irracionális kísértésnek, habár sóvárogva felpanaszolja bará-
tainak (éppen gyermekkori élményeivel kapcsolatban), hogy Bánát Cha-
gallja lehetne, olyan mérhetetlen gazdag, színes, sötét és fájdalmas, és 
ép ésszel tán föl sem fogható világot hordoz magában. 

Izgalommal olvasom (hallani már hallottam, számos változatban) 
a begaszentgyörgyi fejezetet. Egy-egy mondatát megtoldom azokkal a 
változatokkal, amelyeket Zlata ugyancsak elmondott, de most, szobrászi 
hozzáállással, ebb ől a karcsúsított változatból „lefaragott". Én belekép-
zelem Putz doktor Bécsb ől hozott törékeny és finomkodó feleségét is, 
aki számára Bánátba jutva „megsz űnt az élet". És Jánost is, a szolgá-
jukat, akin fogott a cserbenhagyott szeret ő  átka és lerongyolódott és 
félküllős lett ... És Schratt Katalinról is elmondanám, hogy nemcsak 
primadonna volt a Burgtheaterben, de köze volt Ferenc Jóskához is.... 
szóval egy szélesen hömpölygő  társadalmi regényt indítok el képzelet-
ben a Bega-csatorna menti falucska század elejéb ől. Nem azért említem 
föl mindezeket, mintha számon akarnám kérni Zlatától. Nem. T őle azt 
várom, hogy minél előbb szabaduljon meg terhétől, ha az írás egyálta-
lán valamit is jóvátehet terhesnek sikerült életén. És folytassa a harcát 
az agyaggal, színekkel. Legyen az, aki, például, két kavics-asszonyból 
tapinthatóvá tette számomra a végtelent, aki az -öt kis árvával megal-
kotta a világ leghumánusabb terét, aki egy szerény majolikalapon hét-
nyolc akácból „erdőt" formálva Bácskáról teremtett gyönyör ű  metafo-
rát 

Abból a bizonyos élményháttérb ől lépnek elő  Zlata művei, amelyet 
most írásban is fel akar nekünk tárni, életének 75. évében, tiszta szívvel, 
odaadással, teremt ő  képzelőerővel, életigenléssel. 
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BARANYI MARKOV ZLATA 

VÉDTELENÜL 

r. 
1906. március 17-én születtem Begaszentgyörgyön. Abban az id őben te-
hát, amikor nem volt háború. A falu képe úgy él bennem, mintha az 
impresszionizmus legjobb képviselői festették volna oda a Bega-csatorna 
partjára, milliónyi vibráló napsugárral. 

Az odatelepített német lakosságnak kedvezve Kiss Antal nagybir-
tokos szabályoztatta és szépíttette a falut, majd đ  maga is Begaszent-
györgyre költözött. 1815-ben építtette a családi kúriát, egy évvel kés őbb 
pedig a szép, nagy iskolát. 

A község lakossága szerbekb ől, németekből és kevés magyarból 
állt, akik békésen éltek egymás mellett. Ki-ki végezte a dolgát, és a ma-
ga bajával törődött. 

A község lakossága társaskört, gazdakört, iparoskört, parkegyletet, 
dalárdát, szerb olvasókört, önkéntes t űzoltó-egyesületet és takarékpénz-
tárt tartott fenn. 

A század végén a Kiss család Schratt Katalinnal, Kiss Antal fele-
ségével, aki egyébként a bécsi Burgtheater primadonnája volt, elköltö-
zött Begaszentgyörgyről. A birtok földjét a falu lakossága, a gyönyör ű  
parkot a görög szobrászat remekeinek terrakottában készült másolatai-
val, a kúriával és a teniszpályával pedig a község vette meg. 

Én már a kúriában megnyitott magyar óvodába jártam, és már 
akkor négy nyelven beszéltem, amire apám nagyon büszke volt. Az 
elemi első  két osztályát anyanyelvemen, szerbül végeztem, de a harma-
dik osztályba apám már német iskolába íratott. 

A parkban ismertem meg a háborítatlan, boldog életet él ő  mada-
rak birodalmát. Csendes nyáréjszakákon a fülemülék dala hozzánk is 
elhallatszott. 

Napos házunk portája is tele volt fákkal és sok-sok mézel ő  virág-
gal, mert apám méhész is volt amellett, hogy az akkori fogalmak sze-
rint nagy hozzáértéssel vezette takaros gazdaságát. 

Szüleim szerbek voltak. Én voltam hatodik, legkisebb gyerekük, 
akit mindenki szeretett és dédelgetett. 

Apám már kicsi koromban arra tanított, hogy szeressek mindent, 
amit a nap éltet, segítsek mindennek és mindenkinek, ha  rászorul, le-
gyen az ember, állat vagy növény. T őle tanultam meg emberien vi-
szonyulni minden és mindenki iránt. Ez lett kés őbb életfilozófiám tartó-
pillére, és ez határozta meg alkotómunkámat is. 

Nagy örömömre szolgált, hogy amikor sok-sok év után, 1968-ban 
és 1969-ben Brüsszelben a Les Arts en Europ kiállításán bemutattam 
Az élet folyik tovább és az őszi napsütés című  díjazott szobraimat, a 
sajtó úgy véleményezte munkámat, hogy szobraimba mesterien vésem 
bele az örök emberit, ami tulajdonképpen maradandó a m űvészetben. 
Az egyik szobromat a Konseil Europeen d' Arts et Esthetique díjjal, a 
másikat, az Őszi napsütést pedig 1968-ban az Association Royal des Ar-
tistes Professionnels de Belgique ezüstéremmel tüntették ki. 

Szüleim emlékét nagy szeretettel és megbecsüléssel őrzöm, mert 
minden jó, amit életemben élveztem, az ő  örökségük volt anyagiakban, 
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életszemléletben, öröklött tulajdonságokban és tanításukban egyaránt. 
A tehetséget azonban nem lehet sem pénzért vásárolni, sem pedig meg-
tanulni. Ez öröklött ajándéka, veleszületett tulajdonsága az embernek. 
Ezért is hála nekik. 

Édesanyám nemcsak jó volt, hanem szép is. Szelídsége mindig fe-
hér galambra emlékeztetett, törékeny alkatát emiatt öntöttem oly gyak-
ran fehér galamb formájába. 

Gyermekkoromra emlékezve úgy tetszik, hogy varázslatosan szép 
mesében éltem. A szül ői védelem, az anyagi gondtalanság, a békeid ő  
hármonikus ritmusa széppé tette életemnek azt a szakaszát. 

Franz Markot, a német expresszionizmus fest őjét, a vörös és kék 
lovakról festett képei tették híressé. Azt írták róla, hogy állatciklusának 
társadalom elleni lázongása volt az ihlet ője, és hangoztatta is, hogy 
az állatok szebbek az embereknél. Az . állatokat valóban lehet szeretni, 
hiszen oly szépek. Az ember szeretheti őket akkor is, amikor nem él 
érzelmi meghasonlottságban és anélkül is, hogy a maguk teljességében, 
tehát árnyoldalaikról is ismerné az embereket. 

Természetes és magától értet ődő  volt, hogy édesapám mellett fi-
gyeltük a természet minden rezdülését: a légköri jelenségeket, az ál-
lat- és növényvilágot, amely kifogyhatatlan volt élményekben. Franz 
Mark is ilyen környezetben élhetett, ezért hozhatta létre állatciklusát. 
Apámnak válogatottan szép paripái voltak. Télen könny ű  szánkóba 
fogta, sétáltatta őket. Úgy repültek a szikrázó havon, mint a fecskék. 

A szülői védőszárnyak alatt gyönyörű  volt az élet, és én nagyon 
boldog voltam. 

De eljött .1914.. 	augusztus 24-e. 
Lehanyatlóban volt a nap. Az utcasarkon a dobos hosszabban és 

hangosabban dobolt, mint máskor. Gyerekek és feln őttek, férfiak és 
nők a házakból az utcára siettek. Körülállták a dobost, és némán hall-
gatták a hírt: az Osztrák—Magyar Monarchia hadat üzent Szerbiának! 

Lábuk mintha gyökeret eresztett volna: mozdulatlanul, lehajtott 
fővel álltak percekig. 

Anyámék már másnap leszedték a falakról a képeket, amelyek a 
szerbek vándorlását, törökök el őli menekülését, a kakasviadalt és Szent 
Száva égetését ábrázolták. 

Apámék hordóban búzát tároltak és elásták hátul a fészerben. A 
német szomszéd feljelentett érte bennünket. Már másnap a gyerekek 
kiálltak az utcára, csúfolkodó és fenyeget ő  dalokat énekeltek. 

Apám két emberét azonnal bevonultatták, és adnia kellett mellé-
jük négy lovat meg két szekeret is. 

Hihetetlen, hogy egyetlen dobszó mennyire megváltoztatta az éle-
tet és az emberek közötti viszonyokat. 

Apám szótlansága még nagyobb lett. 
Lovaival láthatatlan sugarakkal érintkezett. Nemcsak az élet rosz-

szabbra fordulását, hanem egyszerre négy lovának az elvesztését is nagy 
csapásnak érezte. 

A szeretet a _ legnagyobb mozgatóer ő , amely csodákat művel. Kis. 
paradicsomunk, amelyet apám szeretete ápolt és - tartott aössze, most 
pusztulni kezdett. 

November els ő  felében apám megbetegedett, eszméletlenségbe esett. 
Anyám . engem ültetett ágyához őrködni, hogy szóljak, ha magához tér. 
A negyedik nap anyám kocsit küldött a csőszteleki orvosért, mert a mi 
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orvosunknak akkor nagy bánata volt. A szerbiai fronton elesett els ő  
magyar tiszt az ő  százados fia volt. 

Alighogy megérkezett a cs őszteleki orvos, megjött a miénk is. Ko-
lerajárvány van, mondta, és a falu lakosságáért ő  felelős. 

Azonnal elkülönített bennünket a ház els ő  részébe, a betegszoba 
és a kapu elé pedig német őröket állított. Hat hétig nem hagyhattuk 
el a házat, és hozzánk sem jöhetett senki, ahogyan ez járványkor lenni 
szokott. 

Egy éjjel valami zörejre ébredtem. Láttam, hogy anyám fuldoklik 
a sírástól, de vigyáz, hogy ne ébresszen fel bennünket. Az üvegajtón 
át látta, hogy koporsót visznek a beteg szobájába. Az orvos éjfélkor 
felébresztette a nálunk dolgozó Živót, hogy zörgesse fel a koporsóst, 
és hozza el a legdrágább koporsót, mert Dušan gazda meghalt. 

1914. november 19-e volt. Az éjszaka sötétjében apám kedvenc lovai 
vitték halott gazdájukat a temet őbe. 

Anyám Živótól tudta meg, hogy apámat hálóruhában  tették a ko-
porsóba. A reggelt meg sem várva átugrotta  a kert 'kerítését, kerül ő  
úton vitte a temetőbe apám ruháját. A halottas fészerben felnyitotta. 
a koporsót, és ahogyan tudta, felöltöztette édesapámat. 

Háború volt és járvány... 
Gyermek voltam, és nagyon becsapottnak . éreztem magam. Nem 

a törvényre és a hatóságra haragudtam, hanem az Istenre, a Mindenha- 
tóra, mert megengedte, hogy apám búcsúszó nélkül hagyjon itt bennün-
ket. Milyen Isten ez, ha ennyire igazságtalan? 

A gazdaság összes gondja édesanyámra zúdult. Nem bírta sokáig. 
Alig múlt el egy esztendő, 1915 decemberében ő  is meghalt. 

Míg folytak a temetkezési el őkészületek, anyám ravatala mellé szé-
ket tettek és engem ültettek oda, hogy a, halott ne legyen egyedül a 
szobában. Sokáig néztem anyámat, és úgy t űnt, mintha kicsit mosolyog-
na. Azt hittem, csak alszik, és vártam az ébredését. Aztán felálltam a 
székre, halkan becézgetni kezdtem, kérdezgettem: „Ugye, csak alszol?" 
Igazgattam blúza csipkéjét, és nagyon óvatosan simogattam a haját. 
Aztán ültem tovább, vártam, hogy felébred. Amikor a vallási szertartás 
szerint kivitték, elbúcsúztatták a ház el őtti kiskertben, és rátették a 
koporsó fedelét, hogy leszögezzék, az els ő  kalapácsütésre elájultam. Csak 
akkor tértem magamhoz, amikor a gyásznép már visszajött a temet ő-
ből. Mesélték, hogy amikor megindultak anyámmal a temet ő  felé, mint-
ha megnyílt volna az ég, úgy zuhogott az es ő. Sokáig azt hittem, hogy 
anyám könnyei voltak, hogy siratta elválásunkat. 

Anyám elment, engem meg sodort, sodort a vihar. Melegségére 
még most is, sőt egyre jobban és gyakrabban emlékszem, és az árvák 
immár jóvátehetetlen vesztesége, bánata érz ődik szinte minden mun-
kámon. 

II. 

Nehéz írni arról az időről, mely anyánk halála után következett 
be. Az olyan korú gyermekek értelme, mint amilyenek mi voltunk, még 
nem olyan fejlett, hogy a történteket rendezni tudják magukban, viszont 
az árvassággal járó bajokat különös képességgel megérzik, ami sokkal 
nehezebb és fájóbb. 

Hárman maradtunk árvák: az alig 15 éves Darinka, a 12 éves Ra-
dovan és én, aki 9 éves voltam. 

A tényektől megkövesedve, a lakásban is télikabátba öltözve, egy-
más kezét fogtuk, fáztunk és sírtunk. A lelkünk fázott. 
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Háború volt. Mivel az épkézláb embereket behívták katonának, 
minden munkát az asszonyok ' végeztek: szántottak, vetettek, arattak, 
gyermeket és jószágot neveltek. H ősök voltak. Segítséget nem lehetett 
kapni gondozásunkra. Rokonunk sem volt, .aki szívén viselte volna a 
sorsunkat. Daróba kapaszkodtunk, mert ő  helyettesítette anyánkat. F ő-
zött ránk és — amennyire egy gyerek képes — gondoskodott rólunk. 

Ž.ivo is bevonult, így a jószág is gazdátlan maradt. Csakhamar 
gyámot kaptunk a pravoszláv esperes személyében a vagyon kezelésére. 
Ő t felmentették a katonai kötelezettség alól. 

Házunk olyan lett, mint az elátkozott puszta. Az istállók, az ólak 
és a fészerek tátongtak az ürességt ől. A rengetek jószágot valószín űleg 
éjjel hajtották el, hogy ne lássuk, kik vitték és hová vitték. 

Mintha még a fecskék is elszálltak volna t őlünk, olyan nagy lett 
a csend. 

Mi csak fáztunk és sírtunk. 
Azok, akik szüleim halála után ajtót nyitottak ránk, mintha Max 

Beckmann, Emil Nolde, George Grosz, Max Ernst képeib ől léptek volna 
elő. Ijesztő  figurák voltak. 

Ekkor kezdtem látni, mi az élet és milyen az ember. 
Gyámunk eladta tágas, napos házunkat is, és vett helyette egy 

kisebbet, nagyon nedveset a falu másik felében. Bútorainkat is széthúz-
ták és újakat hoztak helyettük, pedig a régiek sokkal értékesebbek 
voltak. 

Ezer szerencse, hogy a földet csak mi adhattuk el nagykorúságunk 
után, így bérbe adása b őségesen fedezte iskoláztatásunk költségeit. 

Dara és én ősszel a temesvári belvárosi zárdába, Rado pedig a 
nagybecskereki Engl-konviktusba került. Ennél bölcsebbet nem tehetett 
a gyámunk, mert végre normális körülmények között élhettünk. 

Nővérem egy év alatt elvégezte a polgári iskola két osztályát és 
festeni is tanult. Én negyedik elemibe jártam, és zongorázni tanultam. 
Térdre borulva könyörögtem heged űért, mert úgy éreztem, hogy a 
hangjában benne van minden, amit érzek és amit mondani akarok, s 
mert a hangja az égbe száll, ahol anyámat hittem. Sajnos az intézet-
nek csak zongoratanára volt. Daróval szótlanul alkalmazkodtunk az in-
tézeti rendhez, de amikor csak tehettük, együtt voltunk. 

A házirendhez az is hozzátartozott, hogy a lányokat kor szerint osz-
tották a szobákba. Én mint a legkisebb a kicsikkel, az els őben alud-
tam, nővérem pedig a nagyokkal, a negyedikben hált. A baj az volt, 
hogy én minden éjjel az anyámmal álmodtam. Keserves jajgatásommal 
felébresztettem mindenkit, s mezítláb, hálóingben szaladtam Daróhoz. 
és melléje bújtam. 

A tizedik nap egy ágyat tettek a betegápoló n ővér szobájába ré-
szemre, aki ezután gondoskodott rólam és segített, hogy kissé megnyu-
godjak. 

Sok mindenre megtanított, ami egy életre szólt. Mivel kertész volt, 
leckém elvégzése Után együtt kertészkedtünk. Mikor az elkészített ke-
rek, nagy ágyásba tulipánhagymákat dugdostunk, tulipán- és virágda-
lokat énekelt, én meg rémmeséket meséltem neki boszorkányokról és 
ördögről. Meséltem neki játékaimról, melyek boldoggá tettek. Szüleim 
tudták, hogy ha csendben vagyok és becéz ő  szavakat mondogatok, ak-
kor állattal játszom. Nagyon szerettem a napos folyosón sámlira ülni 
és a keblembe egy-két kiskacsát tenni, hogy a testem .melegét ől ott el-
aludjanak. Képes voltam sokáig csendben maradni, hogy fel ne ébresszem 
őket. A kis bárányt is gyengéden homlokon csókolgattam, gyönyörköd-
tem szép szemében, s az orrát óvatosan zsebkend ővel törölgettem. És 
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annyi mindent meséltem a n ővéreknek! Szép szokás volt, hogy amikor 
a tulipán teljes pompájában virágzott, vagy száz lány körülállta a virág-
ágyást és tulipán- meg virágdalokat énekelt, melyeket én már akkor 
tudtam. 

Az 1917-18. tanév végi bizonyítványomat Keller Mária Bonaven-
túra írta alá. ĆS volt az osztálytanítónő . Nagyon jól emlékszem rá, szép 
és imponáló megjelenésére. Hogy milyen volt az érzelemvilága, azt nem 
tudom, de ha azt mondta: „Markov Aranka, kelj fel!", felkeltem és sír-
tam; ha azt mondta: „Markov Aranka, ülj le!", leültem és sírtam. Pedig 
igen jó tanuló voltam. 

Még ma is azt hiszem, hogy a pedagógusok nem foglalkoznak kü-
lön az árva gyerekekkel. Sokszor az volt az érzésem, hogy némely tanár 
szemében egyenlő  vagyok a paddal, asztallal vagy székkel. Pedig egy 
simogatás vagy pár jó szó sorsdönt ő  lehet egy tanuló további fejl ődé-
sére, mint ahogy olykor nem a gyógyszer hat a betegre, hanem az or-
vos gyengédsége, vigasztalása. 

Darónál hőemelkedést állapítottak meg, ezért a budakeszi szanató-
riumba került. Újabb bánat szakadt ránk, mert a tüd őbajt akkoriban 
még nemigen tudták kezelni. fo Budakeszire utazott, én meg búcsúztam 
Temesvártól. Búcsúztam a virágápoló n ővértől, a Temes-parttól, ahol 
a teniszező  nagylányoknak szedtem a labdákat, hogy minél többet le-
gyek a levegőn. A szép cukrászdától, ahova Janka kisasszony vitt ben-
nünket a teniszezés után. A végkimerülésig tartó háború miatt az ellá-
tás a zárdában . nagyon gyenge volt, én meg az átélt eseményekt ől úgy 
festettem, mint egy gyűjtőtáborból menekült gyermek. Csontvázsovány, 
szomorú tekintet ű , űzött lelkű  kislány voltam. 

A nyarat Begaszentgyörgyön töltöttük Radóval. Kismacskákat és 
kiskutyákat kerestem magamnak, hogy legyen kikkel játszadoznom. Bá-
tyám . alig volt otthon, mert barátjaival, Jancsival és Bandival az óbe-
gán valóságos robinzonádokon ment keresztül. A jó konyhájú Kiefer 
néni kosztján éltünk. Az egész napom abból állt, hogy lestem a postát. 
Drága Daróm bizakodó levelei boldogítottak. 

ősszel én is Nagybecskerekre, a Messinger Karolin Leánynevel ő  
Intézetbe kerültem. Dr: Magyar Károly, az intézet orvosa, mikor meglá-
tott és megvizsgált, el akart tanácsolni az ottmaradástól. Amikor azon-
ban megtudta, hogy árva gyerek vagyok, beleegyezett, hogy ott marad-
jak. Hozzátette: ne tanuljak, csak játsszak, egyek és pihenjek. 

Az 1918-19. rév bővelkedett eseményekben. Először is kitűnő  tanuló 
voltam. A polgári iskola első  osztályába jártam, zongorázni és festeni 
tanultam. Nagy műveltségű  igazgatónőm festőtanfolyamokat is szerve-
zett, melyeken Gedeon mester is oktatott bennünket. Engem különösen 
tehetségesnek talált és biztatott, hogy m űvészi pályára menjek. 

Itt is egyik levéltől .a másikig éltem. Gyorsan eljött az október is, 
de nővérem nem írt. 

Egy nap Karolin néni így szólt hozzám: 
— Arankám, te szerb vagy, vedd fel a legszebb ruhádat, menj a 

város főterére és nézd az ünnepséget, a szerb hadsereg bejövetelét. 
Láttam a bevonuló katonákat, a vármegyeház erkélyér ől beszédet 

mondó férfiakat, hallottam a katonazenét, de nekem csak az járt az 
eszemben, hogy ma sem jött levél Darótól. 

Sokszor eltűnődtem azon, miért kellett valamennyiüknek meg-
halniuk, mert minden testvérem meghalt, ki szüleim halála el őtt, ki 
azután. Miért kellett támasz nélkül maradnom, sodródnom, mások tüzé-
nél melegednem? 
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Azt mondják, hogy nem alkot nagyot és igazit az, aki nem szen-
vedett. Engem a szenvedés edzett és tett olyanná, amilyen vagyok. Min-
den ecsetvonásomon és kéznyomomon ott van gyermeki tragédiám pe-
csétje. Vajon látja-e valaki, hogy munkáimon nem azért húzódnak a fi-
nom, átlátszó cirrusz felhők, hogy méltóságteljes nyugalmat árasszanak 
a képen, hanem azért, hogy kifejezzék határtalan szomorúságomat és 
a változtathatatlanba való kényszer ű  beletörödést? 

A bánáti szikes föld kenyerén n őttem fel, megtanultam, hogy a 
termésért, minden termésért keményen meg kell dolgozni. És egész 
életemre szólóan megjegyeztem azt is, hogy egyenes gerinccel kell állni 
akkor is, ha ver a jég és tép a vihar. 

Részlet a készülő  önéletrajzból. 
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Almási Gábor 



BELA DURANCI 

A NEMES ANYAGOK IRÁNTI SZERETET 
ALMÁSI GÁBOR MŰVÉSZETÉRŐL 

Amikor ez az elsősorban szabadkai szobrász elmúlt hetven évén elt űnő -
dik, bizonyára mélyen 'elgondolkozik egy évszámon: 1938. Akkor még asz-
talos volt, különös érzékkel a fa anyagának szépsége, melegsége iránt, 
amelyet az ügyes kéz könnyen tud formálni. Már évek óta mint különleges 
képességű  megmunkálót tartották számon. Tehetséges szobrász volt. 

Negyvenhárom évvel ezel őtt részt vett a Népkörben megrendezett 
tárlaton, a kivételes tehetségek szemléjén, amelyr ől Mayer Otmár, a Híd 
szerkesztője a következő t állította: „róluk még hallani fogunk!" 

A tárlatot a Híd című  folyóirat rendezte, a kiállítók és a látogatók 
olyan emberek voltak, akik bátran néztek a jöv őbe. Hittek abban, hogy 
az alkotómunka az elkerülhetetlenül bekövetkez ő  emberi felszabadultság 
csodálatos víziójának szolgálatában áll. A szabadság útját elállta a háború. 
A kiállítást mint történelmi jelentőségűt tartjuk nyilván! 

Hangya András, Ács József, Wanyek Tivadar és másók mellett, szob-
raival Almási Gábor tűnt aki. 

Vajdaságban, az érett Balázs G. Árpád és a fiatal Hangya András 
festészete által, már egy évtizede meghonosodott a szociális realizmus, a 
belgrádi Ž,ivot (Élet) vagy a zágrábi Zemlje (Földek) csoporthoz hason-
lóan. A vajdasági törekvéseket Cseh Károly örökítette meg a képz őmű-
vészeti kiállításokról írt ihletett méltatásaival. 

Almási Gábort is ez -az áramlat ragadta el; m űveiben ugyanazok a . 
motívumok honosodtak meg: munkásemberek a gesztusok plasztikus szép-
ségével és a kegyetlen mindennapok akcióival. Ugyanezzel a hitvallássál 
érte meg az ország felszabadulását, majd a figurális rajztanfolyam kisszá-
mú kezdeményezője közé került mint az alapítók egyike. A háború el őtt, 
a Népkörben megrendezett kiállításhoz hasonlóan, ez a csoport iš, Hangya 
András vezetésével, számos tehetséget nevelt, Vajdaság kés őbbi képző -
művészeti életének ismert személyiségeit. 

Érdekes, hogy ezen a tanfolyamon nem a kor divatja jutott kifeje-
zésre. Almási Gábort sem ragadta magával a szocialista realizmus, h ű  ina-
radt a szociális realizmushoz mint az olyan művész valódi kifejezésmód-
jához, akit az ország újjáépítése ihletett meg. 

A fa anyaga iránti szeretet 1946-ban, abban az alkotói révületben ju-
tott . teljes mértékben kifejezésre, amellyel egy fatörzsb ől a lenyűgöző , 
egyszerűen fejtanulmánynak nevezett alkotását készítette. Ez a 75 cm 
magas fatörzs ma is élett ől duzzad, szilárd és egyszerűségében sokértel.-
znű . Megalkotásának pillanatáról sokkal beszédesebben tanúskodik., mint 
számos korabeli patetikus, teatrális gesztussal teli szocrealista alkotás. 

Környékünk említett képzőművészeti eseményeinek (Népkör és a 
tanfolyam) örökségét hordozva magában, Almási elkötelezte magát annak 
az alkotói eszmének, amely áthatotta. Egyrészt mint realista fejl ődött, 
ihletett portrékat alkotva. Ezek között Oláh Sándor-portréja kiemelked ő  
értékű . A másik irányt a fának kedvelt anyagával való érzékeny dialógus 
jelentette. Karcsú, sodrott, függ őleges vonalú alakzatai ennek az irány-
zatnak legszebb példái. 

Almási realizmusa és a formák iránti érzéke a képz őművészet fejlő -
désének a háború utáni első, didaktikus szakaszában azt jelentette, hogy 
a szobrászatban nincs hiányosság. Kés őbb még Vajdaságban is az a véle-
mény alakult ki, hogy a szobrászat elhanyagolt m űfaj. A szobrász Almási 
jelenléte emlékeztethet bennünket egy Tito-mellszoborra, a közvetlenül 
háború utáni szobrászat jól sikerült alkotására, valamint számos mellszo-
borra, amelyek a szabadkai zeneiskola termeit díszítik. 
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A hatvanas évek elején, 1961-ben Almási megformázta a kisméret ű , 
mindössze 17 cm magas Bikát, amely tömörségének 'kifejező  erejével ha-
tott. Ez és egy tkésőbb készült, szintén terrakottája, az Ágaskodó ló, Almá-
sinak a modernebb és tartalmasabb szobrászat iránti érdekl ődéséről ta-
núskodik. 

Almási Gábor öt évtizede barátkozik az anyaggal és formával. A fél 
évszázad felöleli nemcsak az ő  munkásságát, hanem a vajdasági szobrá-
szat egy jellemző  szakaszát is. A régi önarcképtől és Makszim Gorkijtól, 
valahol 1935 tájáról, a kezdeti lépésektől, próbálkozásoktól, kísérjük fi-
gyelemmel munkásságát a mesterség tökéletességéig és mind nagyobb 
érdeklődését az emberi figurák iránt. Férfiak és n ők anunka közben a 
munkaakciók romantikus hangulatát tükrözik (Munkalendület -- a Sza-
badkai Városi Múzeum gyűjteményében), hogy kés őbb átadják helyüket a 
terrakottával és fával való kifejezésnek. Almási kísérletezett monumentális 
emlékműszobrászattal is. Tevékenységének alapvet ő  jellemvonása mégis 
a nemes anyagok iránti szeretet. Sok gipszmunkája, amely munkásságá-
nak legtermékenyebb éveiből való, bronzba való öntésre vár. Ezek a 
háború utáni ínséges úttör ő  évek, amikor a bronz fényűzésnek számított 
a műtermekben. 

Almási ebben a megerőltető, a szobrászat prózai oldalával való min-
dennapos birkózással teli időszakban elkötelezte magát a koráról, pon-
tosabban a kortársairól való tanúságtételre. Így újra visszatérünk a port-
réhoz, a vajdasági szobrászat fejlesztéséhez való hozzájárulásához, és els ő  
tanítómesteréhez, az ismert és tisztelt szabadkai fest őhöz, Oláh Sándorhoz. 

A róla készült portré, amelyet 1962-ben alkotott, négy évvel az id ős 
mester halála előtt, nézetem szerint méltó a hetvenéves Almási Gábor 
köszöntésére, aki egyike azoknak, akit ismerni kell. A m ű, amelynek hang-
súlyozott anyagisága bronzba kívánkozott volna, megőrizte a mozdulat 
frisseségét, a forma zamatát. Az öreg fest ő  nyugtalan arcán tükröződő  fény 
harmonikus egészet alkot érzékeny idegrendszerével és er őteljes Összpon-
tosításával. Olyan személyiségről tanúskodik, akit a vidékünk képz őművé-
szeti életének kiemelkedő  alakjára való emlékezés őriz meg a feledést ől. 
Almási Gábor kezeiről tanúskodik, a forma és anyag szerelmesének ujjai-
ról, aki gyengéden simogatta az agyagot, hogy tenyerének egy határozott 
mozdulatával kiemelje a koponya szilárdságát, összegyúrt agyaggolyócská-
val felidézte az arc lágy részeit, morzsákkal jelölte a vérmérséklet rán-
cait, az élet évtizedeit. Így formázta Oláh-portréját, és sok más alakot, 
alkotta és alkotja művészete meghatározóinak galériáját. 

Meggyőződésem, hogy a modelljével való alkotói dialógus azt a tartós 
felindultságot jelképezi, amely a m űvészetet jelenti. Oláh előtt és a régen 
alkotott Fatörzs előtt állva mindig újra és újra átélem az anyag meta-
morfózisának hangtalan játékát és a szókimondó, élő  formát. 

Az élő  forma megelégedéssel tölti el az alkotót. Az él ő  forma mindig 
tiszteletet ébreszt az alkotó iránt, a művészet 'kedvelője számára pedig va-
lódi művészeti élményt nyújt. 

SZEBASZTIÁN URBÁN Katalin fordítása 
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ALMÁSI GÁBOR 

MAGÁNYOSAN AZ ÚTON 

1932 tavaszán Újra Szabadkára kerültem. Egyre jobban foglalkoztattak a 
figurális - díszek. Gyűjtögettem a képes lapokat, amelyek sžobrokat közöl-
tek, s tartalmukat festőmonográfiák egészítették ki. 

Ezekben az években kevés képzőművészeti kiállítást rendeztek Sza-
badkán. A bácskai művészek 1932. októberi tárlatára,amelyet dr. Mileki ć  
védnöksége alatt szerveztek ,a  városháza előcsarnokában -- Gajdos. Tibor 
is írt róla a könyvében —, homályosan emlékszem, valószín űleg csak 
futólag láttam. Azokban az években a gazdasági élet pangásának velejáró-
ja volt a képzőművészeti élet iránti érdekl ődés hiánya. Néző  akadt volna 
egy-egy kiállításon, de vásárló aligha. A korzón a Balogh Lina boltjának 
kirakata volt az a hely, amely el őtt megálltak a művészetbarátok és néze-
gették a kiállított képeket és dísztárgyakat. Itt gyakran megcsodáltam 
Oláh Sándor virtuóz tudással megfestett csendéleteit. Festményei nyomán 
olyan nagy embernek képzeltem, hogy nem mertem elmenni hozzá m űter-
mét meglátogatni. Műteremlátogatás? ... Ilyen szokást nem is ismertem. 
Még nagyon fiatal proletár voltam, aki úri házakra csak úgy alulról néz 
fel. Nem tudtam azt, hogy a szegény öreg nagyobb gondokkal küzd, 
mint én. 

Ebben az időben került a kezembe a sokszorosított ifjúsági folyóirat, 
az Őrtűz, Anna néni hozta, akit ől a német nyelvleckéket vettem. A lap 
felkeltette az érdekl ődésemet, s felkerestem a szerkeszt őt, Kis Józsefet: 
Két, szerény berendezés ű  helyiség volt itt minden: a szerkeszt őség és a 
nyomdának alig nevezhet ő  nyomda. Minden egyben volt itt, egy ágy is. 
Kis József itt lakott. Itt -ismertem meg Kovács Sztrikó Zoltánt, Tóth Bagi 
Istvánt, s ebben a házban lakott Lukács Gyula is. Ajánlkoztam Kis József-
nek, hogy bekapcsolódok a munkába, akár rajzolással, akár a nyomásnál 
segíteni. Igy gyakori látogató voltam itt, s ez volt az els ő  kapcsolatom az 
irodalom fiataljaival. 

A művészet egyre többet foglalkoztatta a fantáziámat. Kohajdához 
bejártam régi könyveket vásárolni. Üzlete fehér falára az ő  sziluettképe 
volt kifestve. Mindenféle régiségeket árult. Itt vettem a Leonardo da Vin-
ciről szóló kétkötetes művet. Ezekben számomra sók érdekes fejezetet 
olvastam a festészetről. Majd a barbizoni festőkről akadtam egy. könyvre. 
Ezt ma is őrzöm gyűjteményemben. 

Amennyire időm megengedte, a festészetet .egyel őre könyvekből tanul-
mányoztam. Elméleti tudásom ezekb ől egészítettem ki. Ebben az id őben 
ismerkedtem meg faszobrász kollégámmal, Horváth Jánossal, aki elmond-
ta, hogy ő  festeget is. Megnéztem a munkáit, s én is nekibuzdultam. Ám 
előbb - sok mindent 'szerettem volna megtudni, de nem amat őr alapon. 
Festettem először egy tájképet kék tónusban, majd összeszedtem rajzai-
mat, vázlataimat és elhatároztam, hogy látogatást teszek Oláh Sándornál. 

A városi bérpalotában lakott, a negyedik emeleti m űtermes lakásban. 
Felmentem a sok lépcsőn („ ... de magasan lakik, aki az Olümposzon van" 
-- gondoltam magamban), s végül egy ajtó elé jutottam: a kis réztáblán 
ez állt: OLÁH. Nagy izgalomban voltam, részben a sok lépcs őtől, meg 
attól: ki is fog ajtót nyitni; talán Hera asszony egy kés ői utóda, s mindjárt 
ki is dobnak. Gárdonyi jutott eszembe, aki azt írta: fest őművészt ne láto-
gass nappal, újságírót este, papot szombaton. El őször 'kifújtam magam, 
azután becsengettem. Egy szakállas öreg úr jött ki, ilyennek is képzeltem, 
de nem volt még 50 éves sem. Kissé mogorvának néztem; beengedett. 

-- Majd a feleségemnek mondja meg, hogy mit akar, mert én sü-
ket vagyok. 
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Előrement, én utánra. Először voltam műteremben, így nem tűnt fel, 
hogy itt nagy rend van. Sok megragadó kép volt a falakon: mind az ő  
festményei. Egy biedermeier fotelben ült a felesége, barátságosan fogadott. 
Kedves, vidám kedélyű, termetes asszony volt: férje szikárságának épp 
az ellentéte. Elmondtam jövetelem célját. 

= Rajzaimat szeretném megmutatni, a Mester véleményét kikérni, 
és 'további munkámhoz tanácsokat kapni. 

Ő  tolmácsolt. A levegőbe írta a betűket. AZ öreg úr megnézte rajzai-
mat, tehetséges munkának minősítette, á tanácsa az volt, hogy először 
rajzolni kell tanulni, csak azután lehet festeni. Megegyeztünk: én vakke-
reteket csinálok neki, ő  meg rajzórákat ad nekem. Meg akarta magya-
rázni, hogyan kell a keretnek szabályszer űnek lennie, mert eddig neki 
mindenki csak fusermunkát hozott. Megemlítettem, hogy nem szükséges 
a pontos magyarázat, mert tudom, Pállya Celesztint ől megtanultam, ezen 
elcsodálkozott. Amikor meghoztam a rámát, elégedett volt annak szaksze-
rűségével. 

Eljárogattam rajzolni, de a festészet titkai nem hagytak nyugton. 
Elmentem hát egyszer Čović  Jelenához. Igen kedvesen fogadott, és szíve-
sen útba igazított, hogy milyen festéket vegyek, hogyan kell vásznat ala-
pozni stb. Adott még két Rembradt-reprodukciót is, hogy azokat másol-
jam. A másolás jól ment, s én nekibátorodtam, hogy tükörb ől lefestem 
magam. A színekkel nehezen boldogultam, de a hasonlattal nem volt 
semmi nehézségem, és 1933 nyarán megszületett •az önarcképem. Ekkor 
ismerkedtem meg Hangya Bandival is, akivel Tóth Margit hozott össze. 
Később elhozta Jóska öccsét is, aki szerette volna látni Oláh m űtermét. 
Jóskát mindjárt ott fogtuk; modellt ült, majd ő  is beállt rajzolni tanulni. 

Közben vasárnaponként festegettem, és jelentkeztem az újvidéki 
amatőrkiállításra két képpel. Erről a kiállításról a Napló június' 19-i száma 
írt. Név szerint felsorolta atársadalmi és közéleti kiválóságokat, a báni 
előkelőségeket. Ma a legnagyobb nevű  művészek is megirigyelhetnék. Ez 
volt az első  tárlat, amelyen részt vettem. 

Végül is nekibátorodtam, hogy Oláh Sándornak megmutatom az ön-
araképemet. Megnézte, s elismerése jeléül keményen lekezelt velem. A 
színekkel továbbra is probléma volt, nem ment, hogy ösztönösen rátalál-
jak a helyes útra. Oláh a szobrászkodásra biztatott. Megadta az utasítást 
az anyag modellálására.. Egy fazekastól szereztem agyagot, és elkezdtem a 
Leonardo által „piszkosnak" nevezett mesterséget. El őször egy nevető  ön-
arcmással próbálkoztam, maszkszer ű  megoldásban. Tükörből dolgoztam, 
egy üveglapot vettem elő , s erre mintáztam képmásomat. Könnyen ment, 
mert a formakezelés és a másolni tudás már a véremben volt, hiszen a 
formák másolása a bútorfaragásoknál mindennapos gyakorlat; nagy plasz-
tikai tapasztalatot jelentett számomra. A következ ő  már egy teljes kör-
plasitikájú portré volt, ugyancsak magamról. A. gipszbe öntés gondjaival 
küszködve ez is sikerült. 

1934 végén meghívtam Tóth Jóskát Zentáról: jöjjön Szabadkára dol-
gozni. Nagyon érdeklődött a szobrászat iránt. Autóportrém öntésénél is 
asszisztált, közben feljártunk Oláh Sándorhoz rajzolni. Munkaid ő  után 
mindig fogott valami , figurának való fát és buzgó sietséggel faragta. Ami-
kor észrevette, hogy elfaragta, kilépett. vele a" in űhelyajtán, és feldobta a 
háztetőre. Neheien lehetett rászoktatni, hogy többet kell nézni, mint fa-
ragni. Michelangelo is így faragott. 

Alacsony termetű, szeretetre méltó kis legényke volt -  Tóth Jóska. 
Igyelkeztünk neki jobban fizetett munkát adni, hogy keressen is; így hús-
vétra tudott magának venni egy új öltönyt, és nagyon boldogan ment haza 
Zentára. Azon a nyáron Zentán egy sikeres kiállítása volt: mindén mun-
káját eladta, és eljutott Zágrábba. 

Tóth József esetéből. láttam, hogy. az  én portréra beállított tevékeny-
ségem nem hozhat jelent ős' eredményeket, ha még olyan jók is a m űvek, 

421 



de kitartottam mellette. Ma, ahogy ezt felmérem, elvétés volt, de engem 
a határtalan lelkesedés az emberiség nagyjai iránt erre az útra vitt. 

A festészettel még egy ideig foglalkoztam. Ebben az id őben ismertem 
meg Kis Vilmos gyógyszerészt, aki Magiszter néven írt, felesége portréját 
festtette meg velem. Ugyancsak Vilmos szerezte nekem az els ő  szobor-
portré-rendelést. Zágrábban élt egy barátja, aki elhunyt fivére portréját 
készíttette el velem. Az Alföld ennek a portrénak a fotóját az 1936. Péter-Pál-
napi kiállítás című  cikk keretében közölte. 1934 decemberében Zágrábba 
utaztam, és a portrét ott mintáztam Dezs ő  öcsém lakásán, aki akkor Zág-
rábban élt.. 

Válságos idők voltak ezek az évek. Mindenki panaszkodott: munka 
sehol. Mégis elhatároztam, hogy Zágrábban maradok, majd megélek a jég 
hátán is. De levél jött Szabadkáról; egy gazdag barokk ebédl ő  tervét kér-
ték árajánlattal, s ezzel hívtak haza: „Ezt csak maga tudja megfaragni" — 
írta Sípos Lajos. 

Engem vonzott a nagy feladat, és hazajöttem. Ez volt a Tanurdži ć-
ebédlő. Új vidékre készült, hárman faragtuk egy esztendeig. 

1935 őszén megnősültem. Feleségemről, Kenyeres Etelkáról két port-
rét is készítettem; az egyik egy nevető  arc volt. Mindkettő  a háború alatti 
bombázások idején sok más szoborral együtt megsemmisült. 

Ezekben a hónapokban gyakran bejártam a szakszervezetbe, s egy 
felolvasás hatása alatt elhatároztam, hogy egy Makszim Gorkij-szobrot ké-
szítek. 1936 tavaszára készült el, s a szobrot a munkásotthonnak ajándé-
koztam. Örömmel vették át és ünnepélyesen leleplezték. Ez volt az els ő  
szobor, amelyet nyilvánosan avattak. Még a rendőrök is jelen voltak az 
ünnepségen, de nem csináltak rendzavarást, csupán az udvar felöli nyitott 
ablakon át figyelték az eseményt. 

Ezen a tavaszon két szoborral jelentkeztem Újvidéken a Református 
Olvasókörben megtartott Magyar őstehetségek kiállításán: az egyik egy 
gyermekportré, a másik A részeges című  agyagszobor volt. Nem sokkal 
később Péter-Pál-napi kiállítás következett Szabadkán Csapó László, Szi-
lágyi. László és Bednyagin társaságában. A kiállítást az Alföld méltatta: 
Ezen a tárlaton hét munkával vettem részt, köztük volt egy merész plasz-
tikájú Mefiszt&tanulmányfej is. 

A felemelkedés éveinek kellett volna elkövetkezni, de a szakmában 
mindig tele voltam munkával. Nappal faragtam, éjjel rajzoltam. Alig ju-
tott idő  évenként egy-két szoborra. Mindent a nyakamba szedtem. Foto, 
strand-KIE. A KIE-be szerettem bejárni. A haladó fiatal értelmiség talál-
kozóhelye volt, színvonalas felolvasásokkal, és ez engem nagyon érdekelt. 
Itt ismerkedtem meg azokkal, akiknek írásaira már felfigyeltünk: Mayer 
Otmár, Lévay Endre stb. A szobrászkodásra maradt kevés időmből mégis-
csak született néhány szobor. 

Körülbelül ez idő  tájt faragtam két vadászreliefet. A Szegény asszony 
a gyerekkel első  figurám volt, és ugyanakkor egy nagy Mefisztó-fej is ké-
szült. 1937-ben egy természetes nagyságot meghaladó Liszt Ferenc-mellszo-
bor készítését vállaltam; a megrendel ő  Krombholz Károly zeneszerző  volt. 
Ez a munkám is a bombázás áldozata lett. 1937-38-ban készült Sípos La-
jos mellszobra Dezső  öcsém és Thurzóné portréja, majd Magda lányom 
Gyermekfej néven szereplő  portréja egyéves koráról. 

Műtermemben megszületett az els ő  Beethoven-szobor, amelynek rep-
rodukcióját az Alföld is közölte, a Makszim Gorkij-portré már megvolt, .a 
Zsákolók, azután a Plaga-pusztán készült rajzokkal együtt összeállt az 
anyagom az 1938. évi népköri kiállításra. A vajdasági képzőművészet ko-
moly ígéreteinek volt ez a tárlata, a Híd akcióinak talán egyik leglátványo-
sabb eseménye, amely tartalmában is, esztétikai szemléletével is eltért a 
megszokott polgári ízléstől. A romantikus életérzést, a der űs életöröm-áb-
rázolást, mintha a társadalomban minden a rendjén lenne, ez a nemzedék 
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nem vállalta. Így, visszatekintve látjuk, hogy a Híd-kiállítás anyaga olyan 
szemléletről tanúskodott, amely az akkor fennálló társadalmi feszültségek . 

tükörképe volt. Ezt hangsúlyozta Ács Józsefnek a kiállítás alkalmával el-
hangzott előadása is. 

A Népkörben megrendezett kiállítás a fiatal nemzedék merész meg-
nyilatkozása — sokkal nagyobb visszhangot keltett, mint amilyenre maguk 
a rendezők és a kiállítók számítottak. Az ünnepélyes megnyitó után a saj-
tóvisszhang a Naplóban, a Hídban Szegedi Emil, Mayer Otmár, Csapó Sán-
dor tollából nem csupán komoly értékelést adott err ől a merész vállalko-
zásról, hanem ígéretes jövőt tárt fel a fiatal művészek előtt, és Csapó 
Sándor még azt is megjósolta, hogy „elkövetkezik az az id ő , amikor ezek a 
termékeny alkotók művésztelepeken folytatják munkájukat". 

Ezek a háború előtti forró évek nem voltak képz őművészeti alkotá-
sokban, rendezvényekben eseménytelenek. Két jelenségre emlékszem eb-
ből az időből. Az egyik Balázs G. Árpádnak a Népkörben látott nagyobb 
méretű , modernül megoldott kompozíciója, amelyet egyesek eximpresszio-
nizmusnak, mások futurizmusnak tartottak. Én azt láttam, hogy körünk-
ben Balázs az, aki modern formanyelven is dolgozik. A másik, ami nagy 
hatással volt rám, Miloš Babié kubista-konstruktivista formanyelv ű  ké-
peinek kiállítása 1937-ben a városháza el őcsarnokában. Itt volt egy nagy-
méretű  festménye, egy óriás halálfejjel a kompozíció mélyén, melynek tor-
kában heves csata zajlik. Az ember tragédiájával rokon szellemű  alkotás-
nak éreztem. Annyira hatott rám, hogy naponta megnéztem ... Lehet, 
hogy ebből a tömeghalál vészes közeledtét éreztem. 

A népköri Híd-kiállítás visszhangja nem múlt el nyomtalanul. A ma-
gam részéről azt éreztem, amit például egy fiatal író érezhet, amikor írá-
sa megjelenik egy 'antológiában. Egy olyan útra léptem, ahol számon 
tartanak, és ez ambícióra kötelez. Az akadémiára jutásban nem remény-
kedtem, ennek sok akadályát láttam. De hittem ,azt, hogy autodidaktaként 
mind az iparművészetben, mind •a szobrászatban el őbbre jutok. 

Hozzáfogtam egy sokalakos kompozícióhoz. Az Ecce homo címet adtam 
neki, de.nem volt vallásos téma; a figurák emberi gyarlóságokat, tragikus 
sorsokat szimbolizáltak. Ezt a művemet a háború alatt valakinek odaaján-
dékoztam, azután nyoma veszett. 

Majd a sokat publikált Tanulólány következett. 1940. Erre az időre 
esik az első  Ady-tanulmány; ennek a képét a Vojvodinai Szemle 1941. feb-
ruári száma közli a címlap bels ő  oldalán. A Beethoven után ez az Ady-fej 
is kifejezetten elárulja azt a törekvést, amelyet én a mai napig is vallok. 
Mindkét mű  Lévay Endre tulajdonában van. 

A következő  évek a háború legdühöngőbb évei voltak. A borzalmak, 
az embertelenségek szinte bénává, szárnyszegetté tették az alkotói kedvet. 
A három év alatt csak néhány m a: A nyomorgó család, egy autoportré 
és egy-két agyagvázlat jelzi, hogy az alkotói tevékenység alig több a passzi-
vitásnál. Gyötrődve a művészi álmok és az élet realitása között, úgy lát-
tam, hogy a jövőmet az utóbbira építhetem: ez id ő  szerint ez látszott a jó-
zanabb megoldásnak. Az iparművészet ekkor még realitás volt, amely t űr-
hető  anyagi körülményeket nyújtott. Elhatároztam, hogy iparengedélyt 
váltok ki, és stílbútor készítésével foglalkozom. A Sípos-cégb ől kiváltam, 
de a barátság megmaradt. Kezdtem a magam külön életét rendezgetni. 
Szabadka bombázása egyre gyakoribb lett. A családomat kivittem a mar-
tonosi tanyákra, apósom birtokára. Én többnyire a városban .tartózkod-
tam. 1944. szeptember 18-án a Zentai utat ért sz őnyegbombázásban Sípo-
sak üzeme megsemmisült. A mi lakásunk is rommá lett, s a műhely is 
súlyosan megrongálódott. 

Három hét múlva megértük a felszabadulást. 
A háborúnak nem volt még vége. Az Agitpropnál szolgálatra. jelent-

keztem. Plakátok rajzolása, 'kiállítások rendezése volt a dolgom. Nemsoká-
ra Hangya Bandi is hazaérkezett. Petrik Pállal hárman tevékenykedtünk. 
Különösen Hangya volt elemében: 

423 



A városháza melletti parkban álló közleménytáblán az Agitprop hí-
rei mellé szinte naponta kerültek fel á szellemesebbnél szellemesebb Han-
gya-karikatúrák. Ez tartott a háború végéig. Nagy kár, hogy a sok rajz 
•végül is leszaggatva eldobálódott; közülük egy példányt ma is őrzök. Ja-
nuárban antifasiszta kiállítást rendeztünk az els ő  szabad május elsejének 
megünneplésére. Ehhez nagy el őkészületek folytak, és ebből a munkából 
mi is derekasan kivettük részünket. Három diadalkaput építettünk a kor-
zó közepén és végén. E munka irányítása nekem jutott. Tevékenységemnek 
ezt a korszakát még egy nagyszabású munka zárja le. Közelgett a felszaba-
dulás első  évfordulója. Az ünnepségre egy tizenegy méter magas szobrot 
terveztünk. Az első  vázlatot Hangya vetette papírra. Én faanyag építmény-
nek gondoltam el, deszkákból, gerendákból, kubisztikus formákkal. Kidol-
goztam az egész építmény .szerkezeti rajzát. Komplikált munka volt, és 
nagy feladat. Az ábra háromalakos kompozíció:. munkást, parasztot és 
entellektüelt szimbolizáló figurák, felfelé lendült karokkal, a fejük felett 
két méter átmérőjű  ötágú csillagot tartva. A csillag alakú keretben vörös 
üveglapok voltak, mögöttük villanyég őkkel. A tervet elfogadták, megkap-
tam a szükséges faanyagot és két ügyes szakembert. A kompozíciót há-
rom hét alatt - helyére tettük a városháza és a színház közötti téren. A nagy-
méretű  alkotmányt fehérre festették, és este reflektorfényben a világító 
vörös csillaggal pompás látványt nyújtott. Az ünnepség után lebontották; 
,kár, hogy sem rajz, sem fénykép nem maradt róla. 

- A háború befejeztével — az események alakulása folytán — áz 
Agitpropban szűnőben volt 'a munka, így a műhelyre több gondot fordít-
hattam. Anyagilag rendbe kellett szednem magamat. 

Hangyával és Petrikkel továbbra is megmaradt a kapcsolat, a barát-
ság, és egy új célkitűzés összetartott bennünket. Hangya Bandi ajánlotta, 
hogy létesítsünk egy figurális rajztanfolyamot, melyet bárki látogathatna, 
aki a művészettel komolyan foglalkozik. A városi néphatóság művelődési 
szervei megígérték a támogatást, és hamarosan jöttek a jelentkez ők: Vink-
ler Imre és Sáfrány Imre a diákság köréb ől, voltak munkások, hivatal-
nákok is. Résztvevőkben és lelkesedésben nem volt hiány. Nemsokára a 
Jadran mozi felett 'kaptunk egy tágas, világos helyiséget. Én vállaltam, hogy 
elkészítem a rajzpadokat ss ami még szükséges volt. A tél beálltával egy 
kis tűzrevalót is kaptunk, de a modell-pénzt és az apró kiadásra szük- . 
céges anyagiakat maga a társaság adta össze. Hangya csaknem egy évig 
oktatta a lelkes társaságot. Nemcsak tanított, hanem nagy hévvel 'lendü- 
letet adott a munkához. Sokat mesélt a m űvészetről: Rembrandtról, Go-
yáról, Dobrovićrál, általában a képzőművészet nagyjairól .és az irányza-
tokról is. Élvezet volt hallgatni el őadásait. Nagyon sajnáltuk, amikor el-
ment. Jó munkát végzett: kitűnő  alapra helyezte indulásunkat. Mondhat-
juk, hogy akkor Szabadka művészeti életének is egy új korszaka kez-
dődött. 

1946 őszén Hangya Bandi Zágrábba költözött. A rajztanfolyam veze-
tését én vettem át, mivel az anyagi és szervezési ügyeket — Vass Kálmán 
közreműködésével — eddig is én intéztem. Rám hárult az a felel ősségteljes 
feladat, hogy továbbra is együtt tartsam a társaságot, s a megkezdett úton 
tovább haladva folytassuk a munkát. A :kezd ő  rajzolóknak ezután én 
korrigáltam a munkáit. 

Oláh Sándorral jó kapcsolataim voltak. Megbeszéltem vele, hogy 
időnként felmegyünk hozzá látogatóba, -hogy munkáinkra véleményét; hoz-
zászólását kérjük. A Mester készséggel, díjtalanul vállalta ezt a segítséget. 
Műtermünkbe nem járhatott el, mert mozgásképtelen volt, lépcs őjárásra 
teljesen alkalmatlan. Ellenben néhány esetben meghívására az ő  műtermé-
ben is rajzoltunk. Nem sokszor vettük igénybe, mert illett volna honorál-
ni. Nyugdíja akkor még nem volt, s mi is valamennyien pénztelenek 
voltunk. 

1947-ben a megváltozott körülményekb ől, már láttam, hogy a .stílbú-
torkészítésnek belátható időn belül semmi jövője nincs. ,Életem további 
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alakulását másként kellett • terveznem. Hangya Bandi biztatását, hogy men-
jünk akadémiára, komolyan vettük, tudtuk, hogy a felvételi vizsga el őtt 
hosszabb ideig keményen kell dolgozni, sokat rajzolni, mert csak az alapos 
felkészülés hozza meg a sikert: 

Kezdtem hinni abban, hogy a szobrászkodás lesz az én utam és jö-
vőm. Hitemben megerősített az is, hogy ebben az időben szervezték újjá 
a szabadkai zeneiskolát, és a hangversenyterrriet szobrokkal kívánták dí-
szíteni. Ezt :a feladatot örömmel vállaltam. Jóllehet az anyagi lehet őségek 
ehhez - nagyon minimálisak voltak, mégis vállaltam, az erkölcsi siker ér.- 
dekéberi. 

Csoportunk tagjai között, hogy nagyobb munkára serkentsem őket, 
felvetettem azt a gondolatot, hogy rendezzünk egy kiállítást, már csak 
azért is, hogy tanfolyamunk eredményeit igazoljuk: tehát erre komolyan 
készüljünk fel. A magam részér ől alaposan nekifogtam a munkának; egy-
más után készültek a szobrok, a portrék. Még keletkezésük sorrendjére is 
emlékszem: Tito, Muszorgszkij, Liszt, Lenin, azután Petőfi a közelgő  cen-
tenáriumra, számos agyagvázlat, sok rajz, fafaragás, köztük a Városi Mú-
zeumban ma is látható Tuskó. 

Különösen a portrékon dolgoztam nagyon komolyan. 1947 végén 
jelentkeztem a Šamac—Szarajevó ifjúsági vasútvonal építésére. Az 
egyetemisták egy csoportjába osztottak be. Nagy örömömre a zágrábi 
akadémia hallgatói közé kerültem. Rajzoltunk, szobrászkodtunk; :sza-
badon választottunk témát a vasútépítési motívumokból, vagy a kulturális 
rendezvényeknél kaptam mestert igényl ő  feladatot, ha a színpad ácsolá-
sát irányítanom kellett. Itt el őször kerültem szobrásztik közé, s els ő  ízben 
nyílt alkalmam látni, hogyan dolgoznak a hivatásosok. Több mint tíz-
esztendős tapasztalat állt már mögöttem; habár ez amat őr tapasztalat 
volt, de egy képzett faszobrász ismereteivel. Tehát nem éreztem magam 
éppen kezdőnek: miként a többiek, én is olyan rutinosan kezeltem az 
agyagot, s amit az ő  szorgalmukról láttam, az csak fokozta önbizalmamat. 
Mégis, volt egynéhány fogás,amelyet t őlük láttam és hasznosíthattam. 
Szorgalmasan dolgoztam, ki akartam tenni magamért, mert én voltam 
közöttük az amat őr, és számos jó munkával szerepelhettem az Omladin-
ska izložba című  tarlaton Szarajevóban. 

A figurális rajztanfolyam kiállítása 1948 februárjában nyílt meg. Ezt 
az eseményt ma is jelentős eredménynek könyvelhetjük el. Erkölcsi siker 
volt nekünk is, és azoknak is, akik támogattak bennünket: a megújuló 
képzőművészeti élet munkálkodóinak és törekv ő  fiataljainak a bemutat-
kozása. A városi népbizottság tagjai az elnökkel együtt eljöttek megnézni 
a műveket, amit mi nagy megtiszteltetésnek éreztünk. T őlem megkérdez-
ték: akarok-e tanulni. Igennel válaszoltam. 

A kiállításon 'kilencven mű  szerepelt; ebből 48 munkát (21 szobrot és 
27 rajzot) vallhatóam magaménak. Vásárlás is volt szépen. Kaptam 22 000 
dinárt, ami nekem és családomnak félévi megélhetést jelentett. Nyugod-
tan készülhettem az akadémiára. 

Közben, átmeneti időre az Agitpropnál — a Manojlovi ć  utcában — 
állást vállaltam. Itt kaptam egy m űtermet, és mintáztam a zeneszerz ők 
szobrait a zeneiskola számára. Itt készült el Dvorák, Haydn és Bach szob-
ra. Időnként az egyik hivatalnok is bejött a m űterembe, és látogatót is 
hozott magával. 

— Nézzétek Bachot — mondta kísérőjének —, tizenkilenc gyereke volt. 

Ahányszor új látogatóval jött, a temérdek gyerek számának említé-
se nem maradhatott el. 

Anyagi gondom egyelőre nem volt, még egy használt zongorára -is 
jutott, mert a fiam és a lányom zeneiskolába járt. Nyugodtan vártam az 
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őszt. Az idő  elérkezett: jelentkeztem felvételi vizsgára az akadémiára. A 
beküldött munkáim alapján jelentkezésemet elfogadták. A felvételin min-
den rutinosan ment; aktot kellett rajzolnunk és egy fejet mintáznunk. A 
munkát annyira megszokottnak éreztem, hogy még lámpalázam sem volt. 
Nem csoda. Olyan munkák álltak mögöttem, mint Petőfi, Muszorgszkij, 
Dvorák szobrai. Amikor befejeztük a munkát, nem kételkedtem abban, 
hogy az esélyesek között vagyok, legalábbis minden jel 'arra vallott. Ha 
többet nem is, de annyit láttunk, kinek milyen :a felkészültsége. Ezek sze-
rint „jól ültem a lovon", és nem is csalódtam. Amikor a felvettek listáját 
kifüggesztették, a szobrászszakon második helyen olvastam a nevem. 

Beiratkozhattam. 

Részlet az Életjel kiadásában hamarosan megjelen ő  övéletrajzból. 
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Komáromi József Sándor 



KOHLMANN ANNA 

JÓZSI 
KOMÁROMI JÓZSEF SÁNDOR, AZ EMBER 

Tudom én azt nagyon jól magam is, de mennyire tudom, hogy a legtöb-
ben Komáromi József Sándor néven ismerik őt. Hiszen a legolvasottabb 
élő  bácskai íróként hasonlíthatatlanul többen csak az írásait élvezhetik, 
személyesen nem nagyon találkozhatnak ővele. Nemigen láthatták még 
távolabbról sem, mivel soha nem lépett semmilyen közönség elé. 

Az én számomra azonban — minthogy először személyesen ismertem 
meg és mindegyre így is gondoltam rá — mindig Józsi volt és Józsi ma-
radt. Bár az írásait is kedvelem, azokat is mindig azzal az örömmel olva-
som, hogy ezt Józsi írta. 

Hát szóval, tisztelet és becsület Komáromi József Sándornak, az 
írónak; én mégis Józsiról, az emberr ől kívánok fecsegni. 

TEGEZÉS — MAGÁZÁS 

írói megbecsülését le se tagadhatnám, még önmagam el őtt sem. 
íme a bizonyítéka. 

Bár a megismerikedésünkkor éppúgy kezet csókolt énnekem, mint 
ahogyan a legutóbbi találkozásunkkor is megcsókolta a kezemet, nyom-
ban tegezni kezdett és természetesen máig is tegez. Én viszont mindjárt 
Józsinak szólítottam és el se tudom képzelni, hogy másképp nevezzem; 
mégis elejétől fogva magáztam és az életem végeig magázni fogom őt. 
Pedig, bármennyire nem akarok pletykálni, mintha egy pillanattal én 
volnék az idősebb. 

Józsi eleinte sehogy se értette, majdhogynem 'sértésnék vette az én 
makacs magázásomat. 

— Mi az, nem érdemesítesz annyira, hogy tegezzél engemet? — fag-
gatott kétkedve. 

Épp csak meg akarom mutatni, hogy bolondnak se vagyok kisebb 
magánál! — nyelveltem vissza. 

— Márpedig én vagy továbbra is tegezlek, vagy soha többet szóba se 
állok teveled! — nevetett nagyot. 	. 

Ezt viszont el is várom magától — bólintottam elégedetten. 

ÉJFÉLI LÁTOGATÓ 

„Hogyhogy hetvenéves?!" — berzenkedik most bennem az ellenkezés. 
Hiszen alig harmincöt éve, hogy újonnan berendezett szabadkai fészkünk-
ben pontban éjfélkor felberregett az el őszoba csengője... 

.. és máris ott vagyunk a történések kezdetén. Akik a lakáson be-
lül találódtak — Majtényi Mihály és felesége, tehát a férjem és én —, 
kérdően tekintettek egymásra. Ám, aki be akart jönni, az be is nyitott: 
Komáromi József Sándor, akinek a maga húsz bet űs nevéből már akkor 
is csak 'két szótagot hallhattam. 

Ő  a Józsi — mondta Mihály hanyag egyszerűséggel, mintha az 
volna a világ legtermészetesebb dolga, 'hogy éjfélkor járjanak egymáshoz 
vizitbe az emberek. 

Szóval Józsi éjféltájt keresztülutazott Szabadkán, eszébe jutott Mi-
hály, és már meg is jelent az el őszobaajtó fehér 'keretében. 
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Az se volt kevésbé szabályszer ű, hogy az ifjú házasok pizsamában 
fogadták a vendéget, ső t a hangulatlámpa fényénél egy-egy regényt bön-
gésztek. Azóta sok év telt el, de Józsi id őről időre megnyomja az előszoba 
csengőjét, jelentve, hogy jön, sőt már itt is van. 

MAGASBAN 

Ha most átlábalunk öt évet, Józsit újból a lakásunkban találjuk, 
pedig az akkor már átvándorolt Újvidékre és gazdagodott egy újabb csa-
ládtaggal, Andriskával, aki éppen lázas és kanyarós. 

Mivel az anyjának okvetlenül be kellett mennie a szerkeszt őségbe 
— mert, ahogy Mihály mondogatta, az újságnyomó körforgó gépnek so-
sem szabad elakadnia —, a vendég nemcsak a legjobbkor jött, hanem h ő-
siesen vállalta a gyerekpásztor szerepét. 

Csakhogy amikor az anya elment, egy sírós gyereket és egy morcos 
vendéget hagyott otthon; mire meg visszatért, egy nevet ő  csemetét és 
egy mosolygó vendéget talált. Dúlt a jókedv, hiszen hófúvást játszottak. 

Az pedig ilyen: Andriska a cserépkályha „csípőjére" hágva tovább 
mászott és megtelepedett a szekrény tetején. Ott viszont gusztusosan fel-
halmozott, sápadt kéziratpapír kupacok bágyadoztak, fehérlettek, incsel-
kedtek ővele. Csak természetes, hogy apró darabokra kellett tépni néhá-
nyat közülük, fel kellett markolni belőlük egy tenyérnyit, azután meg közi-
be fújni az apró papírnak és szállt, szállt, szálingózott is a hó. 

Majd segítek holnap a takarításban! — mondta Andriska nagy ko-
molyan, elképedésem láttára. 

KÉT TUCAT RIGÓJANCSI 

Azután változott a kép. Hőseink éppen Pesten tartózkodtak; Mihály 
valami értekezleten, a másik ketten a Zserbó cukrászdában. A kávé meg-
rendelése után a cukrászkisasszony megkérdezte: 

Hozhatok valamilyen süteményt? 
Nagyszerű  gondolat! — lelkendezett Józsi. 

— És mit hozzak? — érdeklődött a cukrászda tündére. 
Rigójancsit! — vágta rá találomra Józsi. 
És mennyit hozzak? — faggatózott szűnni nem akarón a kisasszony. 
Hát olyan két tucatot — legyintett mellékesen Józsi. 

A cukrászda tündére elkerekedett szemgolyóval bámult rá, azután 
sarkon fordult és egy hatalmas tálcán hozta a megrendelt süteményt. Pon-
tosan két tucatot és csupa rigójancsit. 

Annak ugyan az ötödét se ettük meg, hanem azért volt annyi eszünk, 
hogy azt, ami megmaradt, testvériesen elosztottuk, gyönyör űen becsoma-
goltattuk és haza is vittük. 

SZfNHÁZBAN 

Egy este Gerhart Hauptmann Naplemente előtt című  drámáját ad-
ták a Vígszínházban. 

Azt - okvetlenül látnunk kell! — er ősködött Józsi, biztosította a 
jegyeket is mindhármunk számára. 

Hanem aztán annál gyöngyörűbben elkésett, maga felé kényszerítve 
a nézősereg fejét; hiszen mindenki látni akarta, ki az a tuskó, aki le 
mer késni a második felvonás kezdetér ől is. Mindezt aztán, a darabbal 
együtt, alaposan meg kellett hányni-vetni az el őadás után, az első  utunk-
ba kerülő  kávéházban. 

--- Fenemód késnek ezek a pesti villamosok! — vonta fel a vállát 
Józsi késésének a mentségére. 
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Éjjel fél három lehetett, mire kikerültünk a kávéházból, és Józsi 
megint csak lekéste az utolsó villamost Budára. 

TITOK 

Miért lakott Józsi Budán, amikor Pesten kisezer szálloda, bútorozott 
szoba és villalakás kínálkozott? És miért lakik most is Újvidék helyett 
Péterváradon, ahová nagy cip őtalpszaggatásokkal lehet csak eljutni? 

Józsi ezt-így magyarázta meg: 
— Tudni kell, hogy egy külkerületi negyedben, az úgynevezett. Ürge-

városban, ott is egy vályogfalú, földes padlatú szoba kónyhás lakásban 
születtem. Azután meg magán a főtéren, emeletes házban cseperedtem 
fel. Hát, a váras szélén valahogy sokkal érdekesebb. 

IHLETÉS 

Az életem minden nagy értékét a férjemnek, Mihálynak köszönhetem. 
Tőle kaptam a fiamat, az ő  közelsége buzdított írogatásra is, alighanem az 
ő  neve sugárzásának az érdeme, ha ki is nyomtatják. a' körmölgetéseimet. 

Hanem az írói nevem megválasztására mégiscsak Józsi ihletett. 
„Hiszen ha .énnekem annyira tetszik, hogy- őt a keresztnevén szólít-

hatom, nyilván mindenki másnak is az volna legjobban a kedvére, hogy 
Komáromi József Sándor helyett bizalmasan Józsinak emlegesse. Hát 
én majd ilyen közvetlenül, a személynevemet biggyesztem az írásaim alá!" 
-- forgattam a fejemben. 

JÓZSEF ATTILA 

Még valamit meg szeretnék vallani Józsiról, amiért örök adósa va-
gyok őneki. 

Én a szülői házban a ,kisszobában" n őttem fel, apám legkedvesebb 
tartózkodási helyén, ahol nem volt más, mint két könyvszekrény, egy 
könyvespolc és egy íróasztal. Apám . irodalomtanár volt, az ő  nemzedéke 
szemléletének megfelel ően, Petőfi a költői eszményképe. 

Petőfit tehát nekem is meg kellett szeretnem; csak az érettségi el őtt 
vált az én számomra is nagyszer űbbé az új Ady. 

Amikor Józsit megismertem, a regényirodalomba voltam belekábul-
va. Egy este hazatérve, Mihályt és Józsit roppant vitában találtam. Jó-
zsef Attiláról vitáztak, akiért mind a ketten nagyon, de valahogy amaguk 
módján lelkesedtek.. Akkor figyeltem fel, Józsi szájából, a magyar költ ői 
lángésznek arra a csöpp intésére, amely pedig százszor is elment a fülem 
mellett: 

„Ne légy szeles, 
bár bőrödön más keres; 
dolgozni csak pontosan, szépen, 
ahogy a csillag megy az égen, 
úgy érdemes." 

VÉGSZÓ 

Az a bizonyos hetven év eközben elröpült, de bárha ősz fejjel, Józsi 
most is legényesen lohol az utcán, olykor az ő  nevezetes lila színű  ingében, 
bár nyakkendősen még senki sem látta. A hatalmas irattáska viszont min-
dig 'a kezében van, és amíg ott a táska, addig biztosan akad benne 
legalább egy nyúlfarknyi kézirat is. 

Józsinak sosem volt sz őr a nyelvén, mindig és mindenről valahogy 
hányavetien nyilatkozott, de minden munkáját József Attila intése szerint 
végezte. 
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KOMÁROMI JÓZSEF SÁNDOR 

SZÁJHARMONIKA 

AZ APJÁT NEM ISMERTE MARIS, mivel Maris nem volt a törvényes 
magzata semmiféle férfiembernek, hanem a fattyú ivadéka egy szegény 
tüdőbajos mosónőnek. De nemcsak törvénytelen fattyú volt, hanem rá-
adásul vörös hajú, szeplős arcú, púpos hátú csúfság is. 

Hiába volt törvénytelen fattyú, hiába volt nyomorék, hiába volt a 
csúfok csúfja, a szegény tüd őbajos mosónő  csakúgy szerette, mintha 
Maris lett volna a világ leggyönyörűbb, legtörvényesebb teremtése. Ti-
zenöt évig látástól vakulásig dörzsölte a szennyes fehérnem űt és simo-
gatta tisztára Marist. 

AKÁRHOGY SZERETTE A MOSÓNŐ  MARIST, a tizenhatodik esz-
tendőben egyszer csak összeesett a mosótekn ő  mellet. Úgy vitték haza, 
a faluszéli szoba-konyhás viskóban bérelt lakására. 

Hazavitték, ágyba fektették, ajnározgatták, de akkor már hiába 
volt minden. Három napig hányta a vért, három napig jajgatott és 
siránkozott, hogy mi lesz most már Marissal; azután lehunyta fáradt 
szemhéját, és nem szólt többet egy árva szót se senkihez. 

Talán azért hallgatott el olyan nagyon, mert meg ködlött halnia; 
de talán csak azért, mert belátta, hiába siránkozna .akár ítéletnapig, ak-
kor se venné a gondjaiba senki Marist. 

A MOSÓNŐ  TEMETÉSE UTÁN a testvérhúga,  egy jómódú, gye-
rektelen özvegyasszony, batyubá kötte Maris két szál ingét, négy pár 
harisnyáját, hat darab zsebkend őjét, hátára terítette a szegény mosón ő  
kopott nagykendőjét, azután átüzent a harmadik szomszédba lakó pa-
rasztasszonyhoz. Az éppen indulóban volt tejjel, vajjal, túróval a vá-
rosba. 

Jaj, lelkem, dehogy bírnék egy fedél alatt élni evvel a világcsúfjá-
val, evvel a fattyúval! -- rikácsolta a parasztasszonynak Maris nagy-
nénje. — Hanem vigye el a cselédszerz őhöz, hogy ne is lássam többet. 
Ha megbecsüli magát, megél a maga lábán is, még takaríthat is öreg 
napjaira. Ha meg nem, hát az is az ő  baja. 

A PARASZTASSZONY KÉZEN FOGTA MARIST és megindult vele 
az utcára. Mikor a kiskapuhoz értek, Maris hirtelen kirántotta kezét 
a parasztasszony tenyeréb ől és megállt egy minutára. A kebléhez kapott, 
a nagykendőn keresztül megtapogatott valamit. 

A parasztasszony összecsippentett szemmel ránézett, de hogy Ma-
ris nem szólt semmit, ő  se kérdezett semmit. Újra megindultak, felültek 
a várakozó kocsira, és a két pejkó kocogni kezdett a város irányába. 

Útközben Maris csendesen . sírdogálni kezdett a saraglyában és a 
parasztasszony is szipogni kezdett a b őrülésen. Együtt sírni mégis köny-
nyebb az elhagyott árvákkal, mint segíteni rajtuk. 

MIKOR MARIS JÓL KISÍRTA MAGAT a saroglyában, megint a 
keblébe nyúlt és előhúzott valami fényes holmit a nagykend ő  alól. 
Előbb csak nézegette, azután simogatni kezdte, legvégül meg is csókolta. 
Addig babrálgatta, hogy lassan egészen elédesedett. 

Úgy nevetett szeplős arcából a két nagy diószeme, mintha nem 
lett volna nála se szebb, se gazdagabb, se boldogabb teremtés a széles 
világon. 
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MEG KÖLL HAGYNI, akármilyen csúf volt Maris máskülönben, a 
nevető  dióbarna szeme annál gyönyörűbbre termett. Ragyogott, akár a 
gyémántkő , de még annál is szebben. Szebben ám, mert a gyémántk ő  
hidegen, élettelenül ragyog, Maris szeme meg úgy csillogott, hogy ha 
valaki belenézett, hát menten meleget érzett a szíve körül. 

A baj csak az volt, hogy mindenki Maris púpját, szeplőit meg a vö-
rös haját nézte, de senkinek az eszébe se jutott a nevet ő  dióbarna sze-
mébe pillantani. 

VAGYIS HOGY MÉGIS AKADT VALAKI, aki meglátta, mi a leg-
szebb Marison. Jóska, a kajla fül ű, rücskös képű, sánta lábú kiskanász 
volt az az egyetlen valaki. 

A tanyákon szolgált Jóska öklömnyi kora óta, nem is látott soha 
egy rakáson három háznál többet. Mikor kiserkedt a bajusza, meghal-
lotta, hogy búcsú lesz a faluban. Majd kifúrta az oldalát a kíváncsiság, 
majd elepesztette lelkét a vágyakózás, hogy őneki azt okvetlen meg 
kell látnia. Így aztán búcsúnapkor különös kegyként beengedték a fa-
luba. 

HÁT CSAK ELÁLLT A SZEME-SZÁJA JÓSKÁNAK, amikor a bú-
csút meglátta. Még a sánta lábát is elfelejtette; azt hitte, ő  a mesebeli 
királyfi, olyan szép volt ott minden. Hanem a szíve annál jobban. bele-
fájdult, hogy a sátrakból mindenféle kívánatos holmi ingerkedett vele, 
őneki meg, egy lyukas garas nem sok, annyi se lapult a zsebében. 

Az egyik sátornál aztán addig-addig bámulta a sok villogó szájhar-
monikát, míg csak egy alkalmas •szempillantásban el nem csente a 
legfényesebbet. Elkapta, zsebre vágta és eloldalgott. 

MEG SE ÁLLT A FALU SZÉLÉIG evvel a nagy kincsével Jóska; 
ott aztán előhúzta és fújni kezdte csodaszépen a szájharmonikát. Olyan 
édesen fújta, de olyan nagyon édesen, hogy nem bírt tovább menni se 
a gyönyörűségtől. Letelepedett az árokpartra és fújta, fújta egyre a mu-
zsikát. 

Addig fújta, addig cifrázgatta, míg csak Maris is meg nem hal-
lotta a szájharmonika édes csengését. El őbb csak óvakodva hallgatta, 
azután fölbátorodott, kidugta a fejét a kerítés fölött és bámulni kezdte 
Jóskát. Addig bámulta, addig meresztgette a szemét, míg csak Jóska is 
észre nem vette Marist. 

Akkor aztán egyszeribe vége szakadt a muzsikálásnak. Jóska Maris 
nevető  dióbarna szemébe nézett és úgy elámult, hogy harmonikázni is 
elfelejtett. Aztán egyet gondolt, el őrenyújtotta a muzsikáját szorongató 
markát és megkérdezte: 

Neked adjam? 

MARIS AZ ANYJÁN KÍVÜL egyebet se kapott, soha senkit ől, csak 
szidást vagy verést, hát szólni se bírt, úgy megörült. Hanem a nevet ő  
diószeméből kiragyogott, hogy szívesen elfogadná a szájharmonikát. 

No, nesze, neked adom — bicegett a palánkhoz Jóska és Maris 
kezébe nyomta a muzsikát. 

Azután fölbuzdulva így folytatta:. 
Hanem most már ígérd meg, hogy minden égadta este elját-

szol rajta valami szép nótát. De minden este ám, egészen addig, míg 
csak én is meg• te is nagyok nem leszünk. Akkor majd megint eljövök, 
oszt ha meghallom a harmonikaszót, abból megtudom, hogy nem felej-
tettél el engemet. Akkor aztán, ha csakugyan nem felejtesz el, hát ak-
kor, ásó-kapa, elveszlek feleségül tégedet. Akarod? — kérdezte Jóska és 
nemcsak a hangja, hanem az egész teste reszketett a fölindulástól. 

Maris meg elvörösödött, bólintott, hogy akarja, és rémülten és 
boldogan eltűnt a kerítés mögött. 
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HOGY AZTÁN JÓSKA GONDOLT-E tovább is Marisra, vagy épp-
úgy elfelejtette őt is, akár a szájharmonikát, azt már én is bajosan 
tudnám megmondani. A legények szörnyen örülnek, ha elbolondíthatják 
a lányokat, de aztán leginkább végképp elfeledkeznek róluk, ha mégolyan 
kajla fülű, rücskös képű, sánta lábú kiskanászok is. 

Hanem azt annál jobban tudom, hogy Maris egyetlenegyszer meg 
nem feledkezett Jóskának tett ígéretér ől és minden este elfújt néhány 
szép nótát. Csak akkor egyszer nem vette el ő  a szájharmonikát, amikor 
a szegény tüdőbajos mosónő  kiterítve feküdt. Akkor egész éjszaka csak 
sírt-rítt keservesen. 

De másnap, amikor el kellett mennie a faluból, minden gondja a 
szájharmonika lett. Szíve fölé rejtette a muzsikát és a fényes holmi 
nagy bánatában is megvigasztalta. A harmonika szaváról ráismer majd 
Jóska a városban is és, ásó-kapa, feleségül veszi. 

A PARASZTASSZONY ELŐSZÖR A PIACRA ment Marissal, mivel 
legelőbb a tejet, vajat, túrót akarta eladni. Amikor aztán megalkudott 
a nagyszájú kofákkal, elvitte Marist a cselédszerz őhöz, hogy rajta is 
túladjon. 

Ahogy beléptek, a cselédszerz ő  csak összecsapta a kezét: 

Hol találok én helyet ennek a világcsúfjának?! 

Hanem hogy a parasztasszony váltig dicsérte, milyen igyekv ő , ren-
des, jó lány Maris, aztán nem is követel valami nagy bért, végül ráállt 
a cselédszerző , hogy jól van no, jó asszony, haggya itt, éppen úgyis el-
seje van, aztán valahogy egy lány se jelentkezett helyre, majd csak 
rásózzuk valakire no. 

NEM SOKKAL AZUTÁN, hogy a parasztasszony elment, egy tere-
bélyes asszonyság állított be a cselédszerz őhöz és' elkezdett sápítozni: 

Valami jóravaló lány költene nekem, Vadócz úr, de tüstént, de 
rögtön, mert az eddigi cselédem se szó, se beszéd, megszökött hajnal-
ban. Én pedig lány nélkül egyetlen percig se maradhatok, hallja-e? Há-
rom szobauram van, egyedül nem győzöm rájuk a főzést, takarítást, 
miegyebet! 

Hát kérem — pillogott a cselédszerz ő  — ez idő  szerint nem szol-
gálhatok senki mással, tisztelt asszonyság, mint evvel a kis púpossal — 
mutatott Marisra. 

A TEREBÉLYES ASSZONYSÁG csak most vette észre a fal mel-
lezi padon meghúzódó Marist. 

Hogy hívnak, lelkem? — kérdezte mézesen. 

Marisnak, kezit csókolom — felelte cérnavékony hangján a kis pú-
pos és felállt tisztességtudóan. 

Aztán volna-e kedved hozzám szegődni? — foggatta tovább a te-
rebélyes asszonyság. 

Volna --- rebegte Maris engedelmesen. 

No, akkor mi már megyünk is! — fordult a cselédszerz őhöz a 
terebélyes asszonyság határozottan. 

Hanem mivel látta, mennyire csodálkozik a cselédszerz ő, hogy 
ilyen hamar felfogadta Marist, ezt is hozzátette: 

Nem dísznek kell énnekem a lány, Vadócz úr, hanem dolgozni! 
Maga is tudhatná, minél csúnyább valaki, annál szorgalmasabb. És ez 
a fő ! 
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ÍGY KERÜLT MARIS a terebélyes asszonyság szolgálatába. Nem 
lehetne mondani, hogy valami rossz helye volt, de azt se lehetne rá- 
fogni, hogy nagyon jó sora volt. Aki már próbálta, a legjobban tudhat-
ja, aki meg nem próbálta, annak úgyis hiába magyaráznám, mit jelent 
cselédkedni három szobaúr mellett. 

De Maris soha nem panaszkodot, se hogy sok a munkája, se hogy 
kicsi a bére, se hogy mindig a maradék ételt adják elébe.. Jól járt vele 
a terebélyes asszonyság is meg a szobaurak is. Maris látástól vakulásig 
folyvást dolgozott, barátnőket nem tartott, vasárnap délután is otthon 
ücsörgött és sose mérgesítette a terebélyes asszonyságot valamilyen 
követeléssel. 

ÉPP CSAK EGY BAJ VOLT MARISSAL. Este, mielőtt lefeküdt, 
mindig harmonikázott egy sort. Minden égadta este, akármilyen kés őn 
került ágyba, akármilyen fáradt . volt. Ezt nagyon különösnek találta 
mindenki; úgy gondolták, csak az úri kisasszonyoknak áll jól, akár-
mikor szottyan kedvük a muzsikálásra. 

Különösen a terebélyes asszonyságot mérgesítette a dolog, sehogy 
se fért a fejébe, mi a csudáért köll a kis púposnak minden este száj-
harmonikáznia. Eleinte szépszerével igyekezett bel őle kiszedni az okát, 
de akármilyen engedelmes volt máskülönben, ezt az egyet sehogy se 
akarta elárulni Maris. Csak lecsapta a fejét és hallgatott. 

A terebélyes asszonyság oldalát meg annál jobban fúrta a kíváncsi-
ság: Mikor végképp elvesztette a türelmét, megtiltotta a harmonikázást 
Marisnak. De Maris csakúgy fújta a muzsikáját továbbra is. Akkor a 
terebélyes asszonyság kezet emelt rá. Hanem ahogy a kis púpos elré-
mült diószemébe nézett, leengedte a kezét és haragosan elfordult. 

Beletörődött,' hogy a mai világban már egy semmi kis cselédlány-
nak is lehetnek magánügyei, többet nem kínozta Marist a harmoniká-
zás miatt. 

CSAKUGYAN KÜLÖNÖS, hogy éppen azokat a titkainkat, amelyek-
kel a legszívesebben eldicsekednénk, mégsem akarjuk senkinek meg-
vallani. 

Amikor Maris elkezdte az esti muzsikálásait, a szegény tüd őbajos 
mosónő  is meglepődve kérdezte meg: 

Nini, hát ezt a szép szájharmonikát hol szerezted? 

Kaptam — válaszolta Maris elvörösödve. 

Az édesanyja meg a pirulásából megértette, az lesz a legokosabb, 
ha kivárja az idejét, amikor a lánya magától mond el mindent a mu-
zsikájáról. Őneki bizonyosan el is mesélte volna Maris a találkozását 
Jóskával, csakhogy a szegény tüd őbajos mosónő  nem várhatta ki ennek 
az óráját. 

EGYIK NAP, AMIKOR A TEREBÉLYES ASSZONYSÁG meg Ma-
ris hazatértek a piacról, a szekrényeket mind felfeszítve találták. A te-
rebélyes asszonyság minden pénzét és aranyholmiját elvitte az ismeret-
len rabló, de még a szobaurakat is sorra kifosztotta. 

Maris beszaladt a cselédszobába és felnyúlt a szekrényének a te-
tejére. De mindhiába kotorászott, a szájharmonikát sehol se találta, azt 
is elvette a betörő. Mikor ezt felfogta, Maris az ágyára borult és ke-
servesen zokogni kezdett. Így talált rá kis id ő  múlva a terebélyes asz-
szonyság 

Hát neked mi bajod?! — kiáltott rá hüledezve, mert még soha 
nem látta sírni a kis púpost. 

A muzsikám, jaj, jaj, a muzsikám! — jajveszékelt Maris. 
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A TEREBÉLYES ASSZONYSÁG MOST AZ EGYSZER igazán el-
vesztette a türelmét és mérgében jobbról is, balról is jó er ősen pofon 
verte a kis púpost. 

— Elhallgass evvel a bolondsággal, mert rögtön agyoncsaplak! — 
ripakodott rá háborogva. — Nekem minden pénzemet és ékszeremet 
elrabolták, a szobauraimat is kifosztották, és könnyein se csordult ki, 
te meg majd megfúlsz a zokogástól egy rongy szájharmonika miatt... 

De avval belehalt a szó a terebélyes asszonyságba. Maris se szó, se 
beszéd a cselédszoba nyitott ablakához ugrott és a gazdasszonya szeme 
látára levetette magát a harmadik emeletr ől. 

MIRE A MENTŐKOCSI MEGÉRKEZETT, Marisban nem maradt 
egy szikrányi élet sem. A szürke téglás udvarról mindjárt a hullaházba 
vitték. 

Nemsokára megjelentek a rend őrök, és különös buzgalommal kezd-
ték firtatni Maris öngyilkosságának az okát. A púpos fattyú, akivel az 
életében a kutya se sokat tör ődött, álmában se gondolta volna, hogy 
a halála után mennyire erőlködnek majd amiatt, amin úgyse lehet se-
gíteni. 

A terebélyes asszonyság b ő  könnyek között mesélte el, hogy amed-
dig a piacon jártak, kifosztották az egész lakását és így vitték el Ma-
ris szájharmonikáját is. Sóhajtozva magyarázta, hogy apátlan-anyátlan 
árva volt a kis nyomorék, aki egyetlen örömét a muzsikájában találta. 

Mindent elmondott Marisról a rendőröknek a gazdasszonya, épp 
csak azt felejtette el hozzátenni, hogy ráadásul ő  is pofon ütötte. 

A RENDŐRÖK ÉRTETLENKEDVE HALLGATTÁK Maris öngyilkos-
ságának a történetét. Sehogy se fért a fejükbe, hogy ugorhat le valaki 
a harmadik emeletről egy rongy szájharmonika miatt. Hitték is, nem is a 
terebélyes asszonyság meséjét és lopva egymásra pillogtak. 

Csak az egyik cifra ruhás rend őrtiszt bólogatott nagy komolyan. 
Érteni ugyan ő  se sokat értett az egészb ől, de legalább el akarta hi-
tetni, mennyivel okosabb mindenkinél. 

A SZEMFÜLES RENDŐRÖK EGYKETTŐRE elfogták a rablót. A 
nyavalyás szörnyen megijedt, mert a rend őrök nagyon csúnyán néztek 
rá. Mikor a cifra ruhás rend őrtiszt kifaggatta, mindent beismert töre-
delmesen, épp csak a szájharmonikát felejtette el bevallani. Annál na-
gyobbat nézett, amikor a cifra ruhás éppen err ől kezdte faggatni. 

— Benéztem a cselédszobába is — makogta a betör ő  —, találtam 
egy kis pénzt a szekrényben, de úgy tartottam, ez is olyan szegény ör-
dög, akárcsak én, hát nem volt lelkem elvenni. Hanem a szekrény tete-
jén megláttam egy kopottas szájharmonikát, azt zsebre vágtam. Gon-
doltam, anélkül meglesz, akárkié is; nekem meg van egy kis pujám, 
az megörül a muzsikának .. . 

— Hát ahhoz' mit szólsz, te bitang, ha azt mondom teneked, hogy 
az a kis cseléd föl se veszi, ha minden pénzét elviszed; de a szájharmo-
nikája miatt leugrott a harmadik emeletr ő l. ?! — kiáltott a rablóra a 
rendőrtiszt. 

HANEM ERRE A BETÖRŐ  nem tudott semmit se mondani, csak 
elkezdett reszketni, a homlokán meg kiütött a jeges veríték. Hiszen 
valamennyiük közül a rabló sajnálta legjobban a szegény kis cselédet 
és dehogy akarta volna, hogy kiugorjon a harmadik emeletr ől. 

Csakhogy az ilyen cudar rablóknak átkozott balszerencséjük van 
mindenben és mindig abból származik a legnagyobb baj, amit ők a 
legjobbnak gondolnak. 
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MARIS MIATT AZONBAN kár volt a rablónak reszketnie. 
Akkor, amikor a betörőt kiverte a jeges veríték, Maris már útra 

készen állt oda, ahová édesanyja, a szegény tüd őbajos mosónő  került; 
oda, ahol egyformák lesznek legcsúnyábbak a legszebbekkel, a legtör-
vénytelenebb fattyúk a legrangosabb el őkelőségekkel. Akkor már Maris 
meg is bocsátott mindenkinek, a terebélyes asszonyságnak éppúgy, mint 
lelketlen nagynénjének, a jómódú özvegyasszonynak, de még a cudar 
rablónak is, akire talán nem is haragudott igazán. 

Mindenkinek megbocsátott, mert ott, ahová most viszik, el őbb 
vagy utóbb, de muzsikaszó nélkül is összekerül Jóskával. Holtbizonyo-
san összekerül még akkor is, ha a kajla fül ű, rücskös képű, sánta 
lábú kiskanász tán azt is elfelejtette, hogy Maris is a világon volt valaha. 

1935-80. 
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DÉR ZOLTÁN 

TERMÉKENY ÖRÖKSÉG 
LÉVAY ENDRE ÖNÉLETRAJZÁRÓL 

Ha el kellene dönteni, napjainkban melyik m űfaj mutatkozik a legerő-
sebbnek, az emlékiratra szavaznék. Hivatkozhatnék Déry Tibor ítélet nincs 
című  könyvére, Vas István önéletrajzi írásaira, Süt ő  András híres regé-
nyére (Anyám könny ű  álmot ígér); aztán olyan bestsellerre, mint Kádár 
Gyula vagy Vas Zoltán kötete; itt, nálunk pedig Majtényi 'Mihály, L őrinc 
Péter és Herceg János m űvei lehetnének a példák. Kivált az utóbbiak, 
melyekben a történelmi érdekesség és a szépírói érték egymással ő:ssze-
forrtan alkot sajátos jelleget. Az emlékiratnak ezt a föllendülését kor-
tünetként is érdemes volna vizsgálni, hiszen nagyon valószín űnek látszik, 
hogy másfajta művek elgyöngülése is oka lehet. A fikciónak arra a döm-
pingjére gondolok például, mely a parabolisztikus m űvekben bontakozik 
ki, s óhatatlanul az ,élettartalmak elsorvadásához vezetett. Ha a regény 
válságba . került, !a múltban is gyakran az életrajzban, az önéletrajzban 
kapott új erőre. Így volt ez például a magyar irodalomban a. harmincas 
évek derekán, s úgy látszik, hasonló folyamat zajlik napjainkban is. Lévay 
Endre önéletrajza, mely Terhes örökség címmel a Forumnál jelent meg, 
e folyamat része. Abban is a pozitív példákra hasonlít, hogy szerz őjének nek 
tehetségét koncentrációra képesíti. 

Az önéletrajzokban ez általában így szokott történni — gondolhatja 
az olvasó, s -igaza is volna, mert az önéletírás számadásos m űfaj, az ön-
megméretés: tanúskodás, önigazolás, ítélet és fölmentés érveit mozgó-
sítja. S anyaga kéznél van, kimeríthetetlen mennyiségében és mélységei-
ben is. Ezért is emelheti a szerz őt az ilyen vállalkozás önmaga átlag-
szintje fölé. 

Mégsem hisszük, hogy Lévay vállalkozása könnyed és spontán mun-
ka lehetett. Hogy nekiült és írta, ami eszébe jutott. Ezt azért is jeleznünk 
kell, mert sok fontos esemény tanúja volt, sok nevezetes embert ismert, 
városunk kultúrájának múltjában jelent ős szerepeket is játszott, így magá-
tól értetődő  volna az a föltevés, hogy csak meg kellett nyitnia emlékezete 
raktárát, s onnan maguktól dőltek a művelődéstörténeti érdekű  események. 

Nehézségei azzal kezd ődtek, hogy sohasem készült önéletrajz írására. 
Mint könyvében írja, levelezésének nagy része elpusztult, ami megmaradt, 
annak rendezésében nem volt elég szorgalmas és kitartó, s nem gy űjtötte 
össze a publikációk által kínált dokumentumokat sem. Aztán a jelleg! 
Mert ez sem alakulhat magától. Ha a dokumentumokból való • építkezés-
hez nincs elég konkrét és beszédes anyag, az emlékek szépírói fölidézésé-
vel vagy krónikási előadásával lehetne célt érni. S végül a szerkesztés is 
nagy gond, ha valaki gyerekkorától férfikoráig, a családtól a kulturális 
szerepekig minden fontos esemény fölidézésére törekszik. 

Lévay a műfaj említett lehet őségeinek ihletett kombinációjával vágta 
ki magát a nehézségek -közül. Jobbára emlékezetéb ől merít, elvétve azon-
ban dokumentumból is. Ami természetes, hiszen a gyerékkorról nincsenek 
írások, a szerkeszt ői és újságírói munkáról viszont vannak. Minthogy 
könyvének terjedelme, az átfogott id ősík nagyságához és az események 
bőségéhez mérten szűkös, a .szerkesztésben nagyvonalú tömörítésre, olyan 
súlypontok létesítésére kellett törekednie, amelyekben életének legfonto-
sabb eseményei és ügyei formát ölthettek. 

Ez a tömörítő  szándék nem engedte kibontakozni sem .a leíró, sem 
a mesélő  hajlamot. Ezért azt a filmhitelű  közelséget, mellyel Herceg János 
emlékiratai hatottak, itt hiába keresnénk. E helyett Lévay a lezajlott küz-
delmek hangulati, eszmei és érzelmi tartalmát igyekszik érzékelhet ővé 
tenni. Ez nem azt jelenti, hogy a tények és események valami híg •assžá- 
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ba oldódnak, csupán azt, hogy az események sodrában kifejl ő  pálya sza-
kaszai, egy-egy szakasz tétjei átfogóbb, elvontabb képletekben jelennek 
meg. S ezekben az elvontabb képletekben a konkrét tények alkotnak szi-
lárd támpontokat. Az 1937 februárjában megrendezett nagy jelent őségű  
Ady-ünnepség indítékairól szólva például Bödöni György Ady-könyvének 
hatását is fölidézi, ennek mozgósító erejét azonban — miel őtt az ünne-
pélyre és vannak visszhangjára térne — ilyen tágas érvény ű  korhangulat-
képben ábrázolja: „A művek izzása célt szült, s ennek akkor — a har-
mincas évek második felében jártunk — ez volt az emberi imperativusa: 
az alkotó ne legyen magányos, a mű  ne maradjon visszhangtalanul sehol, 
hanem törjön ki a némaságból: zúzzon szét minden elkényelmesedetten 
tespedt s álmodozásokba merül ő  meditációt. Akiket ajkkor ilyen hév fűtött, 
(...) Kezdeményeztek, az eddigieknél megrázóbb, .ébreszt őbb erejű  vállal-
kozásokba kezdtek, hogy éppen a kételyekkel, megrázkódtatásokkal teli 
éveket áthidalják lélekerősítő  cselekedeteikkel. A mindenre elszánt er ő -
bevetés sokkal mélyebb rezonanciákat, tettrekészséget, kezdeményezési 
hajlamot hívott életre, mint amennyire a készül ődés forró napjaiban, éjsza-
káiban ezek a virrasztó lelkek számítottak." (308-309.) 

Nemcsak elvont, látható, hanem emelkedett is- ez a szöveg, hogy a 
korról őrzött emlékek eszmei, történelmi telítettsége is érzékelhet ő  legyen. 
S nemcsak elvétve, a könyvben szinte végig uralkodik bizonyos nemes pá 
tosz. S ezzel az önéletírás egy másik alapgondjához jutottunk: az önszem-
lélet kérdéséhez. 

Lévay szegény sorsú gyerekként nőtt föl, Mayer Otmárral egy isko-
lába járt, vele egy napon érettségizett. A Híd els ő  szerkesztője volt, a mun-
kásmozgalomnak e lapot ő  adta át. A szabadkai Magyar Olvasókör ifjú-
sági megmozdulásaiban vezető  szerepet játszott; éveken át bels ő  munka-
társa volt a kor legnépszer űbb újságjának, ;a Naplónak; írt a Kalangyába, 
csinálta a Vojvodinai Szemlét; részt vett az akkori magyar színjátszók 
munkájában; szoros szálak fűzték Majtényi Mihályhoz, Szirmai Károly- . 
hoz, Hangya Andráshoz; találkozott Kosztolányi Dezs ővel, Szabó Dezs ő-
vel; kapcsolatot tartott a magyarországi népi mozgalommal, kiválta falu-
kutatókkal, Romániában a Helikon szerz őivel, például Jancsó Elemérrel. 

Szerepei felől nézve tehát jogosnak kell elismernünk a visszatekintés 
pátoszát. Más kérdés, hogy a szerepeit betölt ő  ember most, évtizedek táv-
latából, mint megalkotott jellem milyen gazdagságot revelál, milyen drámák 
megélését példázza. Ami vele történt, milyen érzésekkel tölti el ma, elége-
dett-e vagy rezignált, büszke-e vagy sértett, der űs-e vagy kesernyés? S 
főként az erdekes, hogy a könyvben uralkodó érzelmi viszony (a szerz ő  
és korábbi önmaga között) milyen szellemi invenciókat hoz mozgásba. 

A pátosz, amelyről beszéltünk, azonosulásra vall. Arra, hogy Lévay 
identitástudata töretlen. Ez a viszony be is zárhatná őt az önigazolás falai 
közé, ha nem dolgoznia vele azonos er ővel a tűnődésre késztető  filozofikus 
hajlam. Ez a hajlam azonban minden fejezetben érvényesül, s ha önbon-
coló szigorrá nem is élesedik, de távlatot éreztet. S helyenként egy fino- 
mabb és rejtettebb szólamot is fölszínre segít: a kudarcok árnyának sej-
telmét. 

Gépészmérnök akart lenni, de csak a jogra juthatott be. A Híd szer-
kesztőjeként elemébe került, de az elem elfogyott, a lapot át kellett adnia. 
Elkezdte nagy kedvvel és hivatástudattal egy szociográfia írását Telecs-
káról — ettől Szirmai Károly bírálata (értetlensége?) vette el a kedvét. 
Ha jellemtani regényt írna, ez az árapály: a vállalkozókedv és a kudarcok 
színjátéka lehetne az a konfliktusgóc, melyb ől ai emberi regény bontakoz-
hatna ki. Lévay önéletrajza azonban személyessége ellenére sem én-regény. A 
feleségéhez fűződő  szerelméről például alig ír, gyerekkora magánemberi 
eseményein is gyorsan áthalad, hogy közéleti szerepeir ől írhasson. Arról, 
ami immár a művelődéstörténet része. 

Jogos és szükségszerű  szelekció ez, és ebből ered, hogy a siker és a 
kudarc okairól szólva nem bocsátkozik sem mélylélektani, sem politikai 
elemzésekbe. Az államnyelv megtanulásának gondjait például csak sz űk-
szavú utalásokkal sejteti, azt a bízvást történelminek nevezhet ő  pillanatot 
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pedig, mikor a Hidat Mayer Otmárnak, vagyis. a mozgalomnak átadja, 
ilyen elvont, de elvontságában is sokat sejtet ő  helyzetképben örökíti meg: 
„Beszélgetésünk is így alakult; amit csöndesen mondott, az a lap átvéte-
lének egy-egy részletére vonatkozott. De akkor még 1936-ot írtak, és ki 
gondolhatott akkor arra, hogy egy év múlva majd ezeknek a kapcsolatok-
nak a vonalán is kinyílnak a közvetlen beszéd kapui a munkásmozgalom-
mal rokonszenvezők felé. Tűnődésemben gondolatairri szanaszét kalan-
doztak, aztán az villant föl az agyamban, hogy ez nem is ő  volt, de vala-
mivel később, amikor hiperérzékenységemet valahogy leküzdöttem, meg-
szólalt bennem az ő  beszédes tekintete. Igenis ő  volt, Ottmár, aki most a 
maga posztján híven teljesíti feladatát." (252.) 

AZ olvasó, főként a szakmabeli, fájlalhatja, hogy nem tud meg többet, 
részleteket erről a találkozásról, a metaforikusság nemcsak tömörít, el is 
fedhet tényeket, de a könyv összefüggéseiben mégis kifejez őnek érezzük 
ezt a tömörséget. S e példa fel ől nézve a sok kísérlet és kudarc emberi. 
gyökereinek mellőzése is értelmet kap: Lévay számára természetes, hogy 
a két világháború közti 'kisebbségi helyzetben a felel ős értelmiséginek a 
harangöntésbe is bele kellett fognia. Ezért a kudarcokat sem úgy élte át, 
mint az a művész, aki egyetlen lehetőségre teszi föl az életét. A mindenesi 
szerep sajátos lélektana a. Lévayé, s önmagával való békéjét is ez magya-
rázza. Meggyőződése, hogy volt értelme annak, amit csinált. Ezért nem 
engedi át magát a sértettség ingereinek sem. Ahogy egykori ellenfeleit, 
az „úri vircsaft" manővereit emlegeti, abban szinte prolongálódik a régi 
harcok heve, de nem engedi át magát sem a leleplezés, sem a panasz von-
zásának. A hajdani ellenfelek emberi arcát is homályban hagyja, hogy arra 
koncentrálhasson, ami életének értelmet, lendületet adott. 

Az önszemléletet tehát nem dramatizálja, a lezajlott életet nem 
avatja távoli: látvánnyá vagy talánnyá sem, melyet meg kell fejteni, de 
tárgyilagossága a pátoszon is átüt. Egy mélyr ől fölemelkedő  ember sorsa 
rajzolódik ki a részletekb ől. Sors, mely a történelem minden szeszélye 
ellenére is törvényszer űnek látszik. 

Az olvasó eleinte azt hiszi, spontánul, s őt esetlegesen alakul a folya-
mat: a városi gyerek otthonossága a bajmoki rokonok közt, hogy paraszt 
szeretett volna lenni. Aztán az els ő  könyv, egy lexikon nagy élménye, majd 
az utcalánnyal való közös olvasás emléke. Kés őbb — visszatérő  motívum-
ként —, az egyetemre való bejutás kudarca. után, a zágrábi éjszaka idegen-
sége közepett ismét egy utcalánynál talál menedékre. S még kés őbb, egyik 
szociográfusi kálváriája során, ahogy a tanyasi kutyák letépik a kerék-
párról, s ő  az árokba esik — ez a fejezet visszatér ő  rímként cseng össze 
a gyerekkori emlékekkel. Emlékezetes mozzanata ennek a motívumsor-
nak az a hétkrajcáros pillanat is, mikor a Híd nyomdaköltségei miatt gyöt-
rődő  fiút anyja, a szegény özvegy segíti ki a bajból. 

A kinagyított életfejezeteknek ezek az önkéntelen egybezengései, a 
bennük munkáló élmények sorsot alkotó egynem űsége attól, hogy spontá-
nul alakulnak így, s attól, hogy érdekes, furcsa :figurák figurák portréi tagolják 
ezt az ünnepélyes folyamatot, életszer űbbé is válik, mintha mindez elter-
veltebben vagy kimódoltabban menne végbe. 

Sok minden eszébe jut az embernek a könyv olvasása közben. Az el-
vont vagy átlírizált részletekre olykor szívesen rákérdezne: mi is történt 
még? Mert nem kétséges: Lévay Endre sok mindent tud, amit más nem 
tudhat. Tudásából sok mindent közöl is, de ambíciója nem filológusi. Egy 
jellegzetes sorsot példáz, s ezt következetesen, ihletetten valósítja meg. 
Bizonyos, hogy ez a könyve minden eddigi m űvénél jelentősebb teljesít-
mény. 
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LÉVAY ENDRE 

HOLNAPVÁRÓK 

Virradt már, de még mélyen aludt a város. Egy lélek sem volt az ut-
cán. Amikor a remélt és nem is remélt hazatérés pillanatában Szabad-
ka köveire léptem, akkor is az az érzés futott át rajtam áramütéssze-
rűen, hogy a háború feszültsége, akár egy pattanásig feszült húr, itt re-
zeg a levegőben. Hallgat itt minden, akár hajnalban a Gefangenenlager, 
ahol reggel hatkor nem a kürt, hanem a golyószóró ropogása volt az 
ébresztő , s csak annak elhangzása után mozdulhatott meg az emberben 
az élet. 

De itt?... Hiszen ez nem fogolytábor, hanem többször is — hiszté-
rikusan, visszhangszerűen ismételve — „szabaddá" nyilvánított város. 
Akkor miért nem mozdul napfelkeltével az élet életigenl őn? 

Nemcsak az agyamba és a szívesibe, a b őröni alá is belopakodott 
ez a kérdés, az utóbbi napokban, hónapokban már nem tudom hányad-
szor, amióta nem is egyszer szemben találtam magam a történelemmel ... 
Ez így fest közvetlen közelről. 

Azt hiszem, nem volt véletlen, hogy a nagyon sivárnak tesz ő  va-
sútállomásról nem a város központján át, hanem nagy kerül ővel a 
mellékutcákon mentem haza. Ezt nem tanácsolta nekem senki, magam 
indultam el így a nagyon is ismert, régi földszintes házak mellett. 

A Sienkiewicz utcában, amely most a régi nevére, a Gréczy utca 
névre hallgatott, megálltam a 23. számú ház el őtt és becsöngettem. 
Alig vártam már, hogy a néma utcák üresen kopogó járdáit elhagyjam 
s a kapun belül legyek, ahová tán nem jön utánam az eltévedt zász-
lóalj bolyongásának emléke, és megszabadulok végre a fogolytábor 
újra meg újra megjelenő  embertelen képeit ől. 

Feleségem és anyám lába majdnem a földbe gyökerezett, amikor 
kaput nyitottak és megláttak a rajtam lötyög ő  egyenruhában. Hol az 
egyik, hol a másik borult a nyakamba. A viszontlátás pillanataiban ki-
buggyanó örömkönnyek mindent elmostak: az ölelés szorítása alól an-
nak a :Boldog tudomásulvétele bújt ki a felszínre és csillant fel sze-
münk fényében, hogy újra együtt vagyunk. 

Ez igaz? — kérdeztem olyan hangon, mint aki nem hiszi, amit 
átél. 

Igaz! — mondta a feleségem, s anyám is dadogva ismételget-
te ezt. 

Bennem sokszor felmerült az a gondolat, hogy onnan nincs is 
visszatérés. 

Engem is ilyen gondolatok zaklattak — szakított félbe felesé-
gem. — Nem hagytak nyugton. A Vöröskereszt által kerestettelek, de 
azt a választ kaptam, hogy nem tudnak hollétedr ől ... Nem volt nyug-
tom. A vasúton többször vártam a hazatér őkre, és az ismerősöktől is 
állandóan érdeklődtem felőled ... Ezek között volt egy ismerős, aki any-
nyira megzavart, hogy a nevét is elfelejtettem. Amikor kilépett a vasút-
állomásról, mindjárt hozzám lépett és csak ennyit mondott:.,,.... a Bandi 
mellettem esett el, de nekem rohannom kellett, és nem is tudom, mi lett 
vele..." És máris elsietett, mint akinek itt is rohannia kell... 

A családommal való találkozás, az együttlét boldognak hitt percei-
ben, óráiba így lopakodtak be — szinte egymást követve — a „felsza- 
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badulás" lelket derítő  színei helyett a sötétebbnél sötétebb színek, ame-
lyek csak az örömtől ugrándozó kétéves fiamban nem tudták megállí-
tani a kacagás ingerét. 

Alighogy elültek a nagyon várt találkozás els ő  érzelmes hullámai, 
a késő  reggeli órákban mondta el feleségem, hogy Horthy magyar egy-
ségeinek bevonulásakor mi történt Szabadkán ... A menetoszlopok úgy 
jöttek Kelebia és Szeged fel ől, mintha egy állig fölfegyverzett várost 
kellett volna lerohanni. Hogy ki készítette el ő, vagy ki találta ki azt, 
hogy a padlásokról, a tetőcserepek alól innen is; onnan is lövöldöztek a 
bevonulókra, azt nem lehetett kideríteni. Azokban a napokban még azt 
sem, hogy inszcenáció volt ez az egész vagy sem. A magyar katonák, 
mint aki még a fa árnyékában is az ellenséget látja rejtezni, összevissza 
lövöldöztek: célba vették a házakat, az intézményeket, a tüzelés nagy 
hevében még a néma kirakatokat is érte golyó. A feletteseikt ől kapott 
parancs vakította el őket. Ez a parancs átvitt értelemben így hangzott: 
Ha nincs háború, akkor csinálni kell háborús feszültséget. Gróf Stomm 
tábornok ezt mind a gyalogságra bízta, s a bakák, esztelenül csetnikeket 
keresve, ártatlan szerbeket küldtek a másvilágra. Ahol érték, összeszed-
ték őket, fölvitték a katonai parancsnokságra, majd onnan le a városhá-
za elé, s ott végezték ki áldozataikat a nép szeme láttára. Asszonyok és 
gyerekek is látták ezt. Az érthetetlen sortüzek z űrzavarában megszilár-
dult a teljes exlex állapot, s a titkos parancs tetteikb ől (kiolvashatóan 
már így zengett végig az utcákon: „ Í7sd, ahol éred!"... A t űz megszün-
tével a golyó érte házakban elkövetkeztek a házkutatások, emberek 
elhurcolása, azután emberek elbocsátása, hogy a megszállók közigaz-
gatási gépezetének helyet teremtsenek itt: állást, lakást, olyan hatáskört, 
amelyből a gyanús „bennszülötteket" minden id őben szemmel tarthatta. 

Peregtek felém a szavak. A „magyar felszabadítás" vérfoltjairól 
hallva egyik megdöbbenésemb ől a másikba estem. A békésen élők közül 
kitépett emberek halálából már kiáltott is a számonkérés, még ha a 
szomszédban mit sem tudva énekelték is a gyerekek nagy hangon: 

„Horthy Miklós katonája vagyok, 
Legszebb katonája." 

A háborúban még csak meg sem sebesültem, de alighogy hazaér-
keztem, itthon már az els ő  nap találat ért. A megszállók a hitleri ha-
digépezettől eltanult minden eddig ismert emberséget megtagadó új 
módszert vezettek be a háborúból, a hadifogságból hazatér ők kivizsgá-
lására. A hazatérő  ember lényét, életét, mozgását, jelenvalóságát a kér-
dőjelek százai vették körül. Miért vonult be a háborúba? Hol állomáso-
zott az egysége? Hol került hadifogságba? Sértetlenül hogyan kerülhe-
tett haza? Azt nem kérdezték, hogy élve  (?), mert látták, hogy élve 
állok az íróasztal el őtt és nyugodtan válaszolok a tiszt úr által feltett 
kérdésekre. 

Hogy kétségeim itt se támadjanak, Anna idejekorán elmondta, hogy 
a Naplót betiltották, s helyette egy másik lap jelenik meg a régi szer-
kesztőség egykét „intakt", illetve jobboldali emberének közrem űködésé-
vel úgy, hogy új, megbízható erőket állítottak a lap élére, akik biztosí-
tották a profasiszták és a jobboldal egyeduralmát ebben az új vidéki 
szerkesztőségben is, s a lap az új gazda szája íze szerint a hírek és 
intelmek szócsövévé vált ezen a tájon. 

Így tudtam meg, hogy a lapot betiltották. T űnődtem egy kicsit 
ezen, aztán úgy döntöttem, hogy mégis bemegyek á szerkeszt őségbe. 
Másnap, vagy talán harmadnap úgy mentem be, mint bevonulásom el őtt, 
de rövid látogatásom után nem úgy jöttem ki a Minerva palotájából, 
ahol akkor nyomdász barátaimmal nem is találkoztam. 
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Az igazgatói irodában ott találtam Fenyvesné Baruch Erzsikét, a 
háború előtti igazgatónőnket, aki már nem volt olyan szellemes és jó-
kedélyű , mint azelőtt. Még azon is elcsodálkozott, hogy kezet csókoltam 
neki és kissé zavartan nézett a szoba másik sarkában lev ő  íróasztal 
felé, ahol egy százados ült, s úgy tett, mintha most nem látott volna 
semmit. Alighogy szóvá tettem azt, hogy dolgozni szeretnék, Fenyvesné 
rögtön arra intett: forduljak a százados úrhoz, mert ezek a kérdések 
most már őhozzá tartoznak. 

Még bennem élt minden, ami katonát faragott bel őlem. Persze a 
főhadnagy is. Ez voltam, ő  pedig százados. Hát azon a hangon, ahogy 
a tisztek szoktak egymással közlekedni, elmondtam hazatértem körülmé-
nyeit olyannak, amilyenek a hitleréknél voltak, s a végén hozzáf űztem 
még, hogy kenyéren él az ember: szeretnék munkába állni. A százados 
blazírtan hallgatta végig mondókámat, majd amikor befejeztem, így 
szólt: 

Az ön neve nem szerepel az alkalmazandó újságírók névsorában. 
Amikor ezt a szerkeszt őséget összeállították, ön nem ,került szóba. Az ön 
ügye a város parancsnokához, Bittó tábornok úrhoz tartozik. A parancs-
noki irodában kérjen tőle kihallgatást. 

Hazatérve elég szárazon elmondtam Annának a Napló egykori szer-
kesztőségében tett látogatásom eredményét. Egy kis hallgatás után az 
is kibuggyant a számon, ami az úton hazafelé megért bennem: ha már 
megkezdtem, végig is járom ezt a kálváriát, mert tudni akarom, miért 
kell végigjárnom. És azt is meg kell tudnom, hogy ebb ől mi tartozik 
a tábornokra. 

Mindjárt végére akartam járni ennek a számomra még ismeretlen 
s egy kicsit rendhagyó dolognak, jóllehet itt minden kifordult a maga 
helyéből, s azoknak az ölébe fordult, akik minket „helyrerakni" jöttek 
ide. Ilyen és hasonló gondolatok kavarogtak bennem, amikor fölmen-
tem a városparancsnoksági hivatalba s bejelentettem magam a tábor-
noknál. Voltak ott jó páran, akik el őttem már sorra vártak, ki ezzel, 
ki azzal a kérelemmel, nagyobbára kisiparosok és régi köztisztvisel ők. 
Nem sokat beszéltek. Itt mindenki csöndben várt:áhítatos csöndben, 
melynek levegőjében ott lebegett láthatatlanul a félelem. A hallgatásnak 
ebben a szorítójában lapult most Szabadka néhány fia új ura el őtt, akit 
még soha nem látott, csak annyit tudott róla, hogy itt most minden 
tőle függ. 

Amikor engem szólítottak s beléptem a városparancsnoki szobába, 
minden olyannak tűnt, mintha egy filmbe léptem volna be. Egy hosszú, 
díszes szoba, inkább terem (bevonulásuk napjaiban alakíthatták ezt át 
városparancsnoki, illetve főispáni hivatalnak), ennek a végén intarziás 
nagy íróasztal, mögötte egy borotvált fej ű  tábornok ült. (Ez az ő  audien-
ciájuk, gondoltam magamban.) Szigorú tekintettel nézett felém, akár egy 
Svejkre, s intett: lépjek közelebb. Közelebb léptem, s miel őtt kifejtet-
tem volna, hogy miért is jöttem, előbb előadtam dióhéjban, lexikálisan 
leszűkített biográfiám a fogságból való hazatértemig, majd egy-két mon-
datban kifejtettem jövetelem célját. 

Szó nélkül végighallgatott, hidegen nézett rám, mint aki üvegen 
néz keresztül, és semmit se lát; aztán mély monoton hangon, akár egy 
robot, ennyit mondott: 

Az újságíró úr nem dolgozhat! 
A gyomrom is felfordult, hogy minden megindoklás nélkül így elin-

tézett. 
Ezután következik az utolsó stációm — mondtam otthon a fe-

leségemnek. — Ha a városparancsnokság megsz űnte után a polgármes-
ter kinyitja hivatalának ajtaját, elmegyek hozzá és megkérdezem t őle: 
milyen indoklással vesztettem el még a munkajogomat is. A városban 
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úgy hallottuk, hogy dr. Völgyi János lesz a polgármester, akinek ,a nénje, 
Lengyel néni a háború el őtt nálunk lakott gyerekeivel a Sienkiewicz ut-
cában, s annak idején sok dicsérő  szót mondott az öccséről, aki Ma~ 

gyarországon élt, és várta a visszatérést. Ilyen álmokat melengetett szíve 
tájékán. 

Dr. Völgyi János polgármester egy dosztojevszkiji figura volt a 
filiszterek legklasszikusabb fajtájából. Nála is az álszent mosoly min-
dent eltakart. Soha nem lehetett tudni, mit tart jónak, mit tart rossz-
nak: mikor akarja az embernek az életútját aláásni. A maga részér ő l 
minden gonosz lépést megtett idejében, mert tudta, hogy nem sokáig 
lesz polgármester, hiszen az új polgármester már ott volt mellette mint 
a helyettese. Pár hónap választotta el a nyugdíjaztatástól, s ezt az egy-
kori szabadkai közhivatalnok jól ki akarta használni a szép nyugdíj 
biztosítására. 

Ám engem nem úgy fogadott, mint a többi polgárt, aki kihallgatásra 
jelentkezett nála. A városban vagy . a városháza folyosóin látott mosolya 
velem szemben mintha fokozatosan átalakult volna megfejthetetlen h ű-
vös mosollyá, amely inkább a prefektusok álarca volt. Ezzel a h űvös 
mosollyal hallgatta szavaimat, s utána azt, hogy nem kaptam semmiféle 
magyarázatot senkitől, miért fosztottak meg a munka lehet őségétől: 
miért nem szabad nekem dolgozni. 

ügy látszik, maga elfelejtette a Hidat — kaptam a választ kur-
tán. — De mi nem felejtettük el. 1937-ig a saját neve alatt írt a folyó-
iratban ... Legyen egyelőre elegendő  válasznak ennyi. A többit majd ké-
sőbb — fejezte be, és eltűnt a mosoly az arcáról. 

Ez még nem volt tusakodás — mondtam otthon Annának —, 
csupán sejtették velem, hogy erre az útra löktek. 

Évődtem magamban oly mélyen becsukódva, mint aki három ki-
taszítás után válaszúthoz érkezett, s intelmek nélkül azt sem tudja, 
merre vegye az útját. Nyugalmam eddig biztosnak érzett szálai kezdtek 
fölengedni, s úgy, mint akinek , a batyu is már a hóna alatt van, el akar-
tam hagyni Szabadkát; úgy gondoltam, hogy el őbb majd fölmegyek 
Budapestre, aztán majd tovább, de feleségem visszatartott. Annát külö-
nös érzékkel áldotta meg a természet; ő  mindig előre megérezte, mer-
ről jönnek a felhők, még akkor is, amikor az egész látóhatárt a kiis-
merhetetlen események egymást követése eltakarta a szem el ől. 

Ne menj te el innen sehova most — mondta majd olyan han- 
gon, mint aki vesztest akar meggy őzni, másfelől .érkező  szívdobogással. 
— Lakásunk van, ennivalónk van anyukám éttermében, te pedig — hogy 
ne ülj itthon tétlenül — bejössz oda segíteni ... Az is munka, én már 
évek óta végzem; az emberek szeretik azt, aki őket szívesen szolgálja... 

Meddig legyek én ilyen lebegő : se ide, se oda nem tartozó? 
-- Azt majd meglátjuk. Az id ő  majd csak kinyílik. 

És az étteremben befogadnak, ha a korifeusok azt mondják, se-
hol nincs helyem? 

Anna elmosolyodott. 

Az étterem a mienk ... Otthon dolgozol a családban, nem mun-
kaadónál, akit meg lehet fenyíteni. 

Két- vagy háromnapi tépelődés után úgy határoztam, hogy ezt, akár 
kísérletként is, megteszem. A fizikai munkától soha nem féltem, most 
sem tartott vissza ilyesmi. Bementem az étterembe, de már nem mint 
vendég. Ez a verejtéket sokszor az ember halántékára csaló légkör nem 
volt előttem ismeretlen. Esztendők óta itt étkeztünk, s az így megtakarí-
tott dinárokból vettük meg lakberendezésünket, mert ilyen nászajándék-
ra a mi családunkban senkitől sem várhattunk ... Egybekelésünk után 
minden reggel apósom ide várt reggelire egy kis zónapörkölttel, s innen 
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mentem a Napló szerkeszt őségébe tízre. itt i5 ebédeltem, néha együtt 
ültem a nálunk napokat evő  kisdiákokkal, itt is vacsoráztam lapunk, 
irodalmunk kedvelőivel. Többször itt ebédeltem és vacsoráztam Jancsó 
Elemérrel, de akkor még mint vendég ültem az asztalnál ... 

Amíg délelőtt az asztalokat rendezgettük, cseréltük az abroszt, lát-
tuk el sótartóval, papírszalvétával, mert a damasztszalvétát már rég el-
fújta a szél, sokszor megálltam egyik vagy másik asztal el őtt, ahol kollé-
gáimmal, író barátaimmal, kortársaimmal együtt étkeztünk, de ekkor 
már nem várt a Minerva palotában a Napló. Most nem mint újságíró 
ültem az asztalnál, hanem csak álltam mellette, mint egy kontár pincér, 
akinek a képesítést és a „munkajogot" itt, ezen a helyen, a családi kap-
csolat jelentette. Visszaemlékeztem el ődeimre, Bútor bácsira, a Kurucz 
testvérekre, Jancsira és Bandira a háború el őtti időkből, amikor itt cso-
szogtak, rohangásztak a székek, az asztalok között: minden délben, min-
den este úgy siettek, mint akit kergetnek. Mert a pincér — csak akkor 
tapasztaltam igazán a saját b őrömön — mindig siet, soha nem éri utol 
magát, a vendég pedig mindig szidja, hogy hol marad már azzal az 
étellel, amikor majd elcsöppen a nyála. De Sándor bácsi ismerte már 
ezt a nótát; nem nagyon zavartatta magát, s mindig olyan ütemben sie-
tett, amennyire a lábai bírták. Én pedig vagy a konyhában, vagy az 
étteremben segítve, az ablakon úgy adtam ki, az étteremben úgy tet-
tem az asztalra a tányér ételt, mintha otthon a vendégem elé tettem 
volna. Így hangoltam be magam. Ebben a munkában -- bár a rám me-
redő  tekintetek szerint ez tekintélyromboló volt — én nem éreztem an-
nak. Jól tudtam már, mi vár arra, aki hátrányos helyzetben van itt. 
Ezekben a hónapokban, aztán az elkövetkez ő  években meg kell elégedni 
azzal, hogy az ember valahol munkát végezhet, s ha mást nem is, legalább 
megkeresi a mindennapi kenyerét. A pénzünk — amelyet utolsó tiszti 
fizetésként hazahoztam — napról napra fogyott, de nagyon vigyáztunk, 
hogy csak a legfontosabbra  adjunk ki pár pengőt (még jó, hogy a fo-
golytábor elbocsátó levelének felmutatásakor beváltották a Nedi ć-dinárt), 
mert a pincéri munkámért én nem kaptam fizetést. Egy kis megnyug-
tatást éreztem magamban azért, hogy az ebédet és a vacsorát most le-
dolgozzuk mind a ketten. Anna az étterem konyhájában dolgozott, va-
csoránkról is gondoskodott, mert mi nem ettünk minden este meleg 
ételt, csak amikor nagyobb volt a forgalom és több segít ő  kézre volt 
szükség. 

A botcsinálta pincérnek volt még egy kis szerencséje is. 
Anyósom éttermében nem volt italmérés. Ide nem jártak be a bor-

ivó katonák, az iszákos hordárok, a pálinkázó fiákerosok a közeli fiáker-
állomásról, és a csendőröknek sem volt okuk „átfésülni" az éttermet, 
mert ide csak szelíd polgárok, a lojalitást rég magukévá tett tisztvisel ők 
és a vidékről Szabadkára bejáró diákok jártak be étkezni. Italkiszolgá-
lást nem vállaltam volna még nyomorúságos helyzetemben sem, mert 
tudtam már, hogy az a kenyér, amelyet a pincér az ital kiszolgálásával 
keres, keserű : az keseríti meg végül nemcsak a felszolgáló, hanem a 
fogyasztó életét is, de úgy, hogy a letűnt éveket nem szívesen hívja 
vissza még emlékbe sem. 

Nem egyszer hallottam: „....itt a figyelmeztet ő  felhívás... l" 
Van úgy, hogy nem is sejtjük, hol ér találat bennünket. 
Az idegen más szemmel néz, másként kíséri életemet, mint az is-

merős vagy jóbarát, akihez éveken át eltépheteden szálak f űztek. Így 
éltem hosszú ideig Dezs ővel, aki nemcsak barát, de. szakmabeli is volt, 
mint a Reggeli Újság szabadkai szerkeszt őségének volontőrje. f5 a há-
ború közeledtével abbahagyta az újságírást, elment köztisztvisel őnek, 
de azt nem mondta meg senkinek, hogy miért. A Horthy-megszállás ide-
jén nem sokáig volt tisztviselő, mert 1941 nyarán már zászlósi egyenru-
hát viselve találkoztam vele, s mindig úgy vágtatott kerékpárján, mint 
akinek valami fontos megbízatása van. Egyszer állította meg száguldó 
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kerékpárját, amikcir az étterembe tartva áthaladtam a főtéren; lelépett 
a pedálcol, s -  nem a megszokott közvetlen baráti hangon, hanem mintha 
egy idegen szólítana meg, úgy fordult hozzám. Tekintetéb ől is valami 
megnevezhetetlen távolság sütött ki, amit — a találkozás els ő  pillanatá-
ban — nem is tudtam, mire magyarázzak, de igyekeztem figyelemmel 
kísérni szavait. 

Te jobb foglalkozást is találhattál volna magadnak. Az egész 
város tudja, hogy pincérkedel. 

Hát ez most így adatott — válaszoltam természetes hangon, 
mint aki most a kihívás el ől akar kitérni. 

Ha engem kérdezel, akkor az egész... 
Tisztán kiéreztem a hangjából, hogy Dezs ő  ezzel a mondatával mer-

re tart, mit akar elérni. Hirtelen így szakítottam félbe: 
Mennem kell. Eddig egyszer sem késtem el a munkahelyemről. 

Szeretnék pontosan beérkezni az étterembe. 
Az új „munkahelyedre" (?) — mondta szárazon, de folytatá-

sát már nem hallhattam, mert vettem az utam az Edénypiac utca felé. 
Ezen a napon a munka ment úgy, mint máskor. Talán az bántott, 

hogy mi, régi szabadkaiak kettéhasadtunk, és senki által meg nem ne-
vezett űr tátongott közöttünk az utcán, a piacon, a boltban, a közhiva-
talok ajtaja el őtt, vagy a munkadó—munkás viszony hiánya, mert egy 
munkahelyhez való tartozás mindig szilárd pontot jelentett. E kérdé-
sekre kerestem, de még nem leltem választ. Sógorom, aki az étter-
met vezette, soha egy szót nem szólt, még akkor sem, ha cselekedetem-
ben szembetűnő  hibát követtem el, mint egy kontár, akinek semmi sem 
áll a kezére. Bár több hetes gyakorlat volt már mögöttem, de mindez 
kevésnek bizonyult. Sokszor úgy éreztem, hogy nem egy ismert vendég 
tekintete bennem vájkál, s én úgy járok-ékelek köztük, hogy melléfo-
gásaimmal itt, a „fehérek" között megt űrt nem fehér sem lehetek már 
zavartalanul. 

Ezekben a hetekben nagyon kevesen voltak azok, akik rám nyitot-
ták az ajtót. Legjobbnak vélték távol tartani magukat t őlem, az utcán 
is csak úgy köszönni, hogy senki észre ne vegye, és olyan halkan, hogy 
még én se halljam. Ezért jelentett számomra meglepetést, hogy egy kés ő  
délután, amikor már elnéptelenedtek az utcák, a hadifogságból hazaér-
kezett volt főszerkesztőm, Szegedi . Emil csengetett be hozzám. Nem a 
régi barátság, hanem a bizonytalansága volt az, ami arra késztette, hogy 
fölkeressen. 

Úgy jártam, mint te — mondta szárazon. — Velem is harmadik 
személyben közölték, hogy nem dolgozhatok, hacsak nem kérek vizsgá-
latot magam ellen, s annak kimenetelét ki nem várom ... Mit tegyek? 
Te már csak értesültél valamelyest arról, hogy mi van itt, és mire le-
het számítani még? ... 

Egy darabig hallgattunk. Egymást néztük, azt láttuk, hogy a nyári 
nap besüt az ablakon. Nem menekültünk a hőségtől, mert mi már idő-
közben leszoktunk az izzadásról is. A közös sors megint összekapcsolt 
bennünket, akár az ólomkatonákat. Azt a választ kapta, amit én. Nézhet 
maga után a szabadkőműveseket vadul üldözők között. 

A legjobb lesz, ha elhagyod a várost, és nem kéred magad 
ellen a vizsgálatot, mert akkor a saját kérelmedre intéznek el. 

Szegedi Emil megfogadta a szavamat. Nálam tett látogatása után. 
nem sokkal később — Budapestre költözött, s onnan csak két év-

tized után tért vissza Szabadkára látogatóba. 
Társasági életet majdnem úgy nem élhettünk, mint azok, akik bör-

tönből tértek vissza. A megszállók er őszakszerveinek szeme — bárhová 
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méntünk is — mindig rajtunk volt. Az én utam naponta az étteremig, 
s onnan vissza a Sienkiewicz utcai szül őházamig tartott. Ezekben đ  
hónapokban még Palicsra is ritkán látogattunk ki, bár a KIE-nek meg-
volt még a fürdőtelepe, ahol a régi barátok, az ifjúsági mozgalom 
tagjai találkozhattak, de akkor inkább csak a legfiatalabbak, a tizenéve-
sek jöttek össze ott. 

A Népkört is új köntösbe öltöztették. A régi vezet őséget az előre 
- elkészített terv szerint átalakították; az öreg Nojcsek Géza helyébe dr. 

Dekker Endre került az egyesület élére, és Bogner József mint alelnök 
foglalt mellette helyet. Az ifjúsági alosztályt is átalakították: a régi 
gárda tagjainak kevés hely maradt, vagy semmi a Népkör falai között. 
Aki a háború előtt itt életet teremtett, azt félretették, s helyettük a 
jobboldaliak, a fasizmus hívei, akik eszendőkön át támadták a haladó 
szellemű  ifjúsági mozgalmat, új korszakot hirdetve a trikolórral együtt 
bevonultak a Népkörbe, s pár nap alatt olyan „tisztogatást" rendeztek, 
hogy még a csapos sem maradt a helyén. 

Teljesen átalakult az élet, annyira, mintha nem is lett volna a mi-
énk. Két világ alakult ki egymás mellett: a bennszülöttek és az „ejt ő-
ernyősök" (így nevezték el a megszállók Magyarországról idehozott köz-
igazgatási és egyéb teendőkkel megbízott köztisztvisel őit) világa. Á jö-
vevényektől nem tudta senki függetleníteni magát, még egy „pincér" sem. 

A nyár különös csöndjében egy idézés zavarta meg az én nagyon 
is látszólagos nyugalmamat. A levél a katonai parancsnokság államvé-
delmi osztályáról érkezett (ez az osztály a polgári közigazgatás beveze-
tése után is dolgozott még egy ideig), s az osztályvezet ő  aláírásával fel-
hívott, hogy 24 órán belül jelentkezzem nála és vigyem magammal a 
Híd 1938. októberi számát, amelyben megjelent a Hagymavásár című  
írásom. A falukutatás nálunk kibontakozóban volt, amikor ez az írás 
afféle visszapillantásként napvilágot látott. 

Jelentkezésemkor minden bevezet ő  nélkül a Híd bekért számát 
az osztályfőnöknek átadtam, hogy minél hamarabb essünk túl a „hiva-

. talos" beszélgetéseken. Az osztályvezető  belelapozott a folyóiratba és 
közölte velem, hogy írásomat 1939. február 18-án közzétette a Párizsban 
megjelenő  Szabad Írás című  kommunista lap. Mutatta a cikket, hogy ne 
legyen semmi kétségem, majd röviden ennyit mondott: 

— Jöjjön be három nap múlva ugyanebben az id őben. 
Már az elbocsátó mondat elhangzása után olyasféle sejtelem tá-

madt bennem, hogy megindították ellenem a vizsgálatot, s ennek most 
kezdődnek az első  hullámverései. Még csak kezdődnek, mert — mint 
mondták tapasztaltabb barátaim — az ilyen eljárások hosszadalmasak 
és soha nem tudni, kerülő, kacskaringós útjukon hova, merre jutnak el, 
s hol állnak meg a végszó kimondására. 

A megjelölt harmadik napon az ebédidő  előtt mentem el jelentkez-
ni a válaszért abban a reményben, hogy az ebéd felszolgálására vissza-
érkezem. A második emeleten volt ez az osztály a városházán, a rend őr- 

, ség egykori irodái közelében. Emlékezetesek voltak ezek az ajtók, de az 
ide fölvezető  melléklépcsők is. Aki ezekben a napokban hasonló beidé-
zéssel ide följött, nem egyszer azzal a szorongó érzéssel számlálta a 
lépcsőfokokat, hogy vajon visszafelé is sor kerül-e ezeknek megszámo-
lására, vagy á melléklépcs őn kerül le innen azok közé, akiket erről az 
osztályról elvittek már ... 

Amikor beléptem az ajtón, az osztályvezet ő  arcán egyetlen vonás 
sem változott. Mechanikusan vette el ő  fiókjából a folyóiratot, fellapoz-
ta, még egyszer belenézett, utána — mint aki tán elégedetlen eredmé-
nyével — felém nyújtotta. 

— Nem találtam ebben az írásban semmi különöset. Tessék... 
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Kezembe vettem a lapot, és elhagytam ezt az irodahelyiséget. Út-
közben az járt a fejemben, hogy személyem foglalkoztatja még; lehet, 
hogy foglalkoztatta is, de nem hívott többé. 

Ez alatt a rövid idő  alatt bennem sok minden végbement, de kö-
rülöttem senkiben semmi. Így láttam én. Az étteremben is ugyanúgy 
ment tovább a munka, mint az előbbi napokon; az ebéd tizenkett ő  
után néhány perccel kezd ődött és majd fél háromig csengtek a tányérok 
a konyhában, a tolóablaknál egészen addig, amíg az utolsó vendég is el-
riem hagyta az éttermet. Mi ilyenkor ülhettünk asztalhoz. Hoztuk ma-
gunkkal a tányérunkat, de azért nem vettük le szemünket az ajtóról, 
háthá jön még egy-két elkésett vendég, akinek tekintetéb ől az elnézést. 
kérést olvastuk ki azért, hogy még enni se hagy bennünket. 

Ha a későbbi írásaimhoz ott gy űjtött arčképekre, lelkialkatokra 
gondolok, kettő-három örökre az agyamba vés ődött: egy ügyvédbojtáré, 
egy zsidó kereskedelmi ügynöké, egy disszimilálódott német gyorsíróé, 
két diáké, egy cipőgyári szerb munkásé. El őttük gőzölgött a felszolgált 
étel, lassan már-már ki is hűlt, de ők az asztalra könyökölve messzire 
néztek, olyan messzire, mint akik ebben a pillanatban nagyon távol van-
nak, és nem is érzékelik azt, ami körülöttük zajlik. Sokáig néztek így 
szótlanul, nem mint a megnémultak, hanem mint a holnapvárók, akik-
nek akkor nyílik majd szóra az ajkuk, ha annak az ideje eljön ... 

Részlet a sierző  Megélt élet című  önéletrajzának készülő  második kötetéből. 
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Szeli István 



JUHÁSZ GÉZA 

MIKROKÖZÖSSÉGÜNK KULTURÁLIS ÉLETÉNEK 
MOZGÁSIRÁNYAI 
SZELI ISTVÁN TUDOMÁNYOS KUTATASAIRÓL 

Szeli István — irodalomtudós, egyetemi professzor, akadémikus — mun-
kássága nem a nagy nyilvánosság színe el őtt bontakozott ki és ívelt mos-
tani csúcsára. Lapjainkban és folyóiratainkban viszonylag ritkán olvashat-
juk egy-egy írását, nyilatkozatát, 'tudományos dolgozatainak legtöbbje 
— írta egyik !könyve bevezet őjében — „alig egyikét száz példányban megje-
lent, könyvárusi forgalomba nem került évkönyvben, folyóiratban, id ő -
szaki kiadványban látott napvilágot, vagy pedig el őadásként hangzott el a 
rádióban, televízióban, irodalmi rendezvényeken és különféle ülésszako-
kon". Ennélfogva. könyvei, legalábbis önálló kötetei sem sorakoznak hosz-
szan a polcokon, hisz csak legújabban kezdte meg a fent említett dolgo-
zatok kötetekbe gyűjtését, egységes tudományos művekké szerkesztését. Az 
„önálló kötetek" kitétellel viszont arra' kívánunk utalni, hogy ha számba 
vesszük például a tankönyveket, melyeket egyedül vagy társszerz őként 
írt (Bevezetés az irodalomelméletbe, Az irodalom könyve, Az irodalom 
élete), a különböző  alkotói életműveket és életpályákat bemutató tanulmá-
nyait (Thurzó Lajos, Miikó Izidor, Tóth József), továbbá a Zentai füzetek-
ben publikált s a szülővárosa kulturális hagyományait feltáró-értékel ő  
tanulmányait (Thurzó -emlékfüzet, Fendrik Ferenc munkásdalai, Majté-
nyi Zentán, Zenta írói), akkor már valamivel reálisabb — bár még koránt-
sem teljes — képet kaphatunk e sokoldalú és termékeny munkásságról. 

Nem a nagy nyilvánosság előtt folyt és folyik mindmáig rendkívül 
gyümölcsöző  oktató-nevel ői munkája sem, amelyet közvetlenül a háború 
után kezdett egy tanítói tanfolyamon, alighogy a világháborús hányatta-
tásokból hazatért, s 'amelyet nem szakított meg a f őiskolai tanulmányai 
idején sem. Ekkor is a. jövendő  tanítók képzésében működött közre Újvi-
déken. Tanulmányai végleges befejezését ől kezdve viszont mindmáig a 
magyar tanár- és tudósutánpótlás oktatásával, nevelésével foglalkozik, az 
újvidéki egyetem magyar tanszékének megnyitása napjától. Közben Zen.- 
tan gimnáziumi magyar tanár és igazgató volt, s számos magyar értelmi-
ségi nemzedék tudatában ültette el az anyanyelv és anyanyelvi kultúra, 
irodalom szeretetét — mindenkor egyidej űleg más népek, mindenekelőtt 
a jugoszláv népek kultúrájának megbecsülésével. 

Az oktatói-nevelői munka azonban — ideértve a tankönyvírást, a kö-
zépiskolai ésegyetemi tantervek .kidolgozásában való részvételt is — so-
hasem volt egyetlen és kizárólagos tevékenységi területe. Hadd emlékez-
tessünk csak tudományszervez ői munkásságára a Hungarológiai Intézet 
élén, amelynek kezdett ől fogva egy jó évtizeden át volt vezet ője, miközben 
nemcsak a tudományos munkát kellett szervezni, megteremteni annak in-
tézményes, tárgyi és személyi feltételeit, hanem be kellett kapcsolni az 
itteni hungarológiai tudományos kutatómunkát az ország tudományos éle-
tébe, az egyetemes hungarológiai kutatások vérkeringésébe .s a tudomá-
nyos életbe általában. A magyar tanszékkel immár egybeolvadt intézet 
országos és nemzetközi tekintélyének megalapozásában elévülhetetlen ér-
demeket szerzett, de nemcsak szervez ői és irányítói tevékenységével, ha- 
nem a 'különböző  tudományos ülésszakokon — itthon és 'külföldön — való 
aktív részvételével, a napirenden szerepl ő  'kérdésekhez való hozzászólá-
sainak súlyával, egyszóval tudományos eredményeivel. 

A fentiek és a már bevezet őben mondottak 'alapján általában úgy 
véltük — hiszem, nem egyedül éltem ebben a tévhitben —, hogy az ugyan-
csak egész embert igényl ő, hatalmas energiát leköt ő  szervező-irányító 
munka mellett Szeli professzornak kevés ideje maradt a tudományos alko- 
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tómunkára, s egy kicsit úgy járt, mint némely író, aki mások munkájának 
fordításáért háttérbe szorítja a saját munkásságát. Hogy pedig ez való-
ban tévhit volt, bizonyítják a most egymás után megjelenő  terjedelmes. 
könyvek, amelyek jórészt a tudományos folyóiratokban és ülésszakokon 
elhangzott dolgozatokból állnak össze. De mint a kés őbbiekben igyekszünk 
megmutatni, e könyvek nem a szóban forgó dolgozatok egyszerű  gyűjte-
ményei és újraközlései, hanem azok egybef űzése, összeszerkesztése révén 
átfogó jellegű, tudományos igényű  művekké teljesednek ki. Csak emlékez-
tetőül: 1979-ben a belgrádi Komunist kiadónál jelent meg egy könyve szerb-
horvátul, 1980-ban pedig az újvidéki Bratstvo-Jedinstvónál; jelenleg a Fo-
rumnál és a budapesti Gondolatnál van sajtó alatt tudományos dolgozatai-
nak egy nagyobb gyűjteménye. 

Bármilyen szerteágazó is azonban Szeli István munkássága, bármi-
lyen fontos is a pedagógiai és tudományszervez ői tevékenysége, els ősorban 
mégis a tudóst, az irodalomtudóst tiszteljük benne, s ezért ez alkalomból 
mindenekelőtt ezt a munkásságát kívánjuk méltatni, hisz ez jelenti pályá-
jának csúcsát: mint irodalomtudóst választották a Vajdasági Tudományos 
és Művészeti Akadémia tagjává. 

Könyvei sorában a Hajnóczy és a délszlávok című  monográfiát kell 
első  helyen említeni, amely egyúttal doktori értekezése is volt. Amint címé-
ből is kitetszik, kapcsolattörténeti műről van szó, amelyben — kibontva 
a jakobinus mozgalom rajzából Hajnóczy József szerémi alispán alakját 
— rámutat az itt él ő  népek :konvergens szellemi er őire és mozgalmaira is. 
Az új tudományos eredmények mellett ez a m ű  azért is jelentős, mert meg-
jelöli mind az itteni hungarológiai kutatásnak, mind Szeli további kutató-
munkájának egyik legfontosabb területét, ez pedig a jugoszláv—magyar 
összehasonlító irodalomtudomány. 

Már a következő  könyvében (Utak egymás felé) — melynek szintén 
már a címe is utal a kapcsolattörténetre — egész fejezetet szentel a ma-
gyar és szerb felvilágosodás párhuzamos vonalainak, egy következ ő t pedig 
Madách drámai költeménye, Az ember tragédiája délszláv fordításainak, 
összefoglalva azok alapján a Tragédia délszláv képét. 

Folyó irodalmi termésünk bírálatával, azaz napi irodalomkritikával 
nem foglalkozik, de ez nem jelenti, hogy nem érdekl ődik a jugoszláviai ma-
gyar irodalom eseményei iránt, hogy nem követi nagyon is élénk figye-
lemmel annak alakulását. Gyakran találkozunk a nevével különböz ő  bírá-
ló bizottságokban (Híd-díj, Majtényi novellapályázat stb.), s hosszú évek 
óta tagja a Híd szerkeszt ő  tanácsának is. S őt, mint a Nemzeti irodalom — 
nemzetiségi irodalom című  könyvének bevezet őjében kifejti: könyvének 
célja, hogy' „egy mikroközösség kulturális életében érvényre jutó er ők 
mozgásiranyait, tendenciáit és fordulatait kövesse", s tegyük hozzá: ez a 
célkitűzés nemcsak az említett könyvre érvényes, hanem ez Szeli egész 
tudományos munkásságának egyik legfőbb célkitűzése is. Az Utak egymás 
felé „Nyelv és irály" fejezetében • például alapos és terjedelmes tanulmányt 
közölt .Majtényi Mihály Garabonciásának nyelvezetéről,stílusáról, össze-
foglalva a mű  nyelvi tanulságait, amivel egyszersmind követend ő  példát 
mutatott kritikusaink számára a sokáig elhanyagolt stíluskritikai vizsgáló-
dásra. Még ugyanebben a könyvében foglalkozik a negyvenes évek hazai 
irodalmával, a háború utáni Híddal, s a korszak huszonegy írójáról rajzol 
alig néhány markáns vonással időálló .miniportrét. 

Amint már említettük, Szeli csak az utóbbi években látott hozzá el-
szórtan megjelent tudományos dolgozatainak könyvekbe, m űvekbe rende-
zéséhez, s ez a munka azzal a tanulsággal jár, hogy a gyakran alkalminak 
Hitt értekezésekben, egy-egy részletkérdés megvilágítasákor voltéképpen 
mindig egy nagyobb egységet, a jugoszláviai magyarság már említett mik-
roközóssegét, annak kulturális életét tartotta szem el őtt, s most egymás 
mellé rendeződve vagy nagyobb tanulmányba ötvöződve nyerik el e dol-
gozatok valóságos dimenziójukat. 
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Amikor például a Jugoszláviai Magyar Nyelvm űvelő  Egyesület tudo-
mányos ülésszakán nyelvművelésünk mútjáról értekezett, s áttekintette 
a nyelvről való gondolkodást e tájon a 'kezdetekt ől 1918-ig, majd a két vi-
lágháború között s végül az új Jugoszlávia új nemzetiségi viszonyai között, 
akkor e . kérdést olyan tudományos alapról 'szemlélhette, olyan történel-
mi távlatból vizsgálhatta, mint a felvilágosodás és koraromantika nyelv-
szemlélete a nemzetileg homogén európai, illet őleg a nemzeti_ fennmaradá-
sukban tartósan fenyegetett kelet-európai társadalmakban, s őt külön az 
itt élő  magyarok és szerbek esetében: Ezt a kérdést viszont a Matica 
srpska fennállásának 150. évfordulóján tartott el őadásában vizsgálta •tüze-
tesen. Rámutatott, hogy a természetelvű  herderi nyelvbölcselet milyen ér-
telmezést nyer a magyar, illet őleg a szerb felvilágosodás képvisel őinél, 
majd pedig hogy a koraromantika idején ,a történelmi fejlődés adottságai 
és a társadalmi viszonyok" milyen eltér ő  irányban torzítják el a herderi 
elvet: a magyaroknál a feudális kiváltságok és a feudális államiság védel-
me irányában, a szerbeknél pedig „a vérség, a fajiság, a nemzeti autenti-
kusság" irányában. Ha egyel őre még két külön tanulmányról van is szó 
(Nyelvm űvelésünk múltjából, A ko raromantika nyelvszemlélete), máris nyil-
vánvaló, hogy itt is egy nagyobb egység kialakításának a lehet őségei van-
nak adva, s a két dolgozat között számtalan érintkezési felület található. 
A .koraromantika nyelvszemléletében például ezt olvashatjuk: „Az a lát-
szat, hogy ,a szerb nyelv 'kérdése az osztrák birodalom keretei között kizá-
rólag az írók, tipográfusok, iskolamesterek, grammatikusok bélügye ..., 
noha a háttérben nyilvánvalóan közéleti-politikai-nemzeti érdekek húzód-
nak meg." A mi vidékünk magyar nyelvápoló tevékenységének történeti 
áttekintése -során pedig (Nyelvm űvelésünk múltjából) arra a megállapítás-
ra jut, hogy itt általában „irodalmi érdekű  nyelvápoló munkáról szólha-
tunk": „Ezen a tájon nem a f őiskolákhoz, a tudományos-- intézményekhez 
vagy a tudós társaságokhoz kapcsolódik a nyelvápolás, egyszer űen azért, 
mert ilyenek nem is nagyon voltak, hanem a literátorokhoz, az esetek több-
ségében pedig az alkalmi nyelvművelőkhöz. Kezdve a már említett társa- 
ságoktól a két világháború közötti magyar sajtóig, s még tovább, a magyar 
olvasó társaságokig, kaszinókig és irodalmi csoportosulásokig, azt látjuk, 
hogy főleg az irodalmároké a kezdeményezés ezen a téren." Nyilvánvaló, 
hogy sem a két korszak (a XIX. század els ő  évtizedei és a huszadik szá-
zad második-harmadik évtizede) gondolkodásmódja, sem a két nemzeti-
ség társadalmi-politikai helyzete közé nem lehet egyenl őségi jelet tenni, 
de alighanem érdemes volna továbbgondolni, hogy a 'közéletb ől kiszorított 
nemzetiségi 'csoport nyelvszemlélete szükségszer űen válik irodalom-. vagy 
legalábbis kultúraközpontúvá. Ezt még a vajdasági nemzetiségek nyelvé-
ről való gondolkodásának felszabadulás utáni átformálódása is alátámaszt-
ja. De hogy Szeli gondolatmenetét tovább kövessük, s egyúttal tudomá-
nyos módszerét is szemléltessük, lássuk, hogyan foglalja Össze ítéletét a 
jugoszláviai magyarság két háború közötti nyelvszemléletér ől és nyelv-
ápolási kísérleteiről: , 1a kisebbségi magyarság az államnyelv mindenható-
ságának árnyékában, torzult nyelvi tudatával, polgári ideológiájával és té-
ves -  nyelvszemléletével nem volt képes önerejéb ől egy olyan • nyelvművelő  
mozgalmat szervezni, amely legalábbis a megmaradás és folytonosság biz-.  
tatásával és ígéretével kecsegtetett volna." Innen kiindulva aztán, majd a 
felszabadulás utáni folyamatokat elemezve, nem utolsósorban megvilágít-
va a . magyar nemzetiség megváltozott társadalmi, politikai és gazdasági 
helyzetét, ezzel együtt pedig nyelve funkciójának megváltozását is, meg-
fogalmazza a nyelvművelés időszerű  tennivalóit: „a gyomlálás és kertész-
kedés munikáját a szervezett és intézményesített nyelvm űvelő  munkának, 
társadalmi akciónak kell felváltania; ki kell lépni :a szakmaiság zárt köré-
ből, s a korszerű  társadalmi fejlődés, a nyelvi egyenrangúság és egyenjo-
gúság időszerű  kérdései által kijelölt új, teendők felé kell fordulni ..." 

• Amint a nyelvszemlélet és nyelvápolás kérdését, hasonlóképp mik-
roközösségünk kulturális életének • más kérdéseit is történelmi távlatból 
szemléli és közelíti meg, a mozgásirányokra, tendenciákra és fordulatokra 
figyel, s a jelent is e mozgások egy-egy pillanataiként ragadja meg, azaz 
dialektikus módszerrel, egyúttal pedig materialista szemléletb ől kiindulva, 
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vagy az ő  saját fogalmazásában: valamely „korszak nyelvszemléletére és 
nemzettudatára alapvetően és mindig a társadalmi és osztályviszonyok hat-
nak, s az eszmei és filozófiai tételek végső  !kicsengésüket mindig azoktól 
nyerik". (Aláhúzta: J .G.) 

A Kommuni'st gondozásában (szerbhorvátul) megjelent könyvének 
tárgya a polgári örökség és annak túlhaladása a jugoszláviai magyarság 
szocialista kultúrájában, de úgy is fogalmazhatnánk, hogy nemzetiségi 
kultúránk és irodalmunk genezisét rajzolja fel — a nemzetiség önnön 
létezéséről és rendeltetéséről vallott nézeteinek tükrében. A történeti átte-
kintést természetesen 1918-nál kezdi, megállapítva, hogy a magyarság úgy-
szólván minden kulturális intézmény nélkül került a királyi Jugoszlávia 
kötelékébe. De nem elégszik meg e sokat ismételt tény egyszer ű  konstatá-
lásávál, hanem messzebb nyúlva vissza az időbe, rámutat e vidék elparla-
giasodásának egész folyamatára, amely különösen a múlt század utolsó 
harmadában gyorsult fel az általános központosítás következtében, az ak-
kori magyar államiság „pompázatos jelképévé" vált Budapest elszívó ereje 
folytán. Figyelemre méltó megállapítása, hogy a f őváros túlnyomó hatal-
ma nemcsak a Vajdaságot, hanem az egész magyar vidéket „kiskorúságba 
és rabságba süllyesztette", s e folyamat eredményeként „a policentrikus 
magyar kultúra átadta helyét a f ővárosba összpontosított műveltségnek". 
Igen világos és logikus okfejtéssel innen vezeti le Szeli a két világháború 
közötti közgondolkozásunkra olyannyira jellemz ő  „kulturális öntudatza-
vart és beszűkült műveltségképletet", amelynek következtében az itteni 
magyarság „arra sem lesz képes, hogy saját gyér örökségét birtokba ve-
gye". Nem véletlen, hogy e vizsgálódások során hasonló felismerésekhez 
jut, mint amikor két háború közötti polgárságunk , ;torzult nyelvi tudatát 
és téves nyelvszemléletét" vizsgálta; a továbbiakban a kisebbségi tudat 
ideológiává válásának, majd a kisebbségi tudatból 'kinövő  nacionalizmus-
nak a vizsgálata teszi teljessé a két világháború közötti jugoszláviai ma-
gyarságról vallott polgári nézeteket, melyeket 'szocialista kultúránkban túl 
kellett haladni. 

A kulturális öntudatzavar gyökerei között Szeli még egy fontos kö-
rülményre mutat rá, nevezetesen a magyar polgárosodás ferdeségeire, az 
eltorzult polgári tudatra, aminek egyik jellemz ő  tünete a „kultúrpesszimiz-
mus". Ennek Szenteleky is rabja volt, s mint Szeli kifejti, az ő  antihisto-
rizmusa „egy történelmi légüres térbe jutott polgári idealista gondolkodó 
elveszettségének megfogalmazása". 

Nem kétséges, hogy a szóban forgó könyvnek, de Szeli tudományos 
kutatásainak is egyik legfontosabb eredménye kultúránk polgári örökségé-
nek mélyreható elemzése és min ősítése a jugoszláviai magyarság magára 
találásának, hagyományai birtokba vételének, a kulturális fejl ődésben való 
előrelépésének akadályaként. A továbbiakban azonban rámutat arra az 
útra is, amelyen nemzetiségünk, kultúránk ezt a terhes örökséget túlha-
ladta, s azokra a nélkülözhetetlen feltételekre, amelyek létrehozásával a 
kisebbségi kultúra nemzetiségi kultúrává fejl ődhet. Ez úgy lehetséges, ha: 
„a nemzetiségi kultúra intézményesítésével és instrumentumainak létreho-
zásával megteremtjük számára a kulturális élet nemzeti szint ű  ápolását és 
művelését, másfelől pedig ...:a többségi nemzet (nemzetek) kultúrájának 
egyenrangú és organikus elemévé tesszük, ami gyakorlatilag egy és ugyan-
azon folyamat két taktikai változatának megjelölése." 

Bátran leírhatjuk, hogy a nemzetek és nemzetiségek szocialista közös-
ségében fejlődő  nemzetiségi irodalom fogalmát, lényegét is Szeli fejtette 
ki és fogalmazta meg elsőként marxista tudományossággal, meghatároz-
va szükségszerűen mind a magyar(országi), azaz „any:airodalomhoz", mind 
az ország más (többségi) népeinek irodalmához való viszonyát, illet őleg 
kijelölve helyét mint nemzetiségi irodalomét, amely „külön akcentussal 
nemzeti". Érdemes kissé hosszasabban idézni e megfogalmazást a Nemzeti 
irodalom — nemzetiségi _irodalom című  tanulmányból: „Mint ahogyan a 
nemzeti magyarságot is a magyarok összessége teszi, a magyar irodalom 
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fogalma sem csupán a magyarországival azonos, még akkor sem, ha tartal-
mi-gondolati, ízlés- és stílusbeli vagy formai eltérései kézzelfoghatók is. 
Az irodalomtudomány mindeddig csak történelmi hosszmetszetben, a kor-
szakváltozások folyamatában figyelt fel a világnézet, a szemléletmód, a 
forma, a stílus változásaira, a jöv ő  irodalomtörténészének viszont foko-
zottabban szüksége lesz a szinkronikus vizsgálatra is, amely már nem a 
magyar irodalom, hanem a magyar irodalmak egyidej ű  jelenségeinek szem-
léletéből indul ki. S ez lesz a dolga annak a jugoszláv irodalomtörténész-
nek is, aki majd a jugoszláv irodalomról mint egységr ől óhajt képet adni: 
ebből a képből nem hiányozhat a nemzetiségi irodalom sem, hisz a jugo-
szláv irodalom sem az egyéni alkotók és alkotások vagy pedig az egyes szo-
cialista köztársaságok irodalmának mechanikus sommázata, hanem nyel-
vek és kultúrák szintézise kell hogy legyen." 

E néhány oldalon természetesen nem vállalkozhattunk Szeli István 
sokrétű  éš szerteágazó tudományos munkásságának, tudományos eredmé-
nyeinek még vázlatos bemutatására sem. Arra törekedtünk csupán, hogy 
_néhány példánérzékeltessük, milyen alapvet ően fontos elvi és elméleti kér-
désekre keresi a választ nemzetiségi kultúránk egészét illet ően, s rámu-
tassunk, hogy a megnyugtató és tudományosan megalapozott válaszai ho-
gyan szolgálnak a saját és mások további kutatásainak keretéül és alap-
vetéséül. 
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SZELI ISTVÁN 

A KORAROMANTIKA NYELVSZEMLÉLETE 

Herder neve a magyar kulturális tudatban — persze jórészt felületes 
értesülések alapján — a magyar nyelv és nemzet teljes és közeli pusz-
tulásának jóslatát asszociálja, másfel ől pedig a szláv nyelvek és kultú-
rák felvirágzását. Sokáig, mintegy másfél évszázadig, élt a neve ezzel 
az előítélettel megterhelve. Nevezetes nyilatkozatában valóban említést 
tesz arról, hogy a magyar nemzet és ,  nyelv elpusztul, ha a történelem 
természetes fejl ődésének törvényeit nem veszi tudomásul. Ezt az úgy-
nevezett jóslatot azonban csak a „régi dics őség" feltámasztását szorgal-
mazó költők vették komolyan, mintegy saját szemléletüket és félelmeiket 
alátámasztva. Ne feledjük: nemcsak Herder tesz ilyen kijelentést, ha-
nem többek közt, Herdertől függetlenül, például Kisfaludy Sándor is: 
„Végigutazván most Magyarországot és összehasonlításom után több tó-
tot, svábot, oláhot, németet találván, mint tiszta magyart, eljajdultam: 
vége, gondolám, a magyar nemzetnek." 

Németh Lászlót is foglalkoztatta a Herderr ől a magyar köztudat-
ban oly konok szívóssággal él ő  előítélet, s afféle perújrafelvétel igényé-
vel írt tanulmányt erről a kérdésről. 

Herder nyilatkozatai nem magyarellenesek, s őt egybehangzanak a 
magyar nemzeti érdekekkel. Nemcsak határozott Habsburg-ellenessége 
bizonyítja ezt. Szerinte az abszolutisztikus rendszer ellentmond a termé-
szetes (organikus) nemzeti fejl ődésnek, mert el őtérbe helyezi a birodal-
mi (állami) érdekeket, és szembekerül az ősi kultúrák és hagyományok 
igényeivel. Idézzünk egy részletet ennek bizonyítására a Beszélgetés II. 
József császár halála után című  dialógusából.. 

„A népek nem egyik napról a másikra érlelik meg kultúrájuk leg-
javát. Semmiféle idegen nyelv ezt ki nem kényszerítheti. A nemzeti ta-
lajon növekszik a kultúra a legjobban, sőt, mondhatnán, csak a nem-
zet öröklött és tovább öröklődő  nyelvében képes fejl ődni. A nyelv az, 
ami rabul ejti egy nép szívét, s vajon nem nagy gondolat-e, hogy a ma-
gyarok, szlávok, vlachok és megannyi más nép földjén az ő  gondolkodá-
suk szerint, az ő  legsajátabb és legkedveltebb módjukon ültessük el a 
jólét magvait, ma és a távoli jöv őben (...) Isten maga tiltotta meg az 
összevegyülést. Ezért oktatja az összes népeket a maguk módján." 

A lényeg tehát az, hogy Herder a nyelvr ől, annak szerepéről és 
jogairól szólva nem az állam (az állami érdek), hanem a nemzet (a 
nemzeti élet) szempontjait hangsúlyozta. Tanítását azonban — mint 
ahogyan a biblia ,óta minden nagy tanítást -- az érdekeltek kisajátítot-
ták, s a maguk felfogása szerint értelmezték. 

Ezért látjuk szükségesnek, hogy a következ őkben rámutassunk az 
érdekek különbözőségéből eredő  Herder-interpretációk eltéréseinek je-
lenségeire és ezek okaira; az állami, nemzeti, társadalmi szempontokra, 
amelyek Herder alapvet ő  tanításának egyoldalú kisajátításában kezdet-
től fogva jelen voltak. 

Arra a kérdésre szeretnénk tehát választ keresni, hogy melyek 
azok a hasonló vagy eltérő, de alapvetően fontos társadalmi, politikai 
és eszmei mozgatóerők és indikátorok, amelyek a magyar és a szerb ko-
raromantika nyelvmozgalmainak irányt és tartalmat adtak, valamint 
hogy melyek ezeknek az egymással rokon vagy egymásnak ellentmondó 
jelenségeknek nemzeti, társadalmi vagy politikai életben gyökerez ő  okai. 
Vizsgálatunk tehát nem lingvisztikai érdekű, s nem is a nyelvtörténet 
számára hozhat eredményeket, mert a kérdést egyetemesebb társada-
lom és művelődéstörténeti szempontból veti fel, és módszereiben is 
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ezt az elvet követi. Nagyrészt az a szándékunk, hogy ebben a közép-ke-
let-európai térségben majd kés őbb felbukkanó és különféle nyelvpolitikai 
izgalmakat kiváltó intézkedések és mozgalmak történelmi genéziséhez 
szolgáljunk némi eligazítással, illetve hogy szempontokat adjunk azok 
értelmezéséhez. Annál is inkább, mert a köztudatban még ma is kísért 
az a felfogás, hogy a nyelvkérdés „mentes a politika salakjától". 

Szekfű  Gyula nagy jelentőségű  iratpublikációjában, amelyben a ma-
gyar államnyelv kérdéseire vonatkozó dokumentumokat adja közre, a 
nyelvi mozgalmaknak több szakaszát különbözteti meg. Az el őzményeket 
a XVII. század tudományos törekvéseiben látja, majd a következ ő  fá-
zist a XVIII. századi felvilágosodás természetes igényében: a tudomá-
nyok terjesztésének óhajából eredezteti bizonyítva, hogy e mozgalmak 
a császár „nyelvi merénylete el őtt, tehát attól függetlenül jöttek létre", 
tisztán művelődési céllal. Szerinte ilyen magasabb szempontok irányít-
ják Kazinczy nyelvi-irodalmi törekvéseit is: az európai ízlés, a kultúra 
igénye, nem pedig a politikum. Csak később érkezik el az a pillanat, 
„amikor a tisztán szellemi területr ől a politika világába átmerészkedve 
a nyelművelés racionalista gondolatából, a nyelvszeretet ártatlan ér-
zelmébő l nyelvkérdés lesz, az a bonyolult összetétel ű  politikai képződ-
mény, amely korlátlan hatalommal képes halálos gy űlöleteket és izzá-
sig hevült mozgalmakat felkelteni". - 

Szekfű  e nézetét természetesen nem tehetjük teljesen magunkévá, 
hiszen maga az európai kultúra feltétlen híve, az emelkedett szemponto-
kat követő  Kazinczy is arról beszél egy helyen, hogy „az idegen vagy 
magyarrá lesz közöttünk, vagy éhhel hal el". A nyelvkérdés tehát a 
felvilágosodás idején sem volt „tisztán szellemi terület". 

Még kevésbé a romantika korában. A felvilágosodás íróinak tisz-
tán észokokkal alátámasztott anyanyelv-igenlése ugyanis a napóleoni, 
majd szentszövetségi korszakban már nem látszott elegend őnek. A nem-
zeti (voltaképpen gazdasági és politikai) törekvések csakhamar meghalad-
ták a pusztán művelődésieket, s a független nemzetállam eszméjét állí-
tották célul és eszményül Közép-Európa kis nemzeti közösségei elé is. 

Az ürügyet ezekhez a nyelvpolitikai obszervációkhoz a szerb és a 
magyar kultúra oly nagy jelent őségű  intézményeinek másfél évszázados 
— majdnem egyidejű  — évfordulója szolgáltatja, mint a Magyar Tudo-
mányos Akadémia és a Matica srpska megalapítása. Éppen ez az id ő-
beli egybevágóság sugalmazza egyfel ől • a közös jelenségek és folyamatok 
művelődéstörténeti nyomozását, másfel ől pedig annak a szükségességét 
is, hogy az egybeesés mellett a különbségekre is felhívjuk a figyelmet. 
Nem kétséges ugyanis, hogy a nemzeti m űvelődés e két intézménye ha-
sonló törekvésekből és szükségletekből ered, de az is bizonyos, hogy a 
fejlődés feltételei és lehet őségei, valamint a történelmileg meghatározott 
adottságok eltérő  utat jelölnek ki számukra a nyelvi igény ű  és célú kul-
túra e korszakában. 

Nyelv, állam és nemzet — történelmi diakróniában szemlélve a kér-
dést -- nem szorosan egymástól függő  s nem is egymást föltételez ő  vagy 
kizáró fogalmak. Sok példa bizonyítja az emberiség történelmi emléke-
zetének kezdeteitől . egészen a francia forradalomig. Európa polgári át-
alakulásának e döntő  eseményéig, hogy a nemzetállamok el őtti korsza-
kokban a nyelv és a nyelv által hordozott vagy az abba beleépült kul-
túra nem elsőrendű  meghatározója az emberi közösség életének. A hó-
dító római például, ha nyelvet nem is, de mitológiát, életformát, m űvé-
szetet és kultúrát vesz át a meghódított görögt ől, a törökfajú bolgár 
pedig áttér a meghódított szláv törzsek nyelvére. Másrészt: a barbárok 
által feldúlt római birodalom nyelve — szívóssága és kultúraátörökít ő  
erejénél fogva — nemzet és állam nélkül is tovább él a feudális Euró-
pában, s létrehozza azt az uniformizált szellemi középkort, amely a 
lingua latina jegyében bontakozik ki, s a psalmusok, himnuszok, con-
fessiók műfajával ajándékozza meg a középkori „respublica literariát", 
s így váltakoznak ezek az összefüggések a barokk korszakon át egészen 
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a XVIII. és XIX. század fordulójáig, amikor végérvényesen a lingus vul-
garis veszi át az uralmat Európa keleti felében, s nemcsak a tudomány-
ban, hanem a közéletben és az államigazgatásban is. Ezzel sok évszá-
zad felhalmozott történelmi, kulturális és m űvészeti tapasztalatának a 
továbbélése került veszélybe, s a kultúraközvetítés nagy lehet ősége szűnt 
meg, egyidejűleg azonban új lehetőségek távlatai t űntek fel az embe-
riség művelődésének mennyiségi és minőségi átalakulásában. Jegyezzük 
meg azt is, hogy a nemzeti nyelvek e nagymértékű  térfoglalása és a 
maguk számára kizárólagosságot követel ő  féltékenysége nem csupán a 
romantika nemzeti lázával értelmezend ő. Diadalmas előretörésüket, ami 
nemegyszer a. türelmetlenség határát súrolja, a nemzeti nyelvek propa-
gálói gyakran olyan argumentumokkal támasztják alá, amelyeket az el ő-
ző  korszak, a XVIIL század szolgáltatott a maga racionalista bölcseleté-
vel és érveivel. „Nincs század, amely csak egy század lett volna" — írta 
Sinkó Ervin egyik jelentős tanulmányában, s ennek a megállapításnak 
az igazsága látszik érvényesnek az általunk vizsgált néhány évtized nyelvi 
tudatára nézve is, amelyben a felvilágosodás örökét a romantika veszi 
át. A tizennyolcadik század értelemkultusza az anyanyelvhasználatban je-
lölte meg céljai megvalósításának egyik legfontosabb eszközét, mintegy 
előlegezve a pozitivista nyelvfelfogás funkcionalizmusát. Dositej Obra-
dović  a nyelv „hasznosságával" méri annak „értékét", Bessenyei György 
visszont a „született" nyelv használatától várja a „tudós nemzet" meg-
születését. A francia Enciklopédia is jobbára az ismeretek közlésének 
eszközét látja a nyelvben, de nem ismeri fel benne a történelmi kultú-
rák továbbvivő  és a nemzet egységét, lelki tartalmait 'kifejez ő  értékét, 
amit csak Herder után lát meg benne a polgári Európa. Egyébként az 
egynyelvű  nyugati nemzetállamok természetes nyelvi közegükben élve 
nem is foghatták fel másképpen a nyelvet, mint egyedül e kommuni-
kációt lehetővé tevő  szerepben. (Erről bővebben: Szekfű  Gyula: Iratok 
a magyar államnyelv kérdésének történetéhez. Budapest, 1926. Bevezetés.) 

A romantika nyelvmozgalmai olyan gazdasági, demográfiai, politikai 
viszonyok között, a történelemt ől hagyományozott olyan örökség mel-
lett folynak tovább, amelyekben a nyugat-európai példák nem lehettek 
iránymutatók a kelet-európai kisközösségek számára. Míg az állam- és 
jogelméletben, a polgári mintájú intézmények létrehozásában, de áz iro-
dalomra és a művészetekre nézve is, Nyugat úgyszólván kész modelleket 
szolgálatott a nemzeti fejl ődés irányaira és módozataira nézve, a .nyelvi 
programok és általában a nyelv állam- és közjogi, társadalmi kérdéseit 
illetően úgyszólván semmilyen tapasztalatot nem nyújthatott a társadal-
mi fejlődés nagyfokú eltérései következtében. E kérdésben lényegbevágó 
különbség választja el a többé-kevésbé homogén, jobbára megállapodott 
határok között élő, politikailag konszolidált nemzeteket a kelet-európaik-
tól; azok nem is ismerhették az olyan gondokat, amelyek a területéeg 
széttagolt (olykor három birodalom területére is szétszórt), egymástól 
eltérő  államjogi-hatalmi helyzetben élő .  nemzetek-nemzetrészek sorsa 
volt a XIV. századtól egészen a XIX-i.g. A De l'esprit des lo.is-ban Mon-
tesquieu szinte teljesen közömbösnek látszik a nyelv kérdései iránt, ,s 
e tekintetben, mint jeleztük, az Enciklopédia is úgyszólván ,ahistorikus-
nak mutatkozik: szerinte a nyelv az állam függvénye. A filozófiai racio-
nalizmus elvein alapuló felvilágosult abszolutizmus ehhez hasonlóan ar-
ra az álláspontra helyezkedett, hogy a nyelv az államapparátus eszköze, 
a közügyet és az államérdeket kell hogy szolgálja, egyéb érdek nem 
is fűződhet hozzá.. Ezért hatnak disszonánsnak azok a nyelvr ől való el-
mélkedések is, amelyek például a XVIII. és XIX. század fordulóján 
bizonyos magyar és szerb grammatikusok és közírók m űveiben a nyelv 
társadalmi funkcióját főleg francia auktorok írásaira és az egységes 
nemzeti nyelvterület fukciójára támaszkodva igyekeznek kijelölni, vagy 
pedig az államegység gondolatából indulnak ki. Magyar példára hivat-
kozva Pánczél Pál A magyar nyelvnek állapotjáról, kimíveltetése módjá- 
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ről, eszközeir ől című  munkájában (Pest, 1806) kifejti, hogy a nyelv 
„olyan Democratia, meilyben a nagy számnak akaratja tészen a szokás 
iránt határozást", s hogy e „Democratus Statusnak" maga a nemzet a 
letéteményese. Homogén nemzeti társadalomban kétséget kizárón igaz-
nak látszik ez a végs ő  soron herderi gondolatot kifejez ő  álláspont, de a 
„nagy számnak akaratja" s a nemzet egészének értelmezése Európa e 
táján egyéb meghatározókat is magába fogad, ami legalábbis e tétel to-
vábbgondolását és gondosabb kifejtését kívánja meg. (Vö. Gálfi László: 
A felvilágosodás magyar nyelvszemléletének francia el őzményei. In: 
„Sorsotok előre nézzétek ...", Budapest, 1975. 231.) 

Tudnunk kell, hogy a romantika gondolkodásának el őterében többé 
nem az állam, hanem a nemzet áll. Schlegel szerint a világ nem sziszté-
ma, hanem história, s ezzel gyökerében ragadta meg a két „epocha" 
(a felvilágosodás és a romantika) szemléletbeli különbségeit. A sziszté-
ma ugyanis a rend, a megállapodottság, az érvényesség fogalmával ro-
kon, míg a história az alakulással, a változással, a történéssel. Bizonyos 
azonban az is, hogy a romantika történetisége a történetiség maga is 
más-mas értelmezest nyer a nemzeti és állami közösségek osztályszer-
kezetétől, illetve a nemzet uralkodó osztályának érdekeit ől függően. A 
romantika historicizmusát másképpen adaptálják és fogják fel az olyan' 
társadalmak, amelyekben a nemesség a „történelmi osztály" (amely önma-
gát tartja a történelem hordozójának), s másként azok a társadalmak, 
amelyekben -- a magyartól eltér ően — a történelmi megrázkódtatások 
következtében (török hódoltság, a „történelmi osztályok" pusztulása, a 
disszimiláció stb.) a „nemzeti nemesség" megszűnt mint uralkodó osz-
tály. A romantika „másféleségét" is voltaképpen ezek a tényezők hatá-
rozzák meg a magyar, illetve a szerb szellemi fejl ődésben. S ugyancsak 
ezek az elemek jatszanak közre az általunk vizsgált korszakban azok-
nak az ellentéteknek a jelentkezésében is, amelyek a nyelvr ől való gon-
dolkozásban a nyelv társadalmi szerepét jelölik ki, vagy annak keresik 
a helyét. • 

Kelet-Európa legnagyobb és nemzetileg legheterogénebb államában, 
a Habsburg-birodalomban a Józsefet követ ő  évtizedek során a nyelvkér-
dés az ellentétek és összeütközések egyik f ő  forrása lett. Az állam 

. ugyanis a decentralizmus és a rendiség megnyilvánulását látta a nemzeti 
alapon létrejött intézményekben, s a nemzeti nyelvhez való ragaszkodás-
ban. Az effajta rnogzalmak és kezdeményezések múlhatatlanul államelle-
nesnek tűntek a felvilágosult abszolutizmus szemében. Az állam és a 
nemzeti nyelv antagonisztikus szemberekerülése eszerint már a XVIII. 
század végén adva volt a birodalomban, noha akkor a differenciák még 
legfeljebb ha az országgyűlés elvont közjogi vitáiban jutottak kifejezésre. 

A felvilágosodás gondolati alapvetésében azonban egy olyan tényez ő  
is szerephez jut, amely — különösen a közép-kelet-európai kis népek 
művelődésére és szellemi életére nézve — rendkívül fontos, de ugyan-
akkor gyökeresen ellentmond a József-féle államrezon elvének. Ez pedig 
a tudományok terjesztésének, „közönségessé tételének a célja, mégpedig 
a „nagy többségre nézve". Kazinczy szerint ez az a korszak, amelyben az 
az anyai nyelvnek rendkívüli szerepe van — „megindulván, a Nemzet-
ben a cultúra". Odáig megy el, hogy Vukkal majdnem azonos módon 
egyenlíti ki a beszélt és az írott nyelvet, mondván, hogy „írni úgy kell 
ugyan, a hogy szóllunk: de szóllani is úgy, a hogy írunk, s az írás a 
rosszra indult szokás ellen örökös protestatio mind addig, míg a szokás 
egészen el nem avul". Persze, szembet űnik azonnal tetteik különbsége 
is, mert • Kazinczy azt hirdeti, hogy a kiegyenlít ődésnek az írott nyelv 
szintjén kell bekövetkeznie, és hogy a nyelvi normákat nem a „köz" a 
„sereg" , a tömeg szabja meg, hanem a poéta: „.... az Élet nyelvén kívül 
most egy más is támad, a könyvek nyelve (...) Amit az írók s olvasók 
legjobbjai szükségesnek vesznek, hasznosnak, t űrhetőnek néznek, az a 
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könyvek nyelve szavává vál, és minekutánna onnan által mégyen az 
Élet nyelvébe, az egész nemzetévé." Más helyütt pedig egészen világo-
san is kimondja, hogy ezen a nyelv-nivelláláson a következőt érti: . „A 
gondos stiliszta kötelessége az, hogy magához vonja fel az olvasóit, nem 
az, hogy az olvasóhoz szálljon le." 

Annak ellenére, hogy a nyelvi eszményben és a nyelvi egység meg-
valósításának programjában is homlokegyenest ellenkez ő  álláspontok 
ezek, eszmei alapállásukban mégis van egy közös vonás, amely rokonítja 
törekvéseiket. Ez pedig a Bessenyei és Dositej felvilágosult gondolatvi-
lágából származó tétel: a műveltség nemzeti nyelven való fejlesztésének 
a szolgálata. Ezért ekkor — 1825 el őtt — Kazinczy még teljesen őszin-
tén, a korszak szemléletének lényeges vonását kiemelve írhatta Musicki-
nak közismert és gyakran idézett levelét, amelyben kifejti: „Az én pat-
riotizmusom nem ellenkezik a kozmopolitizmussal, s midőn a magyar 
nyelvnek virágzását óhajtom (...) nem könyörgök azért az egeknek, hogy 
más nyelvek károkkal virágozzék az én nyelvem." 

Ezek a tiszta és nemes szándékok, végs ő  soron azonos előjelű  tö-
rekvések éppen az Akadémia és a Matica srpska alapításának korsza-
kában s később, a húszas évek második felében mindinkább elvegyül-
nek a nyelvi türelmetlenség és kizárólagosság egyre kézzelfoghatóbb 
elemeivel. Nyilván nem e két intézmény létrehozása következtében, ha-
nem azoknak az erőknek a felszínre jutásával, amelyek — pozitív ered-
ményként — e két jelentős intézmény megteremtésének hátterében áll-
nak, s — negatív következményként — a nemzeti kizárólagosságot is 
szóhoz juttató műveltségi program alapjául szolgálnak mindkét részen. 
A felvilágosodás racionalista (ugyanakkor birodalmi államérdeket is ki-
fejező) nyelvszemlélete helyébe a romantika nemzeti érdekeket propa-
gáló szemlélete lép. 

Itt azonban nem a romantikától felvetett történeti, másrészt ter-
mészeti elvnek tetszés szerinti elfogadásáról vagy visszautasításáról van 
szó. Nem arról, hogy egyes nemzeti romantikák milyen mértékben kö-
vetik a „történelmi" elvet (J. Grimm, Schlegel, Schelling, Kölcsey s má-
sok) az emberi társadalom jelenségeinek értelmezésében, mint ahogyan 
az idealista történettudomány vélte, vagy pedig hogy az egyes nemzetek 
mennyiben hajlanak inkább a herderi „természeti" elv felé. Ez nem a 
„választás", nem a „nemzeti alkat", hanem a nemzetté alakuló nép 
,;konstitucionális" 'kérdése, ezen belül pedig az adott társadalom osztály-
viszonyaié. A polgárosuló magyar nemesség inkább a saját osztályérde-
keit juttatta kifejezésre, amikor a nyelv kérdésében az osztrák birodal-
mi törekvésekkel szembeállította a történelmi jogokat, tehát a hagyomá-
nyos, a már Werbőczi által kodifikált nemesi privilégiumokat, az állam 
és a nyelv fogalmai közé a húszas években ismét azonossági jelet téve, 
természetesen most már nem a fölvilágosodás kozmopolitizmusának 
szellemét követve, hanem a feudális állam érdekeit. Az „államalkotónak" 
mondott „történelmi" nemesség felfogása szerint a nemzetiségiek nem 
alkotnak nemzetet, ezért nem is élvezhetnek egyenjogúságot a históriai 
magyar állam keretében. Mindennek egyenes következménye, hogy a 
magyar feudális történelmi joggal szemben a magyarországi nemzetisé-
gek a herderi „természeti elvet" vallják magukénak, s erre hivatkoznak 
a historikus elvekkel szemben. (Lásd: A magyar nacionalizmus kialaku-
lása és története. Arató Endre: A magyar nacionalizmus kett ős arculata 
a feudalizmusból a kapitalizmusba való átmenet és a polgári forradalom 
időszakában. Budapest, 1964.)  

Ebben rejlenek azok az okok, amelyek megkülönböztetik a húszas 
évek közepének magyar és szerb nyelvi mozgalmait. Az el őző  ugyanis a 
rendi államiság jegyében a magyar nyelv — állami fels őbbség alatti — 
föltétlen uralmát követi. Ugyanazzal  az érveléssel, amellyel a Habsburg-
birodalom kívánta megerősíteni és központivá tenni a maga hatalmát 
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a korábbi évtizedekben. Az utóbbi pedig, a romantika által propagált 
herderi „terrnéšzetjög" tétele szerint az ősiségre, az eredetiségre, az 
autochton nemzetek, kultúrák és nyelvek jogaira hivatkozva. Ilyen kö-
vetkeztetésre jutunk a korszak folyóiratainak vizsgálata alapján is. 

A korszak két reprezentáns, folyóiratát, a Tudományos Gy űjteményt 
(1817-1841) és a Serbske letopisi (1824) című  folyóiratot szembesítettük 
e tekintetben, hogy választ kapjunk a dolgozatunk címében félvetett 
kérdéseinkre és a benne jelzett fogalmak összefüggéseire. 

Feltűnő, hogy Dositejtől kezdve Vukon át egészen Dani čićig a nyelv 
kérdéseivel foglalkozó szerb írók között alig akad olyan, aki a helyesírá-
son, a dialektusokon, a régi (egyházi) nyelv és a népnyelv ellentétein 
kívül más nyelvi problémára is felhívná a figyelmet. A Letopis serbski 
első  tíz évfolyamában úgyszólván egyetlen cikket sem találunk a szerb 
nyelv közéleti nem lingvisztikai kérdéseir ől. Az a látszat, hogy a szerb 
nyelv kérdése az osztrák birodalom keretei között kizárólag az írók, ti-
pográfusok, az iskolamesterek, grammatikusok belügye. A koraromanti-
ka szerb nyelvszemlélete tehát elég belterjesnek látszik, noha a háttér-
ben nyilvánvalóan közéleti-politikai-nemzeti érdekek és szenvedélyek hú-
zódnak meg. Ezek azonban politikummá csak kés őbb, a Svetozar Miletić-i 
időkben válnak. E jeles politikus Pozsonyból — jóval kés őbb — majd ar-
ra hívja fel Jovan Đorđević  figyelmét, hogy „Jobban tenné Miklošić  és 
egyéb Illirek, akik az igazi hazafiságban ég ő  más horvát testvéreiket 
félrevezetik, ha általában a politikával is gondolnának; a szerbség és az 
ausztriai szlávok szociális vallási és állami életének körülményeivel; ne-
künk elegünk van abból, hogy gyermeki módon gyilkoljuk egymást a j 
és a kérdésében...; amire ösztökélnek bennünket, amire szítják szen-
vedélyeinket, s amivel elvakítanak bennünket, nehogy észrevegyük azt a 
hálót, ami minden oldalról körülvesz bennünket, fajunkat, amely naiv-
sága folytán oly sokat szenved. Vagy úgy gondolod, nem tudjuk mi,' mi 
az a Bécsi Akadémia?" 

(Lásd Radivoje Vrhovec: Matica srpska i srpski jezik. 127. In: Ma-
tica srpska 1826-1926. Novi Sad, 1926.) Mileti ć  e türelmetlen kifakadása 
a „grammaticái epidémia" ellen, mint Kármán Józsefé az 1790-es évek-
ben, arra hívja fel a nyelv ügyét szorgalmazó írók figyelmét, hogy ne 
csak a nyelvi matériát tartsák szemük el őtt, hanem tekintsenek az or-
tográfia mögött meghúzódó távolabbi összefüggésekre is, amelyek a 
nyelv egzisztenciáját érintik. 

A nyelvhasználati kérdések körébe tartozó polemikus írások sorát 
a Serbske letopisi 1827. évi 8. száma vezeti be, amely a „magyarizáció" 
kérdésével foglalkozva már tágabb összefüggések keretében, politikusab-
ban veti fel a nyelvkérdést is (Néhány szó arról, hogyan magyarosítják a 
szlávokat Magyarországon). A névtelen szerző  a szerb és a magyar 
történelmi fejlődés kérdéseit egyaránt érint ő  cikkében •a nép, a nemzet és 
az állam fogalmi tisztázására tesz kísérletet, tehát abban a kérdésben, 
amely a szerb és a magyar történelmi fejl ődés eltéréseiből követkelően 
más-más megítélés alá tartozik. „Igaz, hogy a németek a szlávokról fenn-
héjázva beszélnek és alig akad köztük, aki Herder vagy Schlözer igazságá-
val szólna, a magyarok azonban még tovább mennek. Ők megvetőleg szól-
nak a szlávokról. Ők például Palkovics urat azért akarták hazaárulás 
vádjával illetni , mivel arra merészkedett, hogy Szláv Újságját Népújság-
nak merészelte nevezni, amivel (e magyar újság) csak arról tett bizony-
ságot, hogy tudatlan, ugyanis a népi kifejezés nemcsak nemzeti (National) 
jelentésben ismeretes, hanem a népi (Volkszeitung) értelemben is. Hogy 
Palkovics úr ebben az értelemben használta, az semmit sem jelent, hisz 
'a szó mindkét jelentésben használatban van. Egyébként látható, hogy e 
szerkesztő  a népi és állami fogalmat egynek tartja, noha ezek különböz-
nek egymástól. A szlávok Magyarországon egy népet alkotnak, de nem ál-
lamot is ugyanakkor. Isten és ember el őtt tehát lehet népi, de nem nem-
zeti újságjuk ..." 
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A nemzet (nép) és az állam (ország) ebben a szemléletben tehát elté-
rő , legalábbis egymástól nem függő  fogalmak, ami a szerb nép akkori 
közjogi állásából következik. 

A Letopisban megjelent cikk alábbi kitétele aligha hagyhat kétséget 
a szerb nemzettudat (egyebek mellett herderi) gyökerei fel ől. A nyelv 
„természeti" elve nyer ugyanis időszerű-időszerűsített értelmezést a szö-
veg további részében: „A természetben végtelen a teremtmények és a hang-
zatok száma, s mégis egy madár sem mondja a másiknak: neked úgy kell 
énekelned, mint nekem, s egyetlen virág sem a másiknak: neked úgy kell 
illatoznod, mint nekem ... Az Úristen megtűr minden népet és nyelvet, 
hát miért nem tűrheti meg az embert? Van-e, mondja Herder, valamely 
népnek kedvesebb kincse, mint őseinek a nyelve? Benne rejlik gondolat-
világának egész gazdagsága, hagyományai, történelme, vallása, életének 
alapjai, egész szíve és lelke. Az ilyen népet nyelvét ől megfosztani vagy meg-
alázni annyit jelent, mint elvenni tőle halhatatlan örökségét, amely a szü-
lőktől a gyermekekre száll. Aki nyelvemt ől megfoszt, az értelmemre és 
életmódomra, nemzetem becsületére és jogaira tör. Nem lehet er őszakos 
eszközökkel, idegen nyelv révén m űveltté tenni a népet; a nép m űvelésé- 
nek leghelyesebb módja, ha az ősei földjén és örökölt nyelvén történik." 

Nyilvánvaló, hogy itt a felvilágosodás korának eszméi és célja (a m ű-
velődés igénye, a tudományok terjesztésének feladata stb.) egyenrangúan 
jelentkeznek az „ősiséggel", a „természeti joggal", a nemzeti autentikus-
ság romantikára jellemz ő  követelményeivel és elvárásaival. Ezek az elvek 
a korszakra ugyancsak jellemz ően egyoldalúságokhoz és túlzásokhoz is 
vezetnek. Cikkek jelennek meg a nyelvek els őbbségéről, naiv etimológiák 
annak bizonyítására, hogy melyik vett át többet a másiktól, továbbá a 
„magasabbrendű" és „az alacsonyabb" nyelvek rangsorolásának kísérletei-
vel is találkozunk. 

A Serbske letopisi idézett cikke a Tudományos Gyűjteménynek „Ész-
revételek a' Posonyi Tót Ujság' kisebbít ő  Homlokírása ellen" címmel 
megjelent közleményére reflektál (1824. I. köt.), amely a nyelvet, a nem- 
zetet és államot (országot) egészen másfajta összefüggésben szemléli, s 
az „alkotrnany"rés státusérdeket föltétlenül el őbbre valónak, sőt egyedüli 
perdöntő  érvnek tartja a fogalmak és értékek e hierarchiájában. 

A folyóirat-polémiá ürügyét az szolgáltatja, hogy Palkovics György 
Pozsonyban tót (szlovák) nyelven Tydennjk címen egy hetilapot indított, 
amelynek alcímében ez a megnevezés olvasható: Császári Királyi Nem- 
zeti Újság (Cysarske Králowske Národnj Nowiny). A Tudományos Gy űj-
temény recenzense a „nemzeti („narodnj") jelz ő  ellen tiltakozva terje-
delmes cikkének első  mondatában félreérthetetlenül szögezi le, hogy „Én 
Magyar Országban Magyar Nemzetet esmérek, szivesen megvallom azom-
ban, hogy ezen Nemzet a' felyessebb számu Uralkodó Magyarok, Honnyunk-
ban békességesen lakozó, 's talán részr ől mégis magyarosodott 's charac-
terizálódott Tót, Német 's a' t. atyafiakkal együtt formálják, minden mái 
virágzó Nemzetek' példájára: mellyek eleve maroknyiak, csak bels ő  sza-
porodás, 's Külföldiek' öszsze elegyedése által nyomulván el őbbre, lettek 
nagyokká." Az író hasonló érvekkel utasítja el a német, az oláh, 
görög, örmény, vendus, zsidó vagy cig ány nemzet létezését, mivel ezek mind 
Magyarország lakosai, és a nemzetek „ugyan felveszik a 'külső  idegeneket, 
de soha sem azért, hogy kebelekben új Nemzetet formáljanak, hanem, 
hogy velek eggyé olvadjanak.” Az elvi általánosítás sem marad el: „ ... az 
a' Köztársaság neveztetik Nemzetnek, melly önnön magából veszi polgári 
életének minden formáit, változásait, functióit; vagy mellynek tagjai már 
eleve is önként, és meghatározott czélból egyesültek, s utóbb is minden 
határozásokat önnön bels ő, vagy is maga erejéb ől, s természetéből fejtet-
tek ki." Ebből azt a következtetést vonja le, hogy vétkes és káros a kiadó 
minden olyan „Uralkodó Nemzet, becsét lealacsonyító törekedése, ki tud-
niillik a' Magyar Törvény' bátorsága alatt élvén, a' Magyartól a' Nemzeti-
séget vagy tudatlanságból megtagadja, vagy a Haza kebelben rossz szán- 
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dákkal Tót nemzetet akar alkotni". S végül meghagyja, hogy helyes az 
újság törekvése, ha hasznos polgárokká akarja nevelni és formálni atya-
fiait, „De ha a' Tót Literatúrának Honnyunkban való gyarapéttása tárgya 
buzgólkodásának, úgy tekintem őtet, mint ki Magyar Országból Tót Or-
szágot óhajt formálni." Azok tehát, akik itt élnek a „Magyar Törvény 
bátorsága", valamint ,;a magyar Nemzeti Alkotmány alatt, — melly a' 
világ szerte híres Angol Constitutioval több pontokban képes megmér-
kezni", kötelesek „magokat az Uralkodó Nemzethez alkalmaztatni, 's vele 
öszve olvadni". 

Ez a gondolatmenet egyértelm űen tanúskodik amellett, hogy miféle 
változáson ment át a felvilágosodás korának és az azt megel őző  korszak-
nak „hungarus" fogalma a XIX. század harmadik évtizedére: a területiség, 
a Magyarországhoz való földrajzi tartozás meghatározói helyébe a szárma-
zási és nyelvi kritériumok lépnek, ezenkívül pedig egyértelm űen mutatnak 
a fejlődés új iránya felé. A felvilágosodás ahistorikus szemléletét ugyanis 
a romantika egyoldalúan értelmezett historicizmusa váltja fel. Az állam-
nak mint történelmi képződménynek a primátusa, a feudális történelmi 
előjogok hangoztatása, a nemzet és az állam azonosítása, a „történelmi 
jog" és az „ősiség" jogán. 

A Tudományos Gyűjtemény már 1819. évi novemberi számában kísér-
letet tesz arra, hogy ezeket a romantika jelentkezésével nagyon is id ősze-
rűvé lett fogalmakat a korszak szintjén és a német (herderi) filozófiai 
gondolat jegyében tisztázza. A s szignóval jegyzett írás (A' Nemzetiségr ől) 
arra vállalkozik, hogy e „rokonképzeletek" sorában (Nemzet, Nép, Ország) 
egyértelműen eligazítsa az olvasót. A korszak nagy tudományos felfede-
zése -- a szerves és a szervetlen világ megkülönböztetése egymástól —, 
úgy látszik, a társadalom életének értelmezésében is fontos szerephez jut, 
s ennek az elvnek szerez érvényt a romantika filozófiája olyképpen, hogy 
a társadalmat nem organizációnak fogja fel, mint a felvilágosodás, hanem 
organizmusnak; nem eszmének, hanem léleknek, nem rációnak, hanem 
mitológiának. Ez a végső  soron herderi megalapozású elv táplálja azt a 
nézetet is, hogy „A' Népek tudniillik az orgántalan testek, a' Nemzetek 
pedig igen-is orgánosok". A tételt a .folyóirat cikkírója azzal támasztja alá, 
hogy „Az orgántalan testeknek részei tsak physica attractio és repulsio 
által, vagy mechanismus és külső  erő  által állanak összve, mint aggregatu-
mok, gyülevészek, formátlan masszák, vagy legfellebb mint physikai és 
chemiai szerek. Ugy szintén a' Népeket is tsak küls ő  hatalom vagy más-
hunnan eredet 's reájok ruházott kormányozás formája ragasztja öszve, 
s tartja együtt. Ellenben az orgános testek önnön magokból, a bennek 
lakó organismus vagy-is orgános-er ő  által élnek, formálódnak, tartatnak." 

A romantika ennek a bölcseleti elvnek magyarországi alkalmazásában 
feudális örökségtől terhes változatát érvényesíti eklatáns bizonyítékaként 
annak, hogy az eszmék, a doktrínák, a filozófiai alaptételek mindig a 
maguk konkrét társadalmi közegükben nyerik el végs ő  formájukat és al-
kalmazásukat, tehát az adott társadalmi körülményekt ől kondicionáltan. 

Visszatérve a konkrét példára: a szlovák nyelv ű  „Hetilevél"-lel felke-
vert kedélyek hullámai még sokáig gyűrűznek a Tudományos Gyűjtemény 
hasábjain. Mind határozottabban és elméletileg is mind hangsúlyozottab-
ban jut kifejezésre az állam, a nemzet és a nyelv fogalmi azonosítása. A 
folyóirat 1824. 12. számának névtelen (szerkeszt őségi?) cikke (Valjon le-
het és kell-e a' Magyar Nyelvet félteni és őrizni attól, hogy a' Magyar 
Hazában élő  többféle Nyelvekkel öszve elegyedvén el ne enyésszen?) a ma-
gyar és a „tót" nyelvre már mint a „gy őzdelmes Ur" és a „zsellér" nyelvre 
tekint s állítja szembe egymással, s ismét nyomatékosan emeli ki, hogy 
„a' két Magyar Hazában bár több él ő  és 'különböző  nyelvek legyenek is, 
de sem a' nyelvnek, sem a' nemzetnek nevezetét és els őségét, a' Magyarán 
kívül más nyelv és nemzet magára nem ruházhatja". Az államiság mint 
a. nyelv életét és jogait szabályozó szempont jut el őtérbe a végső  követ-
keztetésben is: „Ugyan azért óhajtanunk kell, hogy valamint egy Constitu-

- tio alatt élünk, ugy hazafiui jussainkkal és szabadságainkkal él ő  más nem- 
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zet és nyelvbeliek megmagyarosodjanak (...) mert tagadhatatlan igazság: 
hogy tsak egy• bizonyos törvényekkel meghatározott nemzeti szerz ődés 
(Constitutio) és saját nyelv ád és adhat valamely nemzetnek nemzeti tételt, 
és magában álló megmaradást." 

Vegyünk szemügyre még néhány hasonló óhajt és sürget ő  felszólítást 
a Tudományos Gyűjtemény lapjairól. Guzmics Izidor a lap 1822. VIII. 
számában közölt értekezése a nyelv, a nemzet és a haza összefüggéseit 
vizsgálva, a Herderre való gyakori hivatkozásai után a fentiekhez szintén 
hasonló következtetésre jut, amikor kimondja, hogy „ ... a' hazához is 
csak nyelv által vonatunk' 's a' nyelv által egyesülvén a' nemzettel értelem-
ben, 's érzésben .lelkeink és ,sziveink, gyuladhatunk egyedül annak szere-
tetére. (...) A' nyelvnek egysége a' nemzet egysége: halljátok, és mélyen 
nyomjátok szíveiteikbe ezt hazám' különböz ő  ajkú lakosai! Csak a nyelv 
nek egysége egyesitheti :tökélletesen lelkeinket és szíveinket, mind addig 
félig sikertelenek maradnak a' haza' boldogságára czélzó plánumok, in-
tézetek, valameddig ionoknak végre hajtásokat a' nyelv által egyesitett haza-
fiui lelküség nem veszi Atlaszi vállaira; csak a' nemzeti nyelv szenteli-be 
a' nemzetet a' mivelt nemzetek' sorába; a' nemzeti culturának, hazafiuság-
nak rendülhetetlen oszlopát csak az emeli-fel, csak az tartsa-fen magával 
a' nemzettel együtt". (A' nyelvnek hármas befolyása az ember' emberisité-
sébe, nemzetisitésébe és hazafiusitásába.) 

Antal Mihály, a jogász és nyelvész, az Akadémia későbbi tagja már 
feladja Guzmics kulturális érvelését, a jogász benne felülkerekedik a nyel-
vészen, s a zsalus rei publicae elvét a nyelviek fölé helyezve a „nemzetál-
lam" szempontjából fogalmazza meg álláspontját (1827. IX. 61---109.: Gon-
dolatok honni Magyar nyelvünk terjesztésének némely eszközeir ől.) Úgy 
véli, hogy a nyelv a magyarság „nemzeti lételének Palladiuma", ezért arra 
kell törekednünk, hogy a némettel és a latinnal szemben „Magyar-ország-
ban első  és uralkodó nyelv legyen". Ennek a célnak az elérését, annak el-
lenére, hogy ő  is a Herder által meghirdetett „ ősiség", „eredetiség" és 
„nerrizetiség" gondolatából indul ki, mégis „felülr ől", az állami intézmé-
nyek, hivatalok, a Constitutio, a „Jurisdictioktól felhozott törvények" ér-
vényesítésétől várja, a cuius regio, eius religio feudális szellemében, mert 
így a magyar nyelv használatában „A' köznép is elindul. A' dolog termé-
szetes; a' nagy nem akarva húzza maga után a' kissebbet, ,gyöngébet az 
.erős. Fejedelmét nem követi a' köznép közvetlen, hanem a' Fejedelmet 
ennek udvara, ezt a' hozzá közelállók, 's igy le a' zekés pór szalmás vityil-
lójáig. Ez nekem a' »Regis ad exemplum-nak« értelme. Tétessék tsak nem-
zeti nyelvünk ezen's egyébb tekintetekb ől szükségessé, tudják tsak a' 
szülék; s tudja a' neveked ő  kor, hogy a' nemzeti nyelv tudása (...) szük-
séges tulajdonná határoztatott, 's e' nélkül boldogulni, fügetlen kenyérre 
jutni nem lehet, nyakra-főre, tüzzel vassal hozzáfognak honni nyelvünk 
tanulásának eszközeihez. Foltonként sereglend majd össze a' német, tót, 
rátz s' egyébb nyelvü ifjuság 's ellepi Szegedet, Debreczent, Szatmár-Né-
metit, Patakot, Miskolczot, Ujhelyt, Egert, Gyöngyöst, Jász-Serényt, Kecs-
kemétet, Nagy-Kőröst, Váczot ..." Ez tehát a nemzeti nyelv terjesztésének 
leghathatósabb eszköze, s „Bizonyos tehát nemzeti magyar nyelvünk ter-
jedése, .ha Honnunk minden Jurisdictióji a' törvényes szabadságnál fogva 
nyelvünket tiszti nyelvvé határozandják". A szerz őt tapasztalatai és olvas-
mányai arra a következtetésre vezetik, hogy „annak, ki honnunkban min-
den különnyelvű  népeket egy nemzetté egészült, egy polgári testé vált 
egésznek nézi józan hazafisággal", annak a jelenlegi helyzet kevés vigaszt 
nyújthat, mert csak elvétve akad példa arra, hogy — mint Rumy György 
a karlócai liceumban — a tanítók „mer ő  hazafiságból" oktatnák a ma-
gyar nyelvet. „A' határmegyékben honni magyar nyelvünk éppen nem 
tárgya az oskolai szorgalomnak, a' németre azonban unszoltatik, szorita-
tik az ifjuság." Mindebb ől egyenesen következik, hogy a nyelv ügyéért 
az „Országlás tehet tsaik nyomósan foganatosakká, ugy a nyelvterjesztés 
eszközeinek hathatós sükerét mi is főként tsak boldogító Országlásunktól 
várjuk." 
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Míg az egyik oldalon a herderi nyelvfilozófiát a magyar történelmi 
fejlődés adottságai és a társadalmi viszonyok a feudális államiság irányá-
ba torzítják el, eddig ugyanez a nyelvbölcselet a szerb publicisztikában a 
vérség, a fajiság, a nemzeti autentikusság torz túlzásaihoz vezet. Ennek 
a nyomai már a Letopis cikkeiben is felt űnnek, amelyekben az írók ma-
gának a magyar nemzetnek a létezését vonják kétségbe: „Mi is megkér-
dezhetjük Goethe Vilmos mester tanulóévei cím ű  műve alapján, ki tudná 
megmondani, mennyi szláv vér folyik már vagy tíz századon át a magyar 
erekben, hogy ez mennyi álmagyart szült a világra, akiket Attila bajosan 
fogad el majd ^ magáénak." S mint bizonyítékra hivatkozik Thuróczyra, 
Janus Pannoniusra, egészen Horányi Elekig, aki a XVIII. század végén a 
magyar írók lexikonát írta meg, fölivéve igen sok szerb literátort is. 

Dolgozatunkban — ismételjük — arra szerettük volna felhívni a 
figyelmet, hogy a korszak nyelvszemléletére és nemzettudatára alapvet ően 
és mindig a társadalmi és osztályviszonyok hatnak, s az eszmei és filo-
zófiai tantételek végső  kicsengésüket mindig azoktól nyerik. A herderi gon-
dolat sorsa is ezt bizonyítja Európa e részében. 

Részlet a szerző  Történő  történelem címmel a Forum Könyvkiadónál az idén megjelen ő  
kötetéből. 

A tanulmány els ő  változata a Matica srpska megalakításának 150. évfordulója alkalmá-
ból rendezett ünnepségen hangzott el 1976-ban. Némileg b ővítve a szerző  szerbhorvát nyel-
ven megjelent könyvében került közlésre (Izabrane studije, Novi Sad, 1980. Gledišta o jeziku 
u doba ranog romantizma). Más változatban A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai 
Kutatások Intézete Előszóval című  előadássorozatában hangzott el, aminek részleteit a Ma-
gyar Szó közölte A koraromantika nyelvszemlélete címmel, 1980-ban. Az itt közölt szöveg 
ismét változatként jelenik meg. 
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Urbán János 



HORVÁTH MÁTYÁS 

A RAJONGÓ 
URBÁN JÁNOS HATVAN ÉVE 

Mostanában sokszor emlegették Urbán Jánost: ismét rangos társadalmi 
elismerésben részesült, elnyerte a Jovan Popovié-díját publicisztikai te-
vékenységéért. Helyesebb is, hogy munkássága kapcsán, alkotásaiért 
emlegetik és emlékeztetik olvasóit, mintha korát emlegetnék. De vala-
hogy e kettő, a társadalmi elismerés és a kerek évforduló, életének 
60. éve kapcsolatba került egymással. Tudjuk: a kor, a magas életkor 
nem érdem; inkább teher. A gyarló test makrancoskodik, akadályokat 
támaszt, hogy a szárnyaló lélek tervei maradéktalanul megvalósuljanak. 
Olvasói és barátai örömére azonban a lélek gy őzedelmeskedni tud a 
test felett; az alkotás tüze olyan hajtóer őt képez, amely átlendíti a 
meg-megtorpanó szív akadályain. 
Mi is van ebben a hat évtizedben? Milyen energiákból táplálkozott léte 
és szelleme? 

Adán született 1921. április 30-án. Családja a falusi kisvárosi társa-
dalomnak ahhoz a rétegéhez tartozott,, amely pár holdnyi földjével a 
földmunkás proletársághoz, kézművességével az ipari munkássághoz 
kötődött. Apja, a vesztes forradalmak volt vöröskatonája, a kosárfonás 
mesterségét űzte. Múltja a forradalmi eszmék ápolásához kötötte, s így 
a gyermek Urbán János olyan családi közegben n őtt fel, ahol hamar 
megismerkedhetett a társadalmi igazságtalanságok magyarázatával, értel-
mezésével. 

Talán a • családi nevelés is egy életre eljegyezte volna a munkás-
mozgalommal és annak elméleti alapjaival, ,a marxizmussal. Ám kert-
szomszédjuk volt a forradalmár tanító, Cseh Károly, aki dönt ő  hatás-
sal volt a formálódó gyermeki értelemre és világnézetre. 

Cseh Károly hatása jól példázza, mit tehet egy haladó szellem ű  
nevelő  az adott társadalmi környezetben. Mert vajon csupán Urbán Já-
nosra gyakorolt hatásról van szó? Vagy arról, hogy az adai gyermekek 
százainak világnézetét formálta a forradalmi eszmék szellemében, far-
kasidőkben. Érdekes lenne elemezni, hogy milyen volt a kisugárzó ereje 
az adai munkásmozgalomban, hogyan formálta a fiatalság osztálytuda-
tát, és ez a világnézeti alap milyen meghatározó erej ű  volt később, ami-
kor élet-halál kérdése volt osztályalapon állni. 

A hatodik elemi elvégzése után, mint annyi falusi szegény gyer-
meknek, Urbán Jánosnak a sorsa is fordulópontra érkezett. Folytatni 
fogja-e a kézművességet, vagy a kitűnő  szellemi adottságokat középis-
kolában lesz-e alkalma kim űvelni? De a szegény gyerek hogy juthat 
be gimnáziumba? Esetleg a bentlakásos egyházi gimnáziumba. Fel is 
merült ez az ötlet a családban, a gyermek azonban hallani sem akart 
erről a megoldásról. A másik lehet őség a szlovén textilipar tehetség-
mentős akciójában jelentkezett. Képességpróba után felvették volna egy 
ljubljanai textilipari szakközépiskolába. De a gyermek számára rettent ő  
távolságot jelentő  Ljubljana riasztó volt, nem vágott neki az országnak. 

Más lehetőség híján 1933-ban Szabadkára kerül ipari tanulónak. Be-
fejezi az ipari és kereskedelmi iskolát, és segédként is itt kezd dolgozni 
a szakmában is, a mozgalomban is. Hozza-viszi az üzeneteket Szabadká-
ról Adára a munkásmozgalom vezet őinek a megbízásából. Állandó láto-
gatója a szabadkai Munkásotthonnak. Írogatni kezd, és 1937-ben jelenik 
meg első  verse a Munkásotthon faliújságján. 
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1940 januárjától hivatalosan is tagja lett a Jugoszláv Kommunista 
Ifjúsági Szövetségnek. Elkerül Szabadkáról, és Újvidéken éli át az el-
ső  rendőrségi letartóztatást, még ugyanebben az évben. 

A háború félillegalitásba kényszeríti. A rejt őzködést arra használja 
fel, hogy készül a polgári iskolai osztályok letételére. 1941-42-ben ma-
gántanulóként le is teszi a polgári iskola három osztályát. 1942 októ-
berében sorkötelesként bevonultatják. Tüd őbetegsége miatt hamarosan 
a szegedi kórházba kerül. Itt, betegen, készül a 4. osztályos anyagból. 
Befejezett polgári iskolával jelentkezik felvételre az újvidéki tanítókép-
zőben. Az igazgatóság azonban politikai magatartása miatt elutasítja 
felvételi kérvényét. 

A megszálló közigazgatási hatóság figyelmét a Szabó Pál szerkesz-
tette Szabad Szó terjesztésével keltette fel. A népi írók mozgalmának 
ez a jelentős hetilapja olyan munkatársakat mondhatott magáénak, mint 
Darvas József, Erdei Ferenc, Veres Péter és mások. Urbán János környe-
zetében, a szegényparasztság körében a népfrontmozgalom terjesztésé-
nek eszközévé vált. 

A felszabadulás Urbán János számára az eszmék gyakorlati meg-
valósításának lehetőségét jelentette. 1945-től tagja a 'JKP-nek. Társadal-
mi megbízatásai mellett mind gyakrabban ír, próbálja eszméit, érzé-
seit versben kifejezni. Nyomtatásban els ő  versei a Kalászok cím ű  anto-
lógiában jelentek meg, majd 1953-ban megjelenik els ő  önálló verseskö-
tete Életjel címen. 

A Kalászok megjelenésekor Bálint István az Ifjúságban így értékeli 
Urbán költészetét: 

„Az Ifjúság olvasói Urbánt ismerik már többé-kevésbé. Urbán már 
első  verseivel úgy mutatkozott be mint valóságunk örömteli hangú 
megéneklője. Tőle még sokat várunk és sokat is fogunk kapni. Sokkal 
nagyobb gondot kellene fordítania azonban mondanivalójának költői for-
mába öntésére..." 

Bálint István látnoki módon két dologra tapintott rá: 
Egyik az, hogy 1951-ben Urbán Jánosban valóban „benne volt" 

az életmű, mint a virágban a termés. És ez az életmű  ma 19 önálló 
kötetnyi alkotást ölel fel, melyb ől 5 kötet fordításban is megjelent. 
Mennyiségileg meghökkentően hatalmas alkotás. Különösen ha azt 
vesszük, hogy a szerző  viszonylag későn jelentkezett az irodalomban. 
Hogy minőségileg mit hozott a jugoszláviai magyar irodalomba és tu-
dományba, azt majd az irodalomtörténet és tudománytörténet álla-
pítja meg. 

Nem vállalkozom Urbán alkotásainak minőségi értékelésére. Csak 
Bálint értékelésének másik elemére mutatnék rá; nevezetesen arra, amit 
a tartalom és forma kérdésével kapcsolatban mindjárt az els ő  versek-
nél megemlít. A tartalmi dominancia a teljes költ ői opuson végigvonul. 
Kezdetben az áradó életöröm, az agitatív szándék, kés őbb a megnyilat-
kozás volt az, amely a hangsúlyt a tartalomra helyeztette a költ ővel. De 
ezzel nem azt szeretném hangoztatni, hogy a forma nem változott. Mind-
végig marad a hagyományos poétikai forma, ám a korral és írói érésé-
vel egyre csiszolódik, gördülékenyebbé, tisztábbá válik éppúgy, mint a 
stílus, a nyelv, amely közege művészetének, a műalkotásnak anyaga. 
Ha ma újraolvassuk a szerz ő  verseit, egyrészt azt tapasztaljuk, hogy 
azok egyre személyesebbekké válnak; másrészt a fent említett nyelvi 
elemek finomulnak, válnak választékosabbá. Legújabb, kötetben meg 
nem jelent versei között pedig mély gondolatiságot tükröz ő  én-líra je-
lenségével találkozunk. 

Személy szerint nem hiszem, hogy Urbán nem tudott volna formai 
kísérletekbe bocsátkozni. Inkább arról van szó, hogy társadalmi elköte-
lezettségének megfelel ően, a rajongók hitével a tartalmat nem kívánta 
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formai bravúrokkal intimebbé tenni,  hozzáférhetetlenné a legszélesebb 
olvasórétegek számára. 

Még mielőtt első  novellás kötete megjelenne, a Fölszakadnak a fel-
hők című  kötetének versei bizonyos válsághangulatot tükröznek. Nem 
ritkák az olyan gondolatok, mint az alabbiak: 

Ne lop játok le ajtómról 
még a kilencset, a kulcsot, 
szólni szeretnék a zajból, 
mielőtt a fegyelem megfojtott 
bennem szívet, szót és dalom, 
amit a gyűlésekre hordok. 

(Vágy) 

Mást ősz jár, 
a tavaszból, a nyárból üdvözölt 
engem is, a bízás vak bolondját... 

(Őszi üdvözlet) 

Nehéz volna egyértelműen meghatározni, mi váltotta ki a szerző-
ből ezt a válsághangulatot. Minden szempontból érdekes korszak volt 
az ötvenes évek második fele. Az irodalomban már lezajlott a vita a 
szocialista realizmus körül, megtörtént a frontáttörés a formai szabad-
ság számára. A társadalmi életben talán akkor érlel ődött a forradalmá-
rok nagy döbbenete: viszonylag rövid id ő  alatt megváltoztatható a tár-
sadalmi szerkezet, . a fizikai lét alapja, ám a bels ő , tudati változások 
csak kullognak a külsők mögött. Talán mindezek együttvéve érlelték a 
költő  új hangját; cseppet sem lankasztva forradalmiságát. 

Az 1960-ban megjelent első  novellás kötete, a Koldusjáték után sza-
porodnak a prózai írások és számszer űen sorvadnak a költemények. 
Okát több dologban kereshetjük. Magától értet ődő  volna, hogy az újság-
írói hivatást űző  Urbán János „rákapott" a tárcanovellára. Aki szemé-
lyesen nem ismeri és ismerte a szerz őt, annak ez a legelfogadhatóbb 
magyarázat. A jelenség mögött azonban inkább az életanyagot kell ke-
resnünk. Urbán mint társadalmi munkás az el őző  évtizedben rengeteg 
emberrel találkozott. Értekezleteken és a magánéletben: A legendás gya-
logló az elválhatatlan baráttal, Csépe Imrével rótta fáradhatatlanul a 
Szabadka környéki utakat, járták a településeket. Arcok, alakok, jelle-
mek, emberi relációk bontakoztak ki előtte. A felhalmozódott élmény-
anyag feldolgozásához már szűk keret lett a vers. Az új forma keresé-
sében . nem a verspoétikát újította, hanem műfajt változtatott. A novella 
vált az új meglátások, főleg a megismert emberek és viszonylatok ábrá-
zolásának új kifejezési formájává. A kés őbbi gyermeknovellák sem te-
kinthetők tartalmilag újaknak. Itt ti. nem a gyermekkori élmények ke-
rülnek irodalmi feldolgozásra, hanem gyermekei, majd unokái világa 
bontakozik ki előtte. A generációk folytonossága, a fizikailag megújuló 
társadalom viszonyai nyernek művészi megformálást ezekben a novel-
lákban, karcolatokban. A saját gyermekkor emléke más módon reflek-
tálódik a prózai alkotásokban. 

Utaltam Cseh Károlynak mint tanítónak a hatására a gyermekévek-
ben. Az érett férfiban tudatosul kés őbb, hogy a gyermekkort egy for-
radalmi, munkásmozgalmi közegben élte le. Tudatosul az is, hogy Ada 
mennyit adott a munkásmozgalomnak. Döbbenetszer űen ébred arra, 
hogy e kisváros ma, a maga módján, a maga embereivel mennyivel já-
rult hozzá a haladáshoz általában is. 

A felismerést követte a művészi-tudományos tett: a Tűzsziget két 
kötete maradandó emléket állít az adai munkásmozgalomnak. Értékel-
jék erényeit a történészek. Én benne az emberi törekvést bámulom. 
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Urbán nem történész. Nem is tudományos kutató. Magának friss uta-
kat kellett törnie mind a tudományos kutatási módszerek elsajátításá-
ban, mind a történelmi anyag megismerésében. Omló hegyoldal volt szá-
mára a történelem anyaga: ha egy kérdéshez nyúlt, mozdult utána az 
összefüggések láncolata. Amit szerencsésebb körülmények között . tu-
dományos projektumok formájában együttesek valósítanak meg, azzal 
egyedül birkózott meg Urbán János. Alkotott és alakult. Tanult és m űve 
tanít, a legnemesebb értelemben, példájával és a múlt példáján. 

Munkásságáért nem maradt el a társadalmi elismerés sem. Sza-
badka Októberi díjasa, a harcosszövetség Dragojlo Duki ć-díjának birto-
kosa, a Zsáki József-díj és a Vuk-díj kitüntetettje. Számos érdemérem 
tulajdonosa. 

Nem akarja érezni teste ny űgét. Szervez, szerkeszt, alkot. Köteteket 
tervez. Évtizedekben gondolkodik. Művelődési életünk szinte minden fó-
rumán jelen van, hogy tudásával, tapasztalataival, higgadtságával segít-
sen vagy kezdeményezzen. 

Sokunknak példázza az osztályh űséget. Az olyan népi eredet ű  értel-
miségét, aki tehetségét annak szenteli, hogy osztályára visszahasson, szel-
lemi felemelkedését elősegítse. 
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URBÁN JÁNOS 

KÉT  KÍVÁNSÁG  

•Mosolygott. Egymás felé közeledtetek és rád mosolygott. Nem igaz. Ki ez 
a gyönyörű  nő? 

Megszólított: 
Megismer? 

— Bocsánat, ne haragudjon, de nem emlékszem. Nekem annyi is-
merősöm van. 

Nem baj. Vártam már erre a találkozásra. Valaki elmondta, hogy 
errefelé is szokott sétálni. 

— Lgazán? Ennyire számon tartják az emberek, merre járok, talán 
még azt is, hogy kihez járok. 

Kicsi a világ. Ha természetesnek tartja, visszafordulok és elmon-
dom, miért is számítottam erre a találkozásra. 

Tisztelettel hallgatom. 
— 'Örülök, hogy megért. Két kérésem van. Ígérje meg, hogy két kí-

vánságomat teljesít. Na, ne tiltakozzon. 
Mondhatok én is két dolgot? Egyik az, hogy, asszonyom, ön na-

gyon szép, a másik az, hogy igen bátor. 
Nézze, János, az a mi házunk. Azonnal odaérünk. Jöjjön be hoz-

zám. Férjem nincsen itthon, nem is jár mostanában haza. Ne zavartassa 
magát. Bejön? 

Bevallom, nem tudok ellentmondani. 
Okos ember. Soha ne mondjon nemet, ha szépasszony hívja. 

Asszonyom, hogyan is szólítsam? A természet legszebb teremtmé-
nyei közé tartozik. 

Tudom, mondták már mások is. A férjem egészen a közelmúltig 
azt állította, hogy neki én vagyok a világ legszebb asszonya. Szólítson egy-
szerűen úgy, ahogyan férjem és ismerőseim: Anikó. Tessék, fáradjon bel-
jebb. Majd elmondom, milyen virágokat szeretek. Itt a virágoskert, nézze 
meg szépségeimet. A lugas a férjem gondja és öröme. Én a diófa. alatt 
érzem jól magamat. Vendégeimet is oda szoktam leültetni. Mi is oda 
ülünk. Jó lesz? 

Ahogy parancsolja, asszonyom... 
Nem asszonyom, hanem Anikó, nem parancsolom, hanem kérem. 

Választhat. Ülhet a hintaszékbe, a karosszékek egyikébe. Bármikor eljön 
hozzám, mindig a most kiválasztott szék lesz a helye. 

Asszonyom, egészen megbabonázott. 
Megyek, hozok egy kis itókát. Addigra válassza ki a helyét. Meg-

mutatom, itt szoktam ülni én, 'ott a férjem. Kérem, a férjem helyére ne 
üljön. A további székfoglalásnál Jánost illeti az els őbbségi jog. Ugye szó-
líthatom Jánosnak? 

Köszönöm, igen, szólítson .. . 

Azonnal jövök, János. 
Várom vissza... 
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Az asszony eltűnt az épületben. A diófától balra, húsz méternyire, gon-
dozott szőlőlugas. Ott is székek és kecskelábon hosszú asztaltet ő. A kerí-
tések mellett futórózsa, díszcserjék: puja, puszpáng, mahónia, kissé távo-
labb ..gyöngyvessző, hatalmas dézsában leander, az épületfalon többféle 
kaktusz díszeleg. A diófa mell ől úgy tetszik, hogy a virágbokrok, cserjék 
közé senki be nem láthat, pedig padok is vannak a h űvös, árnyas kerti 
részekben. 

Az asszony két poharat és egy üveg bort hozott és máris 'kérdezte: 

--- Szabad tudnom, melyik helyet választotta?. 
-- Nem találtam még fel magam. A virágokat, a lugast, a kertet néz-

tem ... Szép itt minden. 
Segíthetek egy jó 'tanáccsal? 
Természetesen. El őre is köszönöm. 
Úgy üljön, hogy mindent és mindenkit lásson. 
Nekem elég, ha szemben ülhetek magácskával ... Anikó. 
Onnan, arról a székről mindent láthat, engem is, ha itt vagyok. 

Amikor vendégeink vannak, keveset ülök itt, de ez 'a helyem ... nem egé- 
szen, de majdnem szemben önnel, Jánoska. 

Köszönöm. 
Bort hoztam, mert tudom, hogy semmilyen más italt nem iszik. 

Azt is tudom, hogy tisztán issza a bort. 
Megkérdezhetem, hogy honnan ismeri ennyire szokásaimat? 
Jánoska, én azt is tudom, hogy vékony szélű  pohárból szereti 

fogyasztani azt, amit iszik, mert a vastag szél ű  pohárról elillan a bor 
zamata, illata, mire a szájba ér. 

Ezt én szoktam mondani. 
Azért idéztem. Azt is tudom, hogy nem szereti a • vörös bort. A 

fehér borban •is az enyhén édes_ íz mellett szereti érezni az icike savany-
kás vagy kesernyés ízt. 

Úgy is mondhatnánk, hogy nem az édes, hanem az enyhén érdes 
italú bort kedvelem. 

Most bogyózott szőlőből szűrt bort kap tőlem. Én is ezt szere-
tem, bár időnként az édeset is megiszom. Általában a n ővendégeink és 
a férjem is az édes italú bort fogyasztják. A férjem szerint több a kese-
rűség az életben, mint az öröm, legalább a bor legyen édes. 

Ilyen szép asszony mellett a férj nem lehet kesernyés. 
Volt idő, amikor nem is volt az. Most pedig igyunk egymás egész-

ségére. 
Egészségére, Anikó. 
Jánoska, milyen a borunk? 
Jó. Enyhe hordóíze van, de ez illik neki ... 
Mondja csak, mint asszony szájára a csók. Hároméves bor. To-

vább nem tartjuk, fogyasztjuk. Három év után a bor csak öregszik és a 
zamatját veszíti. 

Asszonyom, ön ilyen jártas a borászatban? 
Az 'élet megtanított erre is. Kérem, szólítson Anikónak. 
Bocsánat. Majd megszokom. őszintén szólva, nemigen ismerem 

és egyszerűen az asszonyka szó szalad ki a számon. 
A szép, húsos szájával ejtse ki a nevem, hogy Anikó. 
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Nagyon kedves ... hogy is mondjam csak... 

Mire gondol? Mondja ki. 

Mondtam már, hogy szép asszony. A férfiak álma az. ilyen gyö-
nyörűség... 

Hallgatom. Bevallom, hogy tetszik, amikor egy férfi nekem teszi 
a szépet. Számon tartom, hogy majdnem minden férfi a vallomásaiban 
zavarban van. Szűkszavú, és Jánoska sem mondja meg, amire gondol. 
Pedig én éppen arra vagyok kíváncsi, amit nem mond ki, de gondol rá, 
csak valami a szavaktól visszatartja. 

Anikó, kedves. Nem lehet az érzéseket gondolatokba s űríteni, 
még kevésbbé lehet az élményb ől feltörő  érzésből tiszta szavakat formálni. 

Tudom, hogy ezután az következik, hogy még nem is ismerjük 
egymást. A férfiak felfogása szerint én az utcán és itt a kertben szokatlanul 
viselkedtem. Én szólítottam meg, behívtam hozzám, és most elvárom, 
hogy kedveskedjen. Azt is látom, hogy nézi az arcom, a b őröm, megfigyel 
mindent, amit a lenge nyári ruhám láttatni hagy. I"gy már nem mondhat-
juk, hogy alig ismerjük egymást. Jánosom, én pontosan tudom, miért va-
gyunk itt együtt. Azt ígérte, hogy teljesíti a két kívánságomat. Mosolyog-
jon, ne legyen olyan komoly. öntök még egy pohárral. 

Igyunk, hogy szebben, hevesebben udvaroljak? 

-- Ne udvaroljon nekem. Az udvarlás szó nem szép. Én az érzését, 
gondolatait őszinteségében szeretném magaménak tudni. 

Kedves egészségére, Anikó! 

Egészségére, Jánoska! 

Őszinteség? Tudja, hogy az őszinteség fájni is szokott és jobb, ha 
elhallgatjuk? 

Hallgatom, Jánoska, mondja, mondja. 

Asszonyom, nem tudom, miért szólított meg. Ha rajtam múlna a 
világ rendezése, akkor az lenne a természetes, hogy a n ő  is élvezze a pár-
választást. Ez a férfiaknak csak jó lenne, hiszen tudhatnák, hol érzik ma-
gukat a szerelem, a szeretet biztonságában. Nem tudom, miért hívott a 
kertjébe. Nehezen tudom elképzelni, hogy szerelemre éhes asszony. Azt 
még nehezebben hiszem el, hogy velem kívánna szeretkezni. Arról meg-
győződhettem, hogy több mindent tud rólam, nem kérdezem, kit ől szár-
maznak az értesülései. 

Okos ember és egészséges ösztönei vannak. Sokat hallottam ma-
gáról, hogy milyen értelmes, okos, szeretetre érdemes férfi . Nem err ől 
van szó. Legalábbis most még nem, de minden lehetséges ... ha teljesül 
a kívánságom. Elég szép vagyok ahhoz, hogy nem ajándékozhatom maga-
mat csak úgy oda mindenkinek, minden ellenérték nélkül. Ne értsen félre, 
nem pénzről beszélek. 

Nekem pénzem nincsen. Az apám neves ember. Mellette, vele 
dolgozom, de az árnyékában. Jó ember az apám, nem titkolja, nyíltan meg-
mondja, hogy természetesebben alkotok, mint ő , de arról nem tehet, hogy 
neve van. Amire szükségem van, otthon mident megkapok, csak éppen 
önálló életet nem vagyok képes kezdeni. A szerelmet eddig még senkinek 
nem fizettem meg. Tisztában vagyok azzal, hogyha egy ilyen gyönyör űség, 
mint ön, kedvesen meghív magához, nem véletlenül és nem érdektelenül 
teszi. 

Ne gyötörjük egymást. Megmondom, amit kívánok, amit kérek. 
Elnézését, de kíváncsi vagyok mindenekelőtt .a véleményére, hogy van-e 
ebben a városban egyetlenegy egészséges férfi. 
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Nem értem. Az emberek általában, bizonyos korukig, szerintem 
teljesen egészségesek. 

Az első  férjemmel úgy szerettük egymást, hogy ha mások is úgy 
éltek volna, akkor a világon nem lenne háború, éhség. Férfi volt, kielégí-
tett. Kereskedelmi utazóként annyi pénzt keresett, hogy megvehettük ezt 
a házat és olyan paradicsomkertet akartunk teremteni, mint amilyen 
Ádámnak és Évának volt a bűnbeesés előtt. Elnézést ezért a hasonlatért. 
Tudom, hogy nem vallásos. Fiatalokként kezdtünk takarékoskodni, hogy 
jusson is meg maradjon is. Talán emlékszik a történtekre? A székváros-
ból hozták haza. Gutaütés érte. Hetekig ápolgattam, de a szeretet nem elég 
hatalom a halál ellen: 

Nem ismertem a férjét és nem hallottam a haláláról. 

Amikor a gyászév letelt, férjhez mentem. Nem bíztam magam a 
véletlenre. Az utazókat megüti :a .guta, .a tisztvisel ők általában nyafogós 
emberek, és ha szellemileg fáradtak, képtelenek szeretkezni. Férjhez men-
tem egy gazdászhoz. Egészséges, er ős férfihoz, aki nappal a gyümölcsösben, 
a földeken dolgozik és irányítja a munkát, éjszaka szeretkezik, alszik és 
reggel vidáman, életkedvvel megy dolgozni. Nem hajszoltam agyon a sze-
relemben, de mindig élvezettel fogadtam a legkisebb jelét is a kezdemé-
nyezésnek. Úgy éreztem, miénk az öröklét. Tudja, mire voltam képes? Az 
első  férjemtől tanultak alapján minden gyümölcsöt, sz őlőt, bort és más 
termést én adtam el. Átvevő , kofa, viszonteladó, közvetítő  és mindenki, 
akinek csak kínáltam, megvett t őlünk mindent. Élveztem az életet. Igaz az 
a mondás, hogy jó után csak rossz jöhet. Egy késő  őszi napon, amikor 
már minden termést betakarítottunk vagy értékesítettünk és pihenhet-
tünk volna, élvezhettük volna az életet, itt hagyott a férjem. Felkészült 
rá. Minden ingatlant rám hagyott. Búcsúlevelében azt írta, hogy éljek to-
vább úgy, ahogyan éltem imádóim, vevőim között. Hova ment, merre él, 
miért hagyott itt, ma sem tudom. Elvált asszony lettem. 

Ezek szerint most •a harmadik férjével él? 

. — Mit tehettem? Harmincon túl voltam, még elég fiatal ahhoz, 
hogy harmadszor is kérhettem az élett ől magamnak valakit. Asszonyisme-
rőseim azt tanácsolták, hogy olyan férjet válasszak, akinek nyugdíja van. 
Nyugdíj! Öregemberhez akartak engem férjhez adni? Ha nem öreg, ak-
kor meg rokkant ember az, akinek nyugdíja van. Úristen! Még negyvenéves 
sem vagyok, és ilyesmire szánjam rá magamat? Nem tettem. A férfiak 
körüldöngicséltek, mint méhek a mézel ő  virágot. Férjhez mentem. Tudja 
kihez? 

Nem. Nem ismerem az életét. Nem tudom, ki a férje. 

Nem is lényeges. Tíz évvel öregebb nálam. Valamikor vendégl ős 
volt. Közismert, vidám ember. Tudtam róla azt, ami érdekelt. Én vagyok 
a negyedik felesége. Családja nem volt. Három asszony és mind medd ő , 
egy sem tudott neki gyereket szülni. Most, amikor már majdnem ötvenéves, 
most akar gyereket. Tőlem. Nem akarok szülni, neki nem. 

Miért nem? Hiszen egészségesek, vagyonuk van. Semmi akadálya 
a családnak. Én szeretem a gyermekeket. 

Igen, hallottam erről, hogy a gyermekek bolondja. Mondom, so-
kat hallottam magáról. Mondom, a férjem gyereket akar. Én nem. Nem 
és nem. Amióta megmontam neki, hogy nem akarok gyereket, búskomor 
lett. Kint él a gyümölcsösben. Haza nem jár. A bejárón ővel küldöm neki 
a tisztát, aki hazahozza a szennyest, vagy elmondja férjem kívánságát. A 
bejárónő  várandós. Nem is tagadja, mi történt közöttük. 

Mégiscsak lesz gyereke... 
Igen, és ha, János, úgy akarja, nekünk is lesz ... Ne riadjon meg. 

Nem azonnal ... Ez az egyik kívánságom, és remélem, teljesül is ... 

Akkor is meghívott volna a gyermeke apjának, ha a férje nem teszi 
meg azt, amit megtett a bejárón ővel? 
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-- Ne térjen ki a kérésem el ől. Adjon, János, nekem igenlő. választ. 
Mondja meg, mi a második kívánsága, Anikó. 

Ne lepődjön meg. A férjem ínagyon beteg. Tudjuk mindketten. 
Mondja, János, nincsen olyan férfi, aki nem szenved vérnyomásban, nin-
csen szívtágulása, vagy koronaér-szűkülete, nem volt tüdőbaja, nincsen 
asztmája, nem lesz prosztatarákja, nem köszvényes, nem iszákos, nem 
kap agyvérzést, nem süket, és f őleg nem ötvenéves korában bolondul meg, 
és gyereket akar. Ki neveli azt a gyereket? 

A leendő. gyermek sorsával kíván megbízni? Már úgy értem, hogy 
a férje és a bejárón ő  gyermekének nevelésével szeretne megbízni? 

Nem. Semmi közöm a férjemhez és gyermekéhez. Azzal sem lesz 
gondja, akit én szülök majd, vagyis akinek János lesz az apja. Nem, nem 
apára van szükség, hanem egy férfira, akit ől gyermekem lehet. Valójában 
nem erről van szó, ha a második kívánságom. érdekli. Ígérje meg, teljesíti 
a kívánságomat. 

Mit kíván tőlem azon felül, hogy leend ő  nyermekének apja lehetek? 
-- A férjem közelgő  temetésén mondjon búcsúztatót. Végighallgattam, 

hogyan búcsúzott el egykori barátjától. A búcsúbeszédet elteszem emlékbe.. 
--- Őszintén mondom, kedves Anikó, hogy óriási szerencsém van. 

Nincsen ugye harmadik kívánsága, mint a mesékben szokás. Úgy érzem, 
hogy a harmadik kívánsága az lehetne, hogy vegyem el feleségül és éljünk 
boldogan, míg meg nem halunk. 
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Major Nándor 



BOGDÁNFI SÁNDOR 

ÍRÁSRA KÁRHOZTATVA 
MAJOR NÁNDOR MUNKÁSSÁGÁRÓL 

Nem köszönthetem az ötvenéves Major Nándort azzal a közhellyé kop-
tatott állítással, mely szerint múló évei és megfeszített, felel ősségteljes 
munkája ellenére meg őrizte lobogó ifjúságát. Azért nem köszönthetem 
így, mert Major húszéves korában sem volt lobogó ifjú, Okos és meg-
fontolt, képzett és szorgalmas, körültekint ő  és előrelátó, józanul ítélő  
és céltudatos, tiszta és igazat keres ő , elvszerű  és szigorú, humánus és 
hűséges, eszmei kérdésekben meg nem alkuvó és kérlelhetetlen fiatal-
embernek ismerték mindig. Némi túlzással inkább azt mondhatnánk, 
hogy ma is, amikor ötvenéves fejjel a JKSZ Központi Bizottsága Elnök-
ségének végrehajtó titkára, majdnem ugyanolyan komoly, mint húszé-
ves korában volt. 

Jelentős közéleti ember ma Major Nándor, de valóban úgy tesz ele-
get kötelességének és ügykörének, hogy nemcsak :a köz életét éli, ha-
nem a magáét is. Az ő  élete pedig ai írás. „írásra van kárhoztatva" — 
vallotta egyik regényében főhőséről, akiben könnyen felismerhet ő  maga 
az író, a magát keres ő  író. Idézünk: „Ha nem . is leltem magamra, még 
mindig örömet szerezhetne mások küzdelme, vágya, boldogsága ... Talán 
ilyen az ember: önnönmagára kell találnia, hogy másokra is rátalálhas-
son; körös-körül minden idegen számára, amíg nem talált önmagára... 
Az ember egyszer csak abba a korba jut, amikor elt űnődik valami ha-
szontalanságon, papírt vesz el ő, és írni kezd? Vajon azért-e, mert össze-
szűkült előtte a világ? Vagy nagyon kitágult, s egyszerre elvész benne? 
Es ha eljut arra a pontra, ahol mégis magára talál, megleli saját világát, 
akkor elveti a tollat?... Vajon csak az az ember van egy életen át írás-
ra kárhoztatva, aki sohasem jut el addig az áhított pontig?" 

Major szemlátomást eljutott ama pontig, mégis írásra van kárhoz-
tatva. Cikkeket, értekezéseket, elemzéseket, jelentéseket ír az utóbbi évek-
ben, garmadával, és éppen az egyfajta írás csömöre kívántatja meg ve-
le a másfajta írást, a szépirodalmat, amely az ő  számára ina elérhetetlen. 

Regényei, elbeszélései, esszéi hosszú ideje elfekszenek, porosodnak, 
már-már irodalđmtörténeti adatokká mervednek, mintegy intésre várva, 
hogy megalkotójuk felélessze őket, és újakat teremtve ismét elfoglalja 
helyét a jugoszláviai magyar irodalom élcsapatában. 

Eddig megtett útjának felmérése, értékelése nem rám tartozik. 
Egyrészt nem vagyok tanár, sem portréíró, másrészt annyira közel áll 
hozzám, hogy tárgyilagosan nem ítélhetek művéről és személyéről. 

Mindenütt jelen volt, ahol valami történt a jugoszláviai magyar 
szellemi életben, és talán azért írom éppen én ezt a köszönt ő t, 
mert magam is ott voltam vele. Dönt ő  pillanatokban a sors egyazon 
oldalra, egymáshoz sodort bennünket. Harminc év óta egyfajta vonzer ő  
árad a személyéb ől, noha írói, újságírói, emberi vonásaink eltér őek: oly-
kor kivörösödve vitatkozunk, nemegyszer merevnek, nyakasnak tartot-
tam, ő  meg engem nemegyszer korholt könnyedségem miatt, rendsze-
rint kiderült azonban, hogy neki volt igaza. 

Harminc évvel ezelőtt a Progres Kiadóvállalat barakképületében 
együtt küzdöttünk a kis lapok (Dolgozók, Ifjúság, Polja és Sportújság) 
fejlesztéséért, később a Forum sajtópalotájában a Magyar Szó min ősé- 

476 



gének emeléséért, a rendszeres könyvkiadás elindításáért, a kanizsai író-
táborban pedig együtt álmondtunk a jöv őről és együt lórumoztunk a 
Vigadó tereszán. Tőle vettem át a Magyar Szó irodalmi rovatát. Gon-
dozója és kiadója volt els ő  regényemnek, véleményezője kézirataimnak. 
Felkarolta aforizmáimat, egy esetben pedig megmentett a megsemmisí-
tésemre törekvő  fejvadászuktól. Könyveim megjelenését -- az ellenem 
alkalmazott bojkott idején, amikor egy jól megszervett csoport céltuda-
tosan az elszigetelésemet és mell őzésemet szorgalmazta — egyedül Major 
véleményezése tette lehetővé. Enélkül nem egy kéziratom papírkosárba 
került volna. „Az aforizma egységes és totális egybeforrása a m űvészet-
nek és filozófiának" — írta a Hídban akkor, amikor irodalmi életünk 

• államköltségen kinevelt uralkodó rétege egy bohém politikus támogatá-
sával az idősebb írónemzedék kiebrudálására, külön pedig induló zsenge 
humorunk és aforizmaköltészetünk lefokozására és ócsárolására adta rá 
a fejét. Együtt álltunk ki, amikor a Híd f őszerkesztőjének egy vidéki 
tanítót hozott fel a már említett bohém politikus, noha legalább tíz 
neves újvidéki kommunista író között válogathatott volna. Húsz magyar 
író tiltakozó memorandummal fordult Stevan Doronjski elvtárshoz, a 
Tartományi Pártbizottság akkori elnökéhez. Érvelésünket elfogadta, és 
három jelöltünk (B. Szabó György, Ács Károly és Major Nándor) kö-
zül így lett a legfiatalabb, Major Nándor a Híd főszerkesztője. Újsze-
rű , nívós folyóiratot szerkesztett, és a színvonal esését nem engedve, 
saját koncepcióját védve hagyta ott a f őszerkesztői íróasztalt. Együtt 
ültünk minden pénteken este az újvidéki Hotel Vojvodina vadászétter-
mében, ahol Major Nándor kezdeményezésére egyfajta kötetlen irodalmi 
asztaltársaság formájában beszélgettek a megjelent írók id őszerű  kérdé-
sekről, olvasmányról, kéziratról, terveikről. 

Jelen voltam, amikor Urbán János, az Üzenet f őszerkesztője kéz-
iratot kért Major Nándortól közeled ő  ötvenedik születésnapja alkalmá-
ból. „Nincs új írásom — mondta. — Számomra az volna a megtisztel ő , 
ha mellőznétek minden ünneplést, ha ötvenedik életévem alkalmából 
meg sem említenétek a nevemet." 

Kívánságának nem tehetek eleget. Neve és m űve alapköve újabb 
irodalmunknak. Ne feledjük, ő  kapta meg elsőnek a Híd-díjat Vereség 
című , új hangvételű  novellás kötetéért. Ne feledjük, Dél című  regénye 
a modernizmus első  hírnöke irodalmunkban. Ne feledjük, ő  foglalkozott 
itt először komolyan a regény elméletével. (Kérésére annak idején én 
is hoztam neki egy régi elméleti könyvet Finnországból.) Ne feledjük, 
hogy Körök a homokban címmel ő  tette közzé itt az els ő  igényes esszét, 
amelyben elmélyülten foglalkozik a nálunk oly élesen és tévesen felve-
tett nemzedéki problémával, nem a jelenlegi nemzedékek viaskodását 
ábrázolva, sem az idősebbek miatt siránkozva, hanem a jövő  nemzedé-
kek látomását vetítve előre. Idézünk: „Akkor rátaláltam a k őből épült 
városra, és síksági létemre, aki megszokta már, hogy minden második 
nemzedék elölről kezdi az életet, mintha sz űzföldön járna, mert porból 
és sárból épült földszintes városainkat összerágják, felfalják a férgek, 
s a leomló falak maguk alá temetnek minden emléket, egy semmibe 
foszló, veszendő  világot, álmélkodva láttam: a kőből épült városban ... 
minden lépésnél évezredek embereinek kéznyomát tapintja a mai ha-
landó, s máris látja majdani nemzedékek kezét ugyanott végigsimítani. 
És a tárgyak életre kelnek. A tér akkor tágul, ha az űr egyre távolodik 
tőlünk. Nincs tér ember nélkül. Ember nélkül a tárgyak zsúfolt világa 
is merő  tenyészet: időre, térre érzéketlen ... És megértettem: az ember 
életének nagy-nagy problémája nemcsak az id ő  tovairamlása, hanem a 
tér betöltése is ... A modern regény felkapta az id ő  problémáját, belát-
hatatlanná tágította az id őt, de összeszűkítette a teret: a tárgyak zsú-
folva állnak benne, s az ember elvész e tárgyak között, amelyekkel nincs 
bensőséges kapcsolata. Csak a tátongó űrt hirdetik körülötte. A modern 
regény legnagyobb problémája a betöltetlen tér. Aminthogy modern éle-
tünké is az." (Körök a homokban) 
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Vastag könyvet lehetne írni az ötvenéves Major Nándor fölfelé íve-
lő  életútjáról, tehetségéről, tudásáról, igényességéről, mélyenszántó  írás-
műveiről, páratlan jellemszilárdságáról. Kivételes tulajdonságai, szem-
beötlő  kiválósága mindennemű  pártfogás és protekció nélkül emelték 
ki az ismeretlen ifjút udvari albérleti szobájából, és szédületes iramban 
vitték, vitték mind feljebb, az ország legmagasabb palotájába, legran-
gosabb testületébe. 

Emberi nagyságát azonban nem a rangja jelzi, hanem mindenek-
előtt az, hogy nem bántottsoha senkit, azokat sem, akik sunyin áská-
lódtak ellene és eszméi ellen. Álláshoz, lakáshoz, díjakhoz, kitüntetések-
hez segítette őket: 

írói nagyságát jelzi, hogy magasabb . célokat követve, rettenetes kí-
nok közepette — nem ír. Nem azt írja, ami bens őjében feszül, hanem 
azt, ami hasznoš és célszer ű . 

ötvenedik évfordulóján nem is kívánhatunk neki szebbet, jobbat, 
mint hogy módjában legyen újra berobbanni az irodalomba és újra 
meghökkenteni, elgondolkoztatni azokat az olvasóit, írótársait és küz-
dőtársait, akik mindvégig bíznak benne. 
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Az Üzenet 
pályadíjait odaítél ő  bizottság jelentése 

A Szerkesztő  Tanács által minden évben kinevezett bíráló 
bizottság hatodszor ítéli oda a folyóiratunkban megjelent legjobb 
mai tárgyú novelláért, versért, a jugoszláv nemzetek és nemzeti-
ségek irodalmával foglalkozó tanulmányért, valamint munkás-
mozgalom-történeti, szociográfiai-szociológiai szakdolgozatért az 
Üzenet 2000-2000 dináros pályadíját. 

A zsüri tagjai — Balogh István, Csordás Mihály és Horváth 
Mátyás — a következ ő  határozatot hozták: 

A szépirodalmi ,alkotásért járó pályadíjat VÍGH RUDOLF-
nak adományozzák a 6. számban _megjelent Fönt kérdezik című  
elbeszéléséért. A mű  a jugoszláviai magyar próza színskáláját a 
valóságirodalom irányába tágítja. Írója meggy őző  erővel ábrázol-
ja egy kisgyermek életének rövidszakaszát. Magára .maradásának 
jelképes értelmet tulajdonít —emberi tartásunkat min ősíti ben-
ne. Habár csupán néhány pillantást vetünk a lélekelemz ő  epizó-
dokban az elbeszélés kis h ősére, mégis a lényeget tudjuk meg szo-
morú napjairól. Vígh Rudolf sorai mögött viszonyrendszerek sej-
lenek fel, amelyekben eligazodni egy-egy közmondás, népi szólás 
segíti az olvasót. Alig időztünk' hát el a lélekelemző  mondatok-
nál, máris rádöbbenünk: nem megfejtésük a feladatunk, hiszen 
azt elvégzik az esztétikai súlyú szavak, szókapcsolatok, hanem 
csak bele kell pillantanunk a feltárt mélységekbe. A nagy igazsá-
gokat úgyis maga a hétköznapi élet mondja ki — hangzik a szer-
ző  üzenete. Kivételes értékei miatt .a bíráló bizottsá g  a Fönt kér-
dezik című  novellát az elmúlt év egyik legikiemelked őbb prózai 
alkotásának tartja a jugoszláviai magyar irodalomban. 

A jugoszláviai.  nemzetek és nemzetiségek irodalmával fog-
lalkozó tanulmányért járó díjat PATÓ IMRE kapta A Híd a titói 
gondolatok hirdetője című  munkájáért, amelyik a folyóirat múlt 
évi 5. számában jelent meg. A jeles Hídkutató, a Híd repertóriu-
mának elkészítője e dolgozatában az Üzenet olvasóinak széles 
betekintést nyújt a testvérfolyóirat abbéli törekvéseibe, hogy a 
titói eszméket közgondolkodásunk alkotórészeivé tegye. Ezáltal 
Pató Imre a két folyóirat alakuló kapcsolatait is er ősítette. Tanul-
mányának külön értéke, hogy benne a szerz ő  olyan témával fog-
lalkozik, amelyik tankönyveink számára sem érdektelen. 

A munkásmozgalom-történeti, szociográfiai-szociológiai mű-
vek kategóriájában a zsüri nem ítélte oda a díjat, mert az ilyen 
jellegű  írások között!kiemelkedő  értékű  alkotást nem talált a fo-
lyóirat 1980. évfolyamában. Ezt annál sajnálatosabbnak tartja, 
mivel lapunk az idén ünnepli megjelenésének 10. évforduló-
ját, és az említett műfaj ápolását kezdett ől fogva egyik legfon-
tosabb feladatának tekinti. 

A bizottság tagjai: 

Balogh István . 
Csordás Mihály 
Horváth Mátyás 
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