


Irodalmi, művészeti, kritikai és társadalomtudományi folyóirat 

01GOeb 
Megjelenik havonta 

A VAROSI KÖNYVTÁR 
KIADÓI TANÁCSA: 

Ivan Babić  
Jovan Batinić  

Viktorija Cvenček 
Csizmadia Erzsébet 

Milan Dubajić  
Duránti Ilona 

Boško Kovačević  
Ladislav Kovačić  (elnök) 

Kunkin Zsuzsanna 
Major Béla 

Slavko Matković  
Nagy István 

Újvári Andor 
Milica Vlahović  
Margita Vukov 

SZERKESZTŐ  BIZOTTSAG: 

Urbán János 
(fő- és felelős szerkesztő) 

Szerkesztőségi titkár: 
Tumbász Erzsébet 

A fedőlapot 
Siskovszki András tervezte 

Dér Zoltán (Örökség, Olvasónapló) 

Horváth Mátyás (szépirodalom) 

Juhász Géza (Alkotóműhely) 

Kopeczky László (Kézfogások) 

Pató Imre (társadalomtudomány) 

Szekeres László (Égtáj) 

Alapító: Szabadka község M űvelődési Önigazgatási Érdekközössége 
Kiadó: Szabadkai Városi Könyvtár 

A kiadói tevékenység fő- és felelős szerkesztője: Nikola Kneževi ć  
Szerkesztőség: 24001 Subotica, frg slobode 1. Postafiók: 4 

Telefon: (024) 27-754 

Fogadóórák: minden munkanapon 9-t ől 13 óráig 

Kéziratokat nem őrizünk meg és nem küldünk vissza 

Előfizethető  közvetlenül vagy a következ ő  folyószámlára: 
Gradska biblioteka — Üzenet, Subotica 

66600-603-698 

Előfizetési díj belföldön egy évre 150, fél évre 75, egyes szám ára 15, 
kettős szám ára 30 dinár; külföldre az összeg kétszerese. Diákok és 

egyetemisták csoportos előfizetése egy évre 75 dinár. 

A VSZAT Oktatás-, Tudomány- és Művelődésügyi Titkárságának 
413-59/73 1973. február 20. sz. alatti véleményezése alapján 

mentes az általános forgalmi adó alól 

Készült a szabadkai Pannónia Nyomdaipari Munkaszervezetben 



„'un 
1982. ÁPRILIS — XII. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 

TARTALOM 

171 SIMIN MAGDA: Az érettségi (elbeszélés) 
178 DÉSI ÁBEL: Kortársaim: Aranyos Cecília, Basch Mari, Borza Gyön- 

gyi, Csordás Mihály, Égető  Gabriella, Fejes Szilveszter , Gombás Gab-
riella, Huszár Elvira , Kopeczky Csaba , Mi'skolczi József, Molcer Má-
tyás, Németh János, Orosz Ibolya, Pribilla Vali, Szajkó István, Szal-
ma László, Siskovszki András, Thomka Beáta, Vajda Gábor, Varga 
Ildikó (versfüzér) 

184 KOPECZKY LÁSZLÓ: Jelentem, hogy élek (novella) 
184 CSÉPE IMRE: Lepkeűzők (vers) 

KÉZFOGÁSOK 

185 SAŠA HADŽI KOSTIĆ : Féltékenység — Szebasztián Urbán Katalin 
fordítása (elbeszélés) 

189 MILOSAV SLAVKO PEŠIĆ : A régi óra; Szerelmes vers gyanánt; El-
múlt a nyár — Kenyeres Kovács Márta fordításai (versek) 

ÖRÖKSÉG  

190 MAGYAR LÁSZLÓ: Gaál Ferenc hagyatéka és emléke 
197 HERCEG JÁNOS: Eleven kötés 

(a hetvenéves Dudás Kálmán köszöntése) 

ÉGTÁJ 

198 GELLÉR JÓZSA: Szabadka község területrendezési terve 1976-2000 — 
Paczal Júlia fordítása 

210 HERCEG JÁNOS: Kitekintő  (naplójegyzetek 24.) 

ALKOTÓMŰHELY 

215 HORVÁTH MÁTYÁS: Móricz-novellák a szerbhorvát középiskolákban 
222 CSORDÁS MIHÁLY: Négy bemutató (Psyché, Tíz kiló arany, Tangó, 

Mirandolina) 



OLVASbNAPLb 

228 PENAVIN OLGA: Újabb adalékok a Duna mente folklórjához 
(Kovács Endre: Doroszló hiedelemvilága) 

232 PAPP GYxiRGY: Jelen és múlt a bácskai helynevekben 
(Penavin Olga--Matijevics Lajos: Zenta és környéke földrajzi neve-
inek adattára; Szenttamás földrajzi neveinek adattára) 

236 LLVAY ENDRE: Regény a 'köztünk bujkáló végtelen életr ől 
(Majfiényi Mihály: Garabonciás; Bige Jóska házassága) 

238 HORVÁTH MÁTYÁS: „Lépteid hűlt fészke ..." 
(Urbán János: Látomás a fennsíkon) 

240 BARANOVSZKY EDIT: Csendes nagyságban 
(Almási Gábor: Szobortalan égaljról jöttem) 



SIMIN MAGDA 

AZ ÉRETTSÉGI 

Régi vágyam volt, hogy leírjam érettségi vizsgám körülményeit. Sikerül-e, 
nem tudom. Ez lett volna életem legnehezebb vizsgája, ha kés őbb nem 
következtek volna még nehezebbek. De hát jött a háború és az egész 
esemény az ifjúkor mesevilágába süllyedt. 

1940 tavaszán letartóztattak és harmadmagammal ki is zártak a 
kikindai gimnáziumból. Igazgatónk jól megfontolt terve volt ez. Elvi 
összetűzéseink során leghőbb vágya volt, hogy tanulmányainkat félbesza-
kítsa. 

Osztályfőnökünk, Heldrich számtantanár azonban bátran kiállt mel-
lettünk, s igy a büntetést enyhítették. A tanári kar úgy döntött, hogy 
még abban az évben, tehát a háború el őtti utolsó évben, letehetjük ma-
gánúton az osztályvizsgákat és az érettségit is. 

A minisztérium egyik kizárt társamat, Proko Sredojevet Becske-
retire, a mai Zrenjaninba küldte vizsgázni, másik társam, Dragoljub Udic-
kii Fehértemplomba ment, jómagam a szabadkai gimnázium tanárai elé 
kerültem. 

Azzal váltam el társaimtól Kikindán, hogy ki-ki a lehető  legjobban 
felkészül és bizonyít. Mit is? Csak azt, amit már néhány éve a legna-
gyobb igyekezettel bizonyítottunk mi ott Kikindán és a többi fiatal or-
szágszerte: nem azért kérdőjeleztük meg a fennálló rendet, mert rossz 
tanulóként, rossz munkásárként más kiutunk vagy más gondunk nem 
akad. Sőt! Bár ezután is mindig csak ezt kellett volna bizonyítani! 

Nálunk a kikindai gimnáziumban minden tudományágra, sőt a mű  
vészetekre, az irodalomra is akadt egykét ó koponya, ügyes kéz. Már 
néhány generáció haladó sze llemű  diák a legjobbak között tündöklött, 
hogy ne is beszéljek Jovan Popoviéról, a hírneves költ őről, aki szintén 
itt fejezte be iskoláit. 

Otthon, Csúrogon, a szüleim és kis Pali öcsém ünnepélyesen, meg-
hatódva fogadtak, úgy, ahogy egy elveszettnek vélt utast várnak a mesz- 
szi óceánokról. Gyuri öcsém Kikindán maradt, hogy befejezze a gimná-
zium negyedik osztályát és letegye a kisérettségit. 

Ez időben már megtört, megöregedett és ideges apám csak eny-
nyit mondott: 

Egy tapasztalattal több! 
Mindig szerette bizonyságát látni, hogy megedződöm az élet várható 

viharaival szemben. Igyekezett belém oltani legjobb tudását, de nem-
csak ezt. Időben úszni, korcsolyázni tanított, más sportra nem jutott, 
s ha hosszú Tisza menti sétáinkról megázva érkeztünk haza, ezt mondta: 

Egy kis eső  nem árthat meg nekünk! 
Most is csak az izgatta, megkínoztak-e a rend őrségen, de látható 

nyomok híján megnyugodott. 
Anyám így szólt: 

Most csak tanulni kell! 
Tízéves Fali öcsém igyekezett mindenben kedvemben járni. Senki sem 

akarta megzavarni munkamat. Mert az el őírt osztályvizsgáig kerek egy 
hónap maradt, az érettségiig valamivel több. S hiába volt az ember éve-
kig jó tanuló, idegen és ismeretlen tanárok el őtt vizsgázni nem tréfa-
dolog. 

Április volt, szép, hosszú napok. Szigorú tervet készítettem. 
Az udvarunkban jól épített, félig üres kukoricagóré állt. A ház 

gazdája megengedte, hogy ideiglenesen elfoglaljam. Reggelente felkapasz-
kodtam a góréba könyveim közé, s este jöttem le. Hogy éjjel is tanul- 
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jak, arról nem is álmodhattam. Apám szigorú elvei közé tartozott, hogy 
a nappal elég hosszú mindennemű  emberi tevékenységre, s hogy a sze-
met nem szabad rossz petróleumlámpa fényével rontani. 

Örömmel állapítottam meg, hogy a tanulás fent a magasban jól ha-
ladt. A hosszú létra a góré oldalán Őrizte magányomat. A nyolcadik osz-
tály tizenegy tantárgyából egyet, a matematikát rögtön kihagytam. Meg 
voltam győződve róla, hogy jól tudom. Kikindai Jakab nagybátyám, a 
matematikus és csillagász, aki először szerettette meg velem ezt a szi-
gorúan szép tudományt, na meg a halk szavú finom és szőke Heldrich 
professzor megbecsülése önbizalmam csak növelte. A többi tíz tantárgy 
közül a fizika se okozott gondot. Csak ismételni 'kellett nagy vonalak-
ban. Komolyabb ismétlésre és tanulásra szorult a hatalmas élővilág, a nö-
vények, állatok világa s maga az ember. Itt volt még a történelem és 
földrajz, vég nélküli események láncolata, évszázadok, csaták, királyok, 
országok virágzása és bukása, hegyek, folyók, vulkánok, városok, kon-
tinensek és maga Jugoszlávia, nevek, nevek, nevek, a földben rejlő  kin-
csek `titka, de még a levegő  összetétele is." Aztán itt voltak az idegen 
nyelvek, és köztük a latin. 

Hát itt megakadtam, mármint a latin nyelvnél. A nyelvtanulás so-
hase volt az erősségem, s a latint, úgy látszik, külön elhanyagoltam. De 
kikindai tanárunk se követelte meg, hogy az egész tankönyvet megtanul-
juk. Az előírt szövegekrnek csak jó kétharmadát vettük át. Nagy meg-
döbbenésemre most rájöttem, hogy a rendelezésemre álló idő  nem 
elég ahhoz, hogy a tankönyv minden szövegét lefordítsam és a szótár-
ban megkeressem az ismeretlen szavakat. Egy este nyilván gondterhel-
ten ültem asztalhoz, mert a család azonnal észrevette, hogy valami nincs 
rendben. Nem szívesen bár, de elpanaszoltam gondomat. 

Apám, aki annak idején klasszikus gimnáziumot végzett és a jo-
gon is használta a latint, felajánlhatta volna segítségét, de annál sokkal 
okosabb volt. Tudta szegény, amilyen ideges és lobbanékony, többet árt-
hat nekem, mint használhat. 

— Jól van! — csapott az asztalra, és másnap az els ő  reggeli vonat-
tal Becsére utazott. Visszajövet, mintha végtelen meséink egyikéb ől lép-
ne elő, ravasTk*s  mosoly kíséretében, átnyujtotta latin nyelvkönyvünk 
teljes, nyomtatott fordítasát. Hol szerezte, rejtély maradt. Ó, ha mi, di-
ákok tudtuk volna, hogy ilyen fordítás létezik! Vagy nem is létezett, 
csak apám szeretete varázsolta. elő? 

Tehát minden rendben volt. Közelgett a vizsga napja is. 
Szabadkán Gizi nagynéném várt ugyanolyan mindent megbocsátó 

mosollyal, mint szüleim. Se megjegyzés, se szemrehányás! 
Jakab nagybátyám után ő  volt a családban a második számú nagy 

matematikus. Középiskolája volt csupán — így tanítatták ki annak ide-
jén fivérei, nem is sejtve, milyen igazságtalanul bánnak vele —, de ő  
több számjegyű  számokat szorzott és osztott fejből és hihetetlen gyorsa-
sággal. Szabadkán egy cégnél a számvevőségben dolgozott. Főnökei mindig 
attól féltek, hogy elvéti a számolást és könyörögtek neki, hogy dolgozzon 
ceruzával, mint minden más normális ember. Co azonban sohase tévedett, 
a ceruzát is csak néhanapján, főnökei megnyugtatására vette elő. Nála 
laktam és ő  tartott el, amikor szüleim Zentáról falura költöztek és en-
gem tizenhárom évesen a szabadkai gimnáziumba adtak a harmadik osz-
tályba. Azóta se nagyon jártam Szabadkán. Öt éve már. Gizi nagynéném 
most jól megetetett és munkába ment. 

Az egész nap még előttem állt. Betértem a pimnáziumba, hogy 
utánanézzek, várnak-e másnapra, azután, nagy elhatározással — próba-
szerencse — felmentem a hitközség épületébe. Szerencsém volt. A rabbi 
ott ült az irodájában. Hatalmas fekete íróasztala mögül csak a szakálla 
meg fáradt szeme fénylett el ő . 

Bemutatkoztam. Mintha várt volna. 
— Holnap a gimnáziumban — kezdtem mondókámat — ön fog engem 

hittanból vizsgáztatni .. . 
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Bólintott. 
Megkérném, segítsen nekem. 

Rebbenés nélkül figyelt. „Biztosan hallott apámról, nagybátyáimról. 
talán ismeri is őket. Visszutasíthat, de nem fog elárulni. Nem teheti. Nem 
rabbihoz illő  cselekedet lenne!" — ezt gondoltam. 

Tudom az előírt anyagot — folytattam. — A történelmet és az 
újhébert is. Olvasok és írok ivritül. De nem tudok fordítani ivritre. 

A nyolcadik osztályban ugyanis több tudást követeltek újhéberbál, 
mint németből, franciából vagy (akár  latinból. 

Mit kívánsz tőlem, gyermekem? — szólalt meg a rabbi. 
Gerson rabbi akkor még nem tudhatta, hogy egy röpke év múl-

va, a háború kitörése után, az els ő  búzakazlak felgyúj tása ürügyén, a 
fasiszta megszállók felakasztják majd kisebbik fiát, s hogy őt és egész 
családját a haláltáborok várják. Talán csak sejthette. 

Kérem, írja le nekem azt a néhány mondatot, amelyet holnap 
ivritre kell fordítanom. 

Gyere közelebb, gyermekem — szólt, és papírt, ceruzát tolt elém. 
-- Ma már nem szégyen, ha valakit olyan okból kifolyólag zárnak ki a 
gimnáziumból, min téged. Irjad! 

Többet nem is vártam tőle. Leírtam a mondatokat. 
Kost add ide a 'történelemkönyvet, majd megjelölöm a fejeze-

tet, amelyből kérdezni fogok! 
Erre nincs szükség, köszönöm — mondtam —, a történelmet 

tudom. 
Add csak ide azt a könyvet — mosolygott most már a rabbi és 

bekarikázta a Herzlről szóló fejezetet. 
Köztünk több szó nem esett. Nem kérdezte meg, járok-e templomba, 

böj tiölvk-e hosszúnapkor, vagy a többi fiatallal tüntetésb ől kirándulásra 
járok. Mindenben a helyzet magaslatán állott. 

Azzal a jó érzéssel léptem ki a tarka piactérre, hogy megtettem 
minden tőlem telhetőt. Nagyon jó, hogy akkor nem tudtam, milyen egye-
dül és védtelen vagyok én mégis Szabadkán. Kizárt társaim, Proka és 
Dragoljub összeköttetést teremtettek a becskereki, illetve a fehértemplomi 
gimnáziumok haladó szellemű  :tanáraival, akiktől néhány tantárgyból mesz-
szemenő  segítséget kaptak. A háború után tudtam csak meg, hogy Becs-
kereken abban az időben Zora Krdžalić, a régi pártmunkás és forradal-
már tanított, és hogy éppen đ  volt az, aki Proko barátomnak segített. 
Hogy Dragoljub kivel került összeköttetésbe, sohase tudtam meg, de 
hogy őt is segítette néhány tanár, azt még azon a nyáron ő  személyesen 
mondta e1 nekem. 

Ilyen támaszra Szabadkán nem számíthattam, bár — amint később 
kiderült — itt is voltak haladó szellemű, segíteni kész tarcárok. Az illegális 
mozgalom nem tudott volna róluk? 

Másnap reggel nyolc órakor beültem a gimnázium egyik üres tan-
termének első  padjába. Előttem a katedrán háromtagú tanári bizottság és . 

a vizsgáztató szaktartár ... Tizenegy tantárgy, tizenegy fura, ismeretlen 
tanár felvonulása, szünet nélkül, reggel nyolctól délután 'kett őig. 

Nagyon reménykedtem, de régi, harmadikos tanáraim közül a fel-
vonulóik között egyet se fedeztem fel. Mintha sohase jártam volna itt 
iskolába. Idegeutség és várakozó csend. 

Elsőnek szerbhorvát nyelvből és irodalomból maga a . bizottság ide-

genség 
egy apró, kedves arcú asszony vizsgáztatott. Mintha éppen az de-

geatség és bizalmatlanság falát ostromolná, igyekezett ünnepélyes, kel-
leme-s hangulatot teremteni. Kérdései nem voltak nehezek, ismert író-
inkról tudakozódott nagy érdeklődéssel, és a szerb szöveg elemzése köz-
ben is csak bólogatott. Személye bizalmat és erőt sugárzott még akkor 
is, amikor a meseszerű  kellemes légkör szertefoszlott és gém o tt álltam 
szigorú tanárok előtt pucéran, rendőri rés minisztériumi pecséttel - a hom-
lokomon. 
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Történelem, földrajz! A tanárok váltakoztak, hideg vagy meleg áram-
körbe vonva feszülő figyelmemet. Minden feleltetés után kiküldtek a fo-
lyosóra, csak annyi időre, hogy az osztályzatot megbeszéljék. 

A francia és a német nyelv tanárnője is rideg és bizalmatlan volt. 
Egyik se engedte, hogy saját könyvemből olvassam a feladott szöveget. 
Hátha láthatatlan begyelölésekkel becsapom őket. Mindkettő  a saját tisz-
ta, biztonságos könyvét nyújtotta át és idegesen félbeszakított, ha olva-
sás közben a hangsúlyt eltévesztettem. Mindazonáltal jól feleltem egé-
szen a latinig. Ó az a latin nyelv! Hogy irigyeltem e pereben iskolatársa-
mat, Prokót, aki a kikindai gimnázium hirneves latinistája volt és aki 

úgy képzeltem — most Beoskereken remekel! 
Csodák csodájára azonban az olvasás, a fordítás, s őt a szöveg elem-

zése is simán ment, amíg egy igealak egy pillanatra meg nem állított. 
A tanárnő  azonnal megérezte bizonytalansagomat és nagy felelőssége tu-
datában gonoszul lecsapott rám. Azt hiszem, nincs e halott és kompli-
kált nyelvben olyan igenalak, amelyet nagy szigorúan meg ne követelt 
volna tőlem, mint jogos örökséget. Tennem kellett valamit. Miel őtt tel-
jesen megzavart és kifárasztott volna, újabb kérdésére kereken vála-
szoltam: 

Nem tudhatok mindent! 
Ez nagy szemtelenségnek számított. 

Világos — szúrt megvető  tekintetével. — Elég. Kimehet! 
Égő  arccal, de azzal a biztos tudattal mentem ki a folyosóra, hogy 

elbuktatni még sincs joga. Az igazi meglepetések azonban csak ezután 
következtek. 

Egy fiatal, derűs képű  számtantanár jött be, s a tanterem túlsó sar-
kából diktálni kezdte a megoldandó példákat. 

Amilyen nyugodtan vártam a matematikavizsgát, olyan lázban ég-
ve, némán róttam most a sorokat a táblán. A tanár odaszólt: 

Mondja hangosan is, amit ír, és ne vonja össze a műveleteket. 
Lassan, sorjában! 

Feladatai nem voltak túl nehezek, mégis ott tömörült bennük a 
nyolc osztály tananyaga. Táncolt a táblán a fehér kréta. Szinte maguk-
tól rajzolódtak fel a kerek szép számok („Csak kerek, tiszta, nagy számo-
kat szabad írni, azok maguktól is megtalálják a megoldáshoz vezet ő  utat!” 

hallottam Jakab nagybátyám messziről jövő  biztató hangját), vonul-
tak a törtek, az ismeretlen x-ek, y-ok, z-k, a négyzetek, a köbök, a lo-
garitmusok, szinuszok, az analitikus geometria csodái, egy szabályos, szép 
ellipszis, majd egy parabola, s percek alatt megvolt minden megoldás. 

Éreztem, hogy az elnöklő  kis tanárnőnek eláll a lélegzete. A tanár 
is elnémult a terem túlsó sarkában. Jólesett. Ekkor már a bizottság két 
tagja nem volt a teremben. Rájöttek talán , hogy nem hordok bombát a 
zsebemben és egymás után elillantak. 

A tanár most lediktálta az utolsó feladatot. Egy magas fokú meg-
határozott integrált kellett volna megoldanom. 

Már a diktálás közben tudtam, hogy az integráloknak ezt a fajtá-
ját nem ismerem. Megállt a kréta a magasban. A beállt kínos csendben 
hirtelen a tanár felé fordultam és akár egy rossz kisdiák, elborulva mond-
tam: 

Kérem, mi ezt nem tanultuk! 
Hogy lehet az? — vonta fel szemöldökét a tanár. Megértéssel, 

szinte aggódva nézett rám. Az elnöklő  szerb tanárnő  is megrettent. 
Nem tudom. Nem tanultuk! 
De kérem — szólt a tanár —, ez benne van a iprogramban és 

a tankönyvben is. Az utolsó fejezet. Gy őződjön meg róla! — Ezzel hoz-
zám lépett és megmutatta a tankönyvet. — Mikor hagyta el az osztályt? 

Ügy is kérdezhette volna, mikor tartóztatták le, vagy mikor csapták ki, 
de ő  csak finoman ... Megmondtam neki, hogy ez több mint egy hónapja 
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történt. — Akkor lehetséges, hogy a tanár ezt az ön távollétében adta el ő ! 
Lehetséges-e, hogy így volt? — kérdezte segít őkészen. 

Lehetséges! — mondtam, és ráj öttem nagy mulasztásomra. Olyan . 
biztos voltam matematikatudásomban , 

rájöttem 
 a letartóztatásom után a tan- 

könyvet ki se nyitottam. Valahogy abban is biztos voltam, hogy a szor-
galmas és gondos Heldrich professzor régen befejezte az anyag tanítását 
és az utolsó hónapot ismétlésre, feleltetésre szánta. Lehet-e, hogy őt is 
a mi letartóztatásunk zavarta meg? Talán ha Jakab nagybátyám közelé-
ben maradok, neki eszébe jutott volna, hogy . felülvizsgálja tudásomat .. . 
Eszembe ötlött a sok siker, a szép, piros ötösök, a matesnatikaszeminá-
rium, amelyet a kikindai gimnáziumiban vezettem, hogy a szegényebb di-
ákoknak, alkuk nem tudták volna magántanáriakhoz fordulni, megkonyít-
sem az érettségire való felkészülést, Heldrich professzor látogatásai ezen 
a délutáni szemináriumon, elismerő  hümmögései . . 

Tehát mi legyen? — kérdezte a szaba8kai gimnázium fiatal szám-
tantanára. 

Kérem, adjon fel egy másik példát, egy határozatlan integrált ... 
De az nem változtat a helyzeten! — kiáltott a tanár. — Az el őírt 

anyagot tudni kell! 
Kétségbeesve nézhettem rá, mert megnyugtatásként feladott egy pél-

dát, amelyet megszégyenülve bár, de azonnal megoldottam. 
Mielőtt kiküldött volna a folyosóra, hozzám fordult: 

::Elismeri ugye, hogy az egyik példát nem tudta megoldani?! 
Vállat vontam: 
-- Elismerem. 
Lám az ember sohase legyen túl biztos a tudásában. Egy kis ké-

telyt mindig tartson fel magával és a világgal szemben. 
Már délfeléjárt az idő. A katedrához léptem és megkérdeztem az 

elnöklő  tanárnőt, kaphatok-e egy pohár vizet. Bólintott., Ontöttem a fe-
hér csipkével leborított kancsóból, mely el őtte állt. A víz se ízlett. Egy-
két korty után letettem a poharat. 

Bejött a fizikatanárnő. Az ismeretlen tanárok sorában a legfurcsább. 
Fáradtan bár, de nyugodtan néztem rideg, mogorva arcát. 
El nem mozdult a katedra mellől és félvállról nézte, hogyan dolgo-

zom a táblán. Szépen és gyorsan oldottam meg bonyolult feladatait, de 
ő  nem engedett a magáéból. Mintha felelés közben mogorvábbá vált volna. 
A végén egy olyan általános gáztörvényt kellett levezetnem, mely négy 
nagyság: a tömeg, a térfogat, a nyomás és a h őmérséklet egymás közötti 
viszonyát határozza meg. A levezetés nem is olyan egyszerű, szükséges 
hozzá a Boyle—Mariotte, a Gay—Lussac és más törvények alkalmazása. 
Megvoltam vele. 

Tanáraink a kikindai gimnáziumban nem elégedtek meg p'73.1.  hogy 
megtanuljunk egy-egy kész képletet. A természettudományokban minden-
nek megvan a maga miértje, s ezt a miértet nekünk meg kellett találnunk. 
Emlékszem, hogy a kikindai kitűnő  Krstić  professzorunk — a felszaba-
dulás után azonnal egyetemi tanár lett — részletekben, lassan vezette le 
előttünk a bonyolult törvényességeket, megkövetelve tőlünk, hogy kísér-
jük azoknak logikus, szigorú rendjét. Örült is, ha eközben az osztályban 
valamilyen okos ötlet felcsillant, ha mi mutattunk rá következ ő  lépésé-
re .. Ha némák és passzívak maradtunk, kiábrándultan tolta le szemüve -
gét az orra hegyére, úgy kémlelt bennünket apró szúrás szemével. „Ezt 
még minden generáció megoldotta !" — morogta ilyenkor . A fizikakönyvet 
már azért is érdemes volt előre lapozgatni, hogy az ember megörvendez-
tesse ezt az alacsony termetű, szúrós szemű  tanárt. 

Neki köszönhetem tehát, hogy Szabadkán is gyorsan és pontosan 
elvégeztem a feladatot. Amikor azonban aláhúztam az eredményt és fél-
reállva a tanárnőre néztem, az ridegen rám szólt: 

Nem jó! 
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- Hogyan? — álmélkodtam. — Az eredmény pontos, a tankönyvben 
is így áll, tessék megnézni! 

Az eredmény pontos! — emelte meg hangját a tanárnő . — Ezt 
kívülről is megtanulhatta. A levezetés közben, a számításban tévedett! 

Hol? 
Nézze meg jobban! 

Megnéztem, de hiába. Hibát nem találtam. A végén rámutatott egy 
törtre, amelyet állítólag nem jól oldottam meg. 

Javítsa ki! - ripakodott rám. 
Megoldása rossz volt és téves eredményre vezetett volna. Ránéztem. . 

Megmondjam neki, hogy tévedett? Lehetséges, hogy rosszul tudja, amit 
tud, vagy provokál? Talán nem akar vagy nem mer ötöst adni? 

Ezt már nem fogom soha megtudni — gondoltam, és egyszerre 
meddőnek és hiábavalónak éreztem nagy igyekezetemet, hogy jól me 
álljam a helyem ezen a vizsgán . Szó nelkül belejavítottain az egyenlet-
be. 

 
 Úgysem tud megbuktatni, biztattam magam. És a fizika törvényei 

sem fognak megváltozni egy tanárnő  konoksága vagytalán butasága 
miatt. Hiszen az egész példát rögtön letöröltem a tábláról! Spongya rá! 

Nem emlékszem, hogyan zajlottak le ezután a vizsgák. Biztosan 
gépesen válaszolgattam, míg agyamban a fizikatanárn ő  gonosz hangja 
visszhangzott. 

Végül belépett Gerson rabbi. Ő , akinek oka lett volna rá, hogy meg-
feddjen, hűségesen a. megjelölt leckét kérdezte. Amikor elővettem az iv-
rit nyelvkönyvet és abból olvasni és fordítani kezdtem, majd a táblára 
felírtam az ivritre fordított mondatokat, az elnökl ő  kis tanárnő  felsóhajtott: 

Még ezt is! — súgta maga elé, nem is sejtve, hogy jól hallom 
szavait: Nem azért, mert jó fülem volt. Azon a napon és az összponto-
sított figyelemnek abban az állapotában talán még az angyalszárnyak su-
hogását is meghallottam volna. Nem is lett volna rossz, ha őrködnek fo- 
löttem, nagy szükségem volt oltalomra. 

Nagyon hálás voltam a tanárnőnek ezért a kis sóhajért. Magam 
ban mégis elmosolyodtam. „Ne félj!", nyugtattam volna meg szívesem. 
„Ez az egyetlen biztos poénom!" 

A vizsgaeredmény felolvasásakor ismét együtt volt a háromtagú 
bizottság. Ünnepélyesen felállva néztek velem farkasszemet. 

Szerbhorvát nyelvből ötös! 
Tudtam, hogy így lesz — ujjongtam magamban. Az elnöklő  tanár-

nő, aki az első  pillanattól rokonszenvezett velem, nyilván ezzel az ötös-
sel igyekezett rávenni kollégáit, hogy igazságosan osztályozzanak. 

A háború után kerestem őt Szabadkán, de nem 'találtam. A szám. 
tantanárt sem. Mivel a nevüket se tudtam, hiábavalónak tartottam a 
további kutatást, aztán az id őmből is mind kevésbé futotta... 

Hittanból is ötös. 
Matematikából és fizikából négyes. Ez akkor nagyon fájt, de mit 

tehettem? Az egyikért én voltam a hibás, a másikért a rosszakaratú ta-
nárnő . 

Latinból hármas! Mindegy! 
A többi tantárgyból négyes.lgy is jó! 
Némelyek szerint ez az eredmény szegényes, mások szerint fényes 

volt. Persze minden relatív! Ha nem zárnak ki a gimnáziumból, osztály-
vizsgát egyáltalán nem kell tennem. 

Maga az érettségi vizsga a 'kötelező  öt tantárggyal sokkal  könnyebb 
volt . A tanteremben néhány ismétlő  diák Tilt velem együtt. Tisztes távol-
ságban, magukba merülve dolgoztak az írásbelin, és a szóbeli vizsgákon 
is együtt voltunk. Senkit se ismertem közülük, de örültem nekik. Nem 
voltam egyedül. 

Nem sokkal a vizsgák után, Csúrogon, üzenetet kaptam Kikindáról: 
menjek Testerára, ahol egy ifjúsági táborozás 'kezd ődik. Úgy emlékszem, 
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egy kis összeget, 80-100 dinárt kellett volna magammal vinnem a há rom-
heti ott-tartózkodás költségeinek fedezésére. Apámnak azonban annyi 
se volt. Én viszont égtem a vágytól, hogy a szép Frušška gora-i erdőben 
táborozhassak egy ilyen (kemény , vizsga után és v iszontláthassam 
a barátaimat. egy szerettem őket, mintha már egy életet közös harcokban 
és közös munkában éltünk volna le. Csak 'közöttük éreztem magam jó he-
lyen. Talán először életemben türelmetlen voltam apámmal szemben. 

Ezt a pénzt akár a föld alól is elő  kell teremtenünk! — mondtam 
követelően. ő  megbántva válaszolt: 

A föld alatt nincs pénz. Ezt már tudnod kellene! 
Egész nap fel s alá járt, az irodából a lakásba, a lakásból az iro-

dába menekült, szólni se lehetett hozzá, bár rögtön megbántam, hogy ilyen 
ostobán viselkedtem. Elhatároztam, hogy pénz nélkül utazom el. Majd 
megadom ősszel, amikor magánórák adásával megkeresem. Még nem 
tudtam, hogy Testera milyen merész és nagyszabású esemény színhelye 
lesz, de tudtam, hogy mennem kell. Hívtak. 

Másnap reggel, jellemző  cinkos mosolyának kíséretében, apám átad-
ta nekem a kért pénzt. Hol szerezte, nem tudom. Beesett arcát látván 
egyszerre öntött el a szomorúság és az utazás izgalma. 

Testerán az első  ember, akibe belebotlottam, Proko volt. A tábor 
melléképületében ínár szerkesztette a faliújságot. Nagyon megörültünk 
egymásnak. A többiek, vagy száz fiatal fiú és lány Vajdaság minden tájáról 
az erdőben szétszéledve tanultak rés csak este, a tábort űz körül találkoz-
tunk. 

Kikindáról többen is ott voltak, így Dragoljub is. Rögtön összeültünk, 
hogy elmondjuk egymásnak a különös magánvizsgák eredményét. Mind 
a hárman sikeresen levizsgáztunk, most bújhattuk ismét a még sokkal ne-
hezebb és komolyabb könyveket. 

Aldan Lídiának, kikindai első  jó barátnőmnek elpanaszoltam az ott-
honi kínos pénztelenség«. Apám alig tudott pénzt adni a .táborozásra, 
mondtam, nem merem neki megmondani, mennyi illetéket kell fizetni a 
szabadfikai gimnáziumban, hogy kiadják az érettségi bizonyítványomat. 

Márpedig annak meg kell lennie — mondta Lídia. Erről több 
szó nem esett, pedig egymás mellett aludtunk a szalmán. A táborozás be-
fejezése előtt azonban, mielőtt elváltunk volna, átadta nekem a szükséges 
pénzt. 

Honnan vetted? — háborgatom, tudván, hogy az ő  családja az 
enyéimnél iás szegényebb. — Nem fogadhatom el! 

Parancsolóan emelte meg a hangját, annak jeléül, hogy megtiltja a 
kérdezősködést, a vitát lezárja. 

Azonnal utazz Szabadkára — mondta. — Váltsd ki a bizonyítványt 
és októberben jelentkezz Belgrádban a vajdasági egyetemi menzán. Ok 
felvesznek munkára, meglesz a kosztod, és iratkozz be az egyetemre! 

Elváltunk, de csak rövid időre, hogy aztán Belgrádban és Pancso-
ván eltöltsünk még egy telet közös munkán egészen az áprilisi háborúig. 

17.7 



DÉSI ÁBEL 

KORTÁRSAIM 

1. ARANYOS CECILIA 

Hol kapható 
a szép élet 
s a boldogság 
az hány deka 

a világ kincsei 
elő ttünk állnak 
de a kezünk 
el sem érheti 

minden szép dolog 
mindig a másé 
hol van a boldogság 
és a szerelem 

holdkóros szerelmek 
botladoznak végig 
álomtalan lázálmaink 
ködvilágos világában 

a zongorát veri 
a néma látomás 
futnak a billenty űk 
a menekv ő  élet után. 

1980 

mi marad nekünk 
az álmok után 
kinyújtott kezünk 
üresen reszket 

éljünk vagy álmodjunk 
ki tudja ezt 
senki sem boldog 
a maga bőrében 

kívül a szépség 
és belül a vágy 
ki tudja milyen is 
ez a világ. 

1981 

2. BASCH MARI 

Milyen szép bolondság 
művésznek lenni 
szalmabáb polgárok 
örök szemétdombján 

r'nár csak az esztelen 
dolgok lehetnek 
szépek s értelmesek 
a bolondok házában 

3. BORZA GYÖNGYI 

Gyöngyvirág 
az őzike szemeiben 

holdfény a 
virágok harmatán 

gondolat a 
madarak énekében 

távoli álom 
a dolgok szívében 

suhanó kéz 
az öröm után 

remegő  öröm 
a kezek nyomában 

a szép után 
lépked az álom 

a szép élet 
példáival 

a tettek ideje 
álmokban folyik 

a valóság álma 
így lesz gondolat. 

1979 
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4. CSORDÁS MIHÁLY 	6. FEJES SZILVESZTER 

Színházak mestere 
világok szolgája 
álmaid közt ölelgetnek 
a Juliák és Opheliák 

az életben csak 
makrancos Katák 
dühöngenek 
a szerelem felett 

éljünk-e színházat 
a valóság helyett 
az álmok világán 
a legszebb feleletet 

parádés álmaink 
rögös úton járnak 
hát mit is adhatunk 
e csúf valóságnak 

marad a szerelem 
s a játék öröme 
a világ színháza 
itt marad örökbe. 

1979  

Gondterhelt életünk 
gyógyító példája 
van-e fejed 
a fejetlenség ellen 

kemény lábakkül 
ott kell most: megállni 
ahol csak az álmok 
járhatnak biztosan 

szívvel és fejjel kell 
élni e világban 
ahol mindannyian 
fejetlenül élünk 

lassan jársz az úton 
de lábodban hordod 
a gyorsuló idő  
eljövő  izgalmát 

ki vezet az 
álmok felé 
amíg mi csak 
álmodozunk. 

1980 

5. ÉGET Ő  GABRIELLA 

Milyen lehet 
a madarak röpte 
az ének szárnyán 
valahol közel és távol 

a muzsika örök 
dallama lebeg 
az álmok hullámain 
messze mibennünk 

tudjuk-e a titkot 
hogy nincs más szépség 
az álmok lebeg ő  
dallamán kívül 

szirmok lebegnek 
a hegedűk nyomán 
és az ének 
csupa holdfény 

a szépség mindig 
belül virágzik 
álmokat súg 
és mindig énekel. 

1978  

7. GOMBÁS GABRIELLA 

Képtelen álmok 
tréfája az élet 
ha versenyre kelünk 
a csigák álmával 

virág a háztetőn 
pezsgő  a kéményben 
és az álmok között 
tengeri csillag 

ki a háziasszony 
a varázsló kertjében 
s a munka padlásán 
fekete. párduc  

piros körmeidből 
kinőnek a rózsák 
a sötét szemüveg 
napfényt ölelget. 

1980 



8. HUSZÁR ELVIRA 

A mérsékelt tempó 
nem vág az életbe 
a rohanás pedig 
megeszi az álmot 

keringő  nem lehet 
csak groteszk tánc 
dobpergetésre járó 
bolond áldozat 

ki tartsa a pálcát 
az álmok felett 
ha napszámos kézzel 
csak ködöt ölelünk 

nem ezt a dallamot 
nem ezt a táncot 
a világ színei 
csak vakmerő  álmok 

a túlsó part kertje 
s a tiltott gyümölcsök 
álomként lebegnek 
szürke életünkben. 

1980  

álmainkat viszi 
a részeg hajó 
s nekünk marad 
a terméketlen élet. 

1981 

10. MISKOLCZI JÓZSEF 

Mormon testvér 
te szelíd próféta 
prédikálj nekünk 
a házasság ellen 

a te bölcsességed 
orvosság lehetne 
kórságos életünk 
örök sebeire 

de sok a nyavalya 
ebben az életben 
kiráz a hideg 
és hevít a láz 

riadtan futkosunk 
kín és remény között 
és nem hullik ránk 
az ég nagy kalapja 

9, KOPECZKY CSABA 

Dühöngő  álmok 
életét éljük 
amíg hortyog 
a nincs-virág 

minden szépség 
a túlsó parton 
s nyakunkon a 
nyomorúság 

királyi lakomák 
úsznak a felh őkben 
s a kezünkben 
száraz kenyér 

édes kis kurvák 
viháncolnak mindig 
s bennünket dögleszt 
az unalmas hivatal 

ha kórság az élet 
s döglesztő  a munka 
felfújhatjuk íme 
cirkuszi életünk 

mormon testvér 
prédikálj nekünk 
néhány szép életet 
és sok új csodát. 

1980 

11. MOLCER MÁTYÁS 

Üldöz a szonáta 
s a fuvola könyörög 

az álmok lovasa 
kórságra ébred 
ki tudja mire jó 
a zongoranégyes 

kopog a zongora 
a hívatlan vendég 
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a bolond világban 
bolond aki józan 
futnak az álmaink 
a korámi sorban 

mit akarsz szonáta 
nem zene a világ 

üresen hallgatunk 
részegek az álmok 
a józan keservek 
minden szava álnok. 

1980 

12. NÉMETH JÁNOS 

Itt a János 
hol a János 
ez a helyzet 
nem világos 

Zümmög az írógép 
akár a cimbalom 
napszámos álmaink 
folyója elfolyik 

szaladj János 
rohanj János 
megkergült az 
egész város 

repülnek az ujjak 
és zümmög a gép 
ki fogja lenyelni 
a kórságos mesét 

gyere János 
fuss el János 
úgysem lehetsz 
kiváltságos 

morgunk és mocorgunk 
mert ilyen a munka 
az írógép bírja 
csak a kedvünk kurta. 

1980  

13. OROSZ IBOLYA 

Szakállas festők 
kórusa énekel 
az erkély alatt 
a gitár dalol 

Firenze holdfényes 
tavaszi éjjelén 
csak m űvészet van 
és örök álom 

örök tavasz és 
örök szerelem 
az élet álom 
a holdfény alatt 

az erkélyen ott áll 
az örök vágyakozás 
a festők ecsetje 
őrzi mosolyát 

szívekben zeng 
az álmok húrja 
kire ragyog 
Firenze csillaga. 

1980 

14. PRIBILLA VALI 

Miért van egy b őrünk 
és csak egy fejünk 

amikor három 
életet kell élni 

az alázat burkában 
várni az időt 

a kitörés és 
öröm rügyeit 

mire jó az otthon 
s kié az iskola 

miféle példa 
e példátlanság 

mit adhatunk véglii 
saját hiányunkból 

lehet-e gazdag 
kit nyeseget az élet 

ki lázad végül 
saját bőre alatt 

megleli-e partját, . -
az álmok f olyóla 

1981 
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SZAJKÓ ISTVÁN 

Az élet közepén ál 
az álom m ű terme 
de álmaink között 
mégiscsak köd lebeg 

elsuhan a szépség 
mert kézzel nem fogható 
s kitömött életünk 
madarat se ijeszt 

lebegnek a színek 
az álmodó szem mögött 
s minden éjszaka 
villogó látomás 

holdvilág van 
üres zsebeinkben 
s a vállunkon 
paradicsommadár 

szép lányok mosolya 
vezeti a kezünk 
lebegő  szívünket 
az álmok ölelik 

csak azt látjuk 
ami még nincs 
az igazi szépség 
mindig láthatatlan. 

1980  

ezer csodával 
hív a világ 
lépjél a tejút 
habzó folyójába 
hogy m űvészet legyen 
az eltemetett álom. 

1981 

Morgások között 
édes a csalán 
s a fügefán néha 
pecsenye terem 

a favágó álmában 
a medve énekel 
és a halak 
felhő t esznek 

de szép is az élet 
ott ahol nem élünk 
és az álmainkat 
lerágják a kutyák 

a legszebb kocsmát 
vakondok bérelik 
s minden fecske 
álmokat fest 

a szivárvány mindig 
itt van a tenyéren 
és az ecset úszik 
a csillagok között. SZALMA LÁSZLÓ 

SISKOVSZKI ANDRÁS 

1980 
Széna-e vagy szalma 
ez itt a kérdés 

mire való a művész 
ha némán szenvedi 
a család és hivatal 
szörny űségeit 

jobb-e ha büszkén 
felrúgja életét 
s műtermet nyit 
a véges-végtelenben 

de szép a m űvészet 
a végtelen szerelme 
a gyönyörű  tájak 
távoli . varázsa 
s a meztelen n ők 
örök ígérete 

18. THOMKA BEÁTA 

A kinyújtott kéz 
szerető  alázat 

de megnyílik-e 
a könyvek szíve 

mit szól hozzánk 
a fájó gondolat 

érzékeny álmok 
bőre alatt 
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emberi létünk 
lehet-e költészet 

s a krónika 
igaz beszéd 

az Én és a Te 
örök vitája ez 

mit adhatunk 
önmagunknak. 

1981 

a kérdések 
gyökerében 
ott vérzik az 
idő  szíve. 

1981 

20. VARGA  ILDIKÓ :.: 

	

milyen id ő  az 	 hogy mérjük a 

	

olvasás ideje 	 gondolatot 
átéljük-e 	 s a fájdalom 

	

az alkotást 	 hány karátos 

19. VAJDA GÁBOR 

Az írás világa 
hogy lehet élet 
s életünk felett 
milyen a mérce 

A hercegnő  néha 
kilép a meséb ől 
de az élet mindig 
szürkébe vonja 

és elmegy köpöttünk 
e magányos álom 
ki látja meg 
lelkünk szemeiben 

húsból és vérből 	 minden szépség 
lehet-e papír 	 valami más 
s a betűk uralma 	 csoda-álmok 
hordoz-e álmot 	 nincs-virága 

a betűkön túl 
csak a gondolat 
fájdalma sajog 
az évek gyökeréig 

hogyan éljünk 
álmok nélkül 
az unalom 
szürke sivatag 

az írói lét 	 ölelni kell 
fájdalmas gondolat 	 a szépséget 
s a fájdalom 	 ha álmokkal 
csak megaláz 	 találkozunk. 

1981 

JEGYZET A VERSEKHEZ 

A Kortársaim c. versciklus III. sorozata 20 versb ől áll. E verseket 
mint egységes egészet írtam és képzeltem el. Ezek szervesen kapcsolódnak 
a már korábban közreadott sorozatokhoz. A Kortársaim c. versciklus első  
sorozata az Életjel kiadásában jelent meg 1969-ben. A második sorozat 
25 verse 1976-ban készült el és az Üzenet 1976. 6-7. számában közöltem. 
Az ebből kimaradt három vers a 7 Napban jelent meg a folyóirattal pár-
huzamosan, 1976 nyarán. A harmadik sorozat most az Üzenet e számá-
ban kerül az olvasó elé. E három sorozat így együtt olvasandó és együt 
tesen alkot szerves egészet. 

Szabadka, 1981. augusztus 25. Dési  :Ábel  



KOPECZKY LÁSZLÓ 

JELENTEM, HOGY ÉLEK 

Ha valaki megkérdezné tőlem: mit írok?, azt válaszolnám: 
— Kitépett műveimet! 
Olyan periódusba fordultam, amely nem kegyelmez gyengeségeimnek. 
Amit kedden írok — szerdán kitépem. 
Jóleső  érzéssel tapogatom a belső  margó csonkját: napról napra 

gyarapodik! 
Kitépett műveim között szerepei egy erotikus regény vázlata és egy 

megkezdett dráma. 
Nem szeretek a dolgomról beszélni — mert ha beszél az ember, ak-

kor nem dolgozik —, de ez a kitépés nagy  tudomány. 
Mert más az, mikor kikapsz egy elkent oldalt az írógépb ől, s gom-

bóccá markolva beleveted a papírkosárba, és más az kihasítani jó sok ol-
dalt, darabokra szaggatni, s lassan havazni reá a szemétre. 

És akkor ott van még a fent említett csonk, amely — s ezt nem 
győzöm eléggé hangsúlyozni — gyönyör űségesen gyarapodik. 

Ha lesz bennem annyi erő, hogy végigtépjem az egész füzetet, úgy, 
hogy csak a két kemény födele maradjon, akkor én leszek a legnagyobb 
vajdasági magyar 'tép ő . 

Azt hihetnénk, hogy amit kitépek, érdektelen zagyvaság. 
Tévedés! 
Korrekt szöveg. 
(Néhol fájdalmasan jó.) 
Ez adja a kitépés hőfokát. 
Ebben a műfajban csak a legszebbet, csak a legfájdalmasabban sza-

bad kitépni. 
A csonkot mesterségesen hizlalni, rothadt locsogást kihasítani — becs-

telen machináció! 

Most úgy állok, hogy holnap már nincs mit kitépnem .. . 
Hacsak ... ezt a vallomásomat ki nem tépem. 

CSÉPE IMRE 

LEPKEŰZŐK 

Minek az emberben a terv, a hit, 
Ha nem itudja célhoz vinni? 
önmagát rágatja, emészti vele, 
S el-eljár a sarki boltba inni. 

Fenekükre néz a poharaknak, 
Mint ki mélyen keres a nincsnek, 
Mellényzsebét szaggatja olykor, 
De hiába, szaga nincs a pénznek. 

Sikere mindig csak megcsalja, 
Mint gyermekét a cifra szárnyú lepke, 
Mikor hiszi, hogy eléri, ellibben, 
S hasra vágódik üldözése közben. 

Hitelbe iszik, bújában, hozomra, 
Bús, nagy fejét telitömi hittel, 
Jussról fecseg a kocsmárosnak, 
Pedig talán úristene sincsen. 

Szegény, bajszos, nagy gyerekek, 
Almokat üldözünk híg során a létnek, 
Egy-egy látszaton elvakulva, 
Késsel rontunk egymás szívének. 

1940 

E verset a költő  halálának tizedik évfordulója alkalmltból közöljük hagyatékából. 
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KÉZFOGÁSOK  

SASA  HADŽI KOSTIC  

FÉLTÉKENYSÉG  

A fülem mögötti seb időről időre kinyílik, gennyezik, ezt a gennyesedést  
lehetetlen megállítani. Éjszakákon át nem alszom a rettenetes fájdalom  
miatt, szívem gyorsabban ver, és ilyenkor nagyon félek. Igyekszem kis  
nyelmesebben feküdni, különösen a fejemnek keresek jobb helyet. A nyi  
tott ablak mellett a függöny légszerű  szárnyai alatt hanyatt fekszem, csu-
kott szemmel, a takarón nyugvó összekulcsolt kezekkel, nyújtott lábbal,  
mint a halott; mindez a temetés el őtti virrasztásra emlékeztet. Csak akkor  
alszom el, ha kezeimet hátraemelem a fejtámlára, ujjaimmal szorosan át-
fogom a fából faragott szegélyt és fejemet a fakerethez szorítom. Az álom  
megszabadít a nagy fájdalomtól, úgy érzem, hogy a végtelen nyugalom  
szakadékar-felé csuszom. Nappppal, ammt a fülem mögötti b őr megremeg,  
felkavarva a gyógyulás békéjét, a vér pedig .lüktetve áramlani kezd, ott-
hagyom irodámat és a kórházba megyek sürgős vizsgálatra, habár tu-
dom, eredménytelen lesz.  

Rajtam az orvosok sem tudnak segíteni. Véleményük szerint a belső  
fülben levő  nyálkahártya megdagadt, az érzőideg pedig túlérzékeny. Erről  
van szó, semmi másról. Mások szerint ez allergia, bizonyos hangok, zöre-  
jek, zajok iránti beteges túlérzékenység. Arra törekszem, hogy szakszer ű  
magyarázatukat megértsem és lefordítsam a mi „közönséges" nyelvünkre.  
Már teljesen összeszúrkáltak injekciókkal. Néhány műtét ellenére a seb  
továbbra is, meghatározott időközönként megjelenik, majd elmúlik, ismét  
megjelenik, mintha nem is értek volna hozzá az orvosok. Szegény tes-
tem a műtőasztalon feküdt, letörten és lélegzetvétel nélkül, míg az orvo-
sok feltörték a megkeményedett sebhelyet, azután reszket ő  kezeikkel és  
legmodernebb műszereikkel sem tudták begyógyítani. Akkor isteni elernye-
des vett rajtam erőt, amely különleges módon olvadt egybe az operált  
seb fájdalmával. Míg erőmet és gondolataimat szedtem össze, mintha sa-
ját énem sötét mélységeibe süllyedtem volna. Egyedül a fülem mögötti  
sebhely volt az,amely újra visszatérített a világba, mint a legfájóbb fi-
gyelmeztetés, és  már-mar leigázott megtört fényével, alaktalanságával, cso-
móival.  

Sűrűn előfordult, hogy a kimerültség szakadékának fenekén fekve  
azt reméltem, előbb-utóbb végképp eltűnik. Megfeledkeztem arról, hogy  
szerencsétlen életem tette ilyenné a sebet, hogy id ővel megkeményedett,  
érzéketlenséggel vértezte fel magát, gunyorosságát kifeszítve köztem és  
a világ között.  

És így, gyöngéd bűntudattal, megtiltottam magamnak,  hogy  zabolátla-
nul 

 
 fejezzem ki érzéseimet, megszoktam bajomat. ~ pedig, valamilyen  

rendkivüli szánalomból, kedve szerint, a csak általa ismert titokzatos-
sággal elégítette ki a csúfolódó szomját, és • engem nevetségessé tett, gör-
nyedeztem és szenvedtem csillapíthatatlan fájdalmamban.  

Éjjeleken át,szívem eszeveszetten kalapált, feszülten vártam a  
mindjobban közeledő  vihart, amely két fájdalom összecsapásából eredt:  
a sebtől, amely múlt és a sebtől, amely újra növekedett. Nyakamat kiverte  
a hideg verejték, libabőrös lett testem, végtagom, egészen le voltam han-
golva, megtörtein. Bajomat magam akartam, talán ösztönösen kerestem  
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a kiutat abból a megalázottságból, amelyben a fülem mögötti seb miatt 
éltem. 

A fájdalmak vihara alattomos kegyetlenséggel tört meg, rázott, szúr-
kált, eszelősen erőlködött, hogy a beteg kinövest kitépje testemb ől. Az 
éjszaka befonta reszkető  testemet és a sebet, az egész lényemben szétter-
jedt fájdalomtól a kisujjamat sem tudtam mozclitani, arra sem voltam 
képes, hogy izzadt nyakamtól elhúzzam az ingem. 

Hol van az édesanyám, aki ott ült ágyam mellett, amikor gyermekko-
romban beteg voltam és ügyetlen kezével elhúzogatta a fülem mögül az át 
izzadt hajtincseket? A letakart lámpa mellett virrasztott, míg el nem jött 
az ideje, hogy beadja az orvasságot. Lázálmomban ismét csak őt hívtam. 

Amikor a fájdalom kissé alábbhagyott, csak valami közönyösség, fel-
dúltság, fáradtság és izzadság maradt a fekete paplan alatt. 

Szobámat orvosságszag töltötte be, olyan volt a levegő, mint egy szel-
lőzetlen laboratóriumban. A levegőt, amelyet titokzatos létezésével a seb 
kavart fel, úgy ittam magamba, mint egyetlen csókot, amelyet t őle kap-
tam. Ilyenkor nem is gondoltam arra, hogy ellenkezzem vele; minthogy 
sohasem szerettek, azt hittem, vele boldog tudok lenni. 

A 'legkisebb sérülés is a seb állapotának rosszabbodását eredményez-
te és gyógyíthatatlan volt. Ezért mozdulataim kimértek voltak, hogy leg-
alább így enyhítsem fájdalmaimat. Már pontosan meg tudtam állapítani a 
fájdalmak eredetét, felváltva jelentkeztek, és szinte élvezettel t űrtem. 

A seb hatását egész testemben éreztem. Els ő  jele állandó fejmozga-
tásom, figyelmes, de egy kissé meglepett tekintet. A fájdalom hullámokban 
terjed, tetőtől, talpig, lehatat combomon, lábszáraimon keresztül a láb-
ujjamig. Ilyenkor megkövülten ülök, homlokomat kiveri a hideg verejték, 
fehér vagyok, mint a papír. Az alattomos hidegrázás piszkos hulláma bo-
rús borzongással önt el. Öregedő  testemet, amely úgy hullámzik, mint 
a kiégett puszta, összehúzom a takaró alatt. Azután úgy élem át a fáj-
dalmat, mint különös felfrissülést, 'kellemes borzongást. Ekkor az ágyból 
látom a tökéletesen derült éjszakát, megkönnyebbülök. Megtapogatom a 
sebet. Megvan, minden kegyetlen tulajdonságával. A fájdalom tüze vil-
logott benne, de most megnyugodott. Ez az állapot néha napokig, de he 
tekig is eltart, lassan míi .lik, mint 'saját visszfényem, mint gyenge árnyé-
kom a világból. Idővel mindezt úgy vettem, mint valami természetest, 
mint az életem pusztaságát tépázó meglepetésszer ű  viharokat. Engedtem 
balszerencsés remegéseinek. Testem, saját énem alkotórészévé vált a seb, 
mindennapi megszokássá, barátommá, beszélgető  társammá, szinte élő-
lénnyé. 

Nehezen viselem el, amikor eltűnik, amikor bizonyos ideig nincs a 
helyén; mintha soha nem is létezett volna. Alkoholba mártott rongyocs-
kával térdelek a tükör előtt, nedvesítem a helyet, ahol meg szokottjelen-
ni. Nedves zsebkendővel hűtöm megkékült nyakamat, azzal a szándkkal, 
hogy magam idézzem elő, azt akarom, hogy váratlanul kitörjön, minden 
aljasságával, hogy élvezhessem a fájdalmat. 

A ragaszkodás kölcsönös. Akkor jelenik meg, amikor valóban a leg-
szi kségesebb, és akkor tűnik el, amikor a leglönzóbb. Büszke vagyok 
értékes alkalmazkodási képességére a megjelenés és elt űnés időszakaiban. 

Ritkán jelenik meg váratlanul. Akkor, ha éppen az utcán ér el a fáj-
dalom, eltámolygok a legközelebbi kapualjig és leülök a lépcs őre, vagy 
a 'kerítésben kapaszkodom meg. Néhányszor, amikor váratl anul jelent-
lazett, összeestem az utcán, a j arákelők bevittek a legközelebbi boltba és 
igyekeztek életre kelteni; kés őbb nagy fáradságomba került megmagyaráz-
ni, hogy nem vagyok részeg. - 

'ügy gondozom, mint a legtörékenyebb növényt. Velem van a kirán-
duláson, ha kimegyek a városból, együtt megyünk színházba, magammal 
viszem vacsorára valamelyik étterembe. Minden kellemetlen érzés nélkül 
elfogadom létezését. 

A szenvedéssel és magánnyal teli éjszakákon, melyek csak számom-
ra ismertek, csak egy vigaszom volt: ő  létezik! Kell, hogy legyen valaki. 
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vagy valami, akiben bízhatunk, ami visszaadja önbizalmunkat. Az én 
életemben ez a valami a kis var borította seb volt. 

Nem olyan, mint minden más seb. Körömmel jólesik megérinteni azt 
a helyet, ahol a barázdált bőrfelület vékony sugárban kilöki magából a 
gennyet. Ez a cselekedet kellemes érzést vált ki bennem. 

Előre érzem, hogy mikor fog elt űnni és mikor fog véres, rózsaszín — 
fehér virággá nyílni. A sebnek köszönhet ő, hogy közönyösséget érzek az 
emberekkel, barátokkal, munkatársakkal, de különösen a szebbik nemmel 
szemben, egészen elhidegenülök t őlük. Elterveztem, hogy majd egyszer, 
ha hivatalomban rendeződnek a körülmények, magammal is fogok tör ődni, 
újabb gyógykezelésre jelentkezem. Elutazom egy fürd őbe vagy szanató-
riumba, hogy élvezzem a hegyi leveg ő  vagy a gyógyvíz hatását. Ám, bár-
hal leszek is, a bal fülem mögötti seb elkísér, mert elt űnései csak látszólago-
sak, kiújulásai pedig elkerülhetetlenek. Biztosan a halálomat várja. Talán 
csak akkor tudunk majd egymástól megszabadulni. Ez az óka annak, amiért 
lehetséges utazásaim elvesztik izgalmas vonzóerejüket és rendkívüliségü-
ket. Ezért tudok uralkodni magamon nyugodt kellemes érzéssel, állandó 
jelenlétének bizonyosságában. Emiatt csak ritkán megyek be a kórházba 
orvosi ellenőrzésre. 

Utolsó kórházi látogatásom rendkívüliségével különbözött az el őbbi-
ektől. Habár sűrű  látogatásaim miatt már megszokhattam a legkellemet-
lenebb kórházi jeleneteket is, ez alkalommal fájón összerándultam, ami 
kor a hordágyról valakinek, egy halott öregembernek a lábait láttam 
lelógni. Egy fiatal szobafestő  csöppet sem szellemes vicceket gyártott a 
szegény Öreg számlájára, miközben létrájáról mindenfelé szétfröcskölte a 
festéket. Az egyik beteg elpanaszolta, hogy s űrűn érez szúrást a mellka-
sában, veséiben, de legjobban a torka fáj. Azt is megtudtam, hogy a tüd ő-
bajos kislány, akivel négy hónappal ezelőtt ismerkedtem meg, belehalt 
hosszan tartó betegségébe. Láttam boldogtalan édesanyját, amint ágya 
mellett ül, amelyben már másik hasonló beteg fekszik, zokog, jajgat és 
hívogatja kislányát. Elmondták azt is, hogy nincs többet az az asszony 
sem, akit a férje mind ritkábban látogatott meg, majd végül teljesen 
elmaradt, eltűnt, úgyhogy akkor sem tudták megtalálni, amikor az asz-
szony holttestét kellett átszállítani a városi temet őbe. (Gyermekeik nem 
voltak, arról sem tudott senki, hogy voltak-e rokonai.) Segítettem egy ápo-
lónőnek széthordani a tejszínes kávét, adogattam a betegeknek a kistá-
nyérokra rakott dióstorta-szeleteiket. Egy jóbarátom megkért, hogy hív-
jam le feleségét az udvarra, hogy lássa, hogy elbeszélgethessenek. „Jó, 
hogy a virágokat éjszakára kihordod a szobából a folyósóra, mert egész-
ségtelen bent tartani őket" — mondta az asszony. 

A piszkos földszinti váróterem szakadozott szürke tapétájával, kifa-
kult függönyökkel elfedett ablakaival, az orvosságok és a kórház kony-
hájának kellemetlen szagával, a nyögések, az egész kórház kellemetlenül 
hatott rám. Siettem elhagyni a kórházat, habár nem jutottam el az orvosig. 
A kapunál egy régi nőismerősöm hangja állított meg. Hozzám lépett és 
örömmel közölte, hogy kigyógyították végre, most engedték haza. Ké-
zitáskáját hasához szorítva el ővette elbocsátólevelét és megmutatta. Sza-
bályos irat, rajta a bélyegz ő, aláírás. Most egészséges, pedig korábban mi-
lyen napokat élt át! Elpanaszolta, hogy teljesen egyedül van, még a hol-
miját sem tudja hova tenni. 

Elfogadta ajánlatomat: maradjon velem. Rövid ideig határozatlanul 
állt bejárati ajtóm előtt, remegett, mintha még mindig beteg lenne. Azt. 
hogy mostantól fogva nincs egyedül a világon, mindketten tudtuk. 

Fokozatosan elfelejtette a kórházi szoba piszkos sötétjét, a lécs őhá-
zakban visszhangzó orvosi lépteket, az ajtók felett kigyúló és kialvó vö-
rös fényt, a türelmetlenséget, szomorúságot és a halál állandó közelségét. 
A szenvedésre való hajlama mintha állandóan vele lett volna. 

Jelenlétével teljesen lefoglalt. Nem tudtam, hogyan fogadjam: mint 
barátnőt, vagy annál többet, kedvesebbet. Éreztem, hogy lénye közel áll 
hozzám, hogy most értem létezik és én őérte. Egy hűvös októberi éjsza-
kán megcsókoltam! Ajkaink röviden, szikrázóan tapadtak egymásra. Érez-
tem, hogy a csók megzavarta, éreztem ezt a tétován visszaadott csókból, 
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mindaddig, míg bezárt, hideg száját nem szorította a nyakamra. Éreztem, 
hogy a csókban átadtam teljes lényemet. Utána, mintha feneketlen mély-
ségekbe süllyedtünk volna, mintha nagy vízbe kiöntöttük volna átizzadt 
testünket. 

Ettől kezdve minden reggel hűvös nedvességtől átitatott testtel, csó-
koktól duzzadó arccal ébredtünk. Hallgatásaink végtelen köreinek terje-
dését lestük. A reggeli levegőt úgy kortyolgattuk, mint az óbort. Élve-
zeteink újabb és újabb hullámai bódítottak bennünket. Szerettük egymást. 

Késő  volt már bármiféle meghátrálásra. Azt hittem, hogy így fog tar-
tani örökké, hogy az esti csendben pattan el csókjaink lánca, testünk 
pedig megfeszülve, mint két íj, egymásnak fordul, mint két tüzes villám. 

Most már tudom, hogy nem volt a megváltóm! Ellenkez őleg, akarata 
ellenére, még jobban megkeserítette az életemet. Életem végéig rabja 
maradok, begubózva a fájdalomba, amelyet ő  okozott. 

Akkoriban, miatta, a hal fülem mögötti sebről majdnem teljesen 
megfeledkeztem! 

A seb azonban továbbra is létezett, féltékenyen virrasztott összesi-
mult arcaink, ernyedt testünk fölött. Ha legalább korai hajnalokon a fáj-
dalom csillapodott volna. 

Figyelmeztetett, megkísérelte, hogy újra csak magáriak kaparint-
hasson meg. Hol finom, de határozott kedvességgel dolgozott, hol pe-
dig mérgében és felindultságában vörössé izzott. Neha úgy rémlett, mintha 
háláját akarta volna kifejezni azzal, hogy kevésbé fájt, máskor, rosszaka-
rattól telve, egyszerre szétterjedt egész testemben, mint egy hirtelen tá-
madt repedés, hogy aztán összezsugorodjon a legpokolibb fájdalom lát-
hatatlan • •utjává. 

Me á séreltesn elállítani a megsérült seb vérzését. A lány segített 
ebben. Akkor is kellemes meleg járta át testemet, de a seb, rosszakaratúan 
erősebben fájt . A fájdalom villámain és tompa ütésein keresztül visszhang-
zottak kiáltásaim. A seb kéjelegve, habosan gennyezett, a fájdalom pe-
dig nem szűnt meg. 

A lány fény felé fordított kezeivel gondozta a sebet, kérlelte, szűnjön 
meg a vérzés, könyörgött, személyes engedelmességet ígért, de az csak 
meghúzódott, mint egy feldühödött kígyó. Eltűnt, de azután, teljesen sza-
bálytalan időközökben, újra megjelent. Sehogyan sem tudtunk ellene vé-
dekezni. Ügy kísért bennünket, mint egy lihego fenevad, a halál elkerülhe-
tetlen csapdája felé hajszolt bennünket. 

Megtörtént a legrosszabb. A seb egyáltalán nem hegedt be. 
Innen a bal fülem mögül áradt a rothadó húsnak, a bes űrűsödő  genny 

nek, a bomlásnak elviselhetetlen bűze. 
A lány éjjel-nappal virrasztott, mellettem volt, azon fáradozott, hogy 

enyhítse fájdalmaimat, megállítsa a gennyesedést. Nyugtató gyógyszereket 
hozott, mindenfélét megpróbált sikertelenül. 

Mindinkább ingerült, goromba voltam és ideges, sírásommal és egész 
viselkedésemmel elviselhetetlenné váltam. A seb pedig, amely ingerlékeny-
ségében egyesítette a nyugtalanságot és a féltékenységet a lány jelenléte 
miatt, naphosszat árasztotta maga körül az undorító b űzt, egész lényem-
ben szította a szerteágazó fájdalmat. 

A lány nem tudta elviselni és leküzdeni mindezt; egy reggelen, esnél 
kül, hogy szólt volna, elszökött. Talán egy nemes érzésnek engedett, ha 
ugyan a hűséges emlékezést, a lakásomban való jelenlétét nemes érzésnek 
lehet nevezni. Szenvedett, meg kellett szabadulnia mindett ől, és engem 
a feldühödött seb kénye-kedvére hagyott. Már nappal volt, amikor . meg-
döbbenve, elveszetten felkiáltottam és sírni kezdtem. 

Ebben a pillanatban a seb szikrázott titkolt örömében, mintha az 
egész világ megváltozott volna! 

Azonnal elhalt a fájdalom, lecsitult, mintha egy er ős kéz kitépte 
volna belőlem, a seb eltűnt, hogy azután, mintha mi sem történt volna, 
valamilyen íratlan, természetes törvényszer űség alapján, újra megjelen-
jen a régi helyén, a bal fülem mögött. 

SZEBASZTIÁN URBÁN Katalin 
fordítása 
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MIROSAV SLAVKO PEŠIC 

A RÉGI Ő  RA (START sAT) 

Csend simogat minket, mint a moha. A nyár 
tengeren túlra távozott. Csókot a vízre hint. 

Íme, az ősz, valóban az ősz, ma már 
megérkezik. A csend pelyhei jólesnek megint. 

Az óramutatók, hangtalan leplek, 
a lánc fülét rágcsálják suttogva. 

A kosarakban —még melegen -- árnyak pihegnek. 
Az őr az újság alatt alszik titokban. 

És itt, amikor legkevésbé gondolod, 
átfut az idő  a keresztúton, s leteper 

minket, míg esszük a habos fagylaltot. 
Száraz a torkunk. Késő  a kiáltás. Ügyelj! 

S a verset újra belepi a moha. 
Majd minden leáll: a nyár, az óra, lét, 

saz őr az újság alatt már nem ébred fel soha — 
megállt az idő, s végül a ketyegés. 

SZERELMES VERS GYANÁNT (KAO LIUBAVNA) 

ó, 

minden csak látszat, s a dolgok könny ű  árnya, 
amely minket kísér; és ezek a kezek 
arcodon s hajadon egyre tünedeznek; 
a szem, amelynek létet az id ő  nem bánja; 
s a színek, amelyek minket felemelnek, 
s az ajkak, amelyek, ritkán, téged szeretgetnek, 
csak árnya mindannak, ami újra lángol, 
létezik. És mindez megfoghatatlan! 
Ez a gyönyörű  kéz tele gyengédséggel, 
szerelemmel, álmok finom fonalából 
csak könny ű  függönye a vad hóviharnak, 
s megérinti arcod minden ezredévben. 

ELMÚLT  A NYÁR  (PROĐE LETO) 

Elmúlt a nyár! mintha láthatatlan kézzel 
ültették volna át egy más vidékre 

e bolygón. És olykor b ősz zengéssel 
az ég az őszt jelenti. Ó, hát megérte 

a rövid (mély) elragadtatást!? Hiszen 
e sikoly, gondoltuk, örökké tarthat, 

de most már tudjuk: fényét veszti minden, 
s dacolva él bennünk minden pillanat. 

KENYERES KOVÁCS Márta 
fordításai'- 



ÖRÖKSÉG 

MAGYAR LÁSZLÓ 

GAÁL FERENC HAGYATÉKA ÉS EMLÉKE 

Művelődéstörténészeink mindenekelőtt egy-egy jelentősebb személy, cso-
port stb. munkásságát, értékeit, ereklyéit mentik át és tárják fel. Ezzel 
párhuzamosan — egy teljesebb kép áttekintése szempontjából — alapve-
tően fontos, sőt elkerülhetetlen a háttér, a társadalmi viszonyok és egyéb 
körülmények bemutatása, felfedése is. 

A jelesebb személyiségek hagyatékaival bizony Szabadka sem dicse-
kedhet különösebben. A múzeum, könyvtár és levéltár csak töredéke ,  
sen, elenyésző  mennyiségben rendelkezik — sokszor objektív okokból 
kifolyótag — elődeink felbecsülhetetlen értékű  műtárgyaival, könyválla 
mányával, kéziratával és egyéb értéktárgyaival. A helytörténeti -kutatás 
szempontjából viszont nem érdektelen 'kifürkészni egy-egy hagyaték mi-
benlétét és átszármaztatásának körülményeit, amelyekhez a levéltárak 
nyújthatnak elsősorban számottevő  segítséget. 

Gaál Ferenc (1860-1906) Szabadka egyetemes zenekultúrájának egyik 
— ha nem is a legeredetibb — kiemelkedő  képviselője. Életében hallatlan 
népszerűségnek örvend, sok-sok emlékezetes hangversenyen lép fel Eu-
rópaszerte. Nemcsak a kiváló zongoraművészt, hanem egyben az orszá-
gosan ünnepelt zeneszerzőt is tisztelték benne. Liszt és Erkel tanítványa . 
ennek ellenére Szabadkán igen gyakran nem talál megértésre. Igy pl., 
amikor 1893. augusztus 30-án „Liszt Ferenc volt tanítványa" arra kéri a 
városi tanácsot, hogy nagy tanítómesterének soproni emlékszobor-lelep 
lezésén részt vehessen, a városi hatóság kérelmét elutasítja. 

Szerzeményeivel pályafutása során számtalan . díjat nyer, de ma már 
nyilvánvaló: inkább kórusműveivel és a népzenei — szláv népek zené-
jéből is vett — elemek feldolgozásával írta be nevét Szabadka zenetör-
ténetébe. 

Gaál Ferenc 1906. december 11-én meghal. Ország szerte megdöbbe-
néssel fogadják a gyászhí rt. A Pécsi Dalárda többek közt így: 

„Mély megdöbbenéssel vettük a gyászjelentést, mely egy kiváló 
tehetségű  egyén, egy hírneves zenekölt ő  szíve dobbanásának megszűntét 
adta tudomásimkra. 

Tudjuk, érezzük, ki volt Gaál Ferenc a zenevilágnak, kinek nem egy 
művét élvezettel tanulta be Dalegyesületünk." 2  

Nos, kísérjük figyelemmel néhány éven át Szabadka. viszonyulá-
sát korának elismert muzsikusához, a város részére 'sok dicsőséget szer-
ző  fiához. 

Gaál Ferencet a legnagyobb pompával helyezik örök nyuga lomba. 
Ebből az alkalomból az ország minden részéből számos előkelőség  jele-
nik meg. Pár nappal kés őbb György Mór v. bizottsági tag beadvánnyal 
fordul a törvényhatósági bizottsághoz , s . ebben indítványozza, hogy az 
említett zeneszerzőnek és zeneiskolai igazgatónak — „érdemeire való te-
kintettel" — állítsanak díszes síremléket. Az indítvány tárgyában a tör-
vényhatósági bizottság 1906. december 27-én a következőképpen határoz: 4  

„A törvényhatósági bizottság mély fájdalommal emlékezve meg Gaál 
Ferenc elhalálozásáról nem csak zeneintézetét, hanem az egész zenevilá- 
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got ért veszteségről, Gaál Ferenc zenedei igazgató és egyházi karnagynak 
különösen a magyar zeneirodalomterén szerzett elévülhetetlen érdeme-
it jegyzőkönyvben megörökíti. 

Elhatározza továbbá a törv. bizottság, hogy Gaál Ferenc síremlé-
kének felállítására megindult társadalmi mozgalom támogatására, egye-
lőre a városi tanács által az elhunyt zenekölt ő  temetésére rendelkezésre 
adott 600 koronából megmaradt 260 koronát — a tanács fenti intézkedé-
sénekjóváhagyásával— megszavazza. 

Eg;yyben utasítja a városi tanácsot, hogy az elhunyt zenekölt ő  ha 
gyatékábó1 kéziratainak és műtárgyainak a közkönyvtár és múzeum ja-
vára leendő  megszerzése iránit a szükséges lépéseket haladéktalanul te-
gye meg.,,  

Brenner József tiszti ügyész 1907. február közepén értesíti' a városi 
tanácsot, hogy a szabadkai .kir. járásbíróság elrendelte a zeneszerz ő  lel-
tározott hagyatékának elárverezését, amelyet február 25-t ől bonyolíta-
nának le. Ez alkalommal a zeneiskola részére jutányos áron hanghegyek 
is vásárolhatók. A tiszti ügyész jelentése alapján a tanács dr. Vojnics Fe-
renc h. tanácsnokot és főjegyzőt hatalmazza felt a hangjegyek megvéte-
lére és egyben az árverés levezetésére. 

Dr. Vojnics főjegyző  közművelődési ügyosztály nevében február 
27-én jelentest ad' az arverés lefolyásáról. Előadja, hogy a kéziratgyűjte-
ményre, az ereklyetárgyakra és a könyvekre nézve dr. Kovács László, a 
Nemzeti Múzeum tisztviselője, a hangjegyekre vonatkozólag pedig Maczák 
Manó h. zeneigazgató értékelése alapjan — dr. Brenner József tiszti 
ügyésszel egyetértdleg — árverezett. A hangjegyek részére dr. Vojnics 
üvegszekrényt is vásárol, majd így folytatja jelentését: „... az 50 koroná-
ért megvett eléggé b ő, de különben igen hiányos kézirat gyűjteménynek 
e részét a Nemzeti Múzeumnak átengedtem. Ennek indoklása, azt hiszem, 

ngha szükséges. Az általunk fizetett érték is oly csekély, hogy annak 
felosztása és részleges megtérítésének kívánása egy országos intézett ől 
indokolatlan lett volna, annál is inkább, mert ha a Nemzeti Múzeum kü-
lön árverez, .a kéziratokhoz talán nem is juthattunk volna, vagy leg-
alább is jelentékenyen drágábban." Végül a h. tanácsnak beterjeszti a 
157 korona összeget, amely a kiutalt 500-ból az árverésen visszamaradt. 

A Nemzeti Múzeum igazgatój a 1907. március 12-én háláját fejezi ki° 
a hagyaték „több érdekes és értékes kézirat, hangjegy és zenei nyomtat-
ványá"-nak odaajándékozásáért. Közben a városi tanács utasítja a tisz-
ti ügyészséget és a városi levéltárat, hogy miel őbb juttassa vissza az ár-
verési jegyzőkönyv hiteles másolatát és a zeneszerző  hagyatékából meg-
vásárolt könyvek, hangjegy-kéziratok, okmányok és m űtárgyak jegyzé-
két. (A jegyzéket függelékként közöljük — M. L.) 

Csakhamar az örökségre irányul a figyelem': Belák Mária, János, 
Ferdinánd és Anna nyitrai illetőségű  (Gaál Ferenc is Nyitna megyéből 
származik — M. L.), valamint Gaál Paula és B őhm Gyula (utóbbi meg-
vásárolta előbbi örökségi jutalékát) budapesti lakosok neheztelnek az 
örökösödési illeték behajtásával kapcsolatban, mivel a Gaál Ferenc utá-
ni hagyaték részükre bíróságilag még átadva nincsen. 

Ám a városi tanács homlokterébe kerül ismét a zeneszerző  sírem-
lékének a felállítása. A városi zeneiskola a Gaál Ferenc helyébe lépett 
Lányi Ernő  irányítása mellett már 1907. december 1-én hangversenyt ren 
dez volt igazgatója súxemlékének javára 10, amelynek jövedelme 241 ko-
ronát tesz ki. Később, 1909 novemberében a zombori polgári Casino-Da-
lárda rendez dalestélyt zeneszerz őnk tiszteletére és az itt befolyt 200 ko-
rona összeget a dalárda elnöke 1910 májusában megküldi1 1  dr. Biró Károly 
szabadkai polgármesternek. A házipénztár az összeget csatolja a zene-
iskolában összegyűlt 241 koronához. Természetesen az árverésen vissza-
maradt 157 koronát is a síremlék felállítására irányozzák ehő. 

Különösen Lányi Ernő  igyekezete figyelemre mohtó. Ugyanis .  1909 
decemberében bejelenti 12  a városi tanácsnal, hogy tavasszal a zeneiskola 
házi hangversenyének keretén belül újabb rendezvénnyel igyekszik a sír-
emlékalaphoz hozzájárulni. A tanács ezt „ ... nemcsak illőnyak, de érdeme 
szerint valónak is tartja, hogy a Gaál síremlék els ő  sorban azoknak lel- 
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kes közreműködéséből létesüljön, akihez az elhunyt életében legköze-
lebb állott ... és akként rendelkezik, hogy a jöv ő  tanévekben az első  házi 
hangverseny 1 kor. belépődíjjal a tanacs további rendelkezéséig a Gaál-

' síremlék alap javára rendeztessék". Nem sokkal később, 1911. november 
14-én Lányi ismét értesíti" a tanácsot egy újabb hangverseny megrende 
zése tárgyában, amelyen Gaál emlékére ezúttal Liszt-m űvek csendülnek 
fel. A fógimnázium tornacsarnokában december 6-án megtartott hang-
versenyen többek közt a következő  Liszt-művekben gyönyörködhetett a 
közönség: Tantum ergo; Du bist die Ruh; RossignoZ; Olyan vagy mint 
a virág; Consolation. Ily módon az alap újabb 195 korona és 65 fillérrel 
növekedett. 

Közben a szabadkai 'kubtúriigyosztályon megjelenik Martinovics Béla 
és előadja," hogy Gaál Ferenc hagyatékának ellarverezéselkor egy ezüst-
koszorút 20 korona, egy nikkelezett kerékpárt 12 korona összegért vásá-
rolt, amelyeket a eles zeneszerző  emlékének megőrzése céljából ugyan-
olyan árért hajlandó a városi közkönyvtár és múzeum részére átengedni. 
A tanács elfogadja az ajánlatot, de pár nappal kés őbb, 1912. szeptember 
10-én Martinovics visszavonja ajánlatát, hogy aztán két nappal kés őbb újra 
eredeti ajánlatát fentarthassa. Végül Balogh Károly f őlevéltáros jelenti'' 
szeptember 22-én, hogy a „városi múzeum" részére átvette Martinovicstól 
a tárgyakat. 

Ez idő  tájt megalakul a Gaál Ferenc emlékműbizottság. Martino-
vics Béla, a bizottság elnöke 1913. január 22-én terjedelmesebb folyamod-
ványában előterjeszti,1B hogy . a zeneszerző  carrarai márványból készül ő  em-
lékműve a befeezéshez közeledik. Ám a közadakozásból befolyt és az 
emlckműbizottsagnál ‚elhelyezett összesen 2455 korona nem fedezheti a 
síremlék költségeit. 't?jabb 800 koronára lenne szükség. A városi tanács 
azonban egyelőre elodázza a kérelmet 17, de a síremlék alapozásához 360 
koronával hajlandó hozzájárulni. 

A síremlék elkészítésével 3000 korona összegért Keller Albert sza-
badkai szobrászművészt bízzák meg, akinek az emlékműbizottság 1913. 
szeptember 20-ig 2545 koronát és 75 fillért kifizet. 

A tanács mielőbb végére szeretne járni az ügynek. Felszólítja 18  Mar-
tinovics Bélát, hogy részletes kimutatást terjesszen be az emlékm űre 
összegyűjtött adomanyokról. Erre a bizottság elnöke 1914. március 16-án 
megktildi az elszámolást a bevételr ől (a betétkönyvek, a Nemzeti Casino 
és Szabadka város adományai alapján) és a kiadásokról (Keller Albert 
szobrásznak, a Szent Antal nyomdának, Fuszek kertésznek, Palatinus 
kőfaragónak a fuvardíjakról és egyéb külön kiadásokról). 

Két nappal később Keller szobrász felhívja az emlékműbizottság 
figyelmét a síremlék előállításáért járó hátralék kiegyenlítésére. Majd 
a törvényhatósági bizottság — ettől eltekintve — június 14-én helyt ad 
az emlékműbizottság kérelmének és segélyképpen megszavazza 20  a még 
fedezetlenül álló 831 korona 25 fillért. A szabadkai polgármester-helyettes 
pedig a határozatot jóváhagyás végett felterjeszti a belügyminisztérium-
hoz, amely csak jóval kés őbb vizsgálja felül a síremlék addigi költségeit. 
Egyes igazoló okmányok hiányában azonban 1915. július 7-én azzal küldi 
vissza21  a dokumentumokat, hogy a tanács hozzon új határozatot és azt 
jóváhagyás végett újból terjessze fel. 

Időközben elhunyt Martinovics Béla. Élettársa 1916. február 26-án 
Bácsalmásról többek közt a következ őkről értesíti" a városi tanácsot: 
„ ... Néhai férjemnek az emlékmű  létesítése körül kifejtett közismeretes 
önzetlen buzgalma és áldozatkészsége kizárja azt, hogy bármilyen bevé-
tel avagy kiadás igazolatlan, illetve indokolatlan lett volna. Minthogy 
azonban és mindama számlákat és nyugtákat, valamint egyéb iratokat is, 
amelyek tudomásom szerint befejezett tényekre vonatkoztak, már meg-
semmisítettem, másrészt a legmesszebbmen ő  áldozatkészséggel adózóm 
magam is a néhai férjem által oly lelkesen felkarolt és intézett ,kultúr-
mozgalom céljaira, — ezennel tisztelettel beterjesztem a férjem elhalálo-
zása után általam úgy sem szolgáltatható iratok helyett a fent jelzett 
összeget azzal, miszerint azt a nehai férjem számadásainak kiegészftése-
ként elfogadni s az emlékmű  ügyét véglegezve a valóban művészi alkotást 

192 



végleg át is venni szíveskedjék ..." És özv. Martinovics Béláné eljuttat 
a tanács címére 248 korona és 45 fillér összeget. 

Nem sokkal később a számvevőség - mielőtt a belügyminisztéri-
um ismét kézhez venné - alaposan ellenőrzi a síremlék összköltsége-
it és örömmel jelenti, hogy az emlékműbizottság ezennel végeredmény 
ben befejezte rendeltetését. Természetesen el őbb még kivárja a belügy-
minisztérium jóváhagyását a síremlék költségeinek kiegyenlítésére. 

Nos, a belügyminisztérium 1916. augusztus 10-én vet véget a több 
éven át tartó hosszadalmas és körülményes procedúránnik, amikor is a 
lehető  legtömörebben válaszol: „Jóváhagyom. ' Erre a város törvényha-
tósági bizottsága a legrövidebb id őn belül meghozza határozatát: „... ta 
nács a síremléket a város felügyeletébe és gondozásába átveszi, s annak 
eszközlésére a mérnöki hivatalt utasítja." 

A Bajai úti temetőben felállított Gaál-síremlék megszületése a vá-
rosnak nem kis állhatatosságával és áldozatával járt. Kétségkívül meg-
nehezítette a körülményeket a közelgő  nagy világégés hangulata, ám 
Szabadka töbszöri megtorpanása ellenére kitartott eredeti elképzelése 
mellett és méltón örökítette meg kiváló fiának emlékét. 

JEGYZETEK 

Szabadkai Történelmi Levéltár (a továbbiakban: Levéltár), Városi tanács, II. 147/1893; 
14032 
Levéltár, Városi tanács, XII. 906/1906; 27184 
Levéltár, Városi tanács, X. 179/1906; 26426 
Levéltár, Városi tanács, X. 179/1906; 1604 
Levéltár, Városi tanács, X. 179/1906; 3874 
Levéltár, Uo. 
Levéltár, Városi tanács, X. 179/1906; 4821 
Levéltár, Városi tanács, X. 179/1906; 6100 
Levéltár, Városi tanács, XII. 303/1909 
Levéltár, Városi tanács, II. 308/1907; 25643 
Levéltár, Városi tanács, II. 179/1906; 9627 
Levéltár, Városi tanács, II. 95/1908; 25465 
Levéltár, Városi tanács, II. 283/1911; 24203 
Levéltár, Városi tanács, II. 244/1912; 21077 
Levéltár, Városi tanács, II. 244/1912; 22483 
Levéltár, Városi tanács, II. 283/1911; 2202 
Levéltár, Városi tanács, II. 283/1911; 9067 
Levéltár, Városi tanács, II. 283/1911; 25010 
Levéltár, Városi tanács, II. 283/1911; 195795 
Levéltár, Városi tanács, II. 283/1911; 7557 
Levéltár, Városi tanács, II. 283/1911; 15082 
Levéltár, Városi tanács, II. 283/1911; 12164 
Levéltár, Városi tanács, II. 283/1911; 108859 
Levéltár, Városi tanács, II. 283/1911; 21482 

FUGGELÉK 

A szabadkai városi zenede részére Gaál Ferecz hagyatékából vásárolt könyvek és hang-
jegyek jegyzéke 

I. Könyvek 

Id. Ábrányi K.: A magyar zene a 19. században 
Id. Ábrányi K.: Az orsz. magyar daláregyesület története 
Berlioz H.: Instrumentationslehre, I. kiadás 1864. 
Berlioz H.: Instrumentationslehre, II. kiadás 1875. 
Bige Oskar: Intime Musik 
Bodrogi K.: Énekiskola 
Bogisich M.: A keresztény egyház Ősi zenéje 
Breslaur: Musikalisches Conservations Lexikon 
Brumeau: Geschichte der franz. Musik 
Cziglányi: Német dalok 
Chovan K.: A zongorajáték tanmódszere 
Egner Adolf: összhangzat és zenetan. 
Estienne: Lettres sur la musique 
Göllerich A.: Beethoven 
Hauslick: Von musikalisch-Schönen 
Harrach: Schopenhauer és Wagner Richard 
Heyse: Leitfaden zur deutschen Sprache 
Hohmann: Harmonie und Generalbass - Lehre 
Köhler: Clavier Unterricht 
Krutschek: Die Kirchenmusik 
Liszt F.: Chopin 
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Lorenz F.: Haydn, Mozart , Beethoven's Kirchenmusik  
Marx A. B.: Ludwig van Beethoven Leben und Schaffen, 2 kötet  
Marx A. B.: Methode der Musik  
Meichtner: Friedrich Wieck und seine beiden Töchter  
Neumann E.: Musikgeschichte. 2 kötet  
Reissmann: Musikgeschichte  
Richter E.: Lehrbuch der Füge  
Schelle: Die sixtinische Capelle  
Schubert : Vorschule zum componieren  
Libeck: Kleine Compositionslehre  
Szabadka város szervezeti szabályrendelete  
Ritter: Encyklopiidie der Musikgeschichte. 6 kötet  
Skuherszky:  Die musikalischen Formen 
Tappert : ~uinten Paralellen  
Tobler: Kuhreihen, Jodel  
Wagner Richard: Zukunftsmusik  
Walther A.: Gregorianische Choral-Ges đnge  
Wasichewsky W.: Geschichte der Instrumentalmusik 

40, Wollzegen H.: Wagen - Brevier  

II. Hangjegyek  

Bach J. S.: Das wohltemperierte Klavier  
Bach J. S.: Klavierwerke  
Beethoven: Concert IV. Partitura  
Beethoven: C-dur Messe. Partitura  
Berlioz H.: Grande messe des morts.  
Berlioz H.: Partitur-Beispiele  
Bizet G.: Carmen (zongorakivonat szöveggel)  
Cherubini: Ave Maria  
Czerny: 4 kézre való darabok  
Deák Gerő : E.M.K.E. daloskönyv (2-3 szólamú)  
Deák Gerő : E.M.K.E. daloskönyv (4 szólamú)  
Deák Gerő : Magyar harmónia, I. kötet  
Gaál F.: Compositionen  
Harrach F.: Arany lant, 2 kötet  
Harrach F.: Magyar Arioso  
Hoffmann R.: Instrumentationslehre, 2 kötet  
Köhler L.: Sonaten Studion  
Liszt F.: Der XIII. Psalm  
Major F. Gy.: Zsidó vallásos énekek  
Marchesi: Coloratur - Arien  
Mascagni: Cavalleria rusticana  
Mendelssohn: Paulus Oratorium etc.  
Mozart: Requiem (Kivonat)  
Moritz Geiger: Influenza Polka etc.  
Palestriana: Messa  
Puccini: Manon Lescaut. Zongorakivonat  
Schubert: Grosse Messe (Kivonat)  
Srenska Album  
Varga I.: Dalár-zsebkönyv  
Wagner R.: Meistersangerne in Nürnberg. Vorspiel  
Wagner R.: Parsifal (Vorspiel Partitura)  
Wagner R.: Lohengrin (Partitur)  
Wagner R.: Tristan und Isolde (Partitur)  
Weber: Conzertstück (Partitur)  
Weber: Ouvertüren (Partitur)  

2.  

A szabadkai városi közkönyvtár részére Gaál Ferencz hagyatékából vásárolt köny-
vek, hangjegy-kéziratok, okmányok és műtárgyak jegyzéke  

Folyó-  
szám  Szerző  neve  A mű  czíme  Kötet  Jegyzet  

 Arany János Kisebb költeményei 1.  
 Ábrányi Emil Vjabb költeményei 1.  
 Bajza Versei 1.  
 Berzsenyi Dániel Versei 1.  
 Endrődi Sándor Költeményei 1.  
 Imrefy Iván Költemények 1.  
 Kadocsa Elek Költeményei 1.  
 Petőfi Sándor Összes költeményei 1.  
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Folyó 
szám Szerző  neve A mű  czíme Kötet Jegyzet 

9. 	Regőszi Győző  A szerelem könyve 1. 
10. 	Rudnyánszki Gyula Fényben, árnyban 1. 
11. 	Rudnyánszki Gyula új könyv 1. 
12. 	Tóth Kálmán Huszonöt év után 1. 
13. 	Mikszáth Kálmán Alamanach 1895 év 1. 
14. 	Mikszáth Kálmán Alamanach 1896 év 1. 
15. Nemzeti dal könyvecske 1. 

Környei János 16. Nemzeti kincs szekrény 1. 
17. 	Zola Emil Nana 1. 
18. 	Makai Emil Zsidó költők 1. 
19. 	Szeberényi Lajos Néhány év Petőfi életéből 1. 	fűzve 
20. 	Tissandier G. A munka bajnokai 1. 
21. 	Holub Emil A Fokvárostól a masukulumbék 

országába 2. 
22. 	Stanly H. M. A legsötétebb Afrikában 3. 
23. 	Hanko Vilmos Székely földön 1. 
24. 	Vékei Zsigmond Utazásaim a föld körül 1. 
25. 	Sebestha Károly Rövid művelődés és történelem 1. 
26. 	Bóbita Dr. Gerevich Fizika és csillagászati 	földrajz 1. 
27. 	Bóbita-Dr. Gerevich Fizika és kozmográfia 1. 
28. 	Dr. Hankó-Dr. Szterényi A chemia elemei 1. 
29. 	Flammarion Camil Uránia 1. 
30. 	Frecskai János Találmányok könyve 1. 
31. 	Mederschitzky József Villamos házi távjelző  1. 
32. 	Markovics Iván Gyorsírászat 1. 
33. 	Szabó Endre Orosz nyelvtan 1. 
34. 	Dr. Ottó Emil Magyar-franczia nyelvtan 1. 
35. 	Palóczy Lipót Olasz nyelvtan 1. 
36. 	Tóvölgyi Titusz Van-e más világ? 1. 	fűzve 
37. 	Dreyfus Alfréd Ot év életembő l 1. 	fűzve 
38. 	Bartalos István Magyar zeneköltők albuma 1. 
39. 	Lung György Magyar dallosok emlék lapja 1. 	fűzve 
40. 	Szepesi Imre Áhitat gyakorlatai 1. 
41. Magyar 	szalon 	1890. 	febr. 	1. 1. 

Heine H. 42. Ausgewithlte Werke 1. 
43. 	Luther D. M. Die Bibel 1. 
44. 	Weber G. Weltgeschichte 1. 
45. Jubel - Kalender 1. 	fűzve 

Rennan G. 46. Unterricht im Englischen 1. 
47. 	Munde K. Sprache 1. 
48. 	Dr. Heyse I. Leitfaden in der deutschen Sprache 1. 
49. 	Walter A. Handbuch der Gespriiche der 

Sprachlehre 	 1. 
50. 	Ploetz K. Schulgrammatik der Französischen 

Sprache 	 1. 
51. 	Ploetz K. Elementarbuch der Französischen 

Sprach 	 1. 
52. 	Thibaut A. M. Elementarbuch der Französischen 

Sprache 	 1. 
53. 	011endorff H. Anleitung zur Erlehrnung der 

Französischen Sprache 	 1. 
54. 	Hönisberg M. Frazösischen Sprachlehre 1. 
55. 	Dr. Klein B. Italienisch 1. 	fűzve 
56. 	Dr. Vogel Handelskorrespondenz 1. 
57. 	Sauer Naotti Italienische Gespriiche 1. 
58. 	Sauer K. Italienische Konversations 

Grammatik 1. 
59. 	Dr. An F. Italienische Sprachlehre 1. 
60. Füher durch Nürnberg 1. 	fűzve 
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Szerző  neve A mű  czfine Kötet Jegyzet 

Ekkert F. Die Prager Domkirche 1. fűzve 
Wiesengrund B. Die Elektrizitát 1. fűzve 
Blanc S. Dictionnaire Portatif 1. 
Thibaud Dictionnaire 1. 
Jurkovics M. V. D. A. 5zlavjanszki 1. 

Souvenir de Zurich 1. 
Epistole Evangjelja i. 

Folyó 
szám 

 
 
 
 
 
 
 

68. 
 
 

Gaál Ferencz 

Gaál Ferencz 
 

Gaál Ferencz részére 

Gaál Ferencz részére 

Gaál Ferencz részére 

Gaál Ferencz részére 

Gaál Ferecz részére 

79, 	Gaál Ferencz részére 

Gaál Ferencz részére 

Gaál Ferencz részére 

Gaál Ferencz részére 

Gaál Ferencz részére 

Gaál Ferencz részére 

Gaál Ferencznek 

Gaál Ferencznek 
 

Gaál Ferencznek 
Egy ezüstserleg 

Meisterwerke der Holzschneidekunst 5. 
Moderne Kunst 	 4. 
C:aál Ferencz életéből (lapközlések 

2. 

3 drb. 

ejt.) .  

Hangjegy kéziratai 

Arczképei 

(lepecsételve 1 
nagyobb csom.) 

fakeretben 
fakeretben 

fakeretben 

fakeretben 

fakeretben 

fakeretben 

fakeretben 

fakeretben 

fakeretben 

fakeretben 

fakeretben 

fakeretben 

fakeretben 

fakeretben 
fakeretben 
fakeretben 

Magyar zeneköltők képe 	1. 
A helyb. szerb dalárda által kiállított 
dísztagsági oklevél 1903. 
A helyb. szerb nőegylet által kiállított 
dísztagsági oklevél 1903. 
A hodmezővásárhelyi dalárda által 
kiállított dísztagsági oklevél 
A kassai dalegyesület által kiállított 
dísztagsági oklevél 
A debreczeni dalegyesület által kiállított 
dísztagsági oklevél 
A szentesi dal- és zeneegylet által 
kiállított dísztagsági oklevél 
Az óbecsei polgári magyar dalkör által 
kiállított dísztagsági oklevél 
A budapesti polgári daloskör által kiállí-
tott tiszteletbeli tagsági oklevél 
A szegedi dalárda által kiállított 
tiszteletbeli tagsági oklevél 
A zombori Casinóegyleti dalárda által 
kiállított tiszteletbeli tags. oklevél 
A budapesti szerb akadémiai ifjúság dal-
társulata által kiállított tiszteletbeli tags. 
oklevél 
Az orsz. megy. kir. zeneakadémia által 
kiállított oklevele 
Magy. nemzeti zenedei bizonyítványa 
Nikolits Sándor arczképe és levele 
adott koszorúkról 20 drb. szalag 
„A szabadkai hölgyek 1878-1903" 
felírással." 
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HERCEG JÁNOS 

ELEVEN KÖTÉS 
A HETVENÉVES DUDÁS KÁLMÁN KÖSZÖNTÉSE 

Közülünk való a költő, amit mond, több mint ismerős nekünk. Kishegyes-
től Dubrovnikig, Szirmai Károlytól Fekete Lajosig terjed kötetében föld-
rajzi és emberi távlata. Fiatalságát idézve a forma fegyelmébe zárva 
mintegy férfias szeméremként takargatva emlékeit a szavak keményre ka-
lapált ötvözetébe, s mégis játékos jambusok között. Eközben mintha 
mindenben a költészet maga fontosabb lenne a hetvenéves Dudás Kálmán-
nak, akit hadd köszöntsek ez alkalomból a kortárs hazai szavának mele-
gével, mint maga az emlék. Ebben vélem érezni verseiben egyszerűség és 
közvetlenség hianyát. Nemzedékünk lenne rejt őzködőbb? A ina hetven-
évesek oly sok mindent megélt s alaposan megtizedelt serege? A két haza 
végzete ma y 	á, hagy némelylátszólagos vallomása ezoterikus közeg- 
ben, opálos gf 	görogtuzében tündököl? A líra minden eszközét felhasz- 
nálva olyannyira, hogy verseinek olvasóját ritmus és alliteráció egyként ma-
gával ragadja. Mintha csak a formaművészet tökéilyével lehetne válaszol-
ni a kegyetlen kornak! 

Mert Dudás Kálmán csak virtuálisan szenvtelen költő  a Kett ős szél-
árnyék mutatványaiban. Igazában nagyon is perlekedik a mostoha múlttal, 
szemébe vágva: 

Mindenegy kornak olyan a verse, 
amilyet meg is érdemel — 

És a másik véglet túlzása is vád: „ .. . . hiszen nem rajtam állt egé-
szen, hogy limlom érv a számvetésem: megsérült tőn aszu bilingek." 

Ha beszűkítettem Dudás Kálmán távlatát, amelynek magaslati pont-
jai Bartókkal és Kosztolányival, Sorrentóval és Tbiliszivel fölébe emelik 
őt hazai tájnak, közös ifjúságnak, a messzeség a magyarázata. Kilépett 
provinciális viszonyaink tüskésen visszahúzó bozótjából. 

Ezért érzem őszintének és igaznak azt, amit err ől ő  maga mond: 

Valakid elmegy, s ittmarad 
e téphetetlen gyökerek 
helyette való közegében — 
a lényeg mélyre rejtezett. 

Verselemző  esztéták — nemcsak itt, magasabb fórumon — kijelölik 
majd Dudás Kálmán helyét a huszadik század magyar lírájában. Én, vidé- 
ken maradt egykori harcostársa se mértékadó, se hűvösen bíráló vagy mél- 
tató sorokat nem írhatok róla. Talán azért sem, mert nekem a költészet 
több, mint művészi produkció. A kimondhatatlanért való küzdelem. Ak- 
kor is, ha megbicsaklik a szó, de a dadogásban is ott marad a szándék, 
amely szólásra nyitotta a költő  száját. Se hegyi beszéd, se alkotmányünnep 
re szóló alkalmi vers. Utóbbinál nekem erről a napról sziváci találkozók 
jutnak eszembe Szenteleky halála évfordulóján, amikor ha magunkban le- 
néztük is az anekdotázó elbeszélőt, mélyen megrendülve hallgattak bor- 
ízű  kántorhangját a kórusról, ahogy a Boldogasszony.4anyánkat énekelte... 

Dudás Kálmán kötetéből is ezért idézem hozzánk fűződő  szép sorait: 

Rozálka elment ... — írja éppen 
az új esztend őhajnalán 
valaki, kinek úgy van gondja rám, 
hogy szál legyen az eleven kötésben — 
a fél falu ott volt a temetésen... 

Azt hiszem, ez az „eleven kötés" hozta megint közel hozzám a rég 
eltávozott költőt. Ezt kell megköszönnöm itt neki. 
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ÉGTÁJ  

GELLER JÓZSA MR. 

SZABADKA KÖZSÉG TERÜLETRENDEZÉS! TERVE 
1976-2000 

Hogy minél teljesebb képet kapjunk Szabadka község területének jelen-
tős géről és magának a városnak a tágabb körzetre gyakorolt hatásáról, 
szükségesnek tartok néhány térbeli elemet és tényez őt kiemelni, amely 
állandóan hat a körzetre, és ugyanakkor e körzet is visszahat a városra, 
kialakítva így egy egymás közti függőségi viszonyt. 

A továbbiakban ezt a viszonyt fogom fejtegetni, hangsúlyozva azt, 
hogy e területi, regionális hatások határai id ők folyamán, a szociális-gaz-
dasági fejlődéssel és a közelebbi, illetve távolabbi városközpontok fejl ő-
désével párhuzamosan állandóan változnak. 

Szabadka község területileg Bácska észsíki részét foglalja el mind-
össze 1007,00 km2  területtel és 146 773 lakossal.* 

A vidék jellegzetessége, hogy a települések tervezettek, tömör típu-
súak és jellemző  rájuk a tanyai életmód. 

A község kulturális, társadalmi és gazdasági szempontjából jelent ős 
szerepet tölt be maga a város, ahol 1971-ben 88 813 lakos élt. Szabadka a 
község székhelye, és egyben e vidék társadalmi-gazdasági és kulturális 
központja is. 

Szabadka községnek és az egész szabadkai régiónak évszázadok óta 
közvetítő  szerepe van, ugyanis összeköti Bácska községeit Bánáttal, va-
lamint Vajdaság, illetve az egész ország többi részével. E jellegzetessége 
földrajzi adottságából ered, és még ma is ez az egyik legszembet űnőbb 
tulajdonsága. Ebből ered viszonylag jól szervezett vasúti és közúti há-
lózata is. 

A regionális szervezkedés alapvet ő  megnyilvánulási formája a szom-
szédos községek közötti együttm űködés. A községközi együttműködés fej-
lesztése nemcsak •a szupra- és infrastruktúra jobb kihasználását, hanem 
a térbeli szervezkedés ésszerűbb megoldását is eredményezi. 

A község lakossága általános és közös szükségleteit a község központ-
jában, de,  különösen Szabadkán elégíti ki, ahová a másodlagos és harmad-
lagos tevékenységek nagyobb része tömörül. 

Magának a városnak a külseje, a elentős szociális-gazdasági szerep 
betöltése következtében nagyban megváltozott és így ellegzetes területi 
egységek alakultak ki. Például a város központjában helyezkednek el a 
város központi funkcióit szolgáló épületek. Ez a momentum nemcsak ma-
gára a községre nézve jelentős, hanem az egész körzetre, sőt még 
azon túl is. 

A község településein, de különösképpen Szabadkán er őteljes a városi-
asodás folyamata, a gazdasági ás társadalmi fej lődés. Ennek logikus követ-
kezménye, hogy azokat megfelelően tervezzék. Ezt az igényt hivatott szolgál-
ni Szabadka község területrendezési terve, amely az 19764ó1 2000-ig terjedő  
időszakra vonatkozik. 

* Szabadka község statisztikai évkönyve, 1978. 1971. évi népszámlálás. 
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SZABADKA KÖZSÉG TERtJLETRENDEZÉSI TERVÉNEK CÉLKITÜZÉSEI 

Szabadka község területrendezési tervének az a rendeltetése, hogy 
hosszú távon tekintse át a község területi, társadalmi és gazdasági fej-
lődését és hogy az elkövetkező  tervidőszakra megoldja a terület felosz-
tását és annak célszerű  rendezését. Ezzel összhangban a gazdasági kapa-
citások, a szupra- és infrastruktúra minél Jobb területi elrendezése az 
elsődleges cél, ami majd a termelési erők hatékonyabb kkihasználásához 
vezet. Ez már az intenzív városiasodás eredménye, ami tulajdonképpen 
az ésszerű  fejlődés kiindulópontja. 

A község területrendezési tervének célja mindenekel őtt az, hogy 
a társadalmi terv fejlődési irányvonala és tartalma minél jobban össz-
hangban legyen a területi tényez őkkel. Ezenkívül célul tűzte ki azt is, hogy 
rámutasson, milyen fontos a folyamatos és ésszer ű  tervezés, valamint az 
összes 'aktivitások céltudatos elrendezése mind id őben, mind térben. 

A község hosszú távú fejlődésének koncepciója az egész régió ész-
srzerű  fejlődése, szem előtt tartva a természet adta lehetőségek és más tar-
talékok egyenletes kihasználását,. a történelmi és kulturális hagyományo-
kat, valamint a terület ökológiai, gazdasági, műszaki, társadalmi és esz-
tétikai törvényszerűségeit. Az ilyen célkitűzések megvalósítása az ember 
természetes környezetét állandóan védeni és továbbfejleszteni. Ezek-
nek az intézkedéseknek ;ki kell terjedniük a község egész területére, füg-
getlenül a terület jelentőségére és védettségi fokára. 

E fentiekből logikusan következik az a végleges cél, hogy a regionális 
fejlődésből és a terület általános megszervezéséb ől eredő  összes problé-
mát egyidejűleg kell megoldani. 

Az elfogadott programok és tervfeladatok megvalósítása nagymérték-
ben a nélkülözhetetlen szükségletek térbeli elrendezését ől függ, ugyanis 
ezek sikeres összehangolásából ered a térbeli tervezés eredményessége. 

SZABADKA KÖZSÉG TERt1LETRENDEZLSI TERVÉNEK KIDOLGOZÁSI 
MÓDSZERE 

Szabadka község területrendezési terve az 1971. decemberi 3-án meg-
hozott képviselőtestületi határozattal veszi kezdetét, melynek alapján 
megkezdődött a község regionális területrendezési tervének előkészitése 
és kidolgozása (e határozat a Községi Hivatalos Lap 11. számában jelent 
meg). 

A területrendezési terv meghozatala három munkaszakaszra oszlik: 
előkészület, 
programkidolgozás és 
a fejlesztési terv kidolgozása. 

Az előkészítő  szakasz három részre oszlik, és magába foglalja a ter-
vezést előkészítő  összes műveleteket. Az első  rész a meglévő  dokumentá-
ciós anyag begyűjtése, a második a begyűjtött anyag értékelése, a har-
madik pedig a feldolgozása és a tervezéshez szükséges elemek kidolgozása. 

A program rés a fejlesztési terv kidolgozása a második és a harma-
dik szakasz; ez tulajdonképpen Szabadka község területrendezési terve. 

A területrendezési terv első  része — a programot tartalmazó rész —  
a jelenlegi állapot alapvető  dokumentációs anyagát dolgozza fel (I. könyv) 
és ugyanakkor megadja a fejlődés irányelveit (II. könyv). Ez a rész tu-
lajdonképpen a közseg területi célstruktúrájának elemeivel foglalkozik. 
Habár ez a rész az összes bemutatott aktivitásokat külön-külön taglalja, 
mégis ezek — a regionális struktúra részeként — térbeli és funkcionális 
egészet képeznek. 

Ugyanis ezek az aktivitások gyakran szöv ődnek egymásba és fedik 
egymást és ebből kifolyólag egymás közötti függőségre, egyes korlátozó 
tényezőkre és fejlődési determinánsokra utalnak, melyekből elkerülhetet-
len fejlődési ellentmondások erednek. 
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A fejlesztési terv (III. könyv) — a térbeli célstruktúrák 'közötti füg-
gőségének tudatos elemzése alapján — a tervjavaslatot, valamint a térség 
megfelelő  szervezését és rendezését képezi. Az összes aktivitás fejlesz-
tési terve alakosság számának növekedését ől függ, valamint attól, hogy 
ezek az aktivitások mennyire fontosak az egész községre nézve, de különö-
sen Szabadkára. 

E •körzet természeti adottsága, valamint az ember által kialakított 
feltételek az Összes elemzések és vizsgálatok kiindulópontjául szolgálnak. 
Abban az esetben, ha a területi problémakört ilyen szempontból közelít-
jük meg, néhány területi kategóriát különböztetünk meg, melyek egy-
mást kiegészítik, s egységes regionális, területi rendszert alkotnak. 

A különböző  elemzések és megállapítások, el őrejelzések magukban 
foglalják a község területének összes jelent ős tevékenységét. Hogy ezek 
a tevékenysegek tartalmilag minél pontosabbak legyenek, az elemzés mi-
nél teljesebb ás jobb eredményt adjon, tanulmányozásuk módszere a kö-
vetkezőket is magába foglalja: 

az adatok tényközlő  ismertetését és feldolgozását; 
az egyes megoldások és helyzetek ábrázolását; 
a térbeli célstruktúra analitikai elemzését; 
az elmélet pragmatikus alkalmazásának kombinálását a gyakor-

lati tapasztalatokkal; 
— a különféle intézményekben folytatott beszélgetéseket, tanácsko-

zásokat, ankétokat; 
a közzétett és az eredeti statisztikai anyag feldolgozását és alkal-

mazását; 
a városrendezési normatíváik alkalmazása során keletkezett össze-

hansonlító elemzéseket; 
a különféle tanulmányok, monográfiák, kiadványok, város- és te-

rületrendezési tervek elemzéseit és az elemzési eredmények alkalmazását; 
a rövid- és középlejáratú tervet, továbbá a megvalósításuk ér-

dekében hozott akcióprogramokat, különféle intézmények által közzétett 
adatokat, valamint a megfelelő  irodalmat. 

A program és a terv tételeinek ellen őrzése közvitán történik. A köz-
vita konstruktív javaslatait mind elméleti, mind gyakorlati szempontból 
értékelik és az ily módon eszközölt esetleges módosításokat és kiegészíté-
seket figyelembe veszik. 

A fejlesztési tervet aztán a társadalom elfogadja. A tervdokumentá-
ció végrehajtását a következő  határozatokkal kell biztosítani: 

Szabadka község területrendezési tervének végrehajtásáról szóló 
határozat meghozatalával 

és más határozatokkal, melyek a térség megszervezése és tervezé-
sére vonatkozó kérdéseket szabályozzák. 

Szabadka község területrendezési tervének mellékleteként egy kiál-
lítási anyag is elkészült, amely szerbhorvát és magyar felirattal, valamint 
jelmagyarazattal prezentálta a község további fejlődését. Az anyag kar 
tonalapon, többszínű  technikával készült, kasírozott térképészeti (grafikai) 
ás táblázati mellékletekkel. A kiállítást a képvisel ő-testület új épületének 
előcsarnokában nyitották meg. Közszemlére tették az I. könyvből szár-
mazó egyes grafikai és táblázati ábrázolásokat, valamint a II. és III. könyv 
táblázatait és grafikai ábrázolásait. 

SZABADKA KÖZSÉG VISZONYA A RÉGIdHOZ ÉS A TÁGABB KÖR-
ZETHEZ 

A régió határainak megjelölése igen nehéz, amit a különböz ő  jelle-
gű  települések egymásra gyakorolt hatása, de különösen a települések 
különböző  tömegvonzási ereje nagyban megnehezít. Ezenkívül a régió 
jellegzetessége és határai, a városi rendszerek térbeli összetev őinek kü-
lönböző  kölcsönhatása következtében, idők folyamán változnak. A szabadkai 
régiót úgy határozhatnánk meg, mint egy olyan területet, amelyen magá-
nak a városnak van a legnagyobb hatása. Ez egy olyan térség, melyre ma- 
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ga Szabadka mint fejlett városközpont összes funkciójával hat, és melynek 
összetevői a regionális központ felé irányulnak. 

A szabadkai régió adminisztratív úton jött létre és a következ ő  köz-
ségeket foglalja magába: Ada, Kanizsa, Kishegyes, Szabadka, Zenta és 
Topolya.** 

E községeket egy egységes körzetbe olvasztották, megkönnyítve így 
a tervintézkedések térbeli alkalmazását. 

A RÉGIÓ KÖZSÉGEINEK TERMETE, 
LAKOSSÁGÁNAK ÉS A HÁZTARTÁSOKNAK A SZÁMA 

Sorszám Község 
A terület 
nagysága  

1971-ben 

a lakosság 
száma 

a háztartások 
száma 

 Ada 	 228 	22 661 7 546 
 Kanizsa 	 399 	33 817 11767 
 Kishegyes 	 181 	15 651 5129 
 Szabadka 	 1007,37 	146 773 51297 
 Zenta 	 293 	31416 10 701 
 Topolya 	 596 	43 507 15 202 

összesen 	 2704,37 	293.775 101 642 
Vajdaság SZAT 	21774 	1 952 535 613 453 

A lakosság sűrűsége négyzetkilométerenként 108. Vajdaság SZAT 
összterületének a szabadkai régió 12,6, lakosságának pedig 15%-át foglal-
ja magába. A községek székhelye!: Ada, Kanizsa, Kishegyes, Szabadka, 
Zenta és Topolya, melyek viszonylag jelentős gazdasági központok és 
egyben másodrendű  regionális központok is. 

A régió legfejlettebb gazdaságiközpontja Szabadka, melynek jelen-
tős kulturális, történelmi, társadalmi-politikai, gazdasági és földrajzi sze-
repe van. 

Szabadka község 20 településsel a régió északnyugati részét foglalja 
magába. Az ide tartozó települések a következők: Bajorok, Bácsszđlős, 
Bégkova, Csantavér, Csávoly, Györgyén, Dušanovo, Hajdújárás, Kelebia, 
Kisbosznia, Mérges, Mišićevo, Palics, Szabadka, Suplyák, Alsó- és Fels ő  Ta 
vaaykút, Oromhegyes, Nagyfény és Novi Žednik. 

E teleplilésekre jellemző, hogy tervezettek, tömör típusúak, de jel-
lemző  az is, hogy a lakosság egy része tanyai életmódot folytat. 

A község 146 173 lakosa — az 1971. évi adatok alapján — 1007,37 kmz-en 
élt, 146 lakossal négyzetkilométerenként. A már említett Szabadka kul-
turális, politikai, közigazgatási és társadalmi-gazdasági központja. Másod-
rendű  városi jellegű  települések Bajmok 10 311, Csantavér 9 085 és Palics 
5174 lakossal. Közülük különösen Patics emelkedik 'ki vendéglátóiparával 
és üdülőközpontjaival. 

Szabadka községnek kivételes földrajzi helyzetéb ől évszázadok óta 
jelentős kommunikációs szerep jutott, összekötve a térséget Kelet- és Kö-
zép-Európával. E jellegzetességét még az id ők múlása sem csorbította, s 
így még ma is ez a régió egyik legszembet űnőbb ismérve. A terület_ ilyen 
fekvése lehetőséget nyujt a szupra- és infrastruktúra jobb kihasználásara: 
az ésszerű  területrendezésre, valamint a terület társadalmi-gazdasági szer-
kezeteinek optimális kihasználására 

** A fent említett területek teljes egészében megegyeznek a Szerb Szocialista' Köztáršasált 
területrendezési tervének Szerbia általános regionalizációs térképén megbatározott :szabad,  
kai régióval. I. könyv. 1970. évi adatok. 
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A KÖZSÉG LAKOSSÁGA 

A területrendezési terv előirányzott és elfogadott célkitűzéseivel össz-
hangban, a község demográfiája településenként a következ őképpen ala-
kulna: 

A LAKOSSÁG SZÁMÁNAK MEGKÖZELÍTŐ  ALAKULÁSA 2000-ig 

Települések Í971-ben 2000-ben 

A KÖZSÉGBEN ÖSSZESEN 146 773 191 400 

Elsőrendű  települések: 

Szabadka és Palics (88 813+7263) 96 066 140 000 

Másodrendű  települések: 

Csantavér+ Dušanovo (9085+938) 10 023 11000 
Bajmok+Mišićevo (10 331+490) 10 861 11 2001  

Harmadrendű  települések: 

TavanlQút (Felső+Alsó+Mérges) 6729 62002  
Nagyfény és Novi žednik 6090 6900 
Györgyén 2805 2400 
Hajdújárás 2144 2500 
Bácsszőlős 1600 2000 

Negyedrendű  települések: 

Békova 2786 2200 
Oromhegyes 668 600 
Kelebia+Csávoly (1829+605) 2434 1900' 
Kisbosznia 2318 1600 
Suplyák 2249 1500 
Csávoly — 1000 
Mérges — 700 
Mišióevo -- 600 

A lakosság és a termelőerők tömörülése alapján általános nézet 
alakult ki, hogy erősíteni kell Szabadkát mint a község társadalmi és gaz-
dasági központját. Mivel a község területén 3 vonzási körzetet különböz-
tetünk meg — Szabadba, Csantavár, Bajmok —, úgyszintén szükséges Baj-
mok és Csantavér fejlesztése is a gazdasági és más kapacitások területi 
elhelyezkedésével összhangban (a gazdasági és más tevékenységek elosz-
tása, valamint az egyes vonzási körzet lakosságát saját központjához kötni). 

A lakosság azon része, amely ma tanyai életmódot folytat, feltételez-
hetően 2000-ig ilyen módon fog élni, de túlnyomó többsége átvándorol 
majd a község központjaiba. Ennek az átalakulásnak az intenzitása min-
denféleképpen az idővel belterjessé való mezőgazdaság fejlődésének üte-
métől függ. 

Mišićevo nélkül 
Mérges nélkül 
Csávoly nélkül 
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a régi lakások felújítása és átépítése  
lakáshiány  
újabb lakásigény   

összesen: 	25 708 lakás  

3325  
2579 

19 313 

~_- 

A KÖZSÉG GAZDASÁGA  

Szabadka község területrendezési terve lefekteti a gazdaság hosszú  

lejáratú célkitűzéseit:  
a gazdasági tevékenységek diverzifikációja, különös tekintettel a  

szolgáltató tevékenységekre, illetve annak termel ő  ágazatára, melynek a  
fejlődés során elsőbbséget kell élveznie;  

a gazdaság diverzifikációja a község egész területén, most eddig  

a társadalmi-gazdasági fejl ődés Szabadkán volt érezhet ő ;  
a szükséges kapacitások kiépítése és azok megfelel ő  elosztása a  

gazdasági fejlődéssel összhangban;  
a szükséges környezetvédelmi intézkedések foganatosítása nem-

csak Szabadkán, hanem a község egész területén.  
Az elfogadott célkitűzések megvalósítása a gazdaság fejl ődésének és  

annak elosztásának már tisztázott koncepcióját feltételezi. A gazdasági  

fejlődés lehetősége a vidék természetadta feltételeiben, különösen a meg-
művelhető  földterületeken és a gyáriparban már kialakult ágazatok fej-
lődésében rejlik.  

A Herold Samorov ökonometriai és a fejl ődés eredetét meghatározó  

modell alkalmazása alapján — amely modell a verifikált fejl ődési arány  
számból és az egyes gazdasági tevékenységek fejl ődésének célkitűzéseibő l  
indul ki — a jövedelem arányszáma 1985-ig 8, 2000-ben pedig 7 lesz.  

A fejlődés összarányszámához viszonyítva a harmadlagos tevékenysé-
gekben kell elérni a gyorsabb fejlődést.  

Várható, hogy Szabadkán a lakosonkénti jövedelem a társadalmi  

termék arányszámához viszonyítva 1985-ig 2500, 2000-ben pedig 4000 dol-
lár lesz.  

A város ilyen irányú anyagi fejl ődése jobb feltételeket teremt majd  

az egész község gazdasági fejl ődésére.  

LAKÁSGAZDÁLKODÁS  

A fejlődés, a munkatermelékenység növekedésének elkerülhetetlen  

feltétele a dolgozók lakásbiztonsága. A tervid őszak végéig minden ház  
tartás számára egészséges, vízvezetékkel, villanyárammal és szennycsator  

nával ellátott lakást kell biztosítani, fejenként 18 m 2  területtel.  
Jelenleg a községben 16 m 2  lakóterület jut egy lakosra. Amennyiben  

a községben 2000-ig kb. 190 000 lakos lesz, egy lakás minimális nagyságát  

a következőképpen számítjuk ki:  

190 000 x 18  m2 =3  420 000 m2  
3 (a háztartások létszáma)  

=63  333 háztartás  
190 000  

3 420 000  
=54 m2/háztartás  

63 333  

Szabadka község lakásigénye 2000-ig a következ őképpen alakul:  

Szabadka vonzási körzete  



Bajmok vonási körzete 

régi lakások felújítása és átépítése 	 456 
lakáshiány 1971-ben 	 97 
újabb lakásigény 	 4389 

összesen: 	4942 lakás 

Csantavér vonzási körzete 

a régi lakások átépítése és felújítása 	502 
lakáshiány 1971-ben 	 294 
újabb lakásigény 	 1835 

összesen: 	2631 lakás 

A községben összesen 

a régi lakások felújítása és átépítése 	4283 
lakáshiány 1971-ben 	 2961 
újabb lakásigény 	 26 037 

Összesen: 	33 281 lakás 

Az elkövetkező  időszakban (2000-ig) a legtöbb lakás építését a már 
meglevő  lakónegyedekben irányozták el ő : a Tito marsall sugárút (észak-
keleti része) á Makszim Gorkij és az . E-5-ös út mentén. A lakónegyedeken 
kívül kiemelt helyet foglal majd el a magánépítkezés. Míg Palicson föld 
szintes és legfeljebb egyemeletes lakóházakat, addig Bajmokon, Csanta-
véren, Györgyénben, Tavankúton és Nagyfényen pedig többemeletes la-
kóházakat építenek. 

AZ OKTATÁS 

A község területrendezési terve abból az alapelvb ől indul ki, hogy az 
oktatást szolgáló létesítményeket a tartományi tervvel összhangban kell 
megtervezni és építeni. Hogy az iskolák és az iskoláskor el őtti létesítmé-
nyek működése minél hatékonyabb legyen, a lokáció kiválasztásakor meg-
különböztetett figyelmet kell szentelni a környezetnek. Ugyanis ezeket 
zajmentes, zöld övezetbe kell elhelyezni, ahová gyorsan el lehet jutni. 

A terv szerint 2000-ig minden helyi közösségben lesz általános iskola 
és iskoláskor előtti intézmény. Az új létesítményeken kívül a területren-
dezési terv előirányozza a meglevők korszerűsítését, felújítását és meg-
felelő  karbantartását. Középiskolákat Szabadkán kívül, a község szükség-
letével összhangban, Palicson, Bajmokon és Csantavéren fognak majd 
építeni. 

Ami az egyetemeket és a főiskolákat illeti, az általános érdekkel össz-
hangban csak Szabadkán létesülnek. 

A TUDOMÁNY ÉS MŰVELŐDÉS 

A tudományos tevékenységet illet ően a területrendezési terv a kö-
vetkező  intézmények megalakítását irányozza el ő; Közgazdasági Intézet, 
Mezőgazdasági Intézet, Területi és Társadalmi Tervezés Tudományos Ku-
tatóintézete, Villamossági-gépészeti, Automatikai Tudományos Kutatóin-
tézet, Sportorvostudományi Kutatóközpont. 

A felsorolt intézményeket a inglev ők kibővítésével, valamint újak 
építésével kell elősegíteni. 

Az életszínvonal emelkedésével párhuzamosan növekedni fog a la-
kosság kulturális igénye is. 
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A tervidőszak végéig minden helyi közösségben lesz könyvtár és o1 
vasóterem, általános rendeltetés ű  terem és helyiségeket kapnak a társa-
dalmi szervezetek is. Ezek a létesítmények a lakosság további kulturális 
fejlődésének elengedhetetlen feltételei, ezért különféle rendezvényeket kell 
szervezniük. 

Bajmokon, Csantavéren és Palicson lehet ővé kell tenni a munkás-
egyetemek működését. 

Szabadkán, Csantavéren és Bajmokon szabadtéri színpadot kell építeni. 
A régi központjában, Szabadkán ki kell bővíteni a Városi Könyvtár 

épületét, a múzeumot, valamint új színházat és egy tv-stúdiót kell léte-
síteni. 

SZOCIÁLIS VÉDELEM 

A társadalmi-gazdasági és területrendezési fejl ődéssel párhuzamo-
san fokozni kell a szociális védelmet, melynek érdekében a jöv őben ha-
tékonyabban kell kihasználni a helyi közösségek társadalmi, önigazgatási 
mechanizmusát. 

A helyi közösségek szintjén 
elő  kell irányozni a bölcsődei és iskoláskor előtti gyerekek szoci-

ális védelmét biztosító létesítmények típusát és számát: 
minden lakónegyedben ki kell építeni és felszerelni a szükséges 

játszótereket. 
A siális védelem további fejlesztése érdekében építeni kell: 
-- 

 

otthonokat a szülői gondozástól megfosztott gyerekek számára; 
a kiskorúak bűnözését és más társadalmilag negatív jelenség meg- 

akadályozását szolgáló aszociális-nevelő  íntényeket; 
a gyerekek és az ifjúság szórakozás' ára megfelelő  létesítmények- 

kel ellátott vidámparkot ás 
a gyerekek számára egy turisztikai és szabadidő-központot: 

Az említett létesítmények számára a legmegfelelőbb elhelyezési le-
hetőség Szabadka és Palics területén kínálkozik. 

TESTNEVELÉS, SPORT ÉS PIHENÉS 

A testnevelés, a sport és a pihenés az ember testi és lelki erőnlétének 
elengedhetetlen feltétele, melyet Szabadka és a község többi lakossága hat-
ványozottan igényel. 

Ezért a 2000-ig terjed ő  időszakban 
minden helyi közösségnek játszóterekkel és sportpályákkal kell 

rendelkeznie a következő  kritériumok alapján: lakosonként 2,60 m 2-t (a gye-
rekek 50%ya igénybe veszi a pályákat) azzal, hogy a legkevesebb 750 m2; 

minden általános, közép- és főiskolának, valamint egyetemnek 
sportpályákkal és sportlétesítményekkel; 

minden helyi közösségnek pedig a felnőttek testnevelését szolgáló 
létesítményekkel és pályákkal kell rendelkeznie; 

újabb zöldterületeket kell létesíteni, mert a meglev ők nem elegendők; 
a munkaszervezeteik objektumait, melyek kizárólag versenyek meg-

tartására szolgálnak, alkalmassá kell tenni arra, hogy hozzáférhet ők le-
gyenek minden sportot kedvelő  dolgozó számára; 

Bajmdkon, Csantavéren és Palicson tornatermeket, kosárlabdapá-
lyákat, fedett úszómedencét és korcsolyapályát kell építeni; 

Szabadkán a sétaerclőben korszerűsíteni kell a meglevő  úszóme- 
dencét,  valamint építeni kell újat, továbbá 6 labdarúgópályát, tornatermet 
kosárlabdapályával, 4 kézilabdapályát és fedett úszómedencét; 

Szabadkán 8 szabadidő-központot kell felszerelni, amelyek közül 
a legjelentősebb a sétaerdei, a városi stadion, az újvárosi és a Bácska pálya; 

a Palicsi- és Ludasi-tó, valamint a szabadkai és a kelebiai erdő  
mentén idegenforgalmi üdülőközpontot kell létesíteni. 



EGÉSZSÉGÜGY  

Az elkövetkező  időszakban megkülönböztetett figyelmet 'kell fordítani 
az egészségügy minél hatékonyabb működésére. UgyanisSzabadka község 
egészségügyi hálózata nincs kellőképpen megszervezve. Nincs minden helyi 
közössegben egészsé áz. A helyzet az egészségügyi központdkkal kapcso-
latban sem jobb. 211-I  ig minden helyi közösségben lesz majd egészsegház 
és gyógyszer tár. 

Ezenkívül szabadkán 2000-ig: 
még három ú' egészségügyi központot, 

— munkaegészségügyi rendelőt, 
elmebetegek számára gyógyintézetet, 
rékmegelőző  intézetet, 
tüdőgondozót, 
belgyógyászati rendelőt, 
gerontológiai intézetet, 
szívgyógyászati rendelőt, 
cukorbetegek .gyógyintézetét és 
sportegészsé 	központot kell építeni. 

Bácsszőlősön, Hajolújáráson, Palicson és Suplyákon az egészségháza t 
úgy kell felszerelni, hogy ne csak a lakosság, hanem a turisták igényét is 
kielégítse. 

KÖZLEKEDÉS 

Szabadka község területrendezési terve a község közlekedésére vonat-
kozólag a következőket irányozza elő : 

„A község településeit aránylag jó úthálózat köti össze: egyes útszer 
kaszdkat fel kell új ítani , a főútvonalakat és más átvezető  utakat a tele-
püléseken . kívülre 

újítani, 
 helyezni, a vasúttal való keresztez ődésüket pedig 

két szintre kell választani. 
A tervidőszak végéig meg kell állapítani az E-5-ös autóút közlekedési, 

gazdasági és turisztikai jelent őségét, valamint a községen való áthaladásá-
nak pontos helyét., 

Szabadkán a vasúti gócpontot minél gyorsabban meg kell oldani. El-
engedhetetlen a Szabadka—Újvidék és Szabadka—Vinkövci vasútvonal vil-
lamosítása. 2000-ig, az életszínvonal növekedésével és Palicson egy attrak-
tívabb turistaközpont kialakításával párhuzamosan a belföldi áru- és utas-
forgalom számára egy repülőtér építését kell tervezni." 

AZ «TÖM ÉS VÍZVEZETŐ  RENDSZEREK 

Az öntöző  és vízelvezető  rendszerek zavartalan működésére vonatko-
zólag a területrendezési terv 

„— a természetes vízfolyások szabályozását, 
a levezetőcsatornák bővítését irányozza elő . 

Kiemelt jelentőségű  a Duna—Palics—Tisza-csatorna építése, mert ez-
által elegendő  vízmennyiséghez jutna a község, 'ami nagyban hozzájárulna 
a belterjes mezőgazdaság fejlődéséhez." 

A KÖZSÉG VÍZELLÁTÁSA ÉS SZENNYVÍZLEVEZETŐ  RENDSZERE 

„Szabadkának 2000-ig lakosonként napi 300 liter vizet kell biztosítani, 
Bajmaknak, Csantavérnek, Palicsnak viszont 150-et. 

Szabadka gyáriparának és magának a városnak a vízellátását három 
vízműből tervezik, melyet a várostól északra, keletre és délnyugatra épí-
tenek, a víz iránti szükséglet növekedésével párhuzamosan. A város víz-
vezeték-hálózatát összekötik majd a környez ő  településekével Kelebián, Pa-
licson, Hajdújáráson, Suplyákon és Bácsszőlősön. 

A víz minősége eddig még megfelel az el őírásoknak, kivéve a vastar-
talmat, amit megfelelő  készülékekkel lehet csökkenteni." 
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„A község jobb vízgazdálkodása érdekében, azokon a településeken, 
ahol vízvezeték van, szennyvízcsatornákat is kell építeni.” A területrende-
zési terv a szemnyvfzosatornahálózatot a következ őképpen oldja meg: 

tekintettel a szennyvízcsatorna építkezési költségeire és az anya-
giak hiányára, Szabadka szennyvízcsatorna-hálózatának az általános meg-
oldási rendszeren kell alapulnia, vagyis hogy ugyanazon a csatornán ke-
resztül történjen a szenny- és légköri víz elvezetése; 

a többi településeké pedig szeparatív (elválasztó) rendszeren, vagyis 
hogy a zárt csatornák a szennyvizet, a nyílt és a félig zárt csatornák pe-
dig a légköri vizet gyűjtik Össze. 

A szennyvíz elvezetése jelenleg Szabadka legnagyobb problémája, de 
várható, hogy nemsokára átterjed Palicsra, Bajmakra és Csantavérre. 

Szabadka ipari szennyvizének tisztítását a községi képvisel ő-testület 
külön határozattal szabályozza, a többi településeken pedig e problémát 
esetemként kell vizsgálni." 

ENERGIAGAZDÁLKODáS, POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS 

„A községbe a jövőben is az egységes jugoszláv víz- és hőerőmű , vala-
mint trafóállomás rendszerén 'keresztfal jut el a villanyáram. A további 
zdlakenőmentes fejlődés érdekében ú' 380 kV-os távvezetékre 

 380/110 kV-os trafóállomásra. van szükség, valamint a feszültségszintet 
110/35/10 kV-ról 380/110/20 kV-ra kell növelni. 

Szabadka község területén vonul át a magisztrális koaxiális rendszer, 
amely Jugoszlávia, Közép- iás Kelet-Európa telefon-, tv- és géptávíró-kap-
csolatát biztosítja. 

Jelenleg a község településeit telefonvezeték köti össze, 2000-ig azon-
ban a telefon- és tele hálózat kibővítését tervezik." 

A KÖZSÉG TELEPÜLÉSHÁLÓZATA 

A területrendezés fejlődésében jelentős helyet foglal el a település. 
hálózat, amely a 'község összes településeit és házcsoportjait foglalja 
magába. 

A község településhálózatának fejlődésére a következő  tényezők 
hatnak: 

a talaj termelékenysége, 
történelmi tényező, 
a ,község földrajzi helyzete (határ menti vidék), 
a körzet földtana, vízrajza és talajtana. 
tényezők a társadalmi-gazdasági és politikai tényez őkkel együtt 

hatnak a településhálózatra, melyek eddigi hatása a települések fejlett 
gazdasági központokká alakulásának irányában kevésbé volt érezhet ő. Ez 
vonatkozik Szabadkára is, ahol 20 évvel ezelőtt az aktív lakosság 20%-a 
foglalkozott földműveléssel. 

Az egész község, illetve az egyes települések területi átalakulásában 
pozitív eredményeket egyedül csak az összes tényez ők — aktív és 'korláto-
zó — tervszerű  irányításával és egybehangolásával lehet elérni. 

Az elkövetkező  tervidőszakban a településhálózatra a következő  te-
rületi tényezők hatnak: 

környezettani elemek, 
földrajzi helyzet, 
a körzeti természet adta és kialakított értékei, 
az iparosodás és városiasodás szintje, 
,kommunikációja Vajdaság és Jugoszlávia több vidékével, illetve a 

határokon túl. 
A területrendezési terv szerint 2000-ig elengedhetetlen a települések 

H átalakulását összehangolni és irányítani. 	ez a folyamat a várt ered- 
ményt adja, szem előtt kell tartani a következ ő  tervintézkedéseket: 
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a helyi közösségek, illetve a község szintjén célrendeltetés ű  ala-
pot kell létesíteni a települések, illetve a kevésbé fejlett helyi közösségek . 

fejlődésére és átalakulására; 
— a községekben olyan foglalkoztatási politikát kell folytatni, mely-

nek alapján a harmadlagos és másodlagos tevékenységekben a dolgozók 
lakhelye közelében új munkahelyeket nyitnak; 

ösztönözni kell a másodlagos és harmadlagos tevékenységek de-
centralizációját. 

A tervidőszak végéig Bajmok és Csantavér a község területén másod-
lagos központtá alakul. Erre a következő  tényezők is hatással lesznek: 

Bajmokon halad majd át a Duna—Palics—Tisza-csatorna, 
Csantavér mellett pedig az E-5-ös autóút. 

Szabadka és az egész község érdeke, hogy megakadályozzák a lakos-
ság tömeges bevándorlását a városba, ahol a közm űvesítésbe így is jelen-
tós beruházást kell végezni, tekintettel Szabadka kis néps űrűségére, de tá-
gas területére. 

Ösztönözni kell a község településeinek összekapcsolódását. 
Az egymáshoz közel levő  települések közötti térséget a települések to-

vábbfejlődésére kell kihasználni. 
E felsorolt tervintézkedések végrehajtásával 2000-ig lényegesen új 

szerkezeti kapcsolat alakul ki a község települései között. Az új terület-
rendezési rendszer 16 települést foglal majd magába, melyeket 4 csoport-
ba lehet sorolni. Az első  csoportba Szabadka tartozik Paliccsal, valamint 
az oktatási, egészségügyi, közellátási, testnevelési, turisztikai és m űvelő-
dési létesítményeivel együtt. Szabadka és Palics eddig is szorosan kapcso-
lódott egymáshoz, azonban a jövőben ennek a kapcsolatnak fokozottabb-
nak kell lennie. Palics turisztikai és szabadid ő-központtá való fejlődésével 
Szabadka egyik központjává válik, de nem vetélytársi, hanem kiegészít ő  
minősítésben. Ennek érdekében Paticson határozottabb tervintézkedések-
re van szükség. 

A második csoportba Bajmok és Csantavér tartozik Dušanovóval. 
Mindkét település 2000-ig a község másodtagos központja lesz. 

A harmadik csoportba Tavankút, Györgyén, Nagyfény, Hajdújárás 
és Bácsszőlős tartozik. 

A negyedik csoportba a többi település tartozik: Kelebia, Csávoly 
Békova, Kisbosznia, Mérges, Mišićevo és Oromhegyes. 

Az ötödik csoportot azok a települések és tanyák képezik, melyek 
még 2000-ben is létezni fognak, de a mainál jóval kisebb számban. 

A tanyavilág átalakulásában egyes tanyák majd a belterjes mez őgaz-
daságot segítik elő, mások turisztikai jelleget kapnak, vagy pedig etno-
parkot képeznek. 

A MŰEMLÉKEK ÉS AZ EMBER KÖRNYEZETÉNEK VÉDELME 

Egy térség fejlődésének alapfeltétele abban rejlik, hogy az mennyire 
segíti elő  és mennyire képes ösztönözni a különböző  fejlődési folyamatok 
zavartalan működését. Ebből kiindulva, a környezetnek serkentóleg kell 
hatnia a társadalmi-gazdasági és területi fejl ődésre. 

A területrendezési terv intézkedései közé tartozik a talaj, a víz, a 
levegő, a növényvilág és az állatvilág védelme. 

Különös intézkedést képez a víz védelme, melynek alapján a talajt 
csakis tiszta vízzel szabad öntözni, minden településen szennyvízcsatornát 
kell kiépíteni és meg kell akadályozni a szennyvíznek a Palicsi- és a Lu-
dasi-tóba való jutását. A levegő  védelme érdekében a közúti forgalmat a 
településeken kívülre kell irányítani, a vasúti közlekedést pedig villamo-
sítani kell. A környezetvédelem érdekében a hőtelepeket gázra kell átszerel-
ni. Szabadka és a többi település környékét erd ősíteni kell, de a belterü-
leteken sem szabad abbahagyni a parkosítást. 

A ritka növényfajok, valamint a szabadkai-horgosi homokpuszta meg 
védésével a növényvilágot, a kihalófélben lev ő  állatfajok megmentésével 
pedig az állatvilágot védjük meg. 
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A területrendezési terv a Ludasi tavat és környékét rezervátummá  
nyilvánítja. A Ludasi-tó vizének védelme különösen fontos intézkedés, mert  
ezzel a tó növény- és állatvilágát mentjük meg. Ornitológiai rezervátum  
formájában pedig az állatvilágot védjük meg.  

A természeti emlékek közül meg kell védeni a sétaerdei parkot, a  
VIII. vajdasági brigád emlékparkját, Tavankúton az elesett harcosok  
emlékműve körüli erdőt, Skenderevón a Laj čo Jaramazović  tanyáján levő  
partizánbázist. Külön.  hangsúlyt fektet a területrendezési terv ' a m űemlék  
jellegű  épületek revitalizációjára és restaurálására. Szabadka központját  
mint értékes építészeti örökséget telj es  egészében  meg kell védeni. A :köz-
ség többi településén található műemlék jellegű  épületek megvédésére  
is meg kell találni a megfelelő  módot.  

A Ludasi-tó környékén található és a község többi értékes régészeti  
lelőhelyének megvédésére külön intézkedéseket kell foganatosítani.  

Az ingó és ingatlan néprajzi emlékek megvédése érdekében etnopar-
kokat kell létesíteni, melyek számára legmegfelel őbb a Paliesi- és .a Luda-
si-tó környéke.  

A régi mesterségek megvédése kétféleképpen történhet: vagy eredeti  
helyükön, vagy pedig a műhelyeket egy térre vagy utcára helyezzük át.  

A KÖZSÉG TERÜLETÉNEK RENDELTETÉSE  

A területrendezési terv fontos adaléka a terület rendeltetése, mert  
abban nyilvánul meg a fejlődés egyes alkotóelemének összetétele és el-
helyezése.h  

Itt mellékelem, összehasonlítás céljából, a területek nagysága mellett  
a meglevő  és a tervezett területek rendeltetését is.  

A MEGLÉVŐ  ÉS A TERVEZETT TERÜLETEK STRUKTÚRAJA  

1  

~ cn  
A terület rendeltetése 1~ 

°~0  ha  % 
 

O. szántóföld és kert  74 750,83 74,20 68 629,00 63,13  
- gyümölcsösök  1478,42 1,47 1900,00 1,89  
- szőlőskert  5 222,80 5,18 6 000,00 5,95  
- rét  1705,93 1,69 66,60 0;07  

1. megművelhető  terület 83 157,98 82,54 76 595,50 76,04  
- legelő  2 516,01 2,50  
- mocsár és nádas 437,50 0,43 437,50 0,43  
- halastó 1524,00 1,51  

2. mezőgazdasági földterület 86 111,49 85,47 78 557,00 77,98  
- erdős terület 5 649,12 5,61 11 777,49 11,70  

3. produktív 91 760,61 91,08 90 334,49 89,68  

4. nem produktív 8 975,49 8,92 10 662,17 10,32  
- terméketlen 1031,77 1,03  
- betelepített 3 701,80 3,68 4 928,74 4,89  
- infrastruktúra 2 939,55 2,92 4 003,50 3,97  
- vizes terület 1302,37 1,29 1469,37 1,46  
Összesen: 100 736,10 100 00 100 736,10 100,00  

E táblázat összhangban van Vajdaság SZAT 2000-ig terjedő  terület-
rendezési tervének hasonló táblázatával.  

PACZAL Júlia  fordítása  



HERCEG JÁNOS 

KITEKINTŐ  
NAPLÓJEGYZETEK 24. 

Próbálok visszaemlékezni rá, mit csináltam én 1945. augusztus 9-én. 
De különben se tudom: még aznap szállt világgá a hír, hogy ledobták 
a második atombombát :  Hirosima után most már Nagaszakira is, vagy 
csak másnap? Mire a japán császárság megadta magát, és ezzel vége 
lett a második világháborunak. Csöppet sem olyan romantikus körülmé-
nyek 'között, mint azt az egykori operett kórusa zengte: „A gárda, a 
gárda meghal, de meg nem adja aragát ..." Percek alatt halt meg Hiro-
simában hatvan-, Nagaszakiban negyvenezer ember. Romokban hevert 
mind a két város. 

Nálunk UNRRA-csomagokat osztogattak paradicsomos babkonzerv-
vel és földimogyoróval. Az apatini úton partizánok meneteltek, s daluk: 
„Napkelet, napnyugat ébred", messze szállt. Száznyolcvanezer kötet köny-
vet hoztak teherautókon a könyvtárba, az úgynevezett elhagyott házak-
ból, azokat próbáltuk rendezni valamennyire. Német lágereseket igényel-
tem ehhez a munkához, s egy muraközi tanítót, akit tartalékos zászlós-
ként ért Zomborban a háború vége. A könyvek békésen megfértek egy-
mással. Lion Feuchtwanger és Schalom Asch regényei Hitler Mein Kampf-
ja mellett, nekünk kellett rendet teremteni, leltározni, katalogizálni őket. 
Három járásból igazán nem volt sok ennyi könyv, ha figyelembe vesszük, 
hogy Apatin, Hódság és Verbász elég népes értelmiségi réteggel dicseked-
hetett. S ezekből a háború végéig nem maradt senki. Csak a könyvhegy 
tanúsította, hogy itt voltak s örökre elt űntek közülünk. 

Hát mégis léteztek! — mondta az egyik német, s levette, megtöröl-
te a szemüvegét. — Pedig senki sem akart hinni bennük... 

Micsodák? — nézett rá értetlenül a muraközi tanító. 
Hát a csodafegyverek. ők fejezték be, illetve náluk lett készen 

az atombombával Werner von Braun. Az amerikaiaknál .. . 

Egy darabig még elvitatkoztak rajta, aztán tovább rakosgatták a 
polcokra a könyveket, Heine verseit és Alfred Rosenberg fajelméleti för-
medvényeit, melyeket a nyelvtudós Aleksandar Belić  a világért sem ha-
gyott megsemmisíteni. 

Ha jól emlékszem, ez történt 1945. augusztus 9 -én, amikor min-
den kontinensen véget ért a háború, mert itt volt az új fegyver, az atom-
bomba, amelyről még nem tudott senki semmit, csak azt, hogy akinek 
birtokában van, elpusztíthatja ellenfelét. Azóta azt is tudjuk már, hogy 
a következő  tíz percben a kezdeményező  is elpusztul az 50 millió Celsius-
fokos hőségben, amely a bomba nyomán elterjed. Minden elég benne, 
ami addig élt. 

Most azon tűnődöm, hogy Nagaszaki pusztulásának nem volt iro- 
dalma, sőt sajtója sem nagyon. Hirosimáról még csak írtak, a japán Qe 
Kenzaburo egy világsikert aratott riportsorozatot, Nagaszakiról semmit. 
Nem Európában, tudtommal Japánban sem. Pedig ez a második atom- 
bomba vetett véget a háborúnak, és mégse. Mintha az irodalom nem lett 
volna felkészülve erre az apokaliptikus borzalomra. A cseresznyevirág ha- 
láláról olvastam egy japán verset nemrég, egy gésa lelke szólt belőle hal- 
kan a zöld lombok alatt, mire könnycsepp hullott a halászlegény keze 
fejére, aki szerette a lányt, amíg élt. Mintha Nagaszaki elfelejt ődött volna. 

Hamarjában csak egy szlovén költő  jut eszembe, aki az atomkorról 
írt hatalmas és megrendítő  epopeiát. A jovőrdl, amelyet egy atomhábo- 
rú elpusztíthat, a rettegésről, amely elfogja a mai embert, túl sokat is 
olvashattunk anélkül, hogy bármi történnék, amitől megnyugodhatnánk. 
Az első  világháborúról terjedelmes regényeket írtak, a másodikról még 
többet. Nagaszakiról csak a hírt közölték, hogy negyvenezer ember halt 
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meg benne másodpercek alatt. Picasso Guernicctja még a formát is fel-
használta, ha széttöredezve is, Nagaszakiról nem lehet, úgy látszik, se 
írni, se festeni, mert az apokaliptikus pusztulásban minden forma elve-
szett, csak por maradt és hamu, mint a bibliai baljós legendákban. 

A versre gondolok hát a cseresznyevirág haláláról és megpróbálom 
én is elfeledni Nagaszakit. Főként most, hogy itt van már a neutronbom-
ba, amely nem egy várost, hanem az egész emberiséget garantáltan el-
pusztítja. 

a- 

Karl Böhm halálhíre megint eszembe juttatta Salzburgot. Ezúttal 
a zenei estéket a lovarda udvarán, amelyet boltíves páholyok vesznek 
körül. Mozartot játszották a bécsi filharmonikusok, ahogy itt, a zeneszer-
ző  szülővárosában illik is. Halkan, majd hangosan felsikoltottak a hege-
dűk, s aztán a fagottok és fuvolák férfias közbelépésére úgy megbékültek 
a sorsukkal, hogy ujjongani kezdtek. 

A karmester, ez a Karl Böhm magas, hajlott hátú ember volt, ak-
koriban túl a hatvanon, s az volt a feltűnő, hogy nem lehetett látni ve-
zénylő  pálcáját. Egyáltalán nem hadonászott, talán csak a tekintetével. 
s egy-egy egészen diszkrét mozdulatával csalta el ő  a hangokat, azt is — 
hajlott háta legalább úgy mutatta — mintha egykedv űen tette volna. 

Most csodálkozva olvasom róla, hogy a legszigorúbb karmester volt. 
Hangversenyei előtt fél órával bezárkózott valahol, s akik egyszer kiles-
ték, a szoba közepén látták ülni s némán maga elé meredni. Ilyenkor 
koncentrált. Azt se tételeztem fel róla, hogy goromba tud lenni muzsi 
kusaivai. A nők sírtak egy gy próbán, az első  hegedűs felmondással fe-
nyegetőzött, aztán ők is megbékültek, mint Mozart hegedűhangjai, és bol-
dogan játszottak a koncerten. S a siker után ő  sírt, nagy kockás zseb-
kendőjével törölgette a könnyeit. 

De hát a karmesterek minden művészetben ilyen szigorúak és sze-
szélyesek. Úgy kell írni és festeni és muzsikálni, ahogy ők akarják. Egyik 
fenyegetőzve ragaszkodik akaratához, a másik taktikusan hízeleg, a har-
madik a 'kritikára hivatkozik és olykor arra, hogy nincs pénz. Itt is sír 
nak a nők, s a férfiak megfogadják, hogy többé szóba sem állnak az ilyen 
piszok zsarnokkal. Aztán a vegen úgy írnak és festenek és muzsikálnak, 
ahogy ez a karmester, vagy menedzser vagy szerkeszt ő  akarja. 

Egy valamiben mégis különbözik a többi művészettől ez a tiszta 
művészet, a zene: nem hirdet világnézetet, nem árul el eszméket, csupán 
arra törekszik, hogy minél szebben és tökéletesebben mondja azt, amit 
Mozart, Beethoven vagy Bach mondani akart általa. Hogy amit a mu-
zsikusok műveinek, nem alkotó, hanem előadóművészet? De mért lenne 
ez kevesebb? Egy Bajor Gizi annak idején éppúgy megteremtette az elkép-
zelt világot, mint az író, aki a szerepét írta. Néha még jobban, hívebben és 
meggyőzőbben. 

Én nem értője, csak élvezője vagyok a zenének. Igy nem tudnám 
megmondani, ki volt nagyobb: Karajan vagy Karl Böhm, aki az idén már 
nem jelenhetett meg az ünnepi játékokon, ahol negyven éven át minden 
nyáron ott volt. Tavaly még ott ünnepelte nyolcvanhatodik születésnapját, 
az idén törölték a músorból. Osztrák volt, s talán már csak ezért is ját-
szotta Mozarton kívül Schubert, sőt Richard Strauss műveit. Nem volt 
kishitű  ez a szerény megjelenésű  ember, a „doktor úr", ahogy szólították. 
mert fiatalon jogásznak indult. Nagyon is tudta, milyen diadalra vitte 
az osztrák zenei életet. Egyszer Strauss Elektrájának előadása után nem 
csekély önérzettel jegyezte meg: „Hát nem szomorú, hogy Strauss sose 
hallhatta ilyen remek előadásban ezt a művet, mint ahogyan mi most 
eljátszottuk!" 

Szóval tisztában volt vele, hogy a komponálással adekvát m űvészet, 
amit csinál, s egy jó karmester semmiben sem marad el á jó zeneszerző  
mögött. Talán azt is tudta, hogy jóllehet a muzsika nem törekszik ember 
formáló, világmegváltó szerepre, nemzeti céljai sincsenek, miután min-
denütt a világon megértik, s így nincs egy ország, egy nép vagy egy nyelv 
börtönébe zárva, olykor egy-egy órára mégis megváltja a világot. És eb- 
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ben a nemzetköziségében tisztábban nyilvánul meg humánus, jellemet 
és kedélyt teremt ő, örömöt és bánatot kifejező  ereje, mint bármely más 
művészeté. 

Megikezdőđött a L' Humanité, a Francia Kommunista Párt lapjának 
hagyományos ünnepsége, amelyet kétévenként szoktak megtartani. Ezek 
az iinnepnapok világraszóló események az újságírás és az irodalom éle-
tében. Persze világ alatt itt baloldali világ értend ő. Mert a New York 
Times vagy a Daily Mait aligha küldi el munkatársait a L' Hununité nap-
jaira, amelyek ilyenkor nemcsak találkozásokból, elvtársi összeölelkezé-
sekből állnak. Hangversenyek, kiállítások, népi átékok kerülnek műsorra , 
természetesen a L' Huhuunité világnézeti és politikai programjának meg-
felelően. 

„Én mindig felfrissülve jövök haza — írta Ilja Ehrenburg —, mond-
hatnám megfiatalodva ezekről az ünnepi napokról. Ilyenkor úgy érzem, 
hogy a világ proletárjai máris együtt vannak. Legalábbis azok, akik he-
lyettük beszélnek, írnak és agitálnak. " 

Ehrenburg egy kicsit hazajárogatott ezekre a napokra, hiszen hosz-
szú ideig élt Párizsban. Ott írta a Jeanne Ney szerelmét, a Tizenhárom 
pipa novelláit, szóval nyugodtan elmondhatjuk, hogy tehetsége és kommu-
nista elkötelezettsége ott bontakozott ki. S ebben a L' Humanit ének nem 
kis szerepe volt. 

A lap, amely csaknem nyolcvan évvel ezel őtt a szocialisták orgá-
numaként indult, 1919-ben lett a kommunisták napilapja. Múltja nem volt 
végig makulátlan. Azután, hogy első  szerkesztőjét, a háború legkövetke-
zetesebb ellenzőjét, Jean Jaures-t meggyilkolták, a L' Humanité eredeti 
programját megtagadva a szociádsovuuszták uszító lapja lett. Els őnek 
Romain Rolland fordult szembe vele, aztán Anatole France csillapította 
le nacionalista és németgyűlölő  érzelmeit, hogy lelkesedve köszöntse az 
októberi forradalmat. 

Jó lenne azt mondani, hogy a L' Humanité ezután már nyílegyenesen 
haladt a maga útján. Messziről nézve azonban lehetetlen vissza nem em-
lékezni zökkenőkre és elhajlásokra, nem a francia párt vonalától, hanem 
az európai munkásmozgalom egyes eseményeinek megítélését ől, amilyen 
például a Kominform határozata volt. De hát amilyen éppen a párt irá-
nya volt, olyannak kellett a lapénak is lennie. Minden taktikát mell őzve 
viszont a második világháború alatt küzdött tisztán és megalkuvás nél-
kül, amikor illegálisan jelent meg, miután betiltották és tizenkét mun-
katársát a németek kivégezték. 

Ezerkilencszázhúszban, amikor a kommunisták lapja lett, már Mar-
cel Cachin állt a lap élén. Ő  aztán ott is maradt igazgatói-f őszerkesztő i 
minőségben csaknem negyven évig. És az ő  gyakorlatát vették át Európa-
szerte a kommunista lapok és folyóiratok. Nem elégedett meg az el őfi-
zetőkkel, és a kolportázst is egészen eredeti módon szervezte meg. „A 
ti lapotok — adta ki a jelszót —, írjátok is hát és terjesszétek!" A mun-
kások ezrei álltak meg a gyárak kapujában hónuk alatt a L' Humanité-
val. És ugyancsak ezrek írtak cikkeket közvetlenül az üzemekr ől, fel-
tárva bennük a francia munkásság minden baját. 

Az önkéntes lapterjesztésnek ez a példája nem maradt meg csupán 
a városokban, az ipari központokban. Vasárnapi száma, a L' Humanité-
Dimanche sok száz ezer peldányban megy a francia falvakba, ahonnan 
parasztok írják cikkeiket a lapnak. Ezek a helyszíni tudósítások a ma-
guk nyers és darabos mivoltukban is közvetlenebbek és mélyrehatóbbak. 
mint amilyen a pár órára megjelent újságíró tudósítása lehet. Ugyanak-
kor a francia irodalmi és szellemi élet legkiválóbb embereinek írásai lát-
nak napvilágot a L' Humanité hasábjain a munkás- és parasztlevelez ők 
jelentései mellett. 

Csak ezért lehet valóságos népünnepély a L' Humanité egy-egy ilyen 
találkozója. Mert a világ baloldali lapjainak képvisel ői mellett a munkás-
és paraszttudósítók is összesereglenek. 
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Picasso tizenkilenc éves volt, amikor Párizsba érkezett, s Vollard. 
aki nem oly régen még inas vagy kifutó volt egy antikváriumban, azon-
nal 'kiállítást rendezett a fiatal spanyol képeiból. Fogalma se volt róla, 
kivel van dolga a huszadik század első  évében, amikor még jó ideig min-
denben a régi világ uralkodott. A fin de siécle, amely tulélte önmagát, 
s ezt ugyan mindenki látta, de senki sem akarta tudomásul venni. 

Még Cézanne is ismeretlen fest ő  volt, s ez a Vollard próbálta népsze-
rűsíteni, akárcsak Gauguint, aki vastag ajkú kerek kebl ű, egzotikus táj• 
ban álló női aktokkal jött haza Tahitiből és úgy halt meg, hogy senki-
nek sem kellettek a képei, kivéve azt a Vollard-t, aki ismeretlen fest őkre 
szakosította magát. Egyszerű  ember volt, csak az ösztönére, s nem a tu 
dására hallgatott. Nem volt jós, csak fekete lóra játszott, hátha bejön. 

De Cézanne és Gauguin mögött egy kész és csodálatos életm ű  volt, 
a spanyol fiúnak meg csak a szeme villogott vadul és elszántan. Mint 
aki tudatában van küldetésének egy új kor kezdetén, amelynek minden 
borzalmát és hatalmas fejlődését átéli majd. És mindezt ábrázolni is 
fogja, ha szabad ezt a szót Picasso esetében egyáltalán használni. Eltor 
zulásait a neoklasszicizmussal párhuzamosan kifejezve, hogy minél er ő-
teljesebb legyen a kontraszt a letűnt világ és a helyébe jött új között. Mert 
nem volt még egy festő, aki olyan erővel és annyi intenzitással élte vol-
na át a maga korát, mint Pablo Picasso, aki most lenne százéves, ha élne. 

Azt mondják, Toulouse-Lautrec témakörét vette át, bordélyházi lá-
nyok helyett munkában és szegénységben megnyomorodott n őket festve. 
s azt mondják, Seurat hatott rá a tízes években a természetes színek 
varázslatának illúziójával. S ha mindez igaz is, az örök újító és holtáig 
kísérletező  csakhamar egyedül maradt. Mintha kék, majd rózsaszínű  kor-
szaka és a kubizmust megteremtő  iskolája csak fejlődése szerves foly-
tonosságának lett volna egy-egy állomása, nem a végs ő  eredményért, ha-
nem az elmúlás és újjászületés művészi csodáját követve. 

Nem is ő, hanem a kor bontott fel formát és kötelmet, s ez a vesz-
tébe rohanó apokaliptikus szörny éreztette jelenlétét Picasso látomásai-
ban, de avaaltgarde kortárs irodalmában és művészetében is. Ezt azon-
ban akkor még nemcsak Vollard nem látta így, de Gertrude Stein sem, 
akinél a modernek találkoztak. Apollinaire, a költ ő, aki önként ment el 
a háborúba, mert nem tartotta tisztességes dolognak otthon ülni, ami-
kor százezrek esnek el a frontokon. Max Jacob, a Mózes hitéb ől áttért 
és kolostorba vonult költő, Cocteau, akit a dadaistáktól a szürrealist ákig 
minden új irány a magáénak vallott, de aki az eredeti egyéniségeknek 
ezen a kis körén kívül sehova se tartozott, hogy a kés őbbieket, például 
a jóval fiatalabb Hemingwayt ne is említsük. Mindezek azonban egy 
egységes légkört teremtettek, ösztönzést adtak a fest őnek, aki a Hajómo-
sodában csoportosult új művészek vezére lett. Pedig első  képét csak egy 
évvel később vette meg tíz frankért Uhde, s huszonöt éves volt, amikor 
az Avignoni kisasszonyokról írt esszéjében André Salmon egy nagy festő  
megjelenését tudatta a világgal. 

Mindebből Picassónál is csak az új teremt őerőt látták, s nem a kor 
kényszerét, amely az említett kis körökön túl hatni kezdett, az orosz 
balettet is átszellemült előadásra késztetve egy Gyagilev és Nizsinszki j 
művészetében, akiknek nem véletlenül Picasso festett díszleteket. 

Kopott frázis lenne, ha azt mondanám, hogy a százéves Picasso 
még mindig fiatalosan hat a művészetével. Pedig ha arra gondolok, hogy 
Michelangelo vagy Donatello eggyy-egy re mekműve milyen modern ma is, 
akkor csöppet sem túlzás azt állítan i, hogy a kor csak most kezdi felis-
merni önmagát Picasso művészetében. 

Ne nevessen ki senki: nemrég egy ku tyaregényt olvastam és na-
gyon 

 
 jól szórakoztam. Fleuron könyve a Snipp, a nagy vadász került a 

kezembe, s szégyellem bevallani, nem tudtam letenni. A szerz ő  ..nem volt 
ismeretlen előttem. Valamikor régen egy pesti könyvkiadó szolgálatában 
korrigáltam állatregényeit, s mert fiatal voltam és nagyigényű, mélysége- 
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sen lenéztem a dán elbeszélőnek ezeket a könyveit, melyeknek óriási 
közönségsikerük volt. Utólag kérek bocsánatot a szellemét ől, mert biz-
tos rég meghalt. 

Már az is micsoda fölényre vall és bölcsességre, hogy az állatok-
nak több figyelmet szentelt, mint az embereknek. Talán nem is csupán 
a klasszikus példák szerint, Homéroszt és Aiszóposzt vagy a középkor 
francia Roman de Ranard-ját követve, amely a regény kezdetét jelenti. Fle-
uron, aki életét egy tanyán töltötte az állatok jóindulatára és barátságára 
volt utalva, s emberi környezettől távol, az elidegenedést váttalva -- amire 
talán még külön oka is volt —, egész életében csak állatokról írt. Kicsit 
az amerikai állatregények mintájára, inkább Kiplinget követve, mint Jack 
Londont, aki A vadon szavával hívta fel magára az olvasó világ figyel ,  
mát. Sikerét természetesen nem a kutyalélektan ismeretének köszönhet-
te, mint Fleuron, hanem a szimbólumnak, amely a társadalmi közösség 
példabeszédként, az együvé tartozás megbonthatatlan tövényével hatott 
az emberre. 

Az ősi példa addigra különben is rég kiment a divatból. Az Írók. 
akik eredetileg állatokról kezdtek írni, emberekr ől szóló történetekkel 
folytatták, abban a hiszemben, vagy tévhitben, hogy az ember mégis-
csak érdekesebbb anyag. Az állatokat meghagyták a serdül őkor irodalmi 
hőseinek. Itt azonban az állatok már elvesztették szuverén egyéniségü-
ket, emberi tulajdonságokat vettek fel, emberi értelmet, emberi fáságot 
és szeretet, hűséget és nenieslelkűséget tanúsítva, s egyúttal azt is bizo-
nyították velük az írók, hogy mégiscsak az ember a természet koronája. 
Ennek az igyekezetnek voltak szép és megrendítő  példái, magasan fölé-
be emeltkedve a szórakoztató irodalomnak. A Niki ilyen, Déry Tibor regé-
nye, melyben a jelkép azt bizonyítja, hogy vannak sorsok és helyzetek, 
amikor az emberé nem különb a kutyáénál. 

Szóval korrajz lett és társadalmi helyzetkép a Niki, amiről csak 
így lehetett szólni, szimbólum segítségével, ahogy egykor az állatmesé-
ket írták az emberek okulására. 

Nem hiszem, hogy az érdeklődés lanyhult volna a kutyaregények 
iránt. Olyan korban élünk, amikor az emberek egy, része kénytelen meg-
elégedni a kutya hűségével és szeretetével, mert nincsen senkije. Másik 
része meg divatból ajándékozza meg bizalmával és ragaszkodásával a 
kutyát. Nyugat nagyvárosaiban kutyaszalonok gondoskodnak róla, hogy 
a kutya ápolt, gondozott és jólöltözött legyen. S amíg Párizsban például 
ezrek alusznak a Szajna hídjai alatt és kapumélyedéseíkben, a kutyasza-
lonok óriási forgalmat lebonyolítva virágzanak. 

Szóval biztosan létezik egyféle kutyairodalom a világon, csak mi, 
inter muros, nem veszünk tudomást róla. Én is csak azért említem itt, 
mert Snipp, a bátor és szellemes tacskó jellemrajza fellelkesített. Csak-
ugyan: miért nem írunk kutyaregényt? Minden allegória nélkül, hiszen 
az allegória se jó bujtató mar. Csupan az ábrázolás feladatát teljesítve 
és mesélő  kések szabad folyást engedve. De most jut eszembe, 
hogy van egy nyúlregényünk, bár az se nyúlról szól, viszont felszabadítot-
ta az írót a regény műfaji kötelmei alól és hagyta, hogy kiélje benne a 
mesélés örömét. 

Sajnos, már nem vagyok fiatal, pedig ,úgy szeretném követni ezt a 
példát és az emberekről szóló hálátlan történetek helyett állatokról írni. 
Mint az irodalmi őskor idején vagy manapság, amikor egynémely ifjú 
elbeszélő  az embernél érdekesebbnek látja a nyulat. 
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ALKOTÓM ŰHELY  

HORVÁTH MÁTYÁS 

MÓRICZ-NOVELLÁK 
A SZERBHORVÁT KÖZÉPISKOLÁKBAN 

A vajdasági folyómratok és a könyvkiac  AL%  az elmúlt évtizedekben sokat 
tett azért, hooggyy a Jugoszláviában élő  nemzetek és nemzetiségek egymás 
irodakmát, kultúráját jobban megismerjék. Mondhatnánk, törhetetlen hi-
vatástudattal tevékenykednek a szerkesztőségek, hogy művelődéspoliti-
kánk ezen alapelvének minél jobban, magasabb szinten eleget tegyenek. 
Eredaményként ina magyar nyelven olvashatjuk elsősorban a jugoszláv 
nemzelek irodalmi alkotóinak legkiválóbb lírai és prózai alkotásait. Ugyan-
ilyen figyelemmel tevékenykedtek azon is, hogy a jugoszláviai magyar és 
a magyar-irodalom klasszikus alkotásai megjelenjenek a hazai nemzetek 
és nemiségek anyanyelvén. 

Nem tudok arról, hogy valaki kutatta volna, milyen olvasmányélmé-
nyeket, milyen nyomokat hagyott a magyar irodalom fordításban a hazai 
szerbhorvát anyanyelvű  olvasóban. Pedig érdekes lenne irodalomszocio-
lógiai szempontbóQ tanulmányozni a kérdést. Érdekes lenne tanulmányoz-
ni, hogy egy szomszéd nép hogyan látja, milyen benyoanásokart szerez a 
magyarságról, a magyar társadalom problémáiról az irodalom olvasása 
álfial. 

A fordítás ,nem aaz én asztalom". Annál inkább az a tanítás, az iro-
dalmi nevelés, azon belül a magyar nyelvnek mint a társadalmi környezet 
nyelvének tanítása. Ezen a téren olyan eredmények születtelk, amelyekkel 
nemzetközi viszonylatban is dicsekedhetünk, ha a nemzetiségi politika 
gyakorlati megvalósításról van szó. 

Egy tantárgy, a mi esetünkben a magi nyelv tanításához biztosítani 
kell a megfeleld táragyi feltételeket is. Ez en a téren a Tartományi Tan-
könyvkiadót illeti a dicséret. A kezdetektől fogva a legmesszebb menő  
m 1 kezelte az új tantárgy, a magyar mint környezeti nyelv taní- 

kérdését. Elsősorban igyekezett a lehető  legrövidebb kifutási idő  
alatt az összes iskolafokozatok számára megteremteni a nélkülözhetetlen 
tankönyveket. ifjabban sorozatban jelennek meg a magyar nyelvű  házi 
olvasmányok is az egyes osztályok szamára. 

A minap kerültek (ki a nyomdából az egységes középiskola I—II. osz-
tálya számára készült háziolvasmány-kötetek. Nekünk, magyar olvasóknak 
ismerős szerzők ismerős műveiről van szó. Bennem azonban az kelt iz-
galmat, hogy ezek által a kis kötetek által a magyar irodalom nem for-
dítás, tehát közvetítés nélkül kerül a szerbhorvát olvasóhoz, hanem ere-
detiben. 

Sárosi Károly szerkesztésében a középiskola I. osztályos tanulói szá-
mára Barbárok cinen egy Móricz Zsigmondlnovellaválogatás hagyta el a 
sajtót. A kertet 10 novellai tartalmaz a szerkesztő  rövid kétnyelvű  értéke . 
lésével. Az olvasó és nevelő  a kötet átlapozásakor azonnal arra , gondol, 
milyen körülményes munkát igényelt a vaiogatás összeállítása. 

Vegyük sorra ezeket a problémákat! Egyszer űbb lenne az eset, ha 
úgy vennénk, hogy a Móricz-novellákat olyan középiskolásoknak kell al  
vasuruk, érteniük-értelmezniük, akik előzőleg már nyolc éven át rendsze- 



res iskolai magyaaivtianúrásban részesültek. Maga a feltételezett oktatási id ő  
sem biztosít azonban egységes nyelvtudást, a szerbhorvát 'tanítási nyelvű  
osztályokban bizonyos százaléknyi magyar anyanyelvű  tanuló is található, 
másreszt mellettük valóban a környezet hatására a magyart jól vagy kevés-
bé jól beszélőik is megtalálhatók ugyanúgy, mint azok, akik az óvodában, 
illetve az 1. osztályban nullapontról kezdték a nyelvtanulást. Tekintsük ezt 
az állapotot az általános iskola befejezésekor kialakult képnek. Ám az I. 
középiskolai osztályba már több iskola vagy több település iskoláiból ér-
keznek a tanulók. Előfordul(hat), hogy ezekben az osztályokban lesznek 
olyan gyerekek, okik a várt nyolc év helyett csak négy évig tanulták a ma-
gyart. Ui. van olyan környezetünk, ahol az objektív feltételek csak az 5. 
osztálytól vannak meg a nyelvtanuláshoz. Nyilván ezek a tanulók alacso-
nyabb szinten beszélik a magyart, mint az el őbb említett csoport tanulói. 
De lesznek olyan tanulóink is, akik meg éppenséggel a középiskolában 
veszik fel a magyar nyelv tanulását, mert előzóleg nem volt alkalmuk erre. 

Tehát a szerzőnek mindenre gondolnia kellett (és számolt is ezekkel 
a tényezőkkel), amikor a szövegválogatást elvégezte. Döntő  aszövegek fel-
dolgozásakor kétségtelenül a tanulói el őképzettség. Másrészt van további 
elem amivel számolnunk kell . Lehet , hogy Móricz írt egyszerűbb szerke-
zetű  elbeszéléseket is, fiatalabb korosztályok számára. A 'középiskolás ké-
pességei lebecsülését látná azonban abban, ha gyermeknovelláikkal kellene 
foglalkoznia a középiskolában. Témában, tartalomban és művészi meg-
formálásban tehát semmi esetre sem mehetnénk vissza egy pszichés ké-
pességeik alatti szintre. Az idegen nyelvek tanítása hasonló gondokkal 
küzd; és ott is azt tapasztaljuk, hogy a legismertebb szerz őik szerepelnek 
a házi olvasmányok között, és a tanuló életkori sajátosságainak figyelem-
bevétele mellett a szöveg irodalmi értéke a döntő  tényező. Sárosi Károly 
is ezt az utat követte — bonyolult egyéb szempontok mellett. Ha életko-
r! sajátosságot említek, akkor a ikozepiskolásoknál már beleértem az 
élettapasztalatot is, valamint azokat az ismereteket, amelyeket az iskolá-
ban szerzett a tanuló. Irodalmi téren anyanyelvén már ebben a korban 
ismeri a kisepikai szövegeket, az elbeszélések szerkezeti elemeit, ismer 
bizonyos nyelvi-stilisztikai elemzési módokat is. Ismétlem: az anyanyel-
vén! Kötetünk megközelítésekor a tanárnak tehát bizonyos feltételezések-
ből kell kiindulnia, előlegeznie kell a bizalmat a tanulo irodalmi jártas-
ságához. 

A feldolgozáskor induljunk ki abból, hogy a szóhasználattól elté-
rően nem ,,kötelező  olvasmány"-ról van szó. A több éve magyart tanuló 
gyerekeknek lehetőséget teremtünk, hogy megismerjék a magyar irodal-
mi nyelvet is a jobbára konstruált tankönyvi leckeszövegek mellett Te-
hát a megismertetés, a megszerettetés lesz kiindulópontunk. Semmi esetre 
sem a kén vagy ennek bármilyen burkolt formája (fenyegetés, osz-
tályzat stb.) . Gondoljunk csak bele: ha a tanulók érdekl ődését valóban fel 
tudjuk kelteni, a magyar irodalom egyik legnagyobb prózairójának a szö-
vegeit ismertetjük meg a tanulókkal, illetve általuk az eredeti magyar 
irodalmat. A nevelési feladat ellátása mellett fontos m űvelődési munkát 
végzek e szövegek feldolgozásával. A kötettel és a többivel a középiskolai 
évek alatt betekintést nyernek a tanulók a magyar irodalomba, azaz kö-
zelebb kerülnek a magyar kultúra egy területéhez. És nem informáltság-
ról, tanári közlésről van szó, nem is fordításról. Az eredeti szövegek ha-
tása érvényesül — ha elolvassák, ha sikerül kedvet ébresztenünk tanít-
ványainkban Móricz elbeszélései iránt. 

Hangsúlyozom: az elbeszéléseket kedveltessük meg. Szó eshet és esik 
is a szerzőről, de nem az írói életrajz a súlypontozott. Nem irodalomtör-
ténetet tanítunk! 

Az imént hangoztatott elvek alapján kell megszervk a szöve-
gek olvasását is. Itt nem indulhatunk ki, mint a magyar tanítási osztá-
lyokban, abból a tényből, hogy a tanulók már találkoztak Móricz m űvei-
vel az olvasókönyvekben, olvasták egyik-másik regényét. Itt egy ismeretlen 
szerző  ismeretlen művei iránt kell érdeklődést keltenünk! Szerencsére 
szerbhorvát nyelven már jelent meg Móricznak nem egy munkája (Rózsa 
Sándor, 1948; L- égy jó _mindhalálig, 1957). Ajánlatos lenne elbeszélgetni a 
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tanulókkal a XIX. századi alföldi betyárvilágról. Bizonyos közös vonás a  
hajdukokkal feltétlenül kialakul a tanulókban. Feltehet ően a „betyár" szót  
ismerik is, értelmezhetjük. Amennyiben megteremtettük a kell ő  légkört a  
téma iránt, mutassunk be egy-egy rövid részletet a szerbhorvát nyelven  
megjelent Rózsa Sándor-regényből. Lehetőleg cselekménydús részeket vá-
lasszunk, amelyben az események kirobbantója társadalmi ellentét.  

Nem véletlenül javaslom, hogy az érdeklődéskeltés a tanulók anya-
nyelvén történjék. Itt most motiválásról van szó. Ha a tanuló nem v y 
alig érti a tanári magyarázatot vagy elbeszélést, csak ingerlékennyé v álik 
egy olyan feladattal szemben, amelyre nyelvileg még képtelen. Következ-
menye elsősorban aközöny lehet (érdeklődés helyett), vagy konfliktusos  
helyzetet teremtek a tantárgyon belül és a tantárggyal kapcsolatban. Más-
részt az osztályellentétek érzékeltetése a regényen belül mintegy megel őzi  
a novellák világát. A válogatás szövegeiben (egy 'kivételével) osztályellen-
tétek feszülnek egy olyan társadalomban, amelyet a tanuló történelmileg-
szociológiailag nem ismer. Sőt már a magyar tanuló sem ismer! Az ér-
deklődéskeltés mellett tehát a tanuló anyanyelvén ízelítőt adhatunk a mó-
riczi irodalom vil ga'b ól, atmoszférájából. Kellő  figyelem esetén mutassuk 
be a Légy  jó  mindhalálig szerbhorvát kiadását is. Hívjuk fel a tanulók fi-
gyelmét, hogy hány európai nyelvre fordították műveit. Csak ezután mu-
tassuk be a házi olvasmány kötetét.  

Mindenekelőtt hangsúlyozzuk, hogy a nyelvismereti szint szerint a  
tanulók döntsék el, melyek lesznek azok az elbeszélések, amelyeket a kö-
tetből elolvasnak. Az adott osztály előmenetelének ismeretében a tanár  
megteheti, hogy kijelöli azt a tanulócsoportot, amelyt ől elvárja, hogy meg-
ismeri a kötet teljes anyagát. Ezután tájékoztatja a diákokat a gy űjtemény  
szerkezetéről. Ajánlja' a figyelmükbe a szerzőről szóló rövid életrajzot,  
hogy a feldolgozáskor fölmerülő  életrajzi vonatkozások világossá váljanak  
előttük. Sárosi Károly rövid tanulmánya az elbeszél ő  Móricz Zsigmondról  
nem arra vállalkozott, hogy novelláit altalában értékelje. Nevel ői meggon-
dolásból csupán a kötetben szereplő  elbeszéléseket érinti. Ha a válogatás  
szerkezetét nézzük, ez az álláspont indokoltnak tekinthet ő . A szerkesztő  
a fent említett didaktikai meggondolások mellett Móricz Zsigmond alkotói  
korszakának keresztmetszetét kívánta bemutatni e kis gy űjteménnyel. igy  
az egyes elbeszélésekhez f űződő  értelmezések a maguk konkrétumával ki-
emelik az életmű  lényeges mozzanatait is.  

Másrészt atanulmány konkrét segítségül szolgálhat a tanulóknak  
egy-egy elbeszélés megértéséhez és értelmezéséhez. Ne feledjük: a tanulók 
egy igc'~egea nyelvű  irodalmat olvasnak. Elsődleges feladattehát, hogy ,  a 
szöveg szó szerinti jelentését megé rtsék, és  majd  az elemzés, a tanári  
segítség mélyítheti el a tanulók felismeréseit a stílusban és a konnotá-
cióban.  

Ne feledjük el felhívni a tanulók figyelmét még két dologra. Els ő-
sorban arra, hogy egyes elbeszélések 50 vagy még több évvel ezel őtt íród-
tak.. Olyan kifejezésekre, lexikai anyagokra fognak tehát találni a szö-
vegben, 'amelyet ritkán vagy már nem használunk a mai magyar köznyelv-
ben. A szótárhasználat ennek folytán elengedhetetlen tartozéka lesz a  
szövegtanulmányozásnak. Másodsorban Móricz nagy stílusművész is volt.  
Mestere a nyelvi jellemzésnek. A magyar n épéletbál vett témáib an  tehát 
találkozni fognak népi, nyelvjárási kifejezésekkel is. Jegyzeteljék ki az  
ilyen eseteket, és majd a közös feldolgozáskor kérjenek választ tanáruk-
tól az értelmezéshez, illetve közös munkával keressék majd meg a szerb-
horvát megfelelőket az idiomatikus kifejezésekre. Mó ricz népi alakjai gyak-
ran  has málnak szólásszerű  szókapcsolatokat. A szó szerinti fordítás min-
den ilyen esetben értelmetlen lenne. Az azonos vagy hasonló szerbhorvát  
népi idióma érzékeltetheti csak e kifejezések hangulatteremt ő  erejét. Osz-
tályokat, társadalmi rétegeket is jellemez a nyelvhasználattal Móricz. Itt  
hasonló a helyzet, mint a nyelvjárásiasságokkal. A feldolgozás hívja fel  
a figyelmet e kifejezések funkciójára a kontextusban.  

Mindezek után jelöljük ki a határidőt, amikorra a tanulók elolvas  
sák a kötetet. Egyben azokat a novellákat is nevezzük meg, amelyeket majd  
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közös munkával fogunk feldolgozni, a többit pedig a tanulók önálló mun-
kával készítik elő  a megbeszélésre. A határidő  ne legyen túl levegős, szsz  
túl hosszú. Félő, hogy a tanuló esetleg elfelejti a részleteket, ha nagy az 
időbeli távolság az olvasás és a feldolgozás között. Ugyanakkor azonban 
azt sem kell elfelejtenünk, hogy az idegen nyelv ű  szöveget lassabban ol-
vassák a tanulók. A tanár az osztály képességeit véve figyelembe állapítja 
meg a határidőt. 

Móriczról nagy kritikai és módszertani irodalom áll a tanárok ren-
delkezésére. Pl. 

Bori Imre: Móricz Zsigmond. Híd, 1979-80. évfolyam. 
Nagy Péter: Móricz Zsigmond: Barbárok. Irodalomtörténet, 1972/4. 
Mész Lászlóné: A Tragédia — mai szemmel. Magyartanítás, 1973/4-5. 
Orbán Józsefné: A drámaiság Móricz Zsigmond: Szegény emberek 

című  novellájában. Magyartanítás, 1979/4-5. 
Mindez természetesen csupán töredéke a hatalmasra duzzadt kritikai 

és irodalomtörténeti irodalomnak. Közvetlen vonatkozásaiknál fogva azon-
ban biztosabb fogódzót jelent a pedagógusnak az egyes elbeszélések fel-
dolgozásához. Egyről azonban nem feledkezhetünk meg a szakirodalom 
felhasználásókor: anyanyelvi tanulók befogadóképessége állt a szerz ők 
előtt. Nekünk mindebből a szemléletből azt kell felhasználnunk, amit a 
magyar nyelvet idegen nyelvként tanuló nyelvi képességről feltételezünk, 
hogy elérheti, befogadhatja. 

Mivel a kulcsjellegű  elbeszélésekhez ajánlottam szakirodalmat, olyan 
két szemelvény közös feldolgozását, didaktikai apparátusát vázolom fel, 
amelyek kevésbé ismertek. 

IDEGSOKK 
Az elbeszélés szövegének értelmezésérhez elengedhetetlen lesz tisz-

táznunk a következő  kifejezéseket: 
tüzelés! ív — putanje (artiljeriske) vatre 
tábornok — general 
alázatosan jelentem — pdkorno se javljam 
kézitusa — borba prsa u prsa 
idegsokk — živčani šok 
parancsőrtiszt — adjutant 
járőr — patrola 
alezredes — potpukovnik 
segédtiszt — poRnoćni oficir 
gyalogos — pešadinac 
távcső  — durbin 
hadnagy — poručnik 
srapnelhüvely — čaura od šrapnela 
Nem kell különösebb magyarázat: csupán a katonai szakkifejezések 

magyarázatára szorítkoztam. Ennek ellenére tekintélyes lexikai anyagot 
kellett felsorolnom. Ez persze nem jelenti azt, hogy elhárítottunk min-
den értelmezési akadályt. Magyaráznunk kell olyan köznyelvi kifejezése-
ket is, amelyeket a tanuló nem ért, kérdést tesz fel velük kapcsolatban. 
Időigényes munka ez, de ha mellőzzük, a tanuló csak homályosan érti 
majd, miről is szól az elbeszélés. 

Ezután olyan elemét dolgozzuk föl a szövegnek, amelyet az anyanyel-
vi irodalomtanítás jóvoltából már ismernek a tanulók. Ez pedig a szö-
veg szerkezete. 

A fabula megismertetését hangos közös olvasással végeztetjük. Az 
irodalomelméleti ismeretek birtokában a tanulók olvasás közben kijelöl-
hetik az egyes szerkezeti elemeket. Számozással a lapszélen jegyezzék meg, 
meddig terjed 
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az expozíció, 
a bonyodalom, 
tetőpont, 
kibontakozás. 
Miután a tanulók saját szövegükön kijelölték a szerkezetik elemeket, 

a tanár közös munkával egyeztesse a véleményeket. Fokozatosan közös 
nevezőre jutnak a vélemén ekkel, melynek során érvek és ellenérvek 
hangzanak el az egyes szeri elemekkel kapcsolatban. Az érvelésnél 
követeljük meg a tanulóktól, hogy a szövegből vett idézetekkel igazolják 
álláspontjukat. Ezzel az eljárással küls ő  kényszer nélkül kénytelenek elmé-
lyedni a szövegben, többször átolvassák, tanulmányozzák. A kés őbbi tevé-
kenység szempontjából lesz ez fontos momentum: az apró részletekre, 
nyelvi elemekre is jól fognak emlékezni. 

Az expozícióval kapcsolatban azonnal alkalmazhatjuk a lexikai be-
vezetésben megismert kifejezéseket. Figyeltessik meg a tanulókkal, hogy 
mi a funkciójuk a katonai szakkifejezéseknek. A szerz ő  tehát atmoszféra-
teremtő  célzattal használja ezeket a lexikai elemeket. Állapítsuk meg, va-
jon melyik hadseregről van szó, melyik háborúban játszódik (játszód-
hat) ez az esemény. 

„A térkép ki volt terítve előttük ... " A kezdő  mondatból kiindulva 
a szerző  könnyen utalhatott volna a helyszínre, sőt pontosan megjelöl-
hette volna, hogy a világ vagy Európa melyik részén zajlanak a harci cse-
lekmények. Nyilván szándeákosan mellőzi a pontos helymegjelölést. A 
szándékát alátámaszthatjuk azzal is, hogy csak általánosságban jelzi a 
helyszínt, a gránát szántotta mezőt. Tehát nem a konkrét háború, harctér 
a fontos a novella szempontjából, hanem a szereplők! 

A hadsereg vagy hadseregek megjelölésével sem találkozunk. Csupán
találunk, hogy a régi 

	
viszonyok  uralkod- 

nak elibedseregbem. Kerestessiik meg 
osztálytársadalmi 

 nyelvi 
„Tábornok  úr, alázatosan jelentem ... " — hangzik a segédtiszt szá-

jából. A tisztikarban tehát szigorú osztályhierarchia uralkodott. 
Miután a nyelvi utalást megtaláltuk, lapozzunk a novella végére: a 

idejét megtalálják a szöveg keletkezési dejét (1916). A szerz ő  pontosan 
jelezhette volna a cselekmény id őpontját, a helyszínt. Ha ezt nem tette, 
oka volt rá. 

Elemezzük a két szereplő  lelkiállapotát! 
A segédtiszt fél. Keressük meg azokat a szövegrészeket, amelyek a 

félehnére utalnak (ideges, könnyes a szeme, kapkodja a fejét, felkiált, 
a tábornok előtt tett kijelentése)! 

Hogyan ábrázolja Móricz a tábornokot? 
„ .. fiatal öreg volt, friss és kövér és energikus ... " A küls ő  . leírá-

sában ugyancsak fukar a szerző. E szikár leírásnak is funkciója van. Az 
emberi lélek állapotára kívánja helyezni a hangsúlyt. A fiatal begyul-
ladt, menekülésre kész segédtiszttel ellentétben a tábornok maga a higgadt-
ság, a nyugalom. Bátorsága okát a bonyodalom magyarázza meg: a családi 
élet pokla mellett a harctér életének egy nyugalmas szakasza. 

Figyeltessük meg Móricz művészetét a bonyodalom megszerkeszté-
sében! Időrendi sorrendben maga az író mondhatta volna el a tábornok 
magánéletének problémáit. Helyette a közlékennyé váló tábornok retro-
spektíve maga számol be, hogyan vált a szende feleségb ől fúria. 

Kerestessük meg a 'tanulókkal a szövegrészeket, amelyek a tábornok 
magánéletére vonatkoznak. Kifejező  olvasással ismételjük át ezeket a szö-
vegrészeket. Figyeltessük meg a mondattípusokat az egymás után  követ-
kező  részekben! Az összetett mondatok egyre hosszabbodnak, egyre rap-
szodikusabbá válnak. Az egyes részek egymáshoz való viszonya is foko-
zás, de a részeken belül, az összetett mondatokban is ott találjuk a fokozás 
elemeit: 

„ . az ős Asszonyban az ős Férfi ellen, a sors, ' az életek berendezése, 
a nemek igaztalan beosztása, a lelkek össze nem törődhető  nyers nagy 
gyűlölete, az a vad és soha nem bíráló kaján gonoszság, ami egy asszony- 
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ban a hím ellen felgyülemlik, az a tajték, az a sár, az a förtelem, az an-
gyalnak az a démonra, sátánná való visszafordulása, az a kicsinyesség, az 
a minden nívón alulmaradó köpködés, az az utolsó szajhanyelv, ami minden 
asszonyban ott van a ... " 

Az egyre felfelé ívelő  feszültség után bekövetkezik a tetőpont, a ki-
józanodás. Vessük össze a tanuKókkal a tábornok lelkiállapotát, érzéseit 
a tetőpontban a kibontakozással! 

Vajon miért kapott idegsokkot a bátor, rendíthetetlen tábornok? 

A STIPENDIUM 

Móricz Zsigmondnak e pár oldalas remekét azért választottam közös 
feldolgozás tárgrául, mert szinte egyetlen kifejezést sem tartalmaz, amelyet 
a tanarnak előzőleg elemeznie kellene a tanulókkal. Másrészt a szerkezet 
tömörségével a legvilágosabban példázza az író világnézetét, a társadalmi 
osztályok szembenállását. 

A kifejező  bemutatás után a megbeszélésben a f ő  figyelmet a két 
szereplőnek szenteljük. Mindkettő  egy-egy társadalmi osztály képvisel ője. 
Itt sem a külső  megjelenés ábrázolására helyezte az író a hangsúlyt, 
hanem a szándékra, illetve az emberi lélek eseményeire. 

Először a tanító alakját figyeltessük meg. Kinek a szemszögéb ől is-
merjük meg? 

„Tlgy beszélt vele, ahogy egy fiatal trnítónak , aki a parasztok ked-
vébe akar járni , beszélni kell.' 

Ez nem az író véleménye, nem ő  látja így. Ez János bácsi szemlélete. 
ahogyan ő  látja. Csak azt tudjuk meg, amit János bácsi maga is tudhat 
a tanítóról: azt, hogy fiatal, és valamit akar t őle. A főszereplő  tehát Já-
nos bácsi 

Róla is csak azt tudjuk, hogy „öreg paraszt". Tehát egy osztályt kép-
visel, az író az ő  alakjában típust eleverut meg, aki osztálya alláspontjat 
is képviseli. 

Kerestessük meg azokat a szövegrészeket, amelyek az öreg paraszt 
viselkedésére vonatkoznak! A viselkedési formák arra utalnak, hogy János 
bácsi semmiben nem tér el a korabeli úr—paraszt érintkezés formáitól. 
A tanító kedvessége csak az öreg gyanakvását ébreszti fel. 

Keressük meg azt a mondatot, amely a gyanakvásra utal! („Sose le-
het tudni, hogy ezek az urak mit akarnak.") 

János bácsi viselkedése és gondolatai között kezdetben ellentét van. 
Idézzük ezeket a részeket! 

A tanítóval folytatott beszélgetés során azonban a viselkedés foko-
zatosan a paraszt véleményével, álláspontjával teremt harmóniát. 

Beszéljük meg a tanulókkal, hogy ma milyen szerepe van az ösztöndí-
jazásnak. Mit jelenthetett ,  egy szegény parasztgyereknek a két háború kö-
zött egy ösztöndíj ? A középiskola, az egyetemi oktatás nem volt ingyenes. 
Csak a vagyonosak tudták viselni a taníttatás költségeit. Ennek ellenére 
János bácsi elutasítja a felkínált ösztöndíjat. Mivel indokolja János bácsi 
elhatározását? Figyeljük meg, hogy keresi a kibúvókat! Nem akar mind-
járt színt vallani, ürügyekkel palástalja igazi véleményét. Olvassuk el újra 
kifejező  olvasással ezeket a részeiket! 

Egyik helyen elárulja magát, hogy átlátott a szitán: az uralkodó osz-
tálynak olyan eszes szegény gyerekre van szüksége, akikből az elnyomók 
Hűséges eszközt (janicsárt), osztályárulót tudnak nevelni: 

„Mer avval nagyon jól járnak az. urak ... Mer ha odaadom, olyan ne-
kivaló gyereket kapnak az urak, hogy csak .. . 

Ahogy a tanító fokozatosan sarokba szorítja, hajlandó elhárítani a 
felmerült anyagi akadályokat, az öreg egyre nyíltabb. A novella végén 
már nincs kertelés: nyersen megf a osztálya álláspontját. Nem hisz 
az uraknak, a kizsákmányoló 	 ynak. 	az unokának személy szerint 
kedvezne is az ösztöndíj, a „stiperidivan", az osztályának ártana vele. 
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Kerestessük meg azokat a szövegrészeket, ahol az író a paraszt-
ság osztálysérelmeit sorolja föl! 

„az apja a háborúban szerzett betegségben halt meg" 
„én fizettem értük a bíróságot, ha nem mehettek iskolába, mer hogy 

messze lakunk, hát télen, ha nincs jó csizma, nem mehettek iskolába" 
„— Másképp pedig nincs vásár ... Az urak elveszik a pénzcinket, a föl-

dünket , még a levegőt is, most  meg már a gyerekünk javát is? ... Mer 
maguknak se kell, aki nem jó. Maguk is csak a legjavát szedik ki .. Hát 
ha szaporítani akarják az úri rendet, fizessék meg ...' 

Az öreg parasztember monológját részletesebben elemezzük. Hívjuk 
fel a figyelmet a három pont funkciójám. Olvastassuk föl ezt a részt ki-
fejező  olvasással ismét, a három pont érzékeltetésével. Mi célt szolgálnak 
a szünetek? Az, öreget belső  indulat feszíti. Kibuggyan belőle az elfojtott 
elkeseredés. Nyilván képtelen uralkodni magán, ez idézi el ő  beszéde szag-
gatottságát. 

A második mondatban szemére hányja az uralkodó osztály képvisel ő-
jének, hogy pénzét, földjét, levegőjét veszik el a parasztnak. Mit ért ez 
alatt János bácsi? 

Andrić  a Híd a Drinán című  regényében leírja a véradó beszedését. 
Vonassunk párhuzamot a véradó és a modern uralkodó osztály törekvései 
között! 

Korántsem volt szándékom egyedül üdvözítő  modellt tárni a peda-
gógusok elé, akik  a magyart környezeti nyelvként tanítjá k. Ám ehhez a 
munkához . segítség kell, és minden nézet , tapasztalat gazdagíthatja a mun• 
kánkat. Lehet, hogy kedvet is tudtam ébreszteni ahhoz, ami a magyar iro-
dalom megismertetéséhez kell olyan fiataloknak, akik számára ez ide-
gen nyelvű  irodalom. Idegen a magyar nép 'két háború közötti élete, 
társadalmi problémája is. Az együvé tartozás szép elve azonban úgy va-
lósul meg tökéletesen, ha egymás kultúráját alaposabban megismerjük: 
És mi lehet alaposabb, mint eredetiben olvasni egymás irodalmát? 
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CSORDÁS MIHÁLY 

NÉGY BEMUTATÓ 

Két szabadkai és két újvidéki előadás között ingadozott (igen nagy kilengé-
sekkel) színházi kultúránk jelképes mutatója február 7-ét ől marcius vé-
géig. Weöres Sándor Psyché cím ű  verseskötetének remek darabjaiból Da-
róczi Zsuzsa készített emlékezetes összeállítást, majd következett három 
világirodalmi drámának (egy francia, egy lengyel és egy olasz szerző  mű-
vének) a bemutatója. Ez utóbbiak közül Mrožek Tangója okozott csak 
igazán kellemes meglepetést, míg a Bréal-, illetve Goldoni bohózat sza-
badkai színrevitele felemás eredménnyel járt. Különösen Bréal Tíz kiló 
arany című  vígjátéka mutatta mélyponton a többre érdemes együttest. 

MEGTESTESÜLŐ  „LÉLEK" 

Weöres Sándor Psyché című  versfüzéréről írta Simon Zoltán: „Nap-
jainkban a művészi alkotásoknak elsősorban a visszatükröző, valóságfel-
táró, ábrázoló funkcióját hangsúlyozzuk, s az öntörvényei szerint új vilá-
got teremtő  erejét másodlagosnak tekintjük vagy el is hallgatjuk. Már-
pedig bizonyos, hogy Weöres költői »kalandját« aligha lehetséges minő-
sítem, ha pusztán korunk valóságára való re flektálást keresünk benne. A 
Psyché nem a való világ tükre, és nem is egy lélek vallomása. A Psyché 
játék, költői varázsolás, a fantázia szabad szarnyalása, a nyelvi lelemény 
parttalan áradása." (Változó világ. Változó irodalom. Esszék és kritikák. 
Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1976.) 

Kivételes alkalom a lírai alkatú színésznőnek megtestesíteni Weöres 
fiktív költőnőjét, aki már önmagában is metafora, sajátos jelenség kép-
zelet és valóság határvonalán. A múlt századi 'költőnő  versei gyermekkor-
ról és halálról, szerelemről és boldogságról szólnak, egy asszony életét 
fogják dióhéjba, mégis ízig-vérig Weöres-költemények. 

Daróczi Zsuzsa életre keltette most színpadunkon ezt a költ ői asszo-
nyiságot. Valóságra változtatta a fikciót: létez ővé tette a „hajdani költ ő-
nőt". Nemcsak előadta a verseket, hanem monodrámaként vitte őket szín-
re döbbenetes szuggesztivitással. Mintha a XVIII. század végi asszonyköl-
tőket, Fábián Juliannát, Újfaluy Krisztinát, Vályi Klárát és Dukai Takács 
Juditot idézné meg, akikről a kutatók tudni vélik, hogy Weöres számára 
mintául szolgáltak, habár az egy Dwkai Takács Judit kivételével az iro-
dalomtörténet sem tartja számon őket. 

Daróczi Zsuzsa számára szerepek kínálkoznak a szerepen belül: meg-
jelenítheti és megjeleníti a versek világát. Parázsszemű  kis cigánylányt 
alakít, pajzán kamaszlányt, majd méltóságos asszonyt . A tiszta n őies-
ség természetes erotikája izzik hangjában, mozdulataiban — mindig a 
hatás szükséges fokáig forrósodva csak, lángra nem lobbanva. Ilyen ki-
finomult ízléssel szerelmi helyzeteket eljátszani — csak az igazán tehet-
séges színészek kiváltsága. Daróczi Zsuzsa csodálatos mértékérzékkel, 
mégis izgatóan adja elő  egy közösülés történetét is. 

A színésznő  maga tervezte díszletei és jelmezei révén varázsolja 
elénk Weöres Sándor költőnőjének elvont világát. Fehér háttér el őtt öreg 
karosszék, mellette he ű, kicsit odébb pedig fej -nélküli próbababa, 
kifakult ruhával. Az eg6z színpadkép az elmúlt századok levegőjét áraszt-
ja magából, s ezt a régmúltat szimbolizálja a fekete fátyol, amely alól 
tűnik elő  a hófehér balett-trikós színésznő, fekete övvel derekán, fekete 
szalaggal egyik bokáján. Mintegy keretbe fogva a monodrámát: ez alatt a 
fekete lepel alatt veszik el szemünk elől az előadást végén. 

Legalább annyira fontos a látvány ebben a produkcióban, mint maguk 
az elhangzó versek. Spicc-cipőin szinte a légben jár Darócz i Zsuzsa; ha-
lett-tánca éppúgy része az előadásnak, mint hosszú, sötét hajának játéka 
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a fehér háttérben és a fehér mezen. A test vonalát hűen követő  kosztüm 
sem több, sem kevesebb a lényegében vázolt asszonyi testnél. Ami do-
minál rajta: a figyelmet követel ő  szabályos női arc, meleg tekintetű  szem-
mel, határozott vonalú szemöldökkel és kecsesen aláomló hajfürtökkel 

 az elmondott versek zöme erotikus töltés ű, mégsem a női test 
ennek a furcsa előadásnak a tárgya, hanem sokkal inkább a kifejzéstel-
jes arc. Akkora szerepet kap és lát el benne a mimika, mint a gesztusok, 
pózok, tánc- és egyéb mozdulatok megkomponált rendszere. A tiszta köl 
tészetből kisütő  erotika 'közvetí'tésének magasiskolája Daróczi Zsuzsa já. 
téka — alig észrevehető  átmenetekkel, az archaikus nyelv rejtelmeiben 
bújócskázó kristálytiszta hanggal. 

Kiegyensúlyozott és magabiztos úrnője a színésznő  színpadának. Az 
a benyomásunk, hogy mint Illyés Kinga, Daróczi Zsuzsa is az előadómű-
vészetben (annak a színházhoz húzó változatában) talált igazán magára. 
A nagyon nehéz, kivételes szenzibilitást igényel ő  feladatok vonzzák. Mos-
tani egyszemélyes előadása kicsi részletében, egy bohóckodó pózban érez-
tük csak pillanatokra határozatlannak. 

Daróczi Zsuzsa zamatos, gyémántcsengésű  nyelve színházi kultúránk 
ritka kincse. Tudnunk kell róla és vigyáznunk kell. 

FÜLTÖVÖN VÁGOTT BOHÓZAT 

Pierre Aristide Bréal Tíz kiló arany című  vígjátékáról nem sokat 
tudhat meg az irodalomtörténeti kézikönyveket és lexikonokat fellapozó 
kíváncsi szunházlátogató, mielőtt megnézné, vagy ha már megnézte a sza-
badkaiak előadását. Iggeen többet a szerzőről sem talál e forrásokban, nyil-
ván nem véletlenül. Nem fedezte fel a számunkra mégsem a jellegzetesen 
polgári szellemet árasztó lélektelen történetecskét a Szabadkai Népszín-
ház, hiszen a véget érni nem akaró jelenetsorozat mintha teljesen más 
szövegekre is elkészülhetett volna. Ami sajátságossá teszi az ismétl ődé-
sektől terhes mesét, az a gyilkosságok periodikus ismétl ődgetése. Nevet-
het a közönség a mindenféle stílusjegyek nélkül egyszer űen hétköznapi 
mondatoknak: „Fültövön vágtam, mint a nyulat" — jegyzi meg Edmée, 
az idős gazda örökölni vágyó, a család három-, négy-, sőt sokszögeket 
kedvelő  ifjú felesége, amikor a hozzájuk látogató dúsgazdag Léontine 
nénit leüti a húsvágó deszkával, hogy „elhunytával" annak aranyát meg-
szerezze. 

Megmagyarázhatatlan módon dúlnak a szerelmi érzületek Edmée ál-
dozatainak kebelében. A fiatalasszony ágyába fogadja Philogene csend őr-
parancsnokot, de Théodore, a béreslegény mellé is odalopakszik éjszaka 
a jászolba. Rábeszéli Théodore-t, hogy segítsen megszabadítani férjét ől, 
de aztán, amikor balul ütnek ki a dolgok, magát Théodort is szívesen a 
másvilágra küldené egy kötőtűvel. A férfiak egyik pillanatban tiszta szem-
mel látják az asszony bűnösségét, a másik pillanatban azonban ismét 
nem tudnak ellenállni szépségének. Az pedig valamennyiüket az orruk-
nál fogva vezeti, hosszú három órán át ... Mert Sík Ferenc budapesti ven-
dégrendező  szinte a teljes szöveg felhasználásával készítette el a rétestész-
taként nyúló előadást. A színészek semmiképpen sem érezhetnek rá szere-
pükre a lazán összeilleszkedő  jelenetek hosszú füzérében, és így kényte-
lenek megelégedni a történet szellemtelen el őadásával. 

Nyilvánvalóan szórakoztató szándékú produkció formálódott Sík . Fe-
renc keze nyomán, ám a rendező  nem végezte el a szükséges simításokat, 
hanem megelégedett a szöveg adta vérszegény csattanókkal, a helyze-
tekből kisajtolható ikomikumokkal. Mert derülünk Nagy István groteszk 
mozdulatain, a jeleneten, amikor Léon gazda szerepében feni a köt ő-
tűiket a lekötözött Albert Mária (Edmée) felett, ám következetesen érvé-
nyesülő  stílusjegyeket nem veszünk és vehetünk észre a játékban. A ren-
dező  a történet sorsára bízta színészeit. 

A szakmailag és egyáltalán logikailag indokolatlan fordulatok sorá-
ra példa ez az eloadás. Olykor ki sem derül, valamelyik színész miért je-
lent meg adott pillanatban a színpadon. Nem tudjuk meg, hogy gyilkos- 
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ságainak elkövetése előtt Edmée miért mártogatja valamilyen folyadékba 
kötőtűit. (Fertőtleníti őket talán?) Azt sem, miért füstös az ágy alól el ő-
kerülő  éjjeliedény, amelyben csak később égetik el váláslevelüket a há-
zastársak. Beletörődést jelent sorsába: gya az áldozat maga fekszik 
fel Edmée „műtőasztalára", hogy a olgy kötőtűvel ,;kezelésbe vegye"? 

Örökölni vágyó halottak seregszemléje ez az igen vitatható érték ű  
bohózat. Orvost hívatnak az egyik hullához, de mire az orvos odaér, a 
halott már feltámadt és a helyébemásvalaki került. „Nem akartuk, hogy 

jegyzi doktor úr hiába fáradjon!" — egyzi meg sajátságos akasztófahumor-
ral Edmée. Majd felkiáltására a darab végen, hogy „Megölöm magam!", 
férje kimért colizmussal válaszolja: „így kellett volna mindjárt kezde-
ned!" E minden dramaturgián kívüli felelget ősdi jegyében peregtek a 
szimpla történet eseményei a színpadon, megfosztva a színészeket a jé 
alakítás lehetőségétől. Nagy Istvátii, Albert Mária, Szél Péter, Sánta Pusz-
ta Lajos, Szabó Ferenc, Karna Margit, Barácius Zoltán és Süveges Eta 
mégis korrekt módon igyekezett megformálni szerepét. Több jelenetben 
Nagy István játékát élvezte a közönség, mókázásai miatt. 

Keretet adnak a játéknak Aleksandar Zlatovi ć  mutatós díszletei, ha-
bár disszonáns elemeket is tartalmaznak: műanyag italosláda áll a fal 
mellett mai világunkból, a környezetbe nem illő  papírkandallóban kicsi 
bogrács lóg ... Slavica Grkavac jelmezei eléggé hivalkodóak, inkább a 
korabeli francia városok, mint falvak viseletét idézik. 

Az előadásban messze lehetőségei mögött maradt a szabadkai tár-
sulat. Nem a színészek hibájából. 

ISMÉT A HULLÁMHEGYEN 

Slawomir Mrotiek Tangó című  drámájának bemutatójával ismét ma-
gasra emelkedett az Újvidéki Színház otthontalan kis gárdája. Az el ő-
adásról írta a Dnevnik kritikusa: „A legfontosabb megállapítanunk, hogy 
aljvidék színházi élete egy nagyon jól, tisztességgel és becsülettel elkészí-
tett előadással vált gazdagabbá. (...) Az Újvidéki Színház és Ljubomir 
Draškić  Tangója e színházi évad egyik lejgelent ősebb produkciójának mi-
nősíthető ." (D. Nikolić) 

A Franciaországban élő  neves lengyel szerző  1963-bon alkotta meg a 
ma is változatlanul aktuális tragikomediát, amely az elmúlt csonka két 
évtized során bejárta a világot, hogy , hozzánkig is eljusson. Az egész estét 
betöltő  darabból izgalmas, az újvidéki  tehetségét tisztán meg-
mutató, látványos előadást készített Ljubomir Draški ć. Vérbeli rendező-
ként aktualizálta tovább a művet: alig tett valamit színpadán a drámához. 
és máris átugrotta a kérdéses két évtizedet ... Nyilvánvalóan utal a darab-
ban napjaink,  lengyelországi eseményeire, anélkül, hogy a párhuzamok 
keresésében túllépné a művészi autoritás bármiféle határait. Nem kérhet-
jük hát számon tőle, hogy, brutális beavatkozások árán idomítsa produk-
cióját a mai lengyel valosaghoz. Színpadán sokkal nagyobb er őt jelent a 
sejtetés, az allegorizáló játék, mint jelentene egy megszerkesztett és az új 
események logikája szerint felépített rendez ői szüzsé. Nem rendelhetjük 
alá egy-egy remekmű  esztétikumát az állandóan „mozgó világ" változásai-
nak, az esztétikán kívüli kategóriának. 

Három nemzedék (a bohém nagymama, a „modern" művész-apa, az 
élet értelmét szenvedélyesen kutató fiú és mások) differenciált konfliktu-
sát ábrázolja a darab, de korántsem apák és fiúk megszokott összeütkö-
zései mintájára. A szituáció itt megfordított: „korszer ű" nézeteket az apa 
képvisel, míg a fiú konzervatív világfelfogása néhány ponton a fasizmussal 
is kokettál. Ilyenformán a generációharc számos dimenziót nyer, gyakran 
átminősülve az eszmék puszta összecsapásává, vagy az eszmék és a spon-
tán, természetes élet küzdelmévé. 

Egy ember emelkedik felül e darabban a káoszon, ám róla is csak 
egy ideig hihetjük, hogy ártatlan és ártalmatlan természetes lény, roppant 
fizikummal, kikezdhetetlen egészséggel, vasidegekkel, aki arra jó csupán, 
hogy a 'kisiklott modern világ szépasszonyaival háljon és elvegye a férjhez 
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menni készülő  lány szüzességét. A világot erőszakkal megváltoztatni akaró 
fiút đ  képes csak legyőzni, amikor közvetlenül (kiprovokalt) esküvője előtt 
lefekteti annak a menyasszonyát. Az már csak a megtörtént dolgok követ-
kezménye és afféle stilisztikai fogás a drámában, hogy végül Edek đli 
meg a hatalom és az alkohol mámorában lába alól talajt veszít ő  Arturt 
és kéri táncra a mindenkori hatalmat szolgáló Eugeniusz nagybácsit, hogy 
vele a klasszikus tangó minden figuráját ellejtse, morbid befejezést adva 
a tanulságos mesének. 

Mrožeik színházának kiváló értőjeként Ljubomir Draški ć  vendégren-
dező ól ellenpontozik civilizáció és primitivizmus között. Csak a gyor-
san elmúló félórák után gondolunk rá: filozófiai okfejtéseket hallgatunk. 
A szereplők vitát folytatnak, mégsem lankad a figyelmünk. Nem ],ankad, 
mert e gondolati tartalmak beleépülnek sorsukba, életükbe. Amikor Artur 
apjának tudomására hozza, hogy felesége, tehát az ő  anyja, a szomszéd 
szobában Edekkel fekszik az ágyban, Stomil hajlandó is lenne pisztolylö-
vésekkel véget vetni a nyilvánosan folyó házasságtörésnek, csakhogy fi-
lozófiailag a tettnek semmi éntelanét nem látja. 

Artur szélsőséges formalizmussal szeretne rendet teremteni otth o-
nában, terrorizálva környezetét: a nagymamát azzal bünteti, hogy a vala 
miképpen valamely temetés után a lakásban felejtett ravatalra fekteti; 
unokahúgát, Mát rákényszeríti, hogy feleségül menjen hozzá ... Csakhogy 
rá kell döbbennie formalizmusa téves voltára. új ideológiát keres hát ma-
gának, egyazon cél szolgálatában. „Csak egy valami lehetséges, a hatalom" 
— mondja. A második felvonás végén Ljubomir Drašković  a darab fé-
lelmetes erejű  jelenetét alkotta. meg: Artur szónoklatában a fasizmus az 
egyeduralom, az anarchia és a hatalomvágy sok más megnyilvánulási for-
máját állította pellengére. 

Beszédes az előadás rendező  készítette díszlete: az első  felvonásban 
bordélyházi rendetlenség a lakásban, a másodikban pedig egyetlen por-
szem nélküli rend, fehérség. Az utóbbiért Artur nagy árat fizetett: mire 
idáig eljutott, saját magát őrölte fel. Edek mondja Arturról, miután átha-
rapta erős fogaival a torkát „ Jól gondolta ki a dolgot, de túl ideges volt." 
Ezzel ideológiájának mintegy megvalósítójává lesz, jobb fiziológiai adott-
ságai révén. Edek magán a mikénten sohasem gondolkozott: készen vette 
át a hatalom gyakorlasának sémáját. E megoldás is Mrožek furcsa konf-
liktusainak egyike. 

Az első  felvonásban inkább a komédia, a másodikban viszont a tra-
édia jut érvényre. Semleges töltésű  képeket-jeleneteket a rendezés alig 

Fejes György- uralta-  a színpadot mindvégig: köny-
nyedén, magabiztosan, hitelesen formálta meg az eszményeit vesztett, meg-
osalatott, emberségben megalázott, de saját „modern" nézetei miatt az 
őt ért sérelmek ellen nem tiltakozható művész apa figuráját. Hiszen sze-
rinte mindent szabad, ami természetes. Egy-egy jelenetsorban érvényesí-
tette tehetségét Bicskei Istvián, visszafogott és lesz űrt játékkal élvezve ki 
a drámában feszülő  ellentéteket, a főhős jellemét a szadizmustól a gyer-
meki gyámoltalanságig mutatva meg. Arturja uralkodásra termett, de 
tehetetlen formalizmusa miatt nem tud mit kezdeni a karjai közt reszke-
tő  szerelemszomjas menyasszonyával. E kett őséget felszínre hozni a drá-
mából korántsem volt könnyű  feladat. 

Mrozek hangján N. Kiss Júlia és Ferenczi Jenő  szólal meg még hi-
telesen a darabban, jó alakítást nyújtva. Kevésbé körvonalazott szerep-
ben, de sok-sok akarással játszott F. Várady Hajnalka, Czifra Erika és 
Földi László. 

Branka Petrović  jelmezei a jellemek teljesebb kialok;tásában kap-
tak szerepet és hozzájárultak az el őadás sikeréhez. 

EZER DARABBAN 

Carlo Goldoni Mirandolina, avagy a szép fogadósné című  komédiájá-
nak előadása, ha legjobb volt iás a Szabadkai Népszínház magyar társul. 
latának idei három bemutatója közül, az együttes tekintélyét nyilvánvalóan 
nem öregbítette. 
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A XVIII. századi neves olasz szerző  műve korántsem alkalmatlan a 
mai színpadra. Sőt különös csemege lehet a 'színháztörténeti labirintusok- 
ban csatangolni szerető, a nem szokványos feladatokat kedvel ő  rendező-
nek. Goldoni 1753-ban írta e darabját élete delén, ünnepelt és elismert 
színpadi szerzőként. Rousseau és Voltaire köszöntötte ebben az id őben, 
meglátva benne a korabeli dráma nagy újítóját. Azt az írót, aki hatalmas 
tudással és leleménnyel vezette ki a színházat a commedia dell' arte„ 
a rögtönzött színjáték útvesztőiből, megnyerve próbálkozásainak a kötött 
szövegtől érthető  okokból tartózkodó színészeket. Sorsfordulót jelez hát 
a drámatörténetben Goldoni életműve, s benne ez a remek darab is, 
amelyet A f ogadásné címen már 1912-ben magyarra fordítottak ketten 
is, Révay József pedig Mirandolina címen 1955-ben. Ez utóbbi szövegéből 
készített előadást most ifj. Szabó István rendező . 

A komédia azonban mintha nem kell ően előkészített, „megpuhított" 
talajra esett volna Szabadkán, átröpülve az idő  és térbeli távolságokat: 
ezer darabra törött szét. S hiába adták minden erejüket a színészek, já-
tékuk harmóniáját meg nem teremthette a rendez ő. Próbálkozásukból 
hosszúnak tetsző  (mert ismétlődésektől, stílustarkaságtól terhes) el őadás 
született, amelyet nyilván megtapsol majd a vidék közönsége, de amely 
igazi színházi élményben csak rövidke percekre részesít bennünket. 

Ifj. Szabó István szemmel láthatóan 'a commedia dell' arte megidé-
zésére tesz kísérletet a produkcióban, noha Goldoni 'színháztörténeti helye 
már az írott szövegű  dráma (korában jelölhető  ki inkább. Az ilyenfajta 
megközelítés jogos ugyan, hiszen az improvizálásról az el őre megírt pár-
beszédek előadására való 'áttérés nem történt és történhetett meg máról 
holnapra, sőt a jellemábrázolás sem differenciálódhatott ilyen gyorsan, 
ám nagyon megnehezíti a rendező  és a színészek feladatát. Egymástól 
szögesen eltérő  stilisztikai sajátosságokat kell azonos nevez őre hozniuk, 
hogy stílusában egységes előadást alkothassanak meg. Ez sikerült csak 
részben az együttesnek: a szereplők egymástól igencsak eltérő  stílusban 
játszanak. Némelyikük szabadon, 'kedve szerint komédiázik, másikuk a 
dráma lélektani realizmusának szálaira hangolja magát, harmadikuk egy-
szerűen csak játszik... 

A rendezői koncepció egyszerre irányult a monumentalitásra és az 
apró képek finom kidolgozására. A sokat markolás veszélyei is fenyeget-
ték hát a Mirandolina gárdáját. A játékot színezhetnék a két bohóc (a 
commedia dell' arte kedves figurái), Arlekino és Colombina jelenetei, affé-
le jópofa párbeszédként a zenével. Csakhogy ezek az ügyesen megkompo-
nált koreográfiák sem lépnek túl önmagukon, s őt végül azt a benyomást 
keltik, hogy csak az előadás hézagait hivatottak betölteni: a díszlet új-
bóli és újbóli átrendezésére kell alkalmat teremteniük. 

Habár a komédia konfliktusai ki-kicsúsznak eredeti helyükből, mégis 
átlagos színvonalú produkció születik meg a szabadkai színpadon. Egy-egy 
jelenetére (Forlipopoli őrgróf a nadrágját tisztítja) sokáig emlékezünk 
majd. Ezekben gördülékeny, lelkes játéknak lehettünk tanúi. 

A színészek szinte kivétel nélkül korrekt alakítást nyújtottak; Árok 
Ferenc magabiztos, sallangmentes szerepformálásra azonban magasan ki-
emelkedett a többi közül. Kevés eszközzel, főként mimikával varázsolta 
elénk a szerelmes, elszegényedett őrgróf groteszk alakját. 

Petrik Pál díszletei és Jasmina Ješi ć  jelmezei a XVIII. század roman-
tikus világát idézik, és nem a játékban érvényesülő  groteszkkel rímelnek. 
Murényi Mátyás zenéje az est kellemes meglepetése. Árok Ferenc játéká-
val jelzi az utat, amelyen továbbléphet a társulat. 
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Weöres Sándor: PSYCHE. Válogatás egy hajdani költ őnő  írásaiból. Daróczi Zsuzsa 
előadóestje. Rendezte, ael mezeket és díszleteket te rvezte : Daróczi Zsuzsa. Bemutató: 1982. 

7 február 7-én. (üjvidéki Színház) 

Pierre Aristide Bréal: TIZ KILÓ ARANY. (Fordította: Boksányi Nándor és Tamás Lász 
ló.) Rendezte: Sík Ferenc m. v. (Budapest). Szerepl ők: Nagy István (Léon, a gazda), Alber! 
Mária (Edmée, a felesége), Szél Péter (Théodore, fiatal béreslegény), Sánta Puszta Lajos 
(Pelure, öreg béres), Szabó Ferenc (Philogene, csend őr-őrsparancsnok), Karna Margit (Léon-
tine néni), Barácius Zoltán (az orvos), Süveges Eta (Philogene felesége). Díszlettervez ő : 
Aleksandar Zlatovié. Jelmeztervező: Slavica Grkavac. Bemutató: 1982. február 26-án. (Szabadkai 
Népszínház) 

Slawomir Mrožek: TANGÓ. (Fordította: Kerényi Grácia.) Rendezte: Ljubomir Draškić  
m. v. (üjvidék). Szereplők : N. Kiss Júlia (Eugenia , a nagymama), Ferenczi Jenő  (Eugeniusz, 
az öccse, Fejes György (Stomil, az apa), F. Várady Ha jnalka (Eleonóra , az anya), Bicskei 
István (Artur, a fiú), Czifra Erika (Ala, az unokahúg), 

Hajnalka 
 László (Edek). Díszlettervező : 

Ljubómir Draškić . Jelmeztervező: Branka Petrović . Bemutató: 1982. február 28-án. (L/vidéki 
Színház) 

Carlo Goldoni: MIRANDOLINA, avagy a szép foggaadósné. (Fordította: Révay József.) 
Rendezte: ifj. Szabó István. Szereplők: Konca Miklós (Ripafratta, lovag), Árok Ferenc (For-
lipapoli, őrgróf), Albert János (Albafiorita, gróf), Jónás Gabriella (Mirandolina), Bada Irén 
(Ortesia, színésznő), Dóró Emma (Dejanira, színésznő), Medve Sándor (Fabrizio, a fogadó 
pincére). Sebestyén Tibor (szolga), Juhász Anna (öreg szolgáló), Kasza Éva (fiatal szolgáló), 
Tallós Zsuzsa (cseléd), Vajda J. Tibor (Arlekino), Majoros Kati (Colombina). Díszlettervez đ : 
Petiik Pál. Jelmeztervező: Jasmma Ješić  m. v. Színpadi mozgás: Ivica Klemenc m. v. Zene: 
Murényi Mátyás. Bemutató: 1982. március 26-án. (Szabadkai Népszínház) 



OL VASÓNAPLÓ  

ÚJABB ADALÉKOK A DUNA MENTE FOLKLÓRJÁHOZ 

KOVÁCS ENDRE: Doroszló hiedelemvilága. 
Forum, Újvidék, 1982.. 

LÁBADI KÁROLY: Hold letette, Nap felkapta. Drávaszögi magyar 
találósok. 
Magyar Képes Újság, Eszék, 1982. 

Mindjárt elöljáróban elmondhatom, hogy Kovács Endre mez őgazdász szü-
lőföldjén, Doroszlón gyűjtött gazdag és szépen tagolt népi hiedelemanya-
got tartalmazó 'könyve nagy nyeresége nemcsak szűkebb hazánk, Vajda-
ság hagyományvilágával foglalkozó néprajzkutatásunknak, hanem más 
környezetek hagyományvilágával való összevetésre is ösztönöz. Igen hasz-
nos lett volna éppen ezért legalább egy szerbhorvát nyelv ű  összefoglalás, 
ha már nem tudjuk kiadni az egészet szerbhorvát nyelven is. Gondalom 
megérné, az érdeklődés is meglenne iránta. 

Kovács Endre nagy, szinte behozhatatlan előnye, hogy szülőfalu- 
jában gyűjt, mert ott él most is, ott is dolgozik, mindenki ismeri, köny 
nyen megnyílnak előtte az emberi szívek és szájak, s olyan féltve őrzött 
titkokról vallanak neki még a nők is — ami pedig nagy szó! —, amelye-
ket az egy-két-három napra érkez ő  kutató sohasem tudhat meg. Nem-
csak bennszülött volta, hivatása, amely sok emberrel hozza össze, és akik-
kel évek során megfelelő  emberi kapcsolatokat épített ki, teszi külön 
eredményes gyűjtővé, hanem emberi kvalitásai és a szakmához, a nép-
rajzhoz, a hagyománykutatáshoz való viszonyulása is. 

Nagyon okosan az adatok minél teljesebb begyűjtésére törekedett 
— bár jól tudjuk, hogy erre egy emberöltő  is kevés lenne —, nem akart 
tetszetős , tudóskodó , eredetiesked ő  elméleteket „gyártani". Az adatok 
tisztelete az adatok közlésére, az adatok rendszerezésére szorította. Ez 
nem hátránya, inkább előnye Kovács Endre könyvének. Nekünk itt egye-
lőre még az adatok, a tények feltárása, begy űjtése a legfontosabb felada-
tunk, mert mint Jung Karoly is megállapitotta a könyv fülszövegében: 
„Szűkebb hazánkban, Vajdaságban sokáig szívósan tartotta magát az a 
balhiedelem, hogy az itteni magyarság hagyományvilága, s ezen belül nép-
költészete, szokasvilága nem szamottevő, s ennek megfelelően néhány ki-
tartó megszállotton kívül kevesen számoltak vele." A gy űjtésttehát to-
vábbra is szorgalmaznunk kell! Bárcsak akadnának még ilyen „megszál-
lottak", mint Kovács Endre is, aki szülőfalujának emléket állítva egy-
úttal a tudománynak, az összehasonlító kutatásoknak is nagy szolgála-
tot tett. Tudjuk, hogy vannak még ilyenek, hogy csak egy hirtelen eszem-
be vágódó nevet említsek, a hetényi Berta István köteles nevét, aki pá-
ratlan szorgalommal gyűjtötte és gyűjti Hetény hagyománykincsét, tár-
gyi emlékeit a föld alatt és a föld felett. Meg kellene találni a lehet őséget, 
hogy ezeket a gyűjtéseket is megjelentessük, még nem tudományos rend-
szerezésben is. A Kovács Endre követte rendszerezést azonban más is 
elvégezheti. Megvan a minta. Csak legyen mit rendszerezni! 

A tradicionális viselkedési szabályokat még úgy-ahogy őrző  Dorosz-
ló hagyománykincsének a jelen kötet egy kb. 100 éves periódusba fog-
ható anyagát tartalmazza, ti. az  adatszolgáltatók korát megvizsgálva ki-
derült, hogy a legöregebb adatszolgáltató a 94 éves Szalai Katalin volt, 
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a Hegfiatalabb a 11 éves Kovács Ikli'kó. De akadt még kilenc 80 éven fe-
lüli személy is az adatszolgáltatók között, a többiek a 30 éven felüliek  
korosztályából kerültek ki. Valószín űleg mindnyájan földművesek, bár ezt  
az adatközlők táblázata nem közli. Az imponálóan nagy szkYlu (151) adat  
közlő  közül férfi 67, nő  84. Ez az arány is mond valamit, bár nem tud- 

ljuk, hogy a hiedelemvilág mely részét gyűjtötte gyű jtőnk a nőktől és me 
yiket a férfiaktól, mégis úgy látszik, hogy Dorosz lón is bebizonyosodik  
az a máshol is, pl. Szlavóniában is tetten ért tény, hogy a természet-
feletti és természeti er őkkel a hajdani primitív kultúrájú nők voltak kö-
zelebbi kapcsolatban, a nők között hagyományozódtak pl. az ősi gyógyí-
tási módok. A , ;tudósasszonyok" családjuk és környezetük tudásanyagának  
birtokában varázscselekménnyel vagy anélkül, tapasztalatok alapján, a kö-
zösségtől örökölt, évszázadokon át továbbélő  tiltásokat és tanácsokat is-
merve segítettek a szenvedőn, a természeti jelenségekb ől olvasva adtak  
tanácsot a baj megelőzésére.  

A könyv érzékelteti az utóbbi 30-40 évben bekövetkezett kultúra-  
váltás folyamatát is adataiban. Most, a televízió korában megszűnnek a  
közösségi alkalmak, a babonák és más hiedelmek és cselekmények át-
adásának alkalmai meggyérülnek, a régi hagyományállag új elemekkel is 
gazdagodik a régi szegćsiyedése mellett, olyanok jelentkeznek, melyben  
az ember a holdon jár; becsap a villám a televízióba, ha nem hiszel;  

k
j, modern 

 éból  jósolnak stb.Agyíta ina k~ 
 átallnia a tudósasszonynak; fe-

j 	 yvilágításos,  vízvezetékes, fürdőszobás, 
mosógépes, traktoros, kombájnos, egyszóval c ivilizáltabb és kultúráltabb  
világban más elemekkel kell számolnunk.  

A könyv érdekes anyagának fejezetenkénti bemutatása helyett a  
fejezetcímek felsorolásával próbáljuk érzékeltetni a tartalmát.  

Bevezetés, Világkép, Természeti világ (ezen belül az égitestek, ter-
mészeti erők, időjárási jelenségek, növények, növénytermesztés, termesz-
tett növények, állatok, álattenyésztés, háziállatok, élettelen anyagok, pa-
tika;  szerek, orvosságok, az ember magfa alkotta környezete, használati  
tárgyak, házimunkák, házi eszközök, fiíszerfélák, foglalkozások, emberi  
test, testrészek, váladékok, betegségek), Élet (itt esik szó a halálról, ha-
lottról, a túlvilági életről, a természetfeletti lényekr ől, előjelekről, álmok-
ról), Akciók, serkentés (szerelem, esküvő, szülés, gyereknevelés, egészség,  
szépség biztosítása, földművelés, állattenyésztés, táplálkozás, növényter-
mesztés), Rontás, Gyógyítás, Mechanikai beavatkozások, Felületi beavat-
kozások, Megel őzés, Elhárítás, Jósló tevékenység, Tetten ért hiedelmek.  

A kötet jobb megértését, felhasználását el ősegítő  kiegészítő  felszerelésen  
kívül (nevezetes időpontok, időszakók,gyzetek, irodalom) Jung Károly 
szellemes és tanulságos, érdekes és  érté. Utószava nagyban emeli a  
kötet értékét. A Függelék c. részben találjuk az Értelmez őt (kis tájnyelvi  
szójegyzéket) és az adatközlők adatait tartalmazó táblázatot. 19 kép zárja  
a kötetet.  

A szerző  írta Bevezetésb ől megtudjuk, hogy az 1313-ban először em- 
lített Doroszló lakosainak egy része a török időben elmenekült, másik  
részre behúzódott a mocsárvilágba, úgyhogy 1662-ben elpusztult helység- 
ként említik Doroszlót. Az 1700-as évek elején szerb lakosokat említenek,  
1752-befl, a nagytelepítések idején 150 magyar családot verbuválnak ide  
Tolna, Bács, Somogy és más megyékb ől (ezt egyébként a nyelvjárás is  
bizonyítja!). 1763-bar 11 német család érkezik. 1945-ben 99 likai telepes  
család jön a németek helyére. Ok más hiedelemvilágot hoztak maguk- 
kal. Érdemes lenne összevetni az együttélésb ől fakadó !kölcsönös hatást.  
Mivel a szomszédos Gombos és Szond lakosainak hiedelmeivel is sok ha- 
sonlóságot tudunk kimutatni, el kellene végezni az összevetést ezekkel  

is. Ugyanakkor az sem lenne érdektelen a tudomány számára, ha aki tud- 
nánk mutatni a különböző rétegekből,  melyek voltak azok, melyeket a 
kibocsátó helyről hoztak ma kal a doroszlóiak és melyek azok az új  
rétegek, amelyeket az új lakóhelyen sajátítottak el különféle forrásokbá  

A hiedelmeket kissé mélyebben vizsgálva kiderül, hogy az ősi hiedel-  
mekbe beötvöződtek a vallásos szokások és imádságok is. Itt a Szentkút  

tövében, a híres zarándokhely szomszédságában éltek azért más helyek- 
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ről érkezőkről felkeresett javasasszonyok, léleklátók, s őt boszorkányok is.  
Ami a legérdekesebb, férfiboszorkányokról is szó esik, noha ezek egyre  
ritkábban jelentkeznek a hagyományanyagban. A falunak már kb. 200 éve  
van orvosa-bábasszonya, mégis a „tudósasszonyok" ráolvasása, vízvetése  
hatásosabbnak ítéltetett, a ken ő, masszírozó asszonyok keze is többre ér-
tékeltetett.  

Néhány szó még a feldolgozásról: a szó szerinti közlésben, nagyolt  
átírással rögzített szövegek nem szövegszerűen szerepelnek a könyvben.  
hanem rendszerezve, fogalomkörök szerint felbontva, sorszámozva egy-
más után következnek az egyes adatok, utalással, ha más fogalomkörbe  
is besorolhatók, illetve arra is szolgálnak adattal.  

A könyv Tornán László szerkesztő  lelkiismeretes munkáját, a Forum  
Nyomda dolgozói közösségének helytállását dicséri. A fedőlap Kapitány  
László terve szerint készült.  

Drávaszög sok ősit megőrző, ugyanakkor sok újat is kifejleszt ő  népi  
tudásáról kialakuló képünk ismét gyarapodik egy értékes színfolttal. A  
drávaszögi népköltészetről a Katona-féle mesegyújteményben, majd a Ju 
goszláviai magyar népmesékben kaptunk, ha nem is először, de elég rész-
letes híradást, azt követte a Katona—Lábadi-gyűjtést  prezentáló n ~épbal-
ladás kötet, a most kezünkben levő  pedig a Lábadi Károly gyűjtötte, értel  
mezte találósokat közreadó gazdag és szinte felbecsülhetetlen érték ű  kö-
tet tudósít erről a gazdagabb népköltészetről. A szerző  megemlíti, hogy a  
feldolgozás fázisában van a táncszókat, szólásokat, közmondásokat tar-
talmazó gyűjtés. Nem kell külön hangsúlyoznunk, hogy ez a rövid, alig tíz  
év alatt, végzett feltárás és közreadás mit jelent sz űkebb értelemben 
Drávaszög népének megismerésében, tágabb értelemben pedig milyen ki-
váló alapul szolgál az összehasonlító kutatásoknak mind Jugoszlávia né  
pej és nemzetiségei folklórkincsének szintjén, mind pedig az általános  
falklór szintjén. A szövegekből ugyanis -- még a találósokból is! = ki le-
hetne bontani Drávaszög népének életét, foglalkozását, életkörülményeit : 
életkörülményeinek változásit, a lakosság gazdasági, társadalmi, műve•  
lődési viszonyainak alakulását, az embereket körülvevő  természet, állat-
és növényvilágot és nem utolsósorban a népi tudás mennyiségének és  
minőségének változását, szokás-,és másfajta normarendszerét. Gondoljunk  
csak "a találósokban előforduló fogalmakra. Az általános emberi és a so-
káig stagnáló paraszti élet fogalomkincse mellett egészen új fogalmak  
jelennek meg a "találósokban, p1.: robot, fielevízió, traktor, rádió, repülő ,  
úrhajó, olaj, bélyeg, pótkerék, stb. Ez is mutatja, hogy a földműves éle-
tének változása, modernizálódása már nemcsak a felszínen folyik, ha-
nem mélyreható változások történnek a szemünk előtt.  

Szerzőnk nem mondja ki sehol sem, hogy adatszolgáltatói milyen  
szociális réteghez tartoznak, magától értetődőnek tartja, hogy mivel fa 
lun gyűjt, csakis földművesek lehetnek adatszolgáltatói. Mi azonban kí-
váncsiak lennénk a falusi iparos, kereskedő, tisztviselő  tudásanyagára is.  
hisz a nép fogalmába napjainkban már nemcsak a földm űves tartozik,  
a nép fogalma kiszélesedett.  

A tudásanyagban, mint már említettük, a klasszikus anyag mel-
lett egészen friss is van, a népi eredetű  mellett nem népiek is tal41hatók,  
iskolában tanultak vagy irodalmi gyökerűek iás, de akadnak csonkák, meg-
kopottak is, s mindez nem kerülte el a szerz ő  figyelmét, számon tartja  
őket. Egyébként dicséretre méltóan jó szemmel válogatott szerz őnk a  
begyűlt gazdag anyagból (összesen 4842 adata van!), hisz a közöltnél is  
jóval több található még a tarsolyában. Noha szerzőnknek, az egysze-
mélyes közönségnek a szerepét is meg a gy űjtőnek a 'szerepét is játszva,  
nem volt éppen könnyű  dolga adatait, illetve találósait begyűjteni — még  
annak ellenére sem, hogy a tanulók szorgalmas méhecskék gyanánt hord-
ták össze az anyag ,jó reszét —, mégis szép számú, kb. 5000 darabból álló  
impozáns találósgyujtemény állt össze. S ami figyelemre méltó, az adat-
szolgáltatók között gazdag repertoárral rendelkez ő  „találósfák" is szere-
pelnek (154 darab a legtöbb egy személynél!), olyan 'személyek (f őleg nők!),  
akik nagy bőségben ontották magukból a kérdezett műfajhoz tartozó  
adatokat. Felvetődik ennek ismeretében az a kérdés, hogy a családban  

230  



vajon hogyan él a találós. Vannak-e találósra specializálódott családok 
úgy, mint ahogyan léteznek mesét átörökít ő, megőrző, előadó családok? 
Viszont igen elgondolkodtató az a tény, hogy a találós a fiatal és a kö-
zépkorú generáció műfaja. Az idősek emlékezetéből vajon miért esett 
ki, hisz valamikor a lakodalmiakban a vőfély, az akkori középnemzedék• 
hez tartozó személy, a menyasszonyt nem kaphatta meg addig, míg meg 
nem fejtett három találós kérdést? A régi v őfélyek elfelejtették már azt, 
amit valamikor olyan jól tudtak? Vagy a hajdani funkcióját vesztett, a már 
csak szórakoztatásra szolgáló műfaj funkciócseréjéből következik ez? Nem 
ártott volna talán éppen ezért néhány szót szólni a bevezetésben a talá-
lós viselkedéséről az információközlés során, többek között a közönség 
szerepéről, viszonyulásáról, arról pl., hogy a hallgatók inspirálják-e va-
lamilyen módon az előadót, mondanak-e veleményt az elhangzottakról stb. 
Érdekes lenne bemutatni egy szövegrészletet, egy beszélgetésrészletet an-
nak illusztrálására, milyen a beszédszituáció és az interakcióban részt 
vevők viszonya, szerepe a találós előadása előtt és után. Ugyanakkor igen 
hasznos lenne megvizsgálni a bilingvizmus hatását, azt pl., hogy van-e ve-
gyes nyelvű  találós, van-e fordítás vagy másféle átvétel az együttél ő  né-
pek és nemzetiségek nyelvéből. Izgalmas feladat megvizsgálni azt is, hogy 
a férfi és női adatszolgáltatók repertoárja ugyanaz-e, ha mutatkozik 'kü . 
lönbség, miben jelentkezik. 

Ha a könyv szerkezeti felépítését vizsgáljuk, akkor elmondhatjuk, 

nünk. 
szépen, gondosan, tudományosan felépített szerkezetr ől kell beszél 

Lábad! Károly a Bevezet őben szól a könyv céljáról, illetve össze-
foglalja a találósokkal foglalkozó szakirodalmat, kezdve a Mátyás király 
udvarában kedvelt okosságpróbáktól napjainkig, külön figyelmet szentel-
ve a harcai  kutatásoknak. A találósok gyűjtésének körülményeiről és mód-
szeréről szólva elmondja, hogy a baranyai .  magyar tannyelvű  általános 
iskolák diákjai és tanárai a Magyar Képes Újság 1976-ban és 1977-ben kiírt 
pályázatára küldtek be jelent ős számú találóst. Ez volt az alap, ezt kel-
lett ellenőrizni, bővíteni, rendszerezni. 

A táblázatókból szemléletesen előttünk állnak a találások falvankénti 
megoszlása, a típusok száma (856!), a változatok képz ődéséről és más vi-
dékekkel való összevetéséről szóló számadatok. 

Drávaszög kutatópontként szolgáló tíz községe közül Kopács, Vö-
rösmart, Laskó, Várdaróc szerepel a legtöbb adattal, ezek a leggazdagab-
bak ebben! a műfajban is, mint az már kiderült a mesék, balladák eseté-
ben is! Itt szerepel a legtöbb :típus rés legtöbb változat is. 

A közlés elvi-gyakorlati kérdésének tisztázása során sor kerül töb-
bek között a csoportosítás lehet őségeire. Szerzőnk Voigt Vilmos struk-
turalista szemléletű  csoportosítását követi némi módosítással, amikor nem 
ellentétes és ellentétes főcsoportokon belül több alapcsoportot vesz fel. 
Más híján jó lenne ez a felosztás, csak az a szépséghibája, hogy f őleg 
a formát veszi alapul, a jelentést kevésbé. Mivel nem fér bele minden 
a két főcsoportba, vannak átmeneti formák is, Lábadi a vegyes és ösz-
szetett formák kategóriájába sorolja őket. A szerző  maga is érzi a cso-
portosítás hiányosságait, ezért elkészítette a tartalmi csoportosítást is, 
a fogalom-, tárgy- és élőlénymutatót is. Azt is észreveszi Lábad!, hogy a 
találós nagyon könnyen átcsaphat a vicc műfajába, illetve fordítva is 
megtörténhet. Éppen ezért felvetődik az olvasóban, vajon a Mi a különb-
ség ...? vagy Ki az abszolút ... kezdet űek találósak-e. 

A csoportosítás és a statisztikai számítások alapján kiderült, hogy 
legnagyobb számban a nem ellentétes találósék szerepelnek; 82%-át adva 
az egésznek, 12% ellentétes, kb. 6% vegyes. Tárgykörök szerint legtöbb 
az emberhez és testrészeihez kötődik, ezután a konyhai, gazdasági eszkö-
zök, ipari termékek, közlekedési eszközök csoportja, majd a gyümölcs-
fák, gazdasági, kerti és vadon termő  növények, élelmiszerek csoportja 
következik. A tíz leggyakrabban előforduló fogalom: ló, ember, láb, víz, 
fa, ház, szem, fej, föld, macska. 

A 10. oldalon szerzőnk azt mondja hogy a műfaj tömörsége, ~d-
sége nem kedvez a változatok kialakulásának. Én a meteorológiai népi 



ritmusokat vizsgálva megkérdőjelezném ezt a véleményt. Ha tartalmi, képi 
változtatás nem is fordulna elő, grammatikai minden valószínűség szerint 
igen. 

A találósok funkciója, tanulása, el őadási alkalmai cím alatt arról ol-
vastunk, hogy tréfás okosságpróba ez, vicchelyettesít ő, nevettetés a funkci-
ója. Valóban csak ez? 

A kötet használata fejezetben elmondja szerzőnk, hogy a szövege-
ket köznyelvi formában, de a tájszavak meghagyásával közli, szerintünk 
is nagyon helyesen. 

Az adattár, a kötet dereka, tartalmazza az ismertetett csoportosí-
tásban a 856 eredeti szöveget és esetleg változatait. 

A gondosan megszerkesztett, sokoldalú Jegyzetek, mutatókban ta-
láljuk a kutatópontok térképét, a rövidítésjegyzéket, a helységnevek jegy-
zékét, az irodalomjegyzéket, a vezérszó mutatóját, a megfejtesek mutató-
ját, a gyakoriság mutatóját, a tájszavak jegyzékét, az adatszolgáltatók 
és az általuk ismert találósok számának mutatóját, az előgyűjtők névmu-
tatóját. 

Itt jegyezzük meg, hogy a adatközlők életkorának feljegyzése he-
lyett praktikusabb lenne születési évüket rögzíteni, mert a gy űjtés idő-
pontja esetleg nem minden személynél azonos. Hasonlóképpen az asszony-
nevek írásában is jó lenne bizonyos egyöntetűség. Itt kétféle megoldással 
találkozunk: Molnárné Dömötör Julianna 65 éves, Kliber Anna 58 éves, 
mindkét esetben valószínűleg nem lányokról van szó, hanem férjezett 
asszonyokról. Az előgyűjtőknél is jó lenne taláne lölni a születési évet. 

Összegezés: ez a lelkiismeretes gyűjtőmunka alapuló, igen gazdag 
anyag alapul szolgált a gazdag irodalom felhasználása mellett tudomá-
nyos módszerrel és megfelelő  kísérő  apparátussal dobozó szerzőnek, Lá-
badi Károlynak adatokkal, tényekkel igazolt megállapítasai, következtetései 
levonására. Ez az alapos, gondos, modern szemlélet ű  munka nagy nye-
resége hazai folklórirodalmunknak, megfelel ő  alapul szolgál az összeha-
sonlító kutatásoknak. 

Lábadi Károly ezzel a művével is elősegíti Drávaszög népi hagyo-
mányainak, népi tudásának megismerését, adatokat szolgáltat Drávaszög 
egy később megírandó népköltészeti monográfiájához. 

PENAVIN OLGA 

JELEN ÉS MÚLT A BÁCSKAI HELYNEVEKBEN 

PENAVIN OLGA—NrATIJEVICS LAJOS: Zenta és környéke földrajzi nevei-
nek adattára; Szenttamás földrajzi neveinek adattára. 
A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Int ézete, Újvidék. 
1980, 1981. 
A környezetéhez minden életformában szorosan kötődő  ember az azono-
sítást, megkülönböztetést segít ő  megnevezések révén tájékozódik az Öt 
körülvevő  világban. Ezek a nevek aztán rendszerszerűségükben az ember és 
a táj kapcsolatának, egykori és mai világának nyelvi lenyomatai, emlékei 
is egyúttal. Avatott, módszeres begy űjtésük, rendszerezésük tehát becses 
segítséget nyújt mind a táj, mind pedig a neveket teremt ő  közösség el-
mélyültebb megismerésében. 

Erre vállalkozott néhány jeles külföldi vállalkozástól indíttatva a 
Névtudományi sorozat kis munkaközössége, és így született meg a Vajda- 
ság helységeinek földrajzi nevei hat adattára, köztük nemrég a legutóbbi 
kettő, amelyekről bővebben kívánunk szólni, bár talán az előzményekkel 
sem lesz érdektelen valamelyest foglalkoznunk. 

A földrajzi nevek gyűjtése az első, Topolyával és 'környékével fog-
lalkozó adattár megjelenése előtt sem volt egészen hagyománytalan tá-
jainkon. Az elmúlt száz év alatt . több, f őleg az érdekességekre figyelő  
cikkecske jelent meg a Magyar Nyelvőrben (Jankovácz uccái 1882; Horgos 
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uccái; Bács-Bodrog vármegye helynevei 1897), lezajlott az 1860-as években  

az országos méretű  Pesty Frigyes-féle gyűjtés, beépültek a fontosabb tér-
színformák, utak nevei a megyei monográfiákba. Kit űnő, ma is használ-
ható anyagot találunk a szabadkai tudós tanár, Iványi István Bács-Bodrog  

vármegye történelmi névtára c. művében és sok más helyen.  
Mégis azt kell mondanunk, hogy ezek az adattárak a maguk nemében  

előzmény nélküliek. A főbb eredményeiben érintett szakirodalomban  
ugyanis egyetlen olyan gyűjteményt sem találunk, amely akár egy telepü-
lés szintjén átfogná a földrajzi névanyag teljes id őbeli mélységét vagy tér-
beli keresztmetszetét. összegezés helyett csak korok, névtípusok, tér-
színformák szervpontjai szerint történtek pontszer ű  vagy néhány falut  
felölelő  foltszerű  gyúj tések, amelyeknek anyaga csak egy-egy névtípus,  

jelenség illusztrálására szolgált. A bácskai, bánáti települések teljes név-
állománya viszont még száz évvel kés őbb is szinte érintetlenül, felderítet-
lenül állt. És még ha csak állt volna, de pusztult és fogyatkozott, s őt fo-
gyatkozik ma is az eltűnő  gazdasági ágakkal, életformákkal, település-
rendszerekkel. Gondoljunk csak a tanyák kiterjedt hálózatára, amelyek-
nek helyéről ma már csak a széttúrt falak után maradó sárga foltok ta-
núskodnak.  

Ebből a sürgető  időszerűségből indult ki a nagyarányú sorozat terve,  
amely, mint a topolyai adattárból kiderült, már 1965-ben megszületett.  

Gsakl~~amar a gyűjtőmunka is megindult sok egyetemi hallgato és min-
den érdeklődő  bevonásával. A gyújtés, feldolgozás jellegét a munka sür- 

és térbeli kiterjedése határozta meg.  
eszközeiben puritán, de a felvetett szempontokat szigorú követke-

zetességgel érvényesít ő  adattárak az előreláthatólag igen hosszú feltárás-
nak és rendszerezésnek csak legaktuálisabb, legsürget őbb fázisát végez-
hetik el: ,a ina még élő, de a paraszti életformájú, a tájjal szoros kapcso-
latban álló nemzecickekkel együtt eltűnő  nevek begyűjtésének szerteágazó  
terepmunkáját, a névalakok nyelvi, nyelvjárási jellemz őinek rögzítését.  
Adataik ilyen formában alkalmassá válnak a bármikori és bármilyen, akár  
a nyelvészeten kívüli feldolgozásra is.  

Ma már az adattárak sorából kibontakoztak a bácskai névanyag im-
pozáns térbeli dimenziói, nagy .  időbeli, tipológiai összefüggése!. Össze-
függő  egységgé teljesedett ki a Szabadka- Topolya-Kishegyes-Szentta-más 

irányú közép-bácskai vonulat és kiteljesed őben van (a hamarosan  
megjelenó Temerin—Becse—Kanizsa községek adattáraival) a Zenta—Ada  
viszonylatú Tisza menti településlánc. Ily módon az utakat, határrészeket,  
térszínformákat, tereptárgyakat, tanyákat, tavakat, vizeket, nádasokat je-
lölő  földrajzi nevek sokezres tömege válik a kutatás és érdekl ődés számára  
megközelíthetővé. Habár az adattárak szerkesztői, Penavin Olga, Matije-
vios Lajos és mások a vajdasági teljes magyar névanyag közlését tűzték  
ki célul, tájegységeink szoros történelmi-nyelvi összefonódottságára fi-
gyelve ennél többet valósítottak meg és valósítanak meg folyamatosan:  
a gyűjteménybe beépülnek a magyar lakossággal együtt él ő  szerbek, hor-
vátok, más nemzetek és nemzetiségek nevei, névváltozatai is. Í gy azt  
mondhatjuk, hogy  munkájuk  a más nyelvű  anyag ezután meginduló fel-
gyűjtéséhez is ösztönzésként, példaként szolgál.  

A nagyméretűség, az adatok tekintélyes száma azonban nemcsak le-
hetőségeket jelent, hanem, mint az előzőekben jeleztük, megszorítások-
kal is együtt jár. Megszabja az adattár szerkezetét ,  a gyűjtés térbeli  szer-
veződéset, időbeli kiterjedését és sok más, apró döntésekben megnyilvá-
nuló jellegzetességét.  

Ebbol következik mindenekelőtt az egy-egy kötettel felölelt területi  
egység kérdése. A sorozat globálisan is, a kis egységekben is a politikai-
közigazgatási tagolásokat követi, azaz adatait községek (kommunák) sze-
rint teszi közzé, illetve a községeken belül a települések mai kiterjedését  
veszi alapul. Ezek a határok viszont gyakran metszik a városok, nagyobb  
községek (településértelemben) régebbi vonzásköreit, mondjuk a néhai  
tanyavilágból önállósult falvak esetében.  

Az adatközpontúság, feszesség szabja meg az adattárak szerkezetét  
is: első  helyen találjuk a feldolgozás elveit, majd  a 'kommuna rövid föld-
rajzi, történeti , néprajzi , gazdasági bemutatását, a község Vajdaságban  
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elfoglalt helyét, településhálózatát bemutató térképeket. A bevezetést az 
adattári rész követi, amely az egyedi földrajzi nevek bet űrendes rend 
szeréből és a földrajzi köznevek (legelő, rét, patak) értelmezéséből áll 
Össze. Végezetül az irodalom, a gy űjtők, ellenőrzők névsora következik. 

Az adattárak, noha nagy területet fognak át, minden megnevezett 
tájrészlet, létesítmény nevére kiterjednek, még a legjelentéktelenebbekre 
is. Ezt a szándékot és eredményt is a korábbi gyűjtések ma már pótolha-
tatlan „kihagyásain" sajnálkozva tudjuk csak igazán értékelni. Itt kell 
felvetnünk azt is, hogy mennyi egy ilyen névgy űjteményben a valóban 
nyelvi, nyelvészeti elem, és hol terjed túl ezeken a tartalmakon. A tájban 
élő, a tájat, természetet alakító, jellegzetességeit megnevezve megismer ő  
ember nyelvi tevékenységére irányulása a nyelvészet körébe vonja, de 
felhasználhatósága túlterjed a nyelviség határain. A földrajzi nevekb ől me-
rítő, a területtel rokon kutatások ma csak sejthető  elmélyülését szem előtt 
tartva egyetlen szempontot sem minősíthetünk lényegtelennek. 

Ily módon olyan mennyiségű  névanyag áll össze rendszerré, amelyet 
egyetlen helybeli lakos sem ismer egészében, csak környezete kisebb egy-
ségei szerint. Általában ezeket az általunk ismert megnevezéseket kérjük 
is az adattártól olvasóként számon. 

Az adattárak különböző  szerkezeti elveket valósíthatnak meg. A 
szóban forgó névtárak például nem a táj térbeli rendszerét, hanem a 
nevek betűrendjét követik, azaz nem a jelöltből, hanem a jelölőből indulnak 
ki, magukra a megnevezésekre, alakváltozatokra, a változatok elterjedt-
ségére figyelnek, a kül- és belterületi neveket sem választják el egymástól. 

A földrajzi tulajdonnevek betűrendes rendszerét az adott település 
magyar köznyelvi és nyelvjárási, szerbhorvát hivatalos és népi alakja 
vezeti be, majd rövid története, gazdasági, népességi jellemz ői következ-
nek. Minden névcikk tartalmazza a használókra jellemz ő  térbeli tájéko-
zódást tükröző  hol? honnan? hová? kérdésre felelő  ragos formákat, a 
nyelvjárási jellegzetességeket, a jelölt tájrészlet leírását, gyakran a hely 
meghatározását és a hozzá fűződő  néprajzi asszociációkat (történeteket, 
eredeztetést stb.) is. Például a zentai gy űjteményben: Hanyattlöki Hanyat-
löki (ejtés szerint) Hamjatleki, Hanyatlökiné, Hanyatlökitú, Hanyatlökih ő ; 
kiskocsma a Tisza-parton, a komphoz közel. Magas lépcső  vezet az aj-
tajához. Megtörtént, hogy az ittas vendég legurult a lépcsőn. Lássunk 
egy szenttamási példát: Szentkút Szentkút, Sveta vodica; Szentkúton, Szent-
kútrú, Szentkútra; forrás a Krivajánál, Kancsár Márton tanyájánál; Nr. 
(néprajz) Vid és Szent . György napján a pravoszlávok ide zarándokolnak, 
hogy megmosakodjanak a forrás vizében. A hiedelem szerint a víznek 
gyógyhatása van, mert tündérek tanyáznak itt, éjjel a kút körül tán-
colnak. 

A nagy térségekre kiterjedő  gyűjtés és feldolgozása névanyag id ő-
beli kiterjedését érinti legérzékenyebben. A megnevezések, névváltozatok 
adattárba kerülésénél a jelenidejúség, az adatközl ők emlékezete az ural-
kodó kritérium, csak néhány forrásanyag mélyíti időben is el a névállo-
mányt. Ilyen a Pesty Frigyes-féle gyűjtés anyaga, a településneveknél pedig 
Milica Markovié Geografsko-istorijski imenik naselja Vojvodine adatai. 
Az egyidejűséget, a jelenidej űséget különben sem lehet és kell szigorúan 
értelmezni. Egyazon pontra sokszor négy-öt változat is vonatkozik, id ő-
ben egymásra rétegeződve. Ezt egyrészt a névélettani utalások jelzik és a 
használati gyakoriság. Például Zentánál Hajduska sarok <régi>; Ezüst-
halom <ritka>, másrészt a név is felvehet olyan megkülönböztet ő  elemet. 
amely elavulására utal, mint például Régi-híd, Régi-híd utca, Régi-kórház 
(Zenta), Volt-zsidó templom utcafa, Régi-parókia, Régi-patika, Régi-vásár-
tér (Szenttamás)t  de előfordulnak az időbeli skálázásra vonatkozó meg-
jegyzések a szócikkek belsejében is. Pl. Zentán: Kakasos-bolt ... (Ritkáb-
ban Tóth-boltnak is emlegették); Káder-d űlő  ... (A Kígyó utca név régi), 
Szenttamáson: Firányi kocsma ... (az idősebbek Varnyú kocsma néven 
is emlegetik). 

Az ilyen döntésekben, és az adattár rengeteg apró információjában 
megnyilvánuló állásfoglalásokhoz valamilyen iránytű, következetes elvek 
kellenek. Ezt a szerzőknek, szerkesztőknek egy, a magyarországi megyei 
földrajzi névgyűjteménytől is eltérő  sajátságban sikerült megtalálniuk: az 
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adott környezetben (ebben az esetben Zenta környékén vagy Szenttamá-
son) élő, a neveket használó közösségekkel való azonosulásban. Ez jut 
kifejezésre a lehetőségekhez mérten gondos hangtani-nyelvjárási jelölés-
ben, az uralkodó névváltozat kiválasztásánál, a közvetve vagy közvetlenül 
idézett, ,  naiv 'gguu ban megkapó népi névmagyarázatokban, a néprajzi 
asszociációk felkutatásiban. Ez az egyetlen mod, hogy a gyűjtemény ne 
csak a tájat és tagoltságát tükrözze szerény eszközeivel, hanem sajátos 
dokumentumként a benne élő  embert, világképét, életét é5 viszonyait is. 

Másik elvként a széles érdeklődő  közösséghez szólást kell megemlí-
tenünk. Ezt szolgálják egyrészt a névcikkek élén álló köznyelvi vagy köz-
nyelviesített alakok is, illetve a mindenki számára hozzáférhet ő  magyará-
zatok. A köznyelvi változatok csak akkor maradnak el, ha a névalakokba 
valóságos (a köznyelvben nem használt) tájszavak épülnek bele. Ilyen a 
Göböljárás (Zenta) vagy régies szavak: Ispita (Szenttamás), Tuk (Szent-
tamás). 

Az elvek, módszerek minden község feldolgozásánál hellyel-közel azo-
nosak. A földrajzi, történelmi, népességi tényez ők aránya mégis érdekesen 
és egyénien színezi át az egyes köteteket. Tekintsük át ezeket is Zenta 
és Szenttamás vonatkozásában: 

A Felsőhegyből, Keviből, Tornyosból és Zentából álló zentai kom-
ntuna az adaihoz hasonlóan három térszínen fekszik: a Telecskai-dombo-
kon, az alacsonyabb második térszínen és a rétek, egykori árterületek 
szintjén. Ezt a tagoltságot a nevek tápusai, arányai is kifejezik: a szikes 
talajra utaló Kerek-szék, Nagy-lapos, Vak-szék (Felsőhegy), Völgy (Tornyos), 
az Alsóhegy (érdekes összefüggést mutat a Fels őhegy településnévvel), Csész-
tó, Fénytó (Zenta). 

Érdekességet jelentenek a névállományban a Tisza víznevei, az egy-
kori halászok által használt tájékozódási pontok, mint a Holt-Tisza, Felel-
zátony, a Koplaló (olyan magyarázattal, hogy „régen egy tiszai áradáskor 
sokan napokig kint rekedtek az erdőben, éhen-szomjan voltak, koplaltak"), 
Koplaló-sarak, amelyek adattári szereplése nemzetközi vonatkozásokban 
is újdonság. 

Rengeteg névelem őrzi a hajdani eseményeket, Zenta történetének kü-
lönböző  korsTa+kait. A hajdani településeket: Csésztó, Likasegyháza (Likasi 
út), a híres zentai csata emlékeit, amelyr ől a történeti részben a nép 
ajkán élő  visszaemlékezés is szerepel, és felbukkan a nevekben is: Eugén-
sziget vagy Töröktemet ő. Még wakoribb a későbbi katonai határőrvidék-
hez és a koronaterülethez tartozás emléke, ami az egész Tisza mentén sok 
hasonló nevet hagyott örökül. Ilyen a Dézsmapart (Kanizsán Dézsmake rt 
van még ma is), ahol Pesty szerint is a dézsmát szedték, az Adán, Hor-
goson, Kanizsán, Becsén is előforduló, török eredetű  Budzsák, amelynek 
jelölt térszínformája nem egészen tisztázott, de általában az árvízjárta 
térszínbe nyúló magaslatot jelölt, magyar nyelvterületen mondhatni csak 
ezen a vidéken fordul elő. Az adattárban közölt „Buzsák" ejtése azonban 
kétségbe vonható, mivel a Budzsák az általános. Amilyen érdekes, épp-
olyan titokzatos a Kukucska, amelyről a Híd 1953. évfolyamában Szeli Ist-
váai is írt. Az egykori településrész neve igen csalóka, mert hálás névma- 
gyarázatokra csábít. Zenta esetében arra, hogy a lakói különböz ő  helyek-
ről és módokon szüntelenül a Tiszára kukucskáltak. Kételkedni csak ak-
kor kezdünk, ha éppen az adattáraknak hála, rájövünk, hogy több tele-
pülésen is előfordulnak. A telepítések történetét ismerve akár szlovák 
eredetűnek is minősíthetnénk, de ez már a történeti névtudomány te-
rülete. Nem kevésbé izgalmas a Népkert egykori névváltozata, a Barom-
kert, amely szintén túlságosan is nyilvánvaló magyarázatot kínál: hogy 
aki, árvizes terület lévén, ide valamit vetett, az megbánta. A Bánomkert, 
Bánkert annyi helyen előfordul Bácskában és Bánátban is (teljesen ár-
vízmentes helyeken is), hogy egyszer majd másban, talán a régi birtok-
viszonyokban kell meglelnünk a magyarázatát. 

Sok a szellemes, teremtő  nyelvi fantáziáról tanúskodó név, mint a 
Bolhafalu, a Vatikán sor (vallásos 'lakóiról kapta nevét), a gy űjtők által 
nem magyarázott Dobogó utca, amelyről Burány Béla írt évekkel ezel őtt 
a régi utcanevek védelmében, a Gatyaszár utca, érdekes képződmény az 
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egész területen a szuk földrajzi köznév (Dávid szuk), amely valószínűleg 
a szerbhorvát sokak magyarosodott változata. 

Szenttamás névanyaga természetesen más jellegzetességeket és név-
típusokat vet felszínre. A települést szinte körülölelő  csatornaszakaszok 
folytán akár a vizek városának is nevezhetnénk. Adattára történeti-népes-
segi jellegzetességei folytán jóval több szerbhorvát és jóval kevesebb 
magyar nevet tartalmaz az előző  köteteknél. Ütneveiben, hídjaiban 
fia sági kapcsolatainak, hajdani gravitálódásának vonalai jelennek meg: 
Be ser híd, Feketicsi híd, Pecellói országút, érdekes módon a Szegedi utca, 
Szegedi út. A gazdasági élettel .  'kapcsolatosak a Csirkepiac utcája, Disznó-
piac tér, legelőnévként a Nagyjárás, az újsütetű  Nylonpiac, az egykori szi-
gorú nemzetiségi elkülönülést őrzik a Magyar nagyutca, Magyar Tuk, 
Szerb Tuk. 

Névtani szempontból iás érdekesek az olyan szellemes megoldások, 
mint az Ispita (az egykori Ispotály nyelvjárási változata), a Peyton utcács-
ka, a Puttyogó malom (üzemelésének zajai a puttyogásra emlékeztették 
a közelben lakókat). a Rajcsúr, a gát alakjából kiinduló Szív, a Táncos-
hegy, az itt is előforduló Telecska-domb, a Túnnan, amelyeknek tisztázása, 
rendszerezése a további kutatásra vár. 

PAPP GYÖRGY  

REGÉNY A KÖZTÜNK BUJKÁLÓ 
VÉGTELEN ÉLETRŐL 

MAJTÉNYI MIHÁLY: Garabonciás; Bige Jóska házassága. 
Forum, újvidék, 1981. 

Az ember arcán belső  tűz nyomán 
pír jelenik meg annak a már meg-
fogható (nemcsak ifiért) gyarapo-
dásnak a hatására, hogy van mit 
olvasnia. Nem kell hiányérzettel 
vagy kesernyés szájízzel félredob-
ni az egyik vagy a másik könyvet, 
a másik vagy a harmadik folyóira-
tot, mert mondanivalóikban távoli-
ak, idegenek voltak. Változik a kép. 
Az írók és soraik, ha sokáig lebeg-
tek is tán — egyesek lebegnek még 
ma is —, lassan közelednek hozzád, 
mintha teleobjektívvel fényképez 
nék már, közelednek, ó, nyájas ol-
vasó, hisz az irodalom nélküled egy 
napig sem élhet ... 

Egy fiatal irodalomnak az is élő  
bizonysága, hogy ebben a mai „sta-
bilizációs" világban alig több mint 
két évtized alatt egy regény immár 
a harmadik kiadásban jelenik meg, 
és ma is keresett mű  a könyvpiacon. 
Biztató, hogy kritikáinkban, tanul-
mányainkban, az egyes művekhez 
— újra kiadott kötetekhez — írt el ő-
szóban vagy utószóban egy tartalmá-
ban — műfajaiban— gazdagodó iro-
dalmi életről adhatunk hírt azoknak,  

akik a tömegkommunikációs eszkö-
zök térhódítasa ellenére is — vagy 
éppen indítására — ismét fokozot-
tabb érdeklődéssel fordulnak vissza 
az irodalomhoz, hogy a tranzisztor-
ban vagy a képernyőn elröppenő  szó 
után behúzódva a lakás egy zavar-
talan szögletébe föllapozzák épp az 
imént említett művet, és megkeres-
sék azt a mondatot, amely az imént 
mélyen az agyukba vésődött, hogy 
újra olvassák, akár töbször is ta-
lán azért, hogy később, magányos 
sétáikon, mint egy-egy kedvenc 
versüknek strófája némán skandál- 
va, észrevétlenül, de mégis igazi át-
éltséggel kísérje lépteiket: 

„ ... Mert azt már hamar átlát-
tam, amióta ránk fenekedett a sze-
génység, hogy a bélelt életűek szá-
mára védik a középiskolai tanodák 
padjait ...,, 

A kiváltságosok számára sok 
mindent védenek... 

Bige Jóskák, Drenyák Marisok, 
Csujes Vendelek, Czöndör Jóskák 
között nem egy embernek olyan a 
mindennapi élete, mint egy „fordí-
tott lyukas garas" vagy „egy for- 
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dított nyolcas, amely így is nyolc,  

úgy is nyolc". Nem kimondott va-
gabundusok ezek, nem az „utca ri-
pacsai", hanem inkább olyanok, akik  
már születésük első  pillanatában  
„csalán közé estek", és talán azért,  
mert „nem csap beléjük a ménkű",  
kihullottak_ az élet tenyeréb ől...  

Most, hogy Majtényi Mihály Ga-
rabonciás - Bige Jóska házassága  

című  „városligetiesen", egy kicsit  
,hintáslegényesen" pikareszk regé-
nye harmadik kiadásban is megje-
lent, különös alakjaival olyan vissz-
hangot keltenek bennünk, hogy egy  
emberöltővel ezelőtt nemcsak a  
mi folyók között elterülő  változatos  
tájunk volt tele ilyen bizarr, mégis  
a szívünkhöz simuló alakokkal, nem-
csak a messzire kanyargó ország-
utak, nem csupán a csöndes, porban  
lapuló kisvárosok és az isten háta  
mögötti falvak utcái, vásárterei, ud-
varos házai, hanem az irodalom ber-
kei is. Gondoljunk csak Kisbéry  
Jánosra, Tamás Istvánra, Huszár  
Sándorra, Vékony Nácira, Keresztesi  
Sándorra és még jó egynéhányra,  
akik ha hullócsillagként is, de át-
suhantak a mi égboltunkon, és ha  
időben maradandó művet nem is  
adtak, merészen egy fényívet írtak  

le útjuk nyomán az égen.  
Nem csoda hát, hogy ebben a  

mai eseményekkel túlzsúfolt világ.  
ban nem szokványos udvariassággal  
és nem is csupán a múlt felé va-
ló újabb érdeklődéssel vesszük ke-
zünkbe Majtényi Mihály regényét,  
s a Garabonciás Becskerek környé-
kén lejátszódó fejezeteinek újraol-
vasásakor, a kis Jóska bozontos üs-
tökének újra megsimogatásakor, a  
Herschli Jakab sok savanyú mo-
solyt keltő  karikatúrájának újraát-
élésekor, Drenyák Mariska sok he-
lyütt rengő  nőiességével, a Kengyel-
futár című  vidéki kis lap szerkesz-
tőségének naiv légkörével olyan  
kedves órákat szerez nekünk, hogy  
legszívesebben visszafordulnánk, is-
mét hallani csak ennyit: „Hé, itt  
mén a brícó ...!" Olyan ez az egész  
történet, mint egy könnyed hangvé-
telű  színmű; fejezeteiben a tiszta  
szókimondás, a kitárt körkép arról  
győz meg bennünket, hogy az ol-
vasó nemcsak elmélyedni, nemcsak  

a nehezen követhető  művészi kife-
jező  erőben gyönyörködni, hanem  
minden kötöttségtől felszabadulva  
vidulni is akar, mert ez is ez élet  
tartozéka. És ami az élethez hozzá-
tartozik, szeretjük, ha az nem is  

mindig, de gyakran velünk van, nem  
vagyunk kénytelenek életünket ezek  
nélkül — mint múmiák — leélni,  
és nem vagyunk kénytelenek „a pad-
lásra járni nevetni".  

Tekintettel arra, hogy a kritikai  
kiadás na körültekintéssel kidol-
gozott utószavát Bori Imre már  
megírta és kiegészítő  fejezetként a  
kötetben közzé is tette, mi nem ar-
ra szorítkozunk, hogy Majtényi Mi-
hály regényéről műfaji értékelést  
adjunk, meg csak részleteket vagy  
tipológiát érintő  elemzést sem (ez  
már adva van!), és több mint egy  
emberöltő  után nem is arra ,  törek-
szünk, hogy egyéni stílusának köny-
nyedségét, bökversekre emlékeztető  
líraiságát és játékosságaközben a  
simán pergő  szövegbe itt vagy ott  
a cselekmény gördülékenységének  
elősegítésére becsúszó hazaságot te-
gyük mérlegre, hanem az utószó kri-
tikai szakaszainak újra hangsúlyo-
zása után elfogadjuk azt, amit Ju-
hász Géza monográfiájában írt re-
gényírónkról, s úgy; hogy a mű  ol-
vasásra ajánlásakor (annyi szabad-
ságot mi is vehetünk magunknak)  
a kötet föllapozásakor ebből a Ju-
hász Géza-i megfogalmazásból in-
dulunk ki. Mindjárt hasonlatként  
megemlítjük, hogy Tamási Áron  
Ábelét is három kritikai értékelés  
helyezte el az irodalomtörténet pol-
cain: a legmagasabb polcra jutott  
az Ábel a rengetegben, és a legalsó-
ra a harmadik kötet: az Ábel Ame-
rikában. Ámde a trilógia egységes  
értékét ez csak részben bonthatta  
meg a széles olvasóközönség előtt.  

Ábel örökre Ábel maradt.  
Majtényi művével kapcsolatosan  

itt nem választhatom külön a két  
véleményt. A Juhász Géza-i értéke-
lést úgy közlöm, ahogy Bori Imre  
minden részletre alaposan kiterjedő  
tanulmányának utolsó előtti bekez-
désében tette 'közzé, azzal a meg-
győződéssel, hogy ezáltal juttatjuk  
még 'közelebb az olvasóhoz, ami vég•  
so célja itt valamennyiünknek.  

Az igen sokat jelentő  idézet így  
hangzik: „Eldöntésre váró kérdés  
azonban, hogy az író diadala vagy  
veresége volt-e hőse sorsának ilyen 
végkifejlete. Juhász Géza Ma ~

. 
 témyi-

monográfiájában művészi diadal-
ként méltatja, mondván, hogy en-
gedte hősét a »számára teremtett  
autentikus világban élni és cseleked-
ni a saját  törvényei  szerint«.  Eb-
ben nyilván igaza is van".  
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Amit itt Juhász Géza mondott, 
az inkább a Garabonciásra vonat-
kozott, amely valóban pikareszk re-
gény, kevésbé a második részre, a 

Bige Jóska házasságára, melynek 
cselekményét az előbbitől évtizedek 
választják el, és a distanciát min-
den kritikus más „léptékkel" méri. 

LÉVAY ENDRE 

„LÉPTEID HOLT FÉSZKE ..." 

URBÁN JÁNOS: Látomás a fennsíkon. 
Életjel Könyvek 26. Szabadka, 1981. 

Urbán János utolsó verseskötete 
(Fanyar szüret) kerek két évtizede 
jelent meg. Azóta szórványosan je-
lentkezett lírai alkotásokkal a lapok, 
folyóiratok hasábjain. Úgy rémlett 
az olvasónak, a prózában találta 
meg a megnyilatkozás megfelelőbb 
formáját. A szépprózával párhuza-
mosan érdeklődését, munkája tár-
gyát a Tűzsziget két hatalmas kö-
tete jelzi: mérföldkő  munkásmoz-
galmi kutatásukban; kutatók had-
rendjét pótoló egyéni kutatómunká-
jának maradandó emléke. 

A látszatot cáfolja meg nemrég 
megjelent új verseskötete: a szer-
ző  egyéb irányú tevékenysége mel-
lett nem szakított a lírával. Urbán 
János sohasem volt a harsány meg-
nyilatkozások képviselője sem a tar-
talomban, sem a formában. Az új 
kötet hangvételére is a költői alap-
természet nyomja rá a bélyegét. Az 
én-líra szemérmes megnyilatkozásai 
ezek akkor is, ha a maganelet érzel-
mi rétegeiről, ha a közélet jelensé-
geiről énekel. A kötet hat ciklusa 
az érzelemvilág megannyi területé-
ről vall. A Szél cirógat ciklus a ko-
rosodó férfit elkísérő  szerelem, az 
asszonyhoz, a Nőhöz fűződő  viszony 
halk rezdüléseit tartalmazza. Szen-
vedélyes lobogás nélküli halk nosz-
talgiája Szabó Lőrincz hangjára em-
lékeztet kevesebb intellektualizmus, 
de több tájba ágyazott képpel: 

Ez a néma vízparti sétány, 
tévelyeg, visszavár az égtáj, 
mint vándorban a végs ő  akarat, 
hamvas szerelem, szólítalak: 
jöjj felém, — újra láthatod, 
a lombok alatt veled vagyok. 
A formagond, a vers zenei lehe-

tőségeit végletekig kihasználó költ ő  

mutatkozik meg az Eltévedt vasár-
nap című  költeményben. A népdal 
és a virágének könnyed bája lengi 
át a verset. Általában a kötet lírai 
anyagára jellemző  a csiszolgatási 
kedv: a hagyományos versformán 
belül zengetni úgy a nyelvet, hogy a 
tartalmi-hangulati elem minél job-
ban visszhangozzék az olvasóban. 
A szerző  megtalálja formakísérle-
tek nélkül is a maga újításának 
módját a tömörítésben, a metafo-
rikus képszerkesztésben: 

A csönd falán 
mindig egymást, 
vagy azt a mást. 

Az Útirány ciklus versei társa-
dalmi valóságunkhoz kötődnek. Na-
gyon találónak tartom a ciklus cí-
mét: a költőt körülvevő  világ visz-
szásságaiban, ellentmondásaiban a 
lélek sokszor nehezen igazodik el. 
Elvtársak, barátok sora tűnik el 
mellőle; a tájban a múlt lüktet; 
amerre néz, amerre megy, a tár-
gyiasúlt világban a mozgalom em-
lékei bukkannak fel benne. Ez vi-
lágos, letisztázott. Minden a helyén 
van, helyére tette a történelem. Az 
Aranynap darabjai azonban már a 
forrongást, az útkeresést vetik fel 
látomásos, kesernyés, néha a gro-
teszk eszközeivel. A próbált mun-
kásmozgalmi harcos azonban József 
Attilla-i törvényismerettel keresi . az  
útirányt: 

Itt van a kor, a forróvér ű  állat, 
békíti bennünk az önvizsgálat. 

A törvénytudóknak könnyebb 
volt a dolguk, amikor a jövő  mér- 
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nökeiként tervezték a társadalmi 
haladást. A valóság azonban sokkal 
bonyolultabb, minthogy szimplifikál-
va lehetne hurrázni. Az ellentmon-
dások előtt sokszor néha érthetet-
lenül áll meg az ember. A forgatag, 
a tülekedés nem danse maaabre 
vajon? 
Citera, tárogató s cimbalom: 
tébolyba veszett pajzán alkalom. 

Itt a tájék halálba táncoltat, 
tüzes évszak, megannyi gyászos nap. 

Rezdül a lélek a forgatagban, 
hangot ad. De nincs kiábrándultság, 
csömör, csak észlelés, halk megve-
tés. A jelenségek bonyolult áttéte-
lességgel kapnak hangot. A szokat-
lan képek, groteszk szituációk fo-
kozzák a költemények asszociációs 
erejét. A földön kúszó konkrétság 
helyett, a napi jelenségek észlelése 
helyett elvont általánosítások mély 
nyomai elemezhetők ki az érzelmek 
mélyrétegeiből. 

Valahogy nehezen tudom külön-
választani az előző  ciklustál az Ol-
dott igazsággal lírai darabjait: nem 
úgy kapcsolódnak, hogy a téma foly-
tatódik, hanem abban, hogy az el-
vontság éteri emelkedettséget kap. 
Zsoltáros-szép lírai költemények sor-
jáznak, mint A tudáshoz: „Emelj 
fel minket, tudás! / Emelj fel úgy, 
mint édesanya gyermekét ..." 

Ódai emelkedettségével a vajda-
sági és az újabb magyar líra leg-
szebb darabjai közé sorolom ezt a 
költeményt. Az Anyanyelvem már 
megjelent soraival együtt a költ ő  
opusának legszebb darabjait is ké-
pezik. Az utóbbi megjelenése óta 
számos gyűjteményben, tankönyv-
ben megjelent. Nem hiába: a leg-
mélyebb és legáltalánosabb emberi 
érzések és sorsproblémák szólalnak 
meg benne tiszta csengéssel. A gon-
dolatok tisztasága és emelkedettsé-
ge ritka szép formában emeli rep-
rezentáns műalkotássá ezeket a lí-
rai vallomásokat. 

Az Érett id ő  ciklus lírai termé-
se a társadalmi erkölcs kérdésit fe. 
szegeti. A szerző  sokat tapasztalt,  

sokat látott és lát: nem megy el 
közönyösen a jelenségek mellett; 
morális emelkedettségét szilárd hite 
képezi. Erről a pozícióról vall a ben-
ne felmerült kérdésekről és foglal 
állást tapasztalatairól. De nem a 
moralizáló, a nyers didaktizáló szán-
dék szülte ezeket a vallomásokat. 
A közönyt nem ismerő  ember rez-
dül tapasztalataira anélkül, hogy 
saját erkölcsi normáit igyekezne 
másokra kényszeríteni. A tájékozó-
dott ember módján azonban nem-
csak a mi kis világunk foglalkoz-
tatja. Világméretűvé dagad az ér-
deklődés: korunk nagy problémái 
is megszólalnak, lírai képekben sor-
járnak szemünk előtt. 

Említettem már a szerző  tömö-
rítő  szándékát. Régebbi, főleg akusz-
tikai eszközökkel építkező  költésze-
te helyett e kötetére a metaforikus 
képi építkezés jellemző : 

Ki teremtett lezuhant meséket? 
Itt bent figyelek az osztozókra.. 
Tapintásommal végre elérlek, 
a kimért, megfontolt forradalmak 
szerelmes szeretése, megbolygatva, 
újra eszméli hívó hangodat. 

Jó, hogy ez a kötet megjelent. 
Nagyon jó. A költőnek, hogy hosszú 
lírai hallgatás után végre az olvasó 
elé kerülhettek az elmúlt évtizedek 
lírai vallomásai. Hogy kiérlelt, csi-
szolt költészettel mutatkozhat be. 
Hogy a hagyományos formában is 
megmutathatta a nyelv újjáterem-
tésének lehetőségét. 

Az olvasónak, hogy azt a ritka 
költészetet kapja, amelyben a pil-
lanatnyi lírai reflexiók, impresszi-
onista képek helyett valóságunk 
problémáinak, sorskérdéseinek köl-
tői transzformációival találkozhat. 
Urbán János ahhoz a kiveszőben le-
vő  költői alkathoz tartozik, akit a 
magánélet problémái mellett a tár-
sadalmi lét kérdései sem hagynak 
hidegen. Nincs ebben az alapállás-
ban váteszi magatartás, de a moz-
galmi ember érett, költői reakciója 
a lírai termés tudati absztrakci ók 
formájában. 

HORVÁTH MÁTYÁS 
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CSENDES NAGYSÁGBAN 

ALMÁSI GÁBOR: Szobortalon égaljról jöttem. 
Életjel Miniatűrök 36. Szabadka, 1981. 

Hogy mikor indul el és hol ér vé-
get egy művészpálya, az pontatlan 
meghatározások sorozata abban az 
életfolyamatban, amelyben a hozott, 
az esetleges, a „közben" kapott in-
tuíció alakító, döntő  tényezőként 
szerepel. Sokszor a művész számá-
ra is csak sejtés, feltevés annak a 
vezérszálnak az eredete, amely vég-
érvényesen összeköti a művészettel. 
Egy bizonyos: három kerékkel nem 
fut a szekér, hiába húz a ló. A 
komplettség, a bizonyos „negyedik 
kerék" hiánya mechanizmusképte-
lenséget okoz. A Pegazus hiába 
szárnyas ló, ha hiányzik a patkója. 
A legkedvezőtlenebb életkörülmé-
nyeknek is kettős részarányuk van, 
mind a megítélés szempontjából — 
az egyén kibontakozásában —, mind 
a született képességek fejlődésében. 

Eleven igazolása ezeknek a fel-
tevéseknek a „szobortalan égalj ", 
a feltételezetten inspirációszegény 
közeg, ami végül mégiscsak meg-
adta az első  lökést, „talpkövet": 
„Felső  párkányzata klasszikusan 
szép alakítás volt arányos finom ta-
gozással: az egész szekrény felépí-
tése kitűnő  arényérzékről tanúsko-
dott." Ha a továbbiakban volt is 
törés, ütközés, akadály, az alkotó-
véna kisebb-nagyobb kitérőkkel me-
derré duzzadt, helyét többé nem 
változtatta, tudatosan alakította a 
„szélesítés" folyamatát. fagy válik a 
belső  alkotókényszerűség művészi 
produktummá, ami az idő  rostájá• 
ban mozog, leesik vagy fennakad,  

bizonyos függőségben a „rostafelü-
let" sűrűségével. Mert mi is az 
öröklött, a gén-ági definíció: művé-
szetszeretetre nevelhetünk, de a 
művésszé válásban a született több-
let a meghatározó. A küzdelmes, ki-
tartó munka a teljesség közelíté-
sének igényével folyik, válik alkotó-
bázissá. 

Almási Gábor önéletírásában 
marad egy nyitott kérdés: A be-
érkezés, a megérkezés, a „szobor-
teli égalj" mennyire áll közel a tel-
jességhez, az igazi, szimbólum nél-
küli valósághoz? Mert „feln őni", 
csendes nagyságban maradni a leg-
ritkább, de a legvonzóbb művészi 
magatartás. Ezt érezzük Almási Gá-
bor önéletrajzában, munkásságában, 
életművében. Mi a művész vagyo-
na? Az, amit megalkotott, és amit 
még életében átad, hátrahagy korá-
nak, az utókornak, a mindennemű  
kifosztottság érzése nélkül. Ez több 
mindennél. Az önmagában zajló 
kétségek, gyötrődések rejtetten ma-
radnak a világ előtt. Minden al-
kotó művészben működik egy fá-
rosz, amely meghatározatlan távol-
ságra szórja fényeit, irányítja, mű-
ködteti alkotóképességét. Az égalj 
megtelik fénnyel, hogy bevilágítsa. 
megvilágítsa a szobrokkal benépe-
sült hazai tájat. 

Ez lenne a koncepciója Almási 
Gábor önéletrajzának, amelynek 
megírásáróli 	 ma- 
rad 	

„Életünk a- 
rad egy tanulság, mely lehet, hogy 
példa az utánunk jövőknek."  

BARANOVSZKY EDIT 
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ALMASI GÁBOR 

Szobortalap égaljról jöttem 
(önéletrajz) 

Almási Gábor szobortalan égalj alól indult el egy 
olyan életpályán, amely minden nehezen kiismerhet ő  
szakaszában sokkal több erőt igényel, mint amit egy 
ilyen törékeny testalkat elbír a leküzdhetetlennek látszó 
feladatok megoldásának éveiben, napjaiban, óráiban. Ha 
életútját nézzük, olykor hihetetlennek tetszik az a végte-
len türelem, amely koraifjúságától kezdve érett koráig, 
első  kis munkáitól kezdve a kiemelked ő  művekig nevét 
maradandóvá tette. 

A művész önéletrajza annak a kietlen környezetnek 
a leírásával indul, ahol alkotónk megismerte a világot, a 
világban az embert. Küzdelmes életében az akkor még 
nálunk nemigen népszer ű  tevékenységének erőt adó for-
rása a tehetségét állandóan izmosító akarat és az olyan 
szívós természet, amellyel az Élet csak nagy ritkán aján-
dékozza meg az embert. Err ől művei is tanúskodnak. 
Széles skálájában — az er őteljes drámai vonásoktól a 
spitzwegi humorig — művészete élő  bizonysága annak, 
hogy tájunk megihletésében az innen kibontakozó szel-
lemek milyen alkotásokkal ajándékozhatják meg kortár-
saikat és — továbblépve — az utánunk következ ő  em-
beröltőt, melynek tagjai már itt is, de távolabb is, meg-
lelik lépteinek nyomát. 

Ebben a kis könyvben egy darab m űvészélet tárul 
elénk a műterem falain belül és a falakon kívül: valahol, 
a mi égboltunk alatt. 

Az őszinte önéletrajz félrelebbenti a függönyt. Bepil-
lantást ad a szülői házba, a szatócsboltokba, a fülledt mű-
helybe, a sáros, izomszakasztó utcákba, a töméntelen 
gondok világába mindenfelé itt, Bácska északi szívében, 
ahonnan egy halk, szerény gyermek elindult hét évtized-
del ezelőtt az akkor még elérhetetlennek tetsz ő  magasla-
tok felé. 

A 112 oldalas, 39 dokumentumértékű  képet közlő  
könyv előfizetési ára 80, bolti ára pedig 100 dinár. Meg-
rendelhető  a Veljko Vlahović  Munkásegyetemen (24000 
Subotica, Trg cara Jovana Nenada 15), vagy pedig a Fo-
rum újvidéki és szabadkai, valamint a szabadkai Nap-
redak könyvesboltjában vásárolható meg. 
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TONCS GUSZTÁV—LOÓSZ ISTVÁN 

Útravaló 
(pályamű-értékelések) 

A tudomány fehér foltjainak eltávolításában nagy 
szerepet játszanak a levéltárak, könyvtárak és más ha-
sonló intézmények, s a tudományos kutatók lankadatlan 
munkája folytán szűkebb pátriánkban is olyan ismere-
tekről szerezhetünk tudomást, amelyek valóságunk el-
választhatatlan velejárói. A hagyományápolás az Életjel 
miniatűrsorozatának els ődleges feladata. Szabadka gaz-
dag művelődéstörténeti hagyatékának most szerény 
adaléka Toncs Gusztáv és Loósz István húsz pályam ű -

értékelése a főgimnáziumi tanulók irodalmi munkáiról. 
A bírálatokat Magyar László szívós kutatómunkával gy ű j-
tötte össze a szabadkai levéltárban és fedte fel a tanulók 
kilétét, a dolgozatok szerz őit. 

A két tudós tanárt nem kell külön bemutatnunk, hi-
szen néhány évvel ezelőtt kismonográfia is készült ró-
luk, ellenben ismételten hangsúlyozni kell azt a határta-
lan lelkesedést és szaktudást, amellyel Toncs és Loósz 
felkeltette a tanulók alkotás iránti érdekl ődését, ráéb-
resztette tanítványait a szorgalom, a lelkiismeretes mun-
ka fontosságára. „A fényt osztotta szét tanítványai kö-
zött, mint az én áldott, ezerszer áldott Édesapám"  —  vé-
lekedik később Kosztolányi Dezs ő  tanítómesterér ő l, 
Toncsról. 

Az Útravalóban elbírált pályamunkák hollétér ő l 
egyelőre nincs tudomásunk, ám e könyvecskében rögzí-
tettek mégis fontos láncszemét képezik a két tudós gon-
dolatainak, nemkülönben Kosztolányi Dezs ő  és Csáth 
Géza néhány ifjúkori munkájának. De a többi értékelés-
bő l is lényeges következtetéseket vonhat le irodalomtu-
dományunk, annál is inkább, mert azok ezúttal kerülnek 
első  ízben az olvasó elé. 

A 80 oldalas, ízléses külsej ű  kötet, amelynek fedő- és 
borítólapját Siskovszki András készítette, 50 dináros áron 
megrendelhet ő  a Veljko Vlahovi ć  Munkásegyetemen 
(24000 Subotica, Trg cara Jovana Nenada 15), vagy pedig 
65 dinárért megvehet ő  a Forum újvidéki és szabadkai, 
valamint a szabadkai Napredak könyvesboltjában. 


