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KOMÁROMI JÓZSEF SÁNDOR 

DELFIN A KŐRENGETEGBEN 

NYUGDÍJAS BARÁTOMAT a szívében tanyázó életöröm teszi mindenki 
számára rokonszenvessé. Most mégis borúsan nézett rám, a kabátja haj-
tókáján is gyászszalag szomorkodott. Kérd ő  pillantásomra hallgatott egy 
sort, azután elmondott egy különös históriát. 

„VOLT NEKEM EGY UNOKABÁTYÁM, akit a vaskos, rézkapcsos, 
bársonyba kötött családi fényképalbumunkból ismertem meg kicsi ko-
romban. 

A felső  testét is befedő  fürdőtrikóban, mellén összefont karral, kihú-
zott derékkal állt a századunk elején készült fényképen, és ezt annál jogo-
sabban tette, mert nemcsak sudár termetű, merész arcélű  fiatalember volt, 
hanem az érmek egész sora díszelgett a szíve fölött. Kerekre tágult szem-
mel bámultam meg, amikor a bajszos-szakállas öregemberek, töpörödött, 
ráncos képű  öregasszonyok, szalmakalapos, sétapálcás legénykék meg sü-
tővassal bodorított hajukkal, magas nyakú, a bokáj ukat is elfedő  ruhák-
ban kacérkodó nagylányok között, mindenki másétól olyan nagyon eltérő  
képére először rálapoztam. 

Édesanyám apróra elmondta, hogy a fénykép anyai nagyanyám vasu-
tas öccsének a Pólában született fiát ábrázolja, és a mellén sorakozó ér-
meket úszóversenyeken nyerte el, méghozzá nem holmi, a mi Tiszánkhoz ha-
sonló kis folyókban, hanem a végeláthatatlan tengerben. Gyermekfej jel úgy 
képzeltem, legnagyobb versenyem a tenger egyik partjáról a másikig küz-
dött meg a tajtékzó hullámokkal; és így népes és törekv ő , de csupa köznapi 
emberból álló családunk egyetlen igazi h őseként, buzdító példaképül zártam 
szívembe Ede bátyámat. 

Később ugyan egy csöppet lehűtött, hogy mégsem hajóskapitány, pi-
lóta vagy legalább mozdonyvezető  lett belőle; de meg is békített, hogy 
nem szürke tintanyaló, hanem az egyik nagyvállalat f őtisztviselőjévé vált 
Budapesten. Alakjának a regényességét az is színezte, hogy egy Aurora 
nevű  olasz lányt vett feleségül, a fiának is Eduardo nevet választott. 

Hirtelen föllobbant rajongásom az évek múltával sem hamvadt el, 
hanem csöndesebb, de ki nemalvó tüzével szüntelenül melengette álmai-
mat. Középiskolás koromban nem állhattam meg, hogy egy hosszabb le-
vélben meg ne valljam Ede bátyámnak, mekkora lelkesedéssel Őrzöm 
családi fényképalbumunkból megismert képét a szívemben. 

Ő  sem röstellette, hogy egy éppolyan hosszú levéllel válaszoljon a 
sosem látott, vidéki kis rokonnak. Levelének a tartalmából ugyan semmi 
sem maradt meg a fejemben, nyilván azért, mivel a szívélyes hangján kívül 
aligha akadhatott abban valami rendkívüli. Mindössze arra emlékszem, 
nagyon szép és könnyen olvasható kézírása volt, és engem válaszának 
a puszta ténye is elbűvölt. 

ÍGY KERÜLT RÁ SOR, valami negyedszázados ábrándozgatás után, 
hogy élő  valóságában is megismerhettem családunk egyetlen igazi h ősét, 
az én rendkívüli Ede bátyámat. 

Amikor _jó előre, de máris lelkendezve megírtam neki, hogy életem-
ben először Budapestre készülök, aminek a fénypontja az ő  megismerése 
lesz, gyors válaszából örömmel olvastam el azt a titkos reménységemet, 
hogy csakis az ő  vendégük lehetek. Annál jobban meg ökönyödtem, ami-
kor azt i5 tüstént a tudtomra adta: szállást és regge lit készséggel nyúj-
tanak számomra, az ebédemről meg a vacsorámról azonban magamnak 
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kell gondoskodnom. Ő  ugyanis délután  
tájban ebédelnek, ami énnekem aligha  
se kívánnám amúgy is sokat dolgozó  
zögetiéssel fáradjon miattam.  

Miért kellett ilyen kereken az  
nak a föltételeit? Csak nem gondolta,  
ő  asztaluknál kívánom kivetni a drágát  
ma anyámat.  

ötig dolgozik és így csak hat óra  
felelne meg; azt meg nyilván el  

Aurora nénémtől, hogy külön fő- 

orromra fricskázni vendéglátásá-
hogy az itthoni koplalás után az 
a hasamból! — kérdeztem lesújt- 

örülj neki, ha idejekorán megtudtad, hogy a nagyvárosiak más-
képp néznek a vendéglátásra, mint mi, vidékiek — válaszolta szelíden.  

Akkor talán az lesz a legjobb, ha mégis szállodában veszek szo-
bát magamnak — mondtam csüggedten.  

Avval nagyon megbántanád Ede bátyádat, fiam — ingatta fejét  
jó anyám.  

Mire útra keltem, abban nyugodtam meg, valamilyen titok rejt őzik  
családi hősünk rideg kikötései mögött, és ez még regényesebbé színezte  
alakját képzeletemben. Sehogy se foghattam föl, hogy v alóban  a terhére 
lehetnék ; hiszen engem sem a vendéglátás anyaagg~zna, hanem Ede  
bátyám sugárzásának az élvezése tett boldoggá megYiívásában.  

Anyám józan bölcsességgel egy fölséges házisonkát is becsomagolt  
a szíves vendéglátás biztosítására.  

Nem fognak megsértődni? — kérdeztem gondterhelten, amiatt  
aggódva, hogy abban a finom fővárosi házban nem vetik-e meg a vaskos  
vidéki falatozást.  

Egyet se búsulj, füstölt sonkával még egy minisztert se lehetne  
megsérteni, édes fiam! Kivéve, ha túl kicsit vinnél; neked azonban iga-
zán lesz mivel cipekedned — mosolygott anyám.  

EGY NYÁRI DÉLELŐTT ragyogó reményekkel csöngettem be Ede  
bátyám óbudai egyemeletes házának a földszmti lakásajtaján, hogy ki-
nyílk  a után kíméletlenül zuhogjon rám a keserves kiábrándulások so-
rozata.  

A várt fehér bóbitás, csinos, fiatal szobalány helyett egy semmilyen  
arcú, vaskos, negyvenes asszony, egyszerű  ruházatáról és hosszú 'kötőjé-
ről ítélve, a szakácsnő  fogadott.  

Én volnék a bácskai vendég — biccentettem arra várva, hogy buz-
gón felragadja és készségesen becipeli jókora, súlyos b őröndömet.  

Isten hozott, Miska! — mondta a vaskos asszony nyájasan, és meg-
csókolta lágyan jobbról-balról az arcomat.  

Rémülten markoltam föl az útitáskámat, kiszáradt torokkal léptem  
a kis előszobába. Igazán nem lehetett semmi okom a kétkedésre, mégis  
alig bírtam felfogni, hogy ez a közönséges jelenség családi h ősünk költői  
nevű  felesége volna.  

Éppen befejeztem a takarítást. Tessék, foglalj helyet — ültetett  
le egy kopottas bútorzatú, nagyobbacska szobában.  

Az emeleten meg a földszinten nyilván akad b őven takarítanivaló,  
mégis szép, hogy segítesz a szobalányodnak, Aurora néném — mosolyog-
tam rá bágyadtan, abban a reménysegben, hogy fönt az emeleten van az  
igazi, hozzájuk méltóan berendezett lakásuk.  

Az emeleten nem mi lakunk és nincs nekem szobalányom se — kö-
zölte csöndesen.  

De hát miért adtátok ki az emeletet? Hány szobátok van idelent?  
— kérdeztem értetlenül.  

Ez nem a mi házunk, Miska! Mi csak lakók vagyunk itt, de húsz  
esztendő  alatt annyira megszoktuk, hogy csakugyan itthon érezzük magun-
kat ebben a kis lakásban — nézett rám megbántva.  

Hogyne, persze — hebegtem röstellkedve.  
Mindjárt 'készítek egy kis finom reggelit. Gyere, frissítsd fel ma-

gadat addig a fürdőszobában — tessékelt.  
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MOST JUTOTT CSAK eszembe a sonka; kapkodva nyitottam ki a 
bőröndömet. 

Ezt édesanyám küldi Aurora nénémnek — tettem a konyhaasztalra 
félszegen a gondosan becsomagolt ajándékot. 

Ugyan mi lehet? — lepődött meg. 
Tessék megnézni — biztattam fölbátorodva, azzal  beléptem a für-

dőszobába. 
A vízzel megtöltött kádban fehérnemű  ázott. 
»Ede bátyám mégsem rossz tréfát űzött velem. Aurora nénémnek 

csakugyan lehet elég dolga vendég nélkül is, ha még mosnia is magának 
kell!« — gondoltam megsemmisülve. 

Amikor visszatértess a konyhába, Aurora néném éppen kigöngyölte 
a csomagot. Hitetlenkedve bámult a gyönyörűséges sonkára, azután felém 
fordult. 

Nem is tudom, mikor láttam utoljára ilyesmit! Talán még lány-
koromban — sóhajtott mélyről, buggyantak ki elérzékenyülésében a köny-
nyei. 

Zavartan hallgattam, igazán nem tudtam, mit kellene mondanom. 
Tessék, finom meleg tejet és jó puha 'kenyeret készíte ttem te-

neked . Jó lesz, Miskám,  — mosolygott rám a könnyein keresztül. 
Nagyszerű! Éppen ezt szoktam reggelizni otthon is! — hazudtam 

lelkendezve. 
Nem baj, hogy itt a konyhában terítettem? — menteget őzött. 
Kitűnő ! — helyeseltem. 
Ne vágjak le egy szeletet ebb ől a felséges sonkából? — kapott 

észbe. 
A világért se! Nem szeretem mindjárt reggel telitömni a bendő-

met — fintorogtam tréfásan. 
Vagy egy kis gyümölcsízt? — biztatott. 
Köszönöm, a lekvérrt még a palacsintában se szívelem — ingat-

tam a fejemet. 
Jó neked, ha válogathatsz! Mi bizony annak is örülünk, ha gyü-

mölcsízünk van — sóhajtott feddően. 

LEGSZÍVESEBBEN LEMONDTAM VOLNA az egész reggeliről, de 
nem akartam megbántani Aurora nénémet. Lassú kortyokkal ittam a te-
jet, az utolsó falatig megettem a leszelt kenyeret, nehogy finnyásnak vagy 
tékozlónak tarthasson. 

Kérdéseire beszámoltam az otthoniakról, az én életemről is. 
Szóval te már nős ember vagy, Miska! Hány éves is vagy? — kér-

dezte. 
Harmincegy — válaszoltam. 
Tizenöt évvel fiatalabb Ede bátyádnál — mondta elgondolkozva. 

Most már az illendőség is megkívánta volna, hogy én is kérdezzek 
valamit az ő  életükről és a sorsukról, de nem volt hozzá bátorságom. 

Köszönöm szépen a finom reggelit, Aurora néném. Telefonálha-
tok? — álltam fel. 

Hogyne, a szemközti boltból telefonálhatsz, Miska — bólintott. 
Már meg se lepődtem, hogy nagyvárosi létükre telefonjuk sincsen. 

Nagyon jó. Hát akkor én megyek körülnézni egy kicsit Budapes-
ten — mosolyogtam rá. 

Nem fogsz eltévedni? — aggodalmaskodott. 
Száján az ember messzi eljuthat! Mikor jöjjek haza? — puhato-

lóztam. 
Nyolc és kilenc között. Remélem, nem maradsz ki mindjárt az 

első  estén? — nézett rám kételkedve. 
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Dehogyis! Hiszen alig várom, hogy megismerhessem Ede bátyá-
mat! — bólintottam nagyot. 

Persze, ő  is nagyon kíváncsi terád, Miska. Mégis megkérlek, ne 
nagyon faggasd semmiről, mert ezt nem szereti. Várd ki szépen, amíg 
magától elmond mindent. És vigyázz magadra, valami bajod ne essék eb-
ben a fővárosi forgatagban — bocsátott utamra. 

EGYIK BUDAPESTRE SZAKADT, volt osztálytársamnak, az állam-
vasutak osztályvezetőjének akartam telefonálni. Őrá ugyan kevésbé vol-
tam kíváncsi; nem is írtam meg neki, hogy hazalátogatásai után, végre 
Pesten is találkozhatunk. Most azonban ő  maradt minden reménységem, 
hogy megmutatja nekem a sosem látott magyar székváros szépségeit. 

Ez aztán a meglepetés! Természetesen a vendégem vagy, Miskám! 
— fogadta lelkesen jelentkezésemet a drót másik végér ől. 

Nagyon kedves vaggyy, de én már az egyik unokabátyám vendége 
vagyok. Őneki azonban napközben nem nagyon akad ideje ... — kezdtem 
volna a magyarázkodást. 

Gyerekkori pajtásom azonban a szavamba vágott: 
Mit is kezdenél valami unalmas, vén szivarral! Én majd a véd ő-

szárnyaim alá veszlek, Miskám! — biztatott vidáman. 
Ezt igazán megköszönném — mondtam hálásan. 
De voltaképpen honnan beszélsz? Add meg a címedet, és tüstént 

elugrok érted az udvari gépkocsimmal! — buzgólkodott. 
Mégse szeretném, ha miattam valami szó érne a hivatalodban — 

aggályoskodtam. 
Ugyan, ugyan, ugyan! Szép kis osztályvezet ő  volnék én, ha nem 

tudnám megkülönböztetni a fontos meg a mellékes dolgokat. Márpedig 
egy szeretett földi igazán el őbbre való mindenféle ostoba hivatali teend ő-
nél! — okosított föl harsogó nevetéssel. 

Amíg a bolt előtt sétálgattam, újabb kétségekkel szálltak gondola-
taim Ede bátyáanra. Titkon arra számítottam, hogy tudva az érkezésem 
óráját, megvár a vasútállomáson. S ha megérkezésemkor kissé kiábrándul-
va vettem tudomásul, hogy énrám ugyan a kutya se várakozik, most szá-
nakozva helyesbítettem ennek az igazi okát. Mégsem az én kevésre tak-
sálásom, hanem az lehetett a dolog legf őbb bibéje, hogy aligha főtisztvi-
selő, hanem csak szürke tintanyaló az én Ede bátyám a vállalatában. 
Olyan nagyon szürke, hogy nem is merészelt szabadnapot kérni a ven-
dége megérkezésének a napjára. 

VIDÁM TÁRSAMTÓL ELVÁLVA — az ízletes ebéd, a nem kevésbé 
pompás vacsora, a zamatos hárslevelű  meg a szépséges nagyváros látvá• 
nyalnak a zsibbasztó boldogságában — rügyez ő  reményekkel csengettem 
be újra Ede bátyám lakásának az ajtaján. Csalódásaimat elhessentve, ki-
csit se kétkedtem, hogy családi hősünk személyes megismerése zavarta-
lan öröm lesz számomra. 

Amikor aztán kinyílt az ajtó, a merész arcélű  dalia helyett egy po-
cakosodó ember rapos képére esett a pillantásom. Megdermedve mered-
tem rá, önkéntelen az a gondolat villant fel bennem, a legokosabb volna, 
ha szó nélkül sarkon fordulnék és teljes er őmből futva, mindörökre el-
menekülnék innen. Máig is sajnálom, hogy mégsem így tettem, amikor 
amúgy is megfutamodással végződött a vendégeskedésem, és soha töb-
bet nem támadt kedvem másodszor is felkeresni Ede bátyámat. 

Ejnye, Miska, lépj már be végre! — szólt rám a rapos képű  ember 
türelmetlenül. 

Mégis ő  lendült elsőnek énfelém, hogy szorosan magához öleljen, 
azután el is toljon magától hirtelen. 

Micsoda borszag dől belőled! Talán csak nem vagy részeg?! — 
kérdezte szigorúan. 
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Csakugyan megittunk néhány pohár bort a barátommal az ebéd-
hez is meg a vacsorához is, de szó sincs róla, hogy részeg volnék! — ve-
tettem vissza megbántódva. 

Persze, nektek ott a zsíros Bácskában meg se kottyan néhány 
pohár bor! Mégis megkérlek, mielőtt belépsz a szobánkba, mosd meg a 
kezedet és az arcodat. Az se fog ártani, ha egy kis szájvízzel megöblíted 
a torkodat — nyitotta ki előttem erélyesen a fürdőszoba ajtaját. 

Nemcsak minden jókedvem vált semmivé, hanem mindarra, ami 
azután történt, úgy emlékszem vissza máig is, mint valami rossz álomra. 
Aurora néném már meg is ágyazott százasomra szegényes bútorzatú nap-
pali szobájuk keskeny pamlagán; fáradtságra hivatkozva, maga is csak-
hamar elvonult a hálószobába. Amikor kettesben maradtunk, a rapos ké-
pű  ember — akit semmi kedvem sem maradt többé az én nagyszer ű  Ede 
bátyámnak tekinteni — valami mosolyfélét er őltetett az arcára, és el ő-
ször a szüleim felől kérdezősködött, azután mindinkább elborulva, el-
mondta egész siralmasra fordult életét. 

SORSÁT AZ ELSŐ  VILAGHABORÚ kitörése pecsételte meg. Az alig 
megkezdett tengerészi akadémiát mindörökre megszakítva, a harcterek 
polclába került. Megsebesülve szibériai hadifogságba esett, fekete himl őben 
szenvedett, arca i5 elcsúfult. 

Hazavergődve, szülővárosába, az elvesztett Pólába, éppúgy nem tér-
hetett vissza, mint ahogyan elhalt apja silány nyugdíjából egy határmen-
ti városkában tengődő  anyja támogatására sem számíthatott. Budapes-
ten látta legalkalmasabbnak lábát megvetni; de középiskolai végzettségé-
vel az egyetemi oklevelükkel is állás nélkül hányódok versengésében, so-
káig  semmilyen biztos kenyérre nem sikerült szert tennie Alkalmi mun-
kákból, ínségben vergődve töltötte hazakerülésének els ő  éveit. 

Különös szerencséjére, részben olasz nyelvtudása révén, végül mégis 
az egyik nagyvállalat kistisztvisel ője lett. Két hosszú évtizede buzgólko-
dik ugyanabban a vállalzatban, de alig méltányolják az igyekezetét. Pólai 
származása miatt idegennek tekintve, inkább kinézik, mint szeretik; így 
aztán nem nagyon haladhat előbbre. Épp csak a szolgálati évei szapor o-
dásával emelkedik apránként a fizetése; épp csak amiatt nem kell többé 
reszketnie, hogy minden ok nélkül, egyik napról a másikra elbocsáthatják. 

Legalább szegény Aurorát ne csaltam volna ebbe a sivár nagyvá-
rosba a tengerpart verofényéb ől! — sóhajtott mélyet. — Ő  azonban so-
hasem panaszkodik egyetlen szóval sem; szeret engem szerény fizeté-
semmel és elcsúfult arcommal is. Ő  az egyetlen öröme a siralmas életem-
nek — fűzte hozzá megenyhülve. 

Bevallom, nem is olyan mély szánakozással, hanem valahogy el-
lenségesen hallgattam sírásait. Azt se bánom, ha ezzel a lelketlenségemet 
árulom el; mégsem bírtam megbocsátani, hogy e rapos képű  ember ilyen 
kíméletlenül ronggyá tépte családi h ősünkről szőtt ábrándjaimat. 

EGYETLEN SZÓ KÖZBEVETÉSE NÉLKÜL, magam elé meredve 
ültem a széken, de amikor elhallgatott, önkéntelen kikívánkozott bel ő-
lem a kérdés: 

És Eduaurdo? — emeltem rá a tekintetemet. 
Mit akarsz vele? — húzta össze a szemöldökét. 
Szeretném megismerni — vontam fel a vállamat bizonytalanul. 

A teljes igazság az, hogy reá se voltain többé olyan nagyon kíváncsi, 
bár útra kelésemkor azt forgattam a fejemben, s őt be is jelentettem édes-
anyámnak: családi hásün'k kétségkívül éppolyan nagyszer ű  fiával várjon 
haza Budapestről. Mégsem foghattam fel, hogyan lehetséges, hogy nem-
csak nem látom sehol, hanem még csak említést sem tesz fiáról a rapos 
ember. 
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Ez aligha lesz módomban, mert hosszabb kirándulásra ment egy 
cliiktársasággal. Te meddig maradsz Budapesten? — kérdezte barátság-
talanul. 

Nem sokáig — vontam fel a vállamat. 
Jól is teszed, ha nem szórod a pénzt, Miska. Nektek ugyan van 

mit aprítani a tejbe, de sose tudni, mit hoz a jöv ő. Az élet nem olyan, 
mint ahogyan fiatal fejjel elképzeljük — meredt a semmibe fásultan. 

Hirtelen felállt. 
Nekem azonban már reggel ötkor fel kell kelnem holnap is. 

Aludj jól, Miska — indult el a hálószobájuk felé. 

NEM TUDNÁM MEGMONDANI, mikor aludtam rosszabbul, mint 
első  pesti éjszakámon, azon a kényelmetlen pamlagon. Föl-fölriadoztam 
álmomból; kínos álmaim legfőbb oka mégsem a rossz fekvőhely lehetett. 

Jól hallottam, mint megy át hajnali órán Aurora néném és Ede 
bátyám óvakodva a nappali szobán, hogy föl ne ébresszenek, mégsem tá-
madt kedvem rájuk köszönni. Később önkéntelen kihallgattam pusmogá-
sukat az előszobában. 

Köszönöm a finom reggelit, hanem te most feküdj le pihenni 
még egy kicsit, aranyom. 

Előbb kikísérlek szépen, szívem. 
Nagyon kedves vagy, de azután csakugyan bújj vissza az ágyadba. 
Jó, ha álmos leszek, majd lefekszem. 

Összecsókolóztak, kinyitották az ajtót csöndesen, és mindketten ki-
mentek a lépcsőházba. Mivel Aurora néném se tért mindjár t vissza, ki-
bújtam a takaró alól és a függöny mögül kilestem az ablakon. Ede bá-
tyám épp akkor fordult vissza a közeli sarokról és széles karlendí téssel 
intett a lakása felé, azután eltűnt a keresztutcában. 

Sietve visszabújtam a pamlagra, hallottam, mint csukja be Aurora 
néném a bejárati ajtót csöndesen. Arra azonban mindhiába vártam, hogy 
visszatérve a hálószobába, csakugyan lefeküdjön. Ygy aztán én is föl- 
keltem, megmosakodtam és benyitottam a konyhába. 

Ilyen korán fölkeltél, Miska? — nézett rám Aurora néném kérd ő  
tekintettel. 

Nemcsak fölkeltem, hanem ki is lestelek benneteket! Láttam ;  
hogy Ede bátyám még egyszer int neked, mielőtt befordulna a kereszt-
utcába — mondtam vidáman. 

A szomszédok már nem is nevetnek rajta, annyira megszokták, 
hogy elváláskor mindig integetünk egymásnak — bólintott komolyan. 

Csakhogy én nem nevettem, hanem valósággal meghatódtam raj-
ta — mondtam melegen. 

Rám nézett és ezt válaszolta vontatottan: 
Én már régóta tudom, hogy te nagyon okos fiú vagy, Miska... 

Belepirultam ebbe a váratlan dicséretbe. 
Ugyan mit beszélsz, amikor nem is ismersz engem, Aurora néném! 

— mormoltam zavartan. 
De még milyen jól ismerlek én téged, Miska! Abból a leveled-

ből ismertelek meg, amelyben megírtad, hogy családi h ősödnek tekinted 
Ede bátyádat — simogatott meg a tekintetével. 

VÉGKÉPP MEGZAVARODVA FORDÍTOTTAM EL a fejemet. Igazán 
nem gondoltam volna;  hogy diákfej jel írt lelkendezésemet máig is szá-
mon tartják ebben a családban. 

Csak azt írtam meg, amit gondoltam — menteget őztem elfogódva. 
Hiszen éppen az indította meg annyira Ede bátyádat, hogy olyan 

őszinte rajongással szól hozzá egy sosem látott kis rokona! Épp annyira 
megörült, mint amennyire elszomorodott, valósággal feldúlta a vallomá-
sod — fátyolosodott el a tekintete Aurora nénémnek. 
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Miért dúlta fel?! — hökkentem meg. 
Azért, mert azt az egykori énjét követelted t őle, aki sehol sem 

volt többet! — sóhajtott. 
Erre már nem is tudtam mit mondani. 

Mégsem az őszinteséged volt a legkülönösebb, Miska, hanem az, 
hogy egy fürdőruhás fényképről olyan pontosan felismerted az egész 
valoját, éppenséggel a szíve közepébe láttál Edének! — kezdett csillogni 
a szeme csillaga. 

Most láttam csak, hogy az olyan nagyon közönséges arcú Aurora 
nénémnek milyen gyönyörű  szeme van. 

Igen, éppen olyan volt Ede ifjúkorában, amilyennek te elképzelted. 
Merész és vidám, teli reménységgel, önbizalommal. Éppolyan okos, mint 
amilyen szép. Akár egy ifjú isten! Diáktársai lelkesedtek érte, tanárai fé-
nyes jövőt jósoltak számara. A kislányok elájultaik a boldogságtól, ha vé-
letlenül rájuk mosolygott. Máig sem értem, mié rt éppen engem szeretett 
meg — tűnődött el ismét ezen a teljességgel kibogozhatatlan rejtélyen. 

A harcterek pokla, a hadifogság megaláztatásai és a következmé-
nyei csakugyan megviselhették — mondtam másféle gondolatokkal. 

Mégsem a háború pokla és a hadifogság gyötrelmei, hanem a há-
ború utáni ínséges nagyváros kíméletlen kenyérharca törte össze vég-
képp. Abban veszítette el önbizalmának a maradékát, reményeinek az 
utolsó szikráját is — magyarázta Aurora néném borúsan. 

De hát miért nem tért vissza a szül ővárosába, ahol mindenki 
szerette? — kérdeztem önkémtelenül. 

Azért, mert magyar létére nem akart egy idegen országban élni 
— bólintott Aurora néném. 

EZEN MEGINT NAGYON el lehetett gondolkozni. 
Én csak mesélgetek, de reggelit nem adok neked, Miska! — ka-

pott észbe a háziasszony. 
Nem fenyeget az éhenhalás veszélye! — válaszoltam vidáman. 
Jó lesz megint a meleg tej meg a friss kenyér? — aggodalmaskodott. 
De mennyire! — helyeseltem. 

Amikor elém adta a reggelit, ránéztem. 
Ha nem is dúskálódtok, de nem is kell éppen nélkülöznötök, Auro-

ra néném — mondtam szelíden. 
Én nem is elégedetlenkedek, Miska. Szegény emberek voltak a 

szüleim, otthon sem éltem fény űzésben. A legfontosabb, a férjem sze-
retete boldoggá is tehetne ... — hagyta a szavát befejezetlenül. 

Csak? — kérdeztem. 
Csak az fáj, hogy Ede nem bírja megbocsátani magának azt, 

amiről nem tehet - sóhajtott mélyr ől. 
Nyilván a tenger is nagyon hiányozhat neki, bár a Dunában is 

jókat úszhat valaki — akartam a legfájóbb gondolataitól eltéríteni. 
Mégsem a Dunára jár. Az az életének az egyetlen fény űzése, hogy 

minden vasárnap délelőttjét a hullámfürdőben tölti Eduardóval — mond-
ta csöndesen. 

Téged nem visznek magukkal, furcsállottam. 
Nekem vasárnap is meg kell főznöm az ebédet — válaszolta sze-

líden. 
Neked tehát a munka minden szórakozásod — állapítottam meg 

fanyarul. 
Dehogyis, Miska! Az én mindennapi szórakozásom az, hogy ebéd 

után egy kiadós sétát teszünk Edével. Mindkettőnknek nagy hasznára 
van a friss levegő; az meg éppenséggel az életszükségletünk, hogy séta 
közben zavartalanul kicserélhetjük a gondolatainkat — mondta elégedetten. 

BEFEJEZVE A REGGELIT, azt is meg kellett tudnom, ami sehogy 
se fért a fejembe. 

Hát ez igazán jól esett, köszönöm szépen Aurora néném. Annál 
jobban sajnálom, hogy Eduardót nem ismerhettem meg — flfem hozzá. 
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Egészségedre, Miska! — válaszolta, mintha nem is hallotta vol-
na a mondókám másik felét. 

Nem tagadom, egy kicsit rosszul esett, hogy a fiadnak éppen 
most kellett kirándulásra mennie — folytattam elégedetlenül. 

Pedig ő  is nagyon szeretett volna téged megismerni, csak hát 
hiába ... — harapta el a szavát. 

Hogyhogy hiába? — kérdeztem makacsul. 
Ezen nem lehet segíteni — fordult félre. 
Mi az, amin nem lehet segíteni? — firtattam tovább. 
Hát nem látod, Miska, hogy nekünk nincs több fekv őhelyünk? 

Te alszol Eduardo ágyában - mondta fájdalmasan. 
Erre igazán nem is gondoltam — hebegtem megsemmisülve. 
Nem is tehetsz róla — fűzte hozzá szelíden. 
Akkor is borzasztó, hogy kitúrtam a fiadat az ágyából. Egek, 

mekkora szamár vagyok! Azzal a szép szándékkal keltem útra, hogy Edu-
ardót is magamm,al viszem egy kis bácskai nyaralásra; mégse tettem 
mást, még hazulról is elkergettem — háborogtam keser űen. 

Jól van, Miska, Eduardo már megszokta, hogy ha nagy ritkán 
vendégünk érkezik, akkor őneki valamelyik barátjánál kell aludnia — igye-
kezett megnyugtatni. 

Legalább ígérd meg, ha már ilyen visszájára sült el a jó szán-
dékom, hogy te majd jóváteszel mindent. Ha visszatér arról a kirándu-
lásról, küldjétek el szépen Eduárdót mihozzánk! — mosolyogtam meg-
békélve. 

AURORA NÉNÉMNEK CSUPA KÖNNY lett a két szép szeme. 
Miért kínzol ilyen lehetetlenséggel? — rebegte. 
Talán azt gondolod, nem látnánk szeretettel? Vagy attól tartasz, 

Eduardo nem érezné jól magát minálunk? — vontam össze a szemöldö-
kömet. 

De még milyen szívesen elmenne ő  tihozzátok, de még mennyire 
örülnék én is ennek! — sóhajtott mélyet. 

Hát akkor miért lehetetlenség!? pattantam fel. 
Azért, mert Ede nem akarja, hogy Eduardot megismerd — folytak 

végig arcán a könnyek. 
Megdermedve meredtem Aurora nénémre, képtelen voltam valami-

lyen hangot kipréselni a torkomon. 
Hiába ígértem meg Edének, méltatlanság volna, ha az igazságot 

éppen előled titkolnám el, mikor te olyan nyíltszív űen gondoltál rá mindig, 
Miska. Hiszen inkább csak kifogás az is, hogy Eduardónak nincs hol 
aludnia, ha vendégünk érkezik; az meg csúf hazugság, hogy kirándulás-
ra ment. Az igazság az, hogy az egyik barátjánál alszik ugyan, ebédelni 
azonban csak hazajár — törölgette a könnyeit Aurora néném. 

Önkéntelen bólintottam. Most ocsúdtam fel rá, miért kötötte ki Ede 
bátyám a meghívásban olyan ridegen, hogy csak szállásal meg reggelivel 
szolgálhat. 

De azt ne gondold, nem ellened van valami kifogása! Hanem té-
ged kíván a legkevésbé kiábrándítani; teelőtted szégyelli a legjobban azt, 
amit senki előtt se kellene szégyelnie — szipogta. 

Mondd már ki végre azt a sötét titkot, az ég áldjon meg! — bá-
torítottam. 

Ede alig győzte kivárni az idejét, hogy Eduardo betöltse hatodik 
életévét és attol kezdve őt is magával vihesse a hullámfürdőbe. Annyit 
mesélt neki annak a gyönyörűségeiről, hogy .a kicsi is lelkendezve indult 
el vele. Ott azonban annyira megzavarodott, hogy az apja hiába kérlelte, 
bátorította, sehogy se akart a hullámok közé ugrani. Ede ekkor meg-
fogta és magától kissé eltartva, vele együtt ugrott a medencébe. Csak- 
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hogy egy gondolattal előbb, játékos csintalanságból, éppen eléjük ugrott 
egy meggondolatlan kamasz is. Eduárdo lábfeje olyan szerencsétlenül 
csattant a koponyájára, hogy nemcsak eltört, hanem meg is nyomoro-
dott — buggyantak ki újra Auróra néném könnyei. 

Megsántult? — kérdeztem szánakozva. 
Biceg egy kicsit — szipogta. 

No attól még kap lányt! — legyintettem. mosolyogva. 

AURORA NÉNÉM HÁLÁSAN nézett rám. 
Én is azt gondolom, nem olyan nagy szerencsétlenség az a kis 

bicegés. Magát Eduardót sem bántja valami nagyon, hiszen még futbal-
lozik is. Ede azonban nem bírja magának megbocsátani, hogy megnyo-
morította a gyerekét — mondta búsan. 

Ez csakugyan borzasztó! De hát nincs semmi módja jobb be-
látásra téríteni? — kérdeztem. 

Én már feladtam minden reményt — ingatta fejét. 
És ha én megkísérelném meggy őzni Ede bátyámat? — hajoltam 

közelebb felbuzdulva. 
Jaj, azt meg se kíséreld, Miska! — nézett rám ijedten. 
Pedig már az ókori latin költő  is úgy tartotta, hogy nem árt meg-

kísérelni — dörmögtem. 
Elég énnekem annyi fejfájás is, hogyan mondom el ezt a be-

szélgetésünket a férjemnek — tördelte a kezét. 
Te mindent megmondasz őneki? hitetlenkedtem. 
Mi sohasem hazudunk egymásnak és semmit se titkolunk el egy-

más 
 

 előtt — válaszolta komolyan. 
Reménytelen vállalkozás! — ingattam a fejemet. 
Talán csak nem gondolod, hogy hazudok neked, Miska? — kér-

dezte megbántva. 
Épp csak azt nem tudom, ha egyszer az orvosoktól meghallod, 

hogy menthetetlen, azt is megmondod neki? — néztem a szemébe. 
Mivel nem válaszolt, ezt is hozzáfűztem: 

Igazán sajnálom, ha csakugyan nem tanultad meg, hogy az őszin-
teség szörnyen szövevényes erény. Legtöbbször éppúgy nem szabad, mint 
ahogyan olykor kötelességünk hazudni. 

Aurora nénémnek harmadszor is kibuggyantak a könnyei. 
Egyetlen dolgot én is eltitkoltam Ede előtt -- vallotta meg. 
No látod! — bólintottam elégedetten. 
Azt, hogy Eduardo nem szereti! — jajdult fel. 
Talán csak nem az apját hibáztatja ő  is a biceségéért? — ko- 

morodtaan el. 
Nem, dehogy! Hiszen mondtam, hogy ő  azt nem nagyon veszi 

a szívére. Hanem Ede reménytelenségét nem bírja elviselni. Azt nem 
bírja az apjának megbocsátani, hogy megadta magát — törölte le a köny-
nyeit. 

Igaza is van! Honnan is érthetné meg az apja összetörtségét, 
amikor még az egész élet előtte áll! — bólintottam nagyot. 

AURORA NÉNÉM REMÉNYKEDVE nézett rám.. 
Ugye Eduardának jobb élete lesz, mint xs~kunk, ha biceg is egy 

kicsit? 
Emiatt egyet se búsulj! Te mindenesetre bátoritsd a fiadat né 

akkor is, ha netan kételkednel. Ne engedd, hogy đ  is meg találja adni 
magát valahogy — mondtam határozottan. 

Nem is tudod, mennyire sajnálom, hogy Eduardo ,f 
hozzátok, Miska! — Sóhajtott. 
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Hát akkor ne sajnálkozz, hanem küldd el! Ha nincs bátorságod 
megmondani az igazat a férjednek, találj ki egy másik kirándiiláct, de 
küldd el okvetlenül! — biztattam. 

Nyilván csakugyan neked van igazad, de énnekem még sincs bá-
torságom ilyen nagyon félrevezetni a férjemet — mondta csüggedten. 

Ezen nem segíthetek; én azonban mindjárt összecsomagolok és 
az első  vonattal hazautazom — álltam fel. 

Megharagudtál? — rebbent meg. 
Igenis megharagudtam! Méghozzá rád haragszom, mert nem ha-

gyod, hogy megmagyarázzam Ede bátyámnak: az, hogy Eduardo bicegős 
lett, csak kisebb szerencsétlenség; de az, hogy a megadásával rossz pél-
dát állít a fia elé, ez halálos b űn! — mondtam keményen. 

És mit mondjak Edének, miért utaztál el ilyen hirtelen? — kérdezte 
tanácstalanul. 

Ez egyszer csakugyan ne hazudj neki, hanem mondd el az egész 
beszélgetésünket. Mondd meg neki, azért utaztam haza, mert különben 
a fejére olvastam volna, milyen megbocsáthatatlan a viselkedése! — sze-
rettem volna fölbátorítani. 

Néma sóhajjal válaszolt. 
Eduardot meg,  küldd el hozzánk, akárhogy is! — csókoltam meg 

búcsúzóul Aurora nénemet. 

EDUARDO AZONBAN ÉPPÚGY nem jött el hozzánk soha, mint 
ahogyan én se látogattam el soha többet Ede bátyámékhoz. Még hírt 
se nagyon hallottam felőlük több, mint három hosszú évtizeden át. 

Pár héttel ezelőtt azonban gyászjelentést kaptam az óbudai lakásból. 
Aurora néném mély fájdalommal tudatta mindazokkal, akik ismerték 
és szerették, hogy férje a 77. életévében, hosszú szenvedés után elhúnyt. 

Elborulva nézegettem a fekete szegély ű  gyászlapot, amelyről csak 
annyit tudtam meg, hogy Eduardo valóban talált egy édesen csendül ő  
nevű  lányt magának, ha gyermeke nem is született a házasságból. Némi 
hányódás után legyőztem a félelmemet, hogy valami újabb rossz hírt 
kell hallanom és reszvétlevelet írtam Aurora nénémnek, külön megkérve, 
tudasson velem minél többet Eduardo sorsáról is. 

ó is hamarosan válaszolta Megírta, férje egy kínos és csúf beteg-
ségben, hiábavaló műtét után, de megbékélve halt meg. A halála el őtti 
napon, utolsó búcsút véve, megáldotta őt, így fejezve ki háláját hűséges 
élettársának. Nagy megkönnyebbüléssel tudtam meg, Eduardo elvégezte 
az egyetemet, mernökként jó sorban, szeretetben él báj ós feleségével, 
aki őszintén vonzódik anyósához is. 

MÉG EGYSZER ÖSSZEGEZVE Ede bátyám egész életét, igazat ad 
tam Aurora nénémnek, hogy csakugyan a háború utáni ínséges nagyvá-
ros törhette össze végképp. Mégsem vagyok éppen bizonyos, hogy azért 
nem tért vissza a sziilővárosába, mert magyar létére nem akart idegen 
országban élni. Inkább afelé hajlok, a hadifogság megaláztatásai után, 
a fekete himlő  nyomaival az arcán, nem volt bátorsága visszatérni oda, 
ahonnan úgy tavozott el, mint egy ifjú isten. 

S ha fiatal fejjel úgy gondoltam, sehol sem lehetnék olyan boldog, 
mint Budapesten, most annál hálásabb vagyok a sorsnak, hogy ha nem 
is épp a szülővárosomban, de mégis szűkebb hazámban, Bácskában él-
hettem le az életemet. 

Mindezek után fekete szalagot tűztem a kabátom hajtókájára és 
az ellenérzés szikrája nélkül, őszinte szívvel gyászolom • gyermekkori hő-
sömnek a halálát; de még annál is inkább tragikussá fordult, olyan na-
gyon szánandó életét." 
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SZPÍCS IMRE 

LÍRAI NAPLÓ 

ELIGAZÍTÓ SOROK A KELTEZETT VERSEKHEZ 

1981. november 22-e és 1982. február 23-a között lírai naplót vezettem. 
Szabálytalant. Azt is úgy, hogy folyamatos, szubjektív vagy tárgyilagos 
följegyzések helyett — csak verseket írtam. Rosszakat, még rosszabbakat, 
kutyának valót. Napról napra. Ezt nem mások mondták, magam állítom. 
ők úgysem olvassák a verseimet. Másokét sem. Minek is, amikor a vers 
úgysem kell senkinek, „se indiánnak, se jenkinek". De engem ezek a ver-
sek — a rosszak, a még rosszabbak és a kutyának valók — mégis ke-
ményen megdolgoztattak. Valósággal meghajszoltak. Mert az említett id ő-
szakban kínlódó-vajúdó világunk szinte minden szennyét-aranyát 
átszűrtem magamon. Sz űkebb környezetemt ől a nagyvilágig, a kozmoszig, 
születésem ősködétől kezdve az elmúlásig. A mindannyiunkat fenyeget ő  
értelmes vagy értelmetlen elmúlásig. Földi esztend őket, föl-fölcsillanó vá-
gyakat, reményeket és szégyenteljes elbukásokat kalandoztam be tehát, 
s ugyanakkor fényévnyi távolságokat, térben és id őben. Olyanokat, ame-
lyek innen és túl vannak szellemi felfogóképességeinken, vagy legalább-
is az enyémen. Féltem, szorongtam, viaskodtam. Gondokkal, látomásokkal, 
szörnyetegekkel társalogtam. Éjszakáink és nappalaink kísért ő  szörnye-
tegeivel. 

Aztán egy csomó verset kiselejteztem, papírkosárba dobtam, s alig 
tíz-egynéhányat megtartottam. Lidércekt ől szabadultan visszatértem a „nor-
mális", mindennapi életbe, a megszokott kerékvágásba, a rádió, a televí-
zió, az újság, az utca és a közélet megszokott híreivel, rémhíreivel. Va-
lami véget ért. Valami elkezd ődött. Közbejött egy külföldi út, egy Szil-
veszter, néhány napos téli szünid ő, egy kis fölengedés. És élünk tovább, 
rettegve, bizakodva, az id ő  és a világ nyílására-nyitódására várva, ezen 
az elhagyott, magányos és „zölden habzó égitesten"! 

Újvidék, 1982. február 28. 

EKG 

Az EKG-készülék nem mutat 
semmi rendellenességet 
pedig szivárvány-gépeken hordják 
a fényes fegyvereket 
Közel-Keletre és még közelebb 
ahol sorvad már az ősz 
egészen az orrunk elé 
és rohamkés-f agy hirdeti 
a tél beálltát 
megszeppent ereken 
a vérrögképződéseket 
kihagyó pulzusokat. 

Az EKG-készülék nem mutat semmi 
rendellenességet 
a mai nap éppolyan akár a másik 
viharvert béke üvegablakon 
négydimenziós Hirosima 
Damoklész kardjaként 
a szívünk fölött 
fúrhatjuk már 
magma mélybe 
a ki-bevezet ő  — 
egérlyukakat! 

Újvidék, 1981. november 22., vasár nap 
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JACOB VAN RUISDAEL KÉPE EL ŐTT* 

Följegyzés: 

„Hágában, a királyi múzeumban, 
utánam nyúlt szül őfalum. Befagyott 
sárgagödrével, göncökbe bújt embe-
reivel..." 

Hága, 1981. december 1. 

És a vers: 

Hófedte tet ők, kidöntött fák, 
idézik gyermekkorom 
létminimumát. 
Tenyérnyi falu fölött 
komorlik az ég, 
mintha századok mélyér ől 
törne ránk a vég. 
Göncök, göncök, emberek ... 
Kit félt a föld, ha vihar el őtt 
megremeg? 

* Jacob van Ruisdael: Winterlandshap met Molen 

HADD A VERSET 

O. ZADKIN SZOBRA 
hadd a verset kinek kell az 
minden vers csak bet űhalmaz 
fekete gyöngy hófehéren 
s ha győzelem is vereségen 
a vers nem kell senkinek 
se indiánnak se jenkinek 
a vers csak vers csak négy bet ű  
jégbe dermedt hegedű  
kioldani nem lehet 
aki látta — elmehet 
fekete gyöngy hófehéren 
s bár győzelem — a vereségem 

Üjvidék, 1981. december 21. 

Roggyant testtel 
roppant eget 
megtartani 
meddig lehet 
meddig meddig meddig 
ha a háborúkat 
mindig újra kezdik!? 

Rotterdam, 1981. december 1. 

INFINITIVUS 

Megfeszülni 
fölrepülni 
madarakkal 
elvegyülni 
mindig szállni 
messze szállni 
emberekre 
rátalálni 
emberekre 
soha másra 

piros hajnal 
szárnycsapásra! 
Megfeszülni 
fölrepülni 
viharban is 
hegedülni 
de sohase 
szárnyszegetten 
e zölden habzó 
égitesten! 

Újvidélc, 1981. december 31. 
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CSEREVITYI HÁZTETÖK 	O ZADKIN SZOBRA (II.) 
(ROTTERDAMI EMLÉKKÉP) 

Cserevityi háztet ők 
rút elmúlást hirdetők 
szürkék barnák feketék 
törik a sors cserepét 
roggyant házak égre nyitva 
csillagoknak kifordítva 
fölöttük az erd ők csendje 
harangszó a végtelenre 

Cserevity, 1982. január 1. 

NAGASZAKI  

Bordáinak üres kosarában 
parányi ablak 
onnét néztem az eget 
óriás maszatnak 
iromba koriwr . ég 
bordák kosarában' 
ahol a szívet a szívet 
sehol se találtam 
pedig de kerestem 
pedig de akartam 
de hát tépett mell volt 
amit kitakartam 
jaj mi lesz jaj mi lesz 
János Hans és Iván 
egy újabb s szörnyűbb 
földindulás után? 

Üjvidék, 1982. január 8. 

Fény fény 
tűzgolyó 
csillagokat 
kormozó 
fölüvölt ő  pusztaság 
mészk őszirmú 
sírvirág 
kidülledt a 
föld szeme 
lehanyatlott 
csont keze 

1982. január 3. 

FENYŐKATEDRÁLISOKAT 
ZENGET A SZÉL 

FUTUROLÓGIA 

Végül is elolvad a hó 
bármily magasra tornyozták is 
az esztend őnyi téli éjszakák 
verdeső  szárnyakkal 
égre száll a nap 
ágbogak orgonasípjába belefú a szél 
és megzengeti az erd ő  
feny őkatedrálisait 
padláshomályból kiszökik a sötét 
kipereg a pók a bogár a szú a 

[denevér 
s mire a madarak is dalba kapnak 
falakon fűszálakon mezsgyekarókon 
platinacsíkot húznak a cstgák. 

Újvidék, 1982. február 11. 

Behavazott remények. 
Kiolvadt megszégyenülések. 
Ó, mit kezdel Góg, Magóg, 
Ha bűnösök lesznek 
A tisztákat elveszejt ők, 
És a gonoszokat oltalmazók? 

Üjvidék, 1982. január 4. 
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CSENDES ARITMIÁK 
FOHÁSZ 

összerándult 
apró égen 
rongyolódó 
felhők lógnak 
pucér szemek 
szomjúhozón 
fejnek 
sötét es őket 

Ne kérdjétek Istent 
miért 
fogalma 
sincs róla 
kényszerzubbonyban 
gubbaszt ő  
valahol az ég 
peremén. 

Végezetlenül 

Lattalanságok utai 
minden a célzó 
s célpont között. 

Semmi és az ég közt 
bolyongsz 
örök bizonytalanság 

Térden csúszva haladsz 
minél csendesebben 
örök bizonytalanság 

URBÁN F. Gábor 
forítása 

KÉZFOGÁ s OK  

RAJKO BALABAN-SIBIRSKI 

HIÉNÁK  

örökkön nyomán elszántaknak 
éhesen 
távoli 
jelenlevők 

đ  rökkön a harc vonalán 
kívül 
hullákra várnak 
mindegy kiknek a hulláira 

Örökkön rejtve 
valaki nyomán 

Közel vérhez 
bomláshoz 
Farkasok gyanánt 
kozmikusan 
távol. 

SZŰK LÁTHATÁR 

Először álmokat gyártunk 
időkhöz evez őt 
aztán megremeg 

Távolodik a két part 
Alant 

bizonytalan víz 
s árnyad 

Végsőkig evezel 
a partot mégsem leled 
elvetett evez őd 

úszik az árral. 
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AVATÓ  

  

SILLING ISTVÁN 

Hálaadás Rontás 

Térdig vérben, 	 Vajúdásom múltja 
könyékig könnyekben, 	 megcsonkíttatott. 
összekulcsolt 	 Szabadult ördögnek 
fekete kezekkel 	 odaadatott. 

Átkom ered rája, 
csorba szavainkat 	 megbüntettetik: 
vásznadra mázolod, 	 farsang éjszakáján 
harangzúgásukat 	 körülköpetik, 
pokolként vállalod. 	 gyümölcsoltás napján 

elvetéltetik, 
Térdig vérben, 	 áldás nélkül sosem 
könyékig könnyekben, 	 engeszteltetik! 
tenger lettél 
diófaerdőkkel, 

arany oltárodon 
törött pipacsbimbó, 
vergődésed sora 
nekem lett mementó. 

Dal 

szállásom keresem 
fűzfa erdejében 
szállásom keresem 
nádak sűrűjében 

szállásom keresem 
virágok tövében 
szállásom keresem 
asszonyom ölében 

testem a testeddel 
szerelemben éljen 
egyszerre örüljön 

lelkem a lelkeddel 
feloldozást kérjen 
szabadon repüljön 
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ÖR ÖKSÉG  

LEVAY ENDRE 

HÉT ÉVTIZED MÉRLEGÉN 
ŐSZINTE SOROK HANGYA ANDRÁS JUBILEUMÁN 

Az évfordulók mindig ünnepélyesen élesebb fénnyel világítják meg a le-
tűnt esztendőket s velük együtt mindazt, amit a jubileumához érkezett 
ember ez alatt az idő  alatt műhelyében végzett. Még erősebbek a kontú-
rok a művészlelkek pergő  napjaiban, éveiben, mert az Idő  az ilyen „őszi-
kékre" emlékeztető  fordulatait tapasztalatcseréktől gazdag találkozások, a 
nevezetes mozzanatokat rögzít ő  levelek mellett — vagy ezekkel együtt — 
maradandó művek teszik emlékezetessé nem csupán a ritkuló ,számú kor-
társak között, hanem az elkövetkező  nemzedék művészetbarátai számára 
is, éppen úgy, mint az igazi irodalomkedvelő  számára a mai műveket meg-
előző  korszak alkotásai. 

El nem múló élményeket idézek emlékezetemben. 
Most úgy érzem magam, mintha retrospektív kiállításán lépkednék 

végig a termeken és tanúja lennék ismét els ő  ecsetvonásainak Szabadkán, 
a hatodik köri kopár udvaron, s megint előttem állnának azok a nagymé-
retű  olajfestményei, amelyeket ma már ki tudja hol is lehet meglelni: 
melyik galériában, kinek a magángyűjteményében, s a műemlékvédelem 
melyeket fogja majd megőrizni attól, hogy valamilyen ismeretlen úton 
el ne tűnjön szemünk elől, és később csak reprodukcióban taláđkozzanak 
velük azok, akik egy-két emberölt ő  után — már egy újabb kor számára — 
fel akarják dolgozni életművét. 

Bár gyermekkarunktól , !kezdve jól ismerjük egymást (err ől nem 
egy levél, nem egy foto, nem egy illanó pillanat megörökít ő  vázlat ta-
núskodik), de én nem emlékszem arra, hogy valaha is láttam volna egy 
Hangya-művekből megkomponált retrospektív kiállítat. Ahogy bennem él: 
ő  mindig csak néhány ,alkotásával lépett a: közönség elé, vagy nem is Ő  
személyesen, hanem indulásának éveibe— Spitzer, Balogh Lina — a 
képkereskedő, aki porcelán figurái, ólomkristály vázái és félnemesekb ől 
készült hamutartói között helyezte el ezeket a képeket, melyeknek sötét 
háttérbe vagy szürke ködfátyolba vesző  alakjai soha nem láttak ilyen 
csillogó világot. 

A mű  ott állt a kirakatban, az alkotót kereste a művészetbarát, a név-
telen mecénás, a figyelmes riporter, a festőtárs, a folyóirat-szerkesztő, de 
őt nem lehetett egykönnyen el őkeríteni, mert műterme nem volt, s az t►  
fűszeresinasi útját akkor még nagyon kevesen ismerték. Mi tudjuk, akik 
ezekre a napokra világosan emlékezünk: képeivel hamarabb ismerkedett 
meg Szabadka, a Vajdaság, mint a fest ővel, aki soha nem tartozott azok 
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közé, akik keresik a népszervség érintkezési pontjait, akár jeles sze-
mélyek, akár közületek megismerésével. Nem egyszer úgy tűnt el a 
szemünk elől, hogy éveknek vagy évtizedeknek kellett eltelnie, hogy újra 
lássuk egymást, rajzait, képeit, holott annak idején — hat évtizeddel ez-
előtt — a Gréczy utcában, a Kovács utcában, a K őhíd utcában nap mint 
nap tatátkoztunk. 

És fiatal éveinkben még egy karszak hozott egymáshoz közel ben-
nünket: a Híd kora. 

Akkor már a mi világunk számára kibontakozott fest őművész volt, 
mert közöttünk lépkedve nem élt elszigetelt térségben: idegen rekvizí-
tumok között. Mindmáig a miénk maradt; ecsetvonásaiban nem érezzük 
az elidegenedést, még akkor is, ha a szívét egyre nehezebben kinyitó élet-
ben a zugok kiaszott embereit ábrázolja. 

Belgrádban Petar Dobrović  festőművész és forradalmár tanítványa 
volt. A Mester minden szava, intelme mély hatást keltett lelkében. A pro-
fesszor közelségében Hangya képei az impresszionizmus formanyelvét 
érintve megdöbbentő  mélységgel teltek meg, lelkét pedig a proletársors 
parazsából akkor egyre °erősebben éledő  forradalom tüze járta át. A belgrá-
di Bolyai Farkas egyetemista egyesület falai között kapcsolódott be tel-
jes lényével a Híd-mozgalomba, s annak programját átélve olyan lelkes 
munkatársa és szervezője lett a folyóiratnak, hogy a lap oldalain emberi 
sorsokat ábrázoló vonásait a „hidasak", akik az emberirtó háborúban már-
tírhalált haltak, magukkal vitték, akik még élnek, ma is a Hazatér ő  pa-
rasztok, a Szegények szerelme, az Elalélt munkás az ágyon, a Sikátor gye-
rekei c. festményeinek drámai hangulatát idézik fel magukban, amikor 
lelkükben és környezetükben elviselhetetlenné válik a mindennapok terhe, 
s akarva, nem akarva múltat idéz. 

A múltat idéztük, de az alkotó témaköre, koloritja él a mában is. 

Hangya András hetvenéves. Eddig hozta el magával azt, amit a sza-
badkai hatodik kör sivár utcáiban, udvaraiban, emberei között magába 
szívott. Az ő  sötét színétől, fényjátékaitól mi nem tudunk megszabadulni: 
Ezek benne is, alakjaiban is élnek. Így művészete egyedüli: hangyai mű-
vészet a hús-vér emberi alakok: dolgozók, boldogok, verg ődők, küszködők 
merész ábrázolása. Felettük vagy mögöttük vagy belőlük vagy kisugározva a 
színek alig kiismerhető  játékaiban mégis — és mégis! — megcsillan a 
remény. 
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HERCEG JÁNOS 

A VAJDASÁGI NÉPDAL TÖRVÉNYHOZÓJA 
Dr. KISS LAJOS (1900-1982) 

Szenteleky már nem érhette meg a magyar folklór begyűjtési munkáját. 
Pedig mennyire hozzátartozónak vélte irodalmi mozgalmunkhoz a nép-
dalt, a táncot, a hagyományőrzést! Jó szándékú műkedvelőket biztatott a 
népdalok feljegyzésére, s utána is jobb híján Szászy István meg a topo-
lyai patikus, B. Fehér Jenő  dalaival tették vonzóbbá az irodalmi esteket 
De a harmincas évek derekán már népi tánccsoportok kezdtek alakulni 
egész Vajdaságban, s a Kalangya programja kiszélesedett, s őt mintha a 
jugoszláviai magyarság lélekszáma is váratlanul megn őtt volna, a Szlavó-
niában kialakult népi szigetek is kezdtek életjelt adni magukról. Ágoston 
Sándor meg Bartha Katalin írt az elveszettnek hitt népr ől, s ez adott ösz- 
tönzést az akkor már Belgrádban él ő  Kodály-tanítványnak, dr. Kiss La-
josnak, hogy egyik nyári szünetben áitmenjen Szlavóniába. 

A gyűjtés szenvedélye még nem fogta el. Pedig mint a belgrádi ze-
neakadémia tanára át-átjárogatott a bánáti székely falvakba. Inkább csak 
Kodály kedvéért, hadd lássa, hogy tanítása nem ment veszend őbe, itt van-
nak az ősi zenei ötfokúság jegyében született dallamok, éppen csak kicsit 
változtatott rajtuk idő  és környezet. A magyar népi melosznak azonban 
így is érdekes lehet, amit feljegyzett, s íme, fel is küldött Budapestre. 

Mint muzsikusnak erre a kis önigazolásra se volt semmi szüksége, 
hiszen Zomborban tíz év alatt nagyon szép eredményeket ért el. A Szerb 
templomi énekkarnak, a Kaszinó-dalárdának, a Műkedvelő  zenekarnak volt 
szervezője és karnagya, miközben magánórák adásából tartotta fenn ma-
gát. S hozta haza kórusaival az els ő  díjakat. Valósággal ráerőszakolta 
fanatizmusával a zenét a Gaál Ferenc és Lányi Ern ő  után árván maradt, 
alvó és süket Bácskára. 

Így figyeltek fel rá Belgrádban, s kínálták  meg a Starílcović-féle ze-
neművészeti főiskola katedrájával. 

Szemérmes természetű  volt. Nem szeretett beszélni önmagáról, még 
ha zenéről esett is szó. Egyszer aztán mégis, tartózkodását fokozatosan 
feladva, elmondta, hogy a nyári szünetben ellátogatott Szlavóniába, az 
Árpád-kor óta magára hagyott magyarság csodálatos mesevilágába. „Ev-
vel a néppel nem törődik senki! Ti se! Én most valamennyire lecsittítottam 
a lelkiismeretemet." 

S a zombori Körút lombos ostorfái alatt, szemét kissé lehunyva dú-
dolni kezdte a dalt: „Kis pej lovam az út mellett, Mind lelegelte a füvet, 
Rabban esett a gazdaója, Nincs ki gondot visel raója ..." 

A jogosnak vélt szemrehányás után nagyot nézett, amikor azt mond-
tam kellő  tisztelettel, hiszen majd tíz évvel volt id ősebb: Adjál abból az 
anyagból, amit gyűjtöttél. Majd a Kalangyában közöljük." Nem volt köny-
nyű  kezű, nem sietett a másolással, folyóiratunkhoz se volt nagy bizalma. 
Hogy fog az ott festeni? S ezt ő  különben is tanárja, Kodály kedvéért 
csinálta. Aztán mégis ideadta gy űjtésének egy részét. Ő  nyelvszigetet mon- 
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BÚCSÚ A KÖLTŐTŐ L 
ACO SOPOV (1923-1982) 

A gyász hónapjaiban nehezen mérhető  fel, milyen nagy értéket vesztett 
a modern macedón irodalom. Aco Sopov eltávozása után a Vardár völggyyé-
ben éppen azt vesztette el a mai szellemi élet, aki esztend őkön át érlelfSje 
volt az új vállalkozásának. il

t 
 élt, úgy alkotott, hogy beleépítette ma- 

mát a szellemi élet terméken ő  vérkeringésébe: a literatúra terén majd 
inden megnyilatkozásába. szó akkor hangzott el, amikor az Id ő  kö-

vetelte: első  verseskötetével a népfelszabadító háború idején jelentkezett, 
s tevékenységéből már ekkor előcsillant az, hogy a költő  szavával új uta-
kat egyenget a népművelés terén. 

Az élményekkel, mondanivalóival teli poéta fiatalon indult. Huszonegy 
éves volt, amikor az USAOJ kiadásában 1944-ben megjelent els ő  verses 
kötete, a Peszmi, mely már a szabad macedón költészet első  verseiről 
adott hírt. Ha most végigtekintünk azon, amit maga mögött hagyott: 
életének minden megnyilvánulásában az irodalomban és az irodalomnak 
élt. Jelentős részben az ő  termékenységériek, aktivitásának köszönhet ő , 
hogy alighogy elhallgattak a fegyverek, a fiatal macedón költészet új han-
got hozott magával eddig ismeretlen színekkel, képekkel jelentkezett, 
és termése is ilyen irányban gazdagodott. Egy-egy költeménye magában 
hordozta a fejlődés ütemét, s ezzel azt a befelé hajlást, ami — Szlavko 
Janevszkit kivéve — körülötte ilyen formában még keveseket hatott át. 
Ez is bizonyítja azt, hogy minden vonatkozásban kihasználta az alkotás 
terén kínálkozó — eddig még az ő  környezetében nem ismert — lehető -
ségeket. Sopov előtt minden sorának papírra vetésekor az a cél lebegett, 
hogy gyökeresen átalakítsa azt a szellemi kört, amely őt körülvette, s e 
helyett teljes egészében az „intim költészet" mellé szeg ődjön el. 

Strófái messzehangzóan szólnak, olyan hévvel, mint ahogy azt A sza-
vak születése című  költeményében ki is mondta: arra törekszem, 

„hogy a szavak zsarátnokává váljak, 
hogy elizzak ..." 

Ezek a sorok is bizonyítják, hogy szívvel-lélekkel együtt élt az új 
macedón költészet viharos evolúciójával, s az ezután megjelent m űveivel 
is bizonyította, . hogy az első  vonalban áll: 1952-ben Költemények a fájda-
lomról és az örömr ől című  kötetével jelentkezett, lapjain melankolikus 
sorokkal; nem sokkal később a Szép id őt hoz a szél címmel jelentette meg 
újabb verseinek gyűjteményét, majd pár évvel később az Egyesülj a csed-
del c. kötete hagyta el a sajtót. 

Aco Sopov költészete a jugoszláviai magyar irodalomban is rokon-
szenves olvasókra talált. Csuka Zoltán A jugoszláv népek irodalmának tör-
ténetében ír meleg hangon a kiemelked ő  macedón költő  alakjáról, akinek 
„verseit egyszerűség, tömörség jellemzi, de rendkívül kifejezésteljesek, újak 
és világosak. Talán ő  közelítette meg az új macedón költők közül leg-
inkább a modern verselés vívmányait, s kibővítette az új macedón iro-
dalom szókincsét". 

Költeményeit Fehér Ferenc fordította magyar nyelvre. Befejezésül 
az ő  fordításában álljanak itt e „kőbe vésett sorok ': 

Legyél, akár a föld, töretlen és kemény. 
Legyél, akár e szobor itt az asztalon. 
Nevesd, hogy minden mulandó. És legyél 
Kemény kávé, ha érint a fájdalom. 

Égbolt tegyél. Életem kékje. Csillag álma. 
Négy fal között az él ő  jelen. 
Nyársald át szívem. Akár a dárda. 
S kariatídaként nyújtózz föl velem. 
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GAJDOS TIBOR 

MIHAJLO DEJANOVIČ  
(1913-1982) 

Az alacsony felhőkből szemerkélő  májusi eső  csendjében távozott kö-
rünkből egy festő, akinek palettáját már évek óta száradásra kényszerí-
tette a fokozatosan elhatalmasodó, alattomos betegség. 

Elment még egy művész, kinek sorsa volt, hogy hosszú vándorlásai 
sorát ebben a városban, az alkotó embereket sohasem dédelget ő, de so-
kukat valamilyen titokzatos erővel mégis ebbe a sáros talajba ágyazó 
Szabadkán fejezze te. A gyermekkör Tisza- és Duna-partja, a fiatalaság éve ,  
inek Párizsa már régen a messzeség homályos ködébe veszett, de az élmé-
nyek mélysége és nagyszerűsége életének alkonyán is belerögződve ih-
lette, alkotó munkára serkentette. 

A tétlenség keserű  kenyere súlyosabb csapás volt számára, mint 
maga az elmúlás. Mert . ezen a vidéken kevés művész tudhatott maga 
mögött annyi és olyan sokrétű  aktivitást, mint Mihajlo Dejanović, a festő, 
díszlettervező  és publicista. 

Jóllehet festői pályafutása során a realista művészet elkötelezettje-
ként vált ismertté, díszlettervez ői munkásságában a legmodernebb meg-
oldásokat alkalmazta: Eredeti elképzeléseivel nagyban hozzájárult a Sza-
badkai Népszínház művészeti koncepciójának korszerűsítéséhez, színvo-
nalának fejlesztéséhez. 

Alaptevékenységével csaknem egyenérték ű  helyet biztosított számá-
ra a kulturális ügyekkel és képzőművészeti témákkal összefüggő  publi-
cisztikai munkássága. Elsősorban a helyi sajtótermékek hasábjain kö-
zölte megalkuvást nem ismerő, olykor .:talán túlzottan magas mércéhez 
szabott, de mindig a lényeget kutató kritikai írásait, melyekkel — külö• 
nösen az ötvenes években- — . ezen a könny űnek nem mondható terepen 
is elismerést és tekintélyt vívott ki magának. Természetesen opponensei 
is akadtak, akik: nem tudtak: mindig egyetérteni az akkoriban még út-
törésnek számító szigorú hangvételű, szubjektív bírálattal. 

Dejanović  nem hétköznapi személyiségét azonban els ősorban festői 
munkássága fémjelzi. Igyekezett felfrissíteni az ötvenes évek elején kis-
sé hanyatló, a letargikus álmosságra hajlamos szabadkai képz őművészeti 
életet és aktivitásával ösztönözve mind a hivatalos, mind az amat őrfes-
tőket. A belgrádi, majd később a párizsi példák alapján kialakított poszt-
impresszionista tájképeivel és.- figurális kompozícióival új szín került a 
város festészetének szürkülő  palettájára. Aztán még egyszer elment Pá-
rizsba, hogy új élményekkel és tapasztalatokkal gazdagodva sikeresen 
lépje át önmaga korlátait. Kialakította a . vajdasági táj sajátosan leegy-
szerűsített festői látomását, felülmúlva mindazt, amit addig alkotott. A 
leredukált objektumok és színek új világát teremtette meg ebben a be-
tegségét megelőző , utolsó fázisában. 

Később az akvarellhez nyúlt, ehhez még tellett erejéb ől. És 1981-
ben, önálló kiállításán együtt örültünk a művésszel a váratlan ajándék-
ként átélt sikerének. 

1982. május 8-án szomorú gyászmenet kísérte utolsó útjára, a Bajai 
temető  távoli széléhez. 

Úgy érezzük, holtában is méltóbb helyet érdemelne. 
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ÉGTÁJ  

MÉSZÁROS PIROSKA 

HORGOS TELEPÜLÉSFEJLŐDÉSI VIZSGÁLATA 
A KÖZÉPKORTÓL AZ ELSŐ  VILÁGHÁBORÚIG 

Horgos település és határa két talajzóna, a szabadka—horgosi homok és 
a Tisza menti lőszterasz érintkezési területén fekszik. A 18. század fo-
lyamán létesült települést a korabeli fontos katonai útvonalak találkozási 
pontja hívta életre. 

Horgost először az 1075. évi oklevél említi mint tiszai halásztanyát 
és Géza fejedelem adományát a garamszentbenedeki konventnek. 

A Tisza térségében Horgos mint földrajzi megjelölés Alpár határá-
ban és a Horgas puszta, majd Horgas urbariális falu nevében élt tovább. 
Az egykori puszta az 1740-ben készült kamarai térképen mint Vorgas va-
lószínűleg elírás révén szerepel, az ún. Zeller-térképen pedig mint Horgas. 
A 18. század folyamán készült térképek a Horgas pusztán telepített fa-
lut is Horgas nevvel jelölik. A német és latin nyelv ű  térképeken megta-
lálható a Horgos megjelölés is a horgosi határrészek és utak jelölésénél. 
Feltételezhető, hogy a különböző  határrészek megjelölése hatott a későb-
bi Horgos helységnév kialakulására. 

A horgosi határban két középkori templom lokációról tudunk. Az 
első  a 11. századból származik és a Budzsák elnevezés ű  Tisza menti ré-
szen helyezkedett el. A 13. századbeli templom alapjait 1964-ben a szabad-
kai múzeum régészeti osztálya tárta fel a Templomdomban a kishorgosi ha-
tárrészen. Szekeres László régész rekonstrukciója szerint a templom román 
stílusban épült fel, de hamarosan a felépülése után megsemmisült. A tatá-
rok gyújtották fel. 

Ebben az időben gyakori, hogy a templomot a falut uraló dombon 
építették ki. A 13. század folyamán már érvényét veszítette a tíz falunak 
építendő  közös egyházról szóló törvény. A 12-13. században a plébáni-
ák száma jóval meghaladta a 11. században megállapítottakat. A Temp-
lomdomban épült templom valószínűleg egy települést vagy néhány ki-
sebb településcsoportot szolgált. A templom anyaga helyi je llegű, a 
közeli Kőlaposból kitermelt homokkőből épült. A korra jellemzően a te-
mető  is a templomhoz tartozott. A tatárarás alatt a mai Horgos hatá-
rában levő  települések minden valószínűség szerint megsemmisültek. A 
Duna—Tisza között elterülő  homokvidéken a tatárjárás után a kunok te-
lepültek le. Corvin Mátyás adományaként 1498-tól a Duna—Tisza között 
elterülő  Homokságot Szeged város a kunokkal egyenl ő  arányban hasz-
nálhatta. A szegedieknek e jogát Ulászló, II. Lajos, Miksa és Ferdinánd 
oklevéllel újra és újra elismerte. 

A török uralom alatt Horgos a szegedi nahijába, a budai pasaluk 
keretébe tartozott. A zentai csata után Horgos és Szent Péter puszta ka-
tonai terület „Teritorium Militare" lett. 

Kaltschmith Ábrahám 1747-ből származó helyzetrajza szerint Horgas 
még pusztaság, Szent Péter pusztán pedig akkor már kisebb telep — 
pagus létesült.* 

• A pagus (falu) szó használatával a 18-19. században már s űrűn találkozunk. Szabó István: 
A flaurendszer kialakulása Magyarországon. Akadémiai Kadó„ Bp. 1971. 36. 
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Csongrád és Bács—Bodrog vármegye között Horgas és Szent Péter 
puszták miatt viszály_ támadt. A török kiűzése után Csongrád megyét nem 
az ősi nagyságban állították vissza. A 18. század folyamán Csongrád vár-
megye a hajdani terület visszaszerzésére több kísérletet tett. 

Bács Bodrog vármegye 1751-ben Horgas és Szent Péter pusztát kar-
hatalommal akarta elfoglalni. A legmagasabb törvényszék 1763-ban Csong-
rád vármegye avára döntött. Harc a két pusztáért nemcsak a vármegyék 
között folyt . Szeged városának előző  jogait a kun puszták felett a csá-
szári kamara nem tette lehetővé. Szeged kárpótlásul szerette volna a vá-
ros birtokaihoz csatolni legalább Horgas és Szent Péter pusztát. Szeged 
1748-ban a város fő jegyzőjét, Kárász Miklóst bízta meg a két puszta meg-
vásárlásával. Az 1715. évi törvény értelmében Szeged már újabb birtokot 
nem szerezhetett, így Kárász Miklós küldetése sikertelenül végz ődött a 
városra nézve. Grassalkovich kamarai elnök tanácsára Kárász a maga 
számára vásárolta meg a birtokot, azzal a feltétellel. hogy jobbágyfalut 
telepít. A 18. s~dban erőteljes telepítési folyamat indult meg a török 
uralom alatt pusztává vált videken. Erre mindinkább szükség volt mind 
hadászati, mind gazdasági okokból. A zavartalan katonai szállítás és el-
látás szempontjából legcélszerűbb volt egy postahálózat létesítése, ame-
lyet kellő  távolságra telepített falvak tartanak fenn. Az akkori viszonyok 
között Szeged és Szabadka túl messze voltak egymástól, tehát szükség 
volt a falutelepítésre ezen az útszakaszon. Cotman császári biztos terep-
szemléje után négy falu telepítését ajánlotta a szabadkai pusztákon. A 
kamara legfőbb érdeke volt, hogy a ludasi dohánytermelők által spontán 
szállássort Szabadka város faluv á fejlessze. A település kezdetleges for-
mája itt adott volt, tehát nem lett volna nehéz Ludast tervszer ű  faluvá 
formálni és kiegészíteni a szükséges postaállomással. A dohánytermelés-
ből nagy hasznot húzó Szabadka város érdeke viszont úgy kívanta, hogy 
Ludast mint pusztát továbbra is birtokolja. A szabadkai elöljáróság ko-
noksága végül is eredményhez vezetett. Faluépítés céljából a horgosi pusz-
tát ajánlották fel mint a legalkalmasabbat. A horgosi lokáció a távolság 
arányosabb megosztássa miatt megfelelőbbnek is bizonyult. 

A faluépítés terén a császári kamara és a városok érdekei külön 
vágányon haladtak. Így a városok falutelepítései allandó akadályokba üt-
köztek, a sok huzavona sokszor a nehéz kötelezettségek alóli kibúvást 
takarta. 

Kárász Miklós a körülmények hozzájárulásával, a megfelelő  pénzösz-
szeggel és azzal az ígéretével, hogy falut telepít, könnyen megszerezhette 
a két puszta felét. Később, 1771-ben tizenötezer forintért Andrási Zsigmond-
tól vásárolta meg a hiányzó területeket. 

A szájhagyomány szerint Kárász az udvar bizalmas embere is volt, 
akit mint megfigyelőt visszás ügyek és hivatali visszaélések felfedésével 
bíztak meg. A császári udvar bizalmát leszármazottjai nem igazolták. Fia, 
István az 1790-91-es országgyűlésen a nemesi ellenzék egyik elszánt ve-
zére lett. Unokája, Benjamm pedig a közös teherviselés, a szabad ipar, 
szabad sajtó és törvény előtt való egyenlőség, vallásszabadság és a job-
bágyság felszabadításának elvét vallotta. 

Horgas falut Kárász Miklós 1758-ben alapította. Hivatalosan 1771-ben 
vették fel a falvak névsorába. Csongrád megye Tiszán inneni járásában tar-
tozott. Algyő, Dorozsma, Sövényháza és Tápé Horgossal képeztek egy 
járást. Járási székhelyük Dorozsma volt. . 

Kneidinger Andreas Horgas és Szent Péter praedium határának át-
tekinthető  helyrajza szerint kezdetben Kárász nem a mai Horgos telepü-
lést népesítette be, hanem a Kaszás, Ketrec és Hegyes halomtól északra 
elterülő  pusztarészt. Az első  telepítés laza szétszórt tanyacsoportból te-
vődött össze. A szentpéteri págus két házsorbál állt, amely két út össze-
szögelésében keletkezett. A horgosi tanyacsoport a legel ővel képezett egy-
séget, míg a szántóföldek távolabb, a Vaskaputól délre a Hegyes, Lapos, 
Gulyás halom és a Kuntó között terültek el. A munka és a lakhely viszo-
nyából kitfinik, hogy az első  telepesek még erősen kötődtek a török ura-
lomra jellemző  állattenyésztési formákhoz. 
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A két szentpéteri házsor az đrdöglyuki röszkei és a kamarási dű-
lőutak összeszögelésében az utak mentén szabályosan épültek ki a megm ű-
velt föld és a legelő  találkozási vonalán. 

A horgosi és szentpéteri puszta' területén több országút haladt ke-
resztül Szabadka és Szeged között. Ezek az utak a horgosi csárdánál 
összefutva haladtak tovább Szeged felé. A szabadkor-szegedi északi út-
vonal a hármas határnál lépte át a Köröst, a déli viszont a Cigányhalom 
alatt szelte a patakot. Horgos telepítése után : az északi útvonalbál a Kö-
rösi csárdánál egy újabb út képződött a falu irányába, majd egy útháló-
zat a település körül, amely a birtokviszonyok változásával nem állandó-
sult. Az országutak először a falun kívül haladtak, ` de a belső  utcaháló-
zat haránt és hosszirányban bekötődött a külső  utakba. 

Horgas és Szent Péter puszta összevonása után a település magva 
mérnöki rendezési munka alapján jött létre mint urbariális falu. A de-
rékszögű  utcahálózat a jellemző. Az ortogonális sémától eltérő  utcák . a 
földrajzi adottságok alapján alakultak. 

A falu telepítése a ` horgosi határ magasabb tengerszinti pontjára 
tevődött. A település legmagasabb pontja 90 méter. Ett ől a ponttól eny-
hén lejt északnyugat--délnyugat és kelet irányban. Az' enyhe lejt őn a 
csapadék eltávozott a mélyebben fekvő  utcahálózaton keresztül az ala-
csonyabb mocsaras területekre. 

Horgos talajösszetétele igen változatos, nagyobbára homokos, rész-
ben fekete és fekete réti föld. A homokos talaj különféle homok mozaik-
szerű  elhelyezkedéséből áll. Az első  telepes nemzedékek a homokos te-
rületeket nem használták ki megfelel ő  ültetvényekkel. A szikes talajú le-
gelők gyönge minőségűek voltak, a termőföld sem volt elsőrendű. A ko-
rabeli földművelés kezdetleges fokán a föld csak a legszükségesebb meg-
élhetést biztosította a lakosságnak. A Tisza menti réti fekete földek igen 
alkalmasak voltak a kapás növények és a kertészeti ágak m űvelésére. 
Szent Péter és Budzsák Tisza menti területein a dohánytermesztés vált 
általánossá, amely a dohánymonopóliumig virágzó jövedelemforrás volt. 

A falu telepítése a katonai utak szempontjából kedvez ő  fekvésű  volt. 
A település a fekete homok és az agyagos fekete homokú talajzónában 
fekszik. A település magvának gerince a Nagy . utca.. Ennek ekét oldalán 
kezdetben négy ortogonális, két háromszög alakú lakótömb és két házsor 
létesült. 

Az első  település határai az Ivo Lola Ribar utca volt, továbbá a Test-
vériség—Egység és Kossuth Lajos utcai házsorok, valamint az északnyu-
gati, ma is határvonalat képez ő  utca. 

Horgoson az 1828. évi országos összeírás alkalmával 100 benépesített 
jobbágytelek volt: Dr. Barta László Regnicolaris Conscriptis feldolgozása sze-
rint Horgoson 1828-ban 2089 lakos volt: 211 telkes gazda, 57 zsellér, 34 
cseléd, 20 ház nélküli zsellér, 6 állandó és 12 olyan iparos, aki csak időn-
ként foglalkozott iparral. A nem adófizet ők között 8 uradalmi alkalmazott, 
4 kiszolgált katona és 16 hatvanon felüli férfi volt. 

A jobbágyszesszió a belső  telékből, 27 kishold szántóföldb ől és 27 
hold rétből állt. Egy jobbágy ekkor átlagban fél jobbágytelelekel rendel-
kezett. A fokosság foglalkozása földművelés és állattenyésztés volt. A. job-
bágyak árpát, búzát és zabot termesztettek. Az els ő  összeírásból kitűnik, 
hogy 1828-bon már Budzsákon és Buzgányon kisebb lakótelep volt. Szent 
Péteren 20 házban 118, Budzsákon 6 házban 43, Buzgányon pedig 10 ház-
ban 44 lakos élt. 

Fényes Elek 1839-ben kiadott statisztikai adatai szerint Horgas la-
kossága még nádvágással és sziksógyűjtéssel is foglalkozott. . Horgas há-
rom középülete akkor a templom, a postaépület 10 .lóval_ és a csárda volt. 
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Az utóbbi jövedelmét a falu élvezte. A lakosság száma 2530 volt. Ha tekin- 
tetbe vesszük az 1830. évi nagy koleraj árványt vidékünkön, szembetűnő  
a lakosság számának jelentős emelkedése a tízesztendős időszakban.** 

1828-ban az összeírás adatai szerint úrbéri per folyt. Az úrbér rende-
zésekor 157 lakos között 96 2/8 telket mértek ki. 

Csongrád megyében a 17. századtól a 19. század első  feléig a középkori 
vándorló közigazgatás intézménye volt érvényben. Horgoson. 1849-ig 33 
megyei közgyűlést tartottak. A közgy űlés a helyszínen intézte el az ura-
dalmak ügyeit, büntető  ügyekben törvénykezett és a lakosok pöreiben 
ítélkezett. A feudalizmus válsága idején az 1832-36. évi országgy űlésen 
a liberális párt keresztülvitte azt a törvényt, amely szerint a jobbágyak 
megválthatták magukat. Szerződés útján egy összegben vagy részlefize-
tés útján szabadulhattak meg jobbágyi terheikt ől. 

Az 1848. évi alkotmány értelmében a Csongrád megyei falvak polgári 
jogokat nyertek. Politikai közegekké alakultak és , a vármegyei törvényha-
tóság tagjaivá vált. A helyzet azért sokban nem változott. A telkes jobb-
ágy gazdagparaszt, a zsellér földtelen paraszt lett, mintegy folytatása 
a rendi társadalomnak. 

1858-ban készült a Boros-féle felmérés, amely szerint Horgas köz-
ség a kanizsai út két oldalán a martonosi határ irányába terjeszkedett. 
Az 1876-os felmérés szerint az eltelt tizennyolc év alatt a község területe 
nem változott. Ez az időszak az, amikor a külterületeken kezdtek a ta-
nyák, szállássorok és az uradalmi lakótelepek elszaporodni. A hűbéri 
rendszer végén csak Szent Péter, Budzsák és Buzgány pusztán települtek 
meg dohánytermelő  kertészek. 1888-ban Kiskörös, Ördöglak (ördöglyuk), 
Nagymajor és Rózsamajor tartozott Horgoshoz. Az 1892. évi összeírás al-
kalmával a Horgoshoz tartozó helyek száma Hosszúhát,. Szelevény és Kis-
horgossal gyarapodott. Kishorgos mint önálló helység csatlakozott Hor-
goshoz. 62 házzal, 460 lakossal és 10 336 kh földdel rendelkezett. Birtoko-
sai bizonyos összeg évi lefizetést vállaltak és így járultak hozzá a közkölt-
ségekhez. Kishorgos lakosságának szaporodása különösen Ormodi Béla 
parcellázásai miatt történt. 

A Tiszán inneni járás 1902-ben kelt 2896. számú rendelete kötelezte 
Horgos község elöljáróságát, hogy a község nevét határozza meg, vala-
mint jelölje meg a hozzátartozó lakott helyeket. Az 1902/41 képvisel ő-tes-
tület közgyűlése a község nevét megtartotta,  amely akkor már Horgos 
volt. A következő  Horgoshoz tartozó helyeket jelölték meg: Királyhalom 
nagyobb népességű  hely postahivatallal és vasúti megállóval, Kamarás-
erdő  jelentős forgalmú, vasúti megállóhellyel rendelkez ő  fürdő . Kevésbé 
jelentékeny lakóhelyek voltak: Szent Péter, Nagyszállás és Körösoldal, 
valamint Nagymajor, Budzsáki, Kishorgos, Szelevényi és a Pörös major. 
Közigazgatásilag még ide tartozott Öttömös, önálló adóközséget képez ő  
puszta. 

1869-ben épült ki az alföldi vasútvonal. Kiépítésével Horgos vasútál-
lomást, postamester által kezelt postahivatalt, kés őbb postatakarékpénz-
tárat kapott. Még két vasútállomás épült ki: Királyhalmán és Kamarás-
erdőn, az utóbbi szecessziós stílusban, építészetileg igen jelent ős. A kama-
rási rész Kárász Géza tulajdona volt. Dr. Zsilinszky Mihaly Csongrád vár-
megye története c. művében 1897-ben írja: „A kamarási erdő  párját rit-
kítja, amely szemmel láthatólag hatást gyakorol a népre is." A Kárász csa-
ládban az erdőtelepítés és a parkok letesítése hagyomány volt. A falu-
alapító Kárász Miklós fia, István létesítette a francia díszkertet és épí-
tette a ma is létező  barokk kastélyt. A kamarási parkot Kárász Géza te-
lepítette, majd tönkrement. Birtokát 1890-ben elárverezték és házhelyek-
nek, hétvégi házaknak kiparcellázták. Akkor még gondozott ,  parkjával, 
festői és egzotikus alakú kis tavával hamarosan kedvenc hétvégi kirándu-
lóhely lett. Néhány esztétikusan megformált, a kornak megfelelő, legin- 

** Cseresznyés Sándor korabeli megyei orvos jelentése szerint Horgoson a kolerának egyet-
len áldozata sem volt. — Reizner János: Szeged története. 1899/4, 180. A századvégi kolera-
járványnak viszont már Horgoson is voltak áldozatai. A közgyűlés anyagában sokszor fellelhet ő  
a koleraárvák segélyéről szóló adat. 
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kább szecessziós stílusban épült villa sorakozik a vasútállomást és az 
erdőt összekötő  úton. Sajnos ma már némelyik igen rossz állapotban 
van. A Kamarási erdőről ma már csak a régi könyvekből lehet megtud-
ni, hogy valaha „párját ritkította". Az orgonasétány járhatatlan. Elburján-
zott őserdőre hasonlít. Kárász Géza muvárromja — amelyet kortársai 
megmosolyogtak — ma már nem kulisszának, hanem valóságnak t űnik. 

A 19. század végén a községek fejlesztését serkent ő  rendeletek és 
törvények tömkelege született, felvetve a szunnyadó problémákat. 

A községeket elöljárósága igazgatta: választott bíró, kinevezett jegyz ő  
és a képviselők. 

Horgos község jövedelme a községi földek haszonbére, a házak jö-
vedelme, vásári díjszabások, a vadászati jog jövedelme, a közigagatási 
illetékek, a letelepedési jog díja, a bor- és húsfogyasztási, valamint egyéb 
adók és illetékek voltak. 

A község jövedelmét főleg a közutak, utcák, terek, hidak  fenntartá-
sa, kutak létesítése, iskolatelkek vásárlása, iskolák és más középületek 
építése és javítása emésztette fel. A község jövedelmét leginkább a „sz ű-
kös" jelzővel emlegették. 

A rendi társadalomban a jobbágyak feladata volt a katonai utak 
karbantartása. Felszabadulásuk után sem változott sokat az utakkal kap-
csolatos kötelezettségük. A közutak fenntartására a lakosság fogatos és 
kézi napszámmal adózott, amely pénzzel volt megváltható. 1886-ban tör-
vényt is hoztak, amely szerint a köz és dűlőutak építése és fenntartása 
céljából kötelező  volt a közmunka a lakosság számára. 

A közmunkanapokat a következőképpen állapították meg: 
Minden igavonó állat után évente egy igás napszámmal volt kö-

teles a tulajdonos adózni. 
A háztulajdonosok két, a háznélküliek pedig egy gyalognapszám-

mal adóztak. 
A megállapított napok váltsádíja egy igásnapszám után egy korona, 

egy kézinapszám után negyven fillér volt. 
Az építkezés, legelők, utak és a község rendezési problémái az erre 

megválasztott bizottságok hatáskörébe tartoztak. A választott bíró és 
a kinevezett jegyző  minden esetben tagja volt a bizottságnak. A végleges 
határozat sokszor hosszú vita után született. A jegyz őkönyv sorai szerint 
„Egyes, mindenben hibát keres ő  képviselők — a jó lenne ide és nem oda 
építeni" taktikát folytatták, de ez sokszor nem vált be, mert a községi 
elöljáróság a közgyűlésen megszavazta a legmegfelelőbb . helyet. A vita 
tárgya a mázsálászin, a község istállója és egyéb közcélú épületek épí-
tése vagy javítása volt. De ide tartozott a szabálytalankodók esete is. 
Nagy port vert fel az 1893-ban történt szabálytalanság. A község tulajdo-
nát képező  földön jogtalanul kiépült egy malomház. Az eset érdekessége, 
hogy a malomház tulajdonosa az építészeti bizottság tagja volt. 

Az építkezési és karbantartási témák mind gyakrabban szerepeltek 
a közgyűlések napirendjén. Az ide vonatkozó törvényrendeletek sokasága 
állandóan foglalkoztatta az elöljáróságot. 

Az utcai világítás, a házszámozás, a község nevével ellátott táblák 
felállítása, a faiskola létesítése, a Nagy utca feltöltése, a piac és a vásár-
tér rendezése, az artézi kutak fúratása, az iskola, óvoda és más középü- 
letek építése és karbantartása meghaladta a község anyagi erejét. A köz-
ség kénytelen volt különböző  pótadókat bevezetni. A horgosiak a század 
végén 5% iskolai, az óvoda építésére pedig 18934ól 1905-ig 3% pótadót 
és külön egészségügyi adót is fizettek. Id ővel a pótadók összege állandóan 
emelkedett. Végül is a megnövekvő  építkezési ígényekre kölcsönöket vet-
tek fel. 

Valószínű, hogy pénzforrás reményében a horgosi elöljáróság pert 
indított a Gregersen, Wulf és Gfrerer Vasútépítési Vállalkozó Cég ellen. 
Az újabb vasútvonal kiépítésekor ugyanis a közbirtokosság tulajdonát 
képező  homokot és földet felhasználták és megrongálták a vásártérnek 
használt területet. Sok gondot adott a községnek az iskolák létesítése 
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is. Kezdetben két, céljának nem megfelel ő  épületben, az ún. Szécsi és 
Kozma iskolában folyt a közoktatás. A Szécsi Illéstől megvásárolt épület 
még telekkönyvezve sem volt, amikor a közgy űlés már a két épület el-
adásáról tárgyalt. A kor igényeinek és kívánalmainak megfelelő  új isko-
lát szerettek volna építeni. Talu János, a község tanítója szorgalmazta az 
új iskola megépítését. A pénzeszközöket a Szécs i és. Kozma iskola eladási 
árából, a község közpénztárából és állami segélyéből szándékozott fedez-
ni. A közmunka igénybevételével pedig az építkezési költségeket csökken-
tették volna. A telekvásárlás nem kis pénzt emésztett volna fel. Az iskola 
építésének ügye nagyon nehezen haladt. A községi elöljáróság több lehe-
toséget latolgatott, de pénzhiány miatt újra a két régi iskola b ővítését 
és javítását ajánlották, majd felekezeti iskoláról is tárgyaltak. A megyei 
törvényhatóságú bizottság nem engedélyezte a községnek, hogy feleke-
zeti iskolák létesítésével szabaduljanak meg az idevonatkozó költségek-
től. Az 1894-ben tartott közgyűlés olyan határozatot hozott, hogy az új 
iskolát a községháza helyénnégy, tanteremmel és két tanítói lakással kell 
felépíteni. A központi iskolaepitését Palotai Sándor szegedi vállalkozó 
6885 forintért vállalta. Az óvodát a Kozma-féle iskolában helyezték el. 

A sok anyagi problémát tetézte az, hogy leégett a község iskolája, 
majd később 1893-ban a vendéglő. Igaz, már nagyon rossz állapotban volt. 
Épp javítását igényelte a bérlő. Az új vendéglő  kiépítése a század végi 
Horgoson építkezési eseménynek számított. 

Az előterjesztett tervprogram egy nagy tánctermet, ebédl őt, iroda-
szobát, négy vendégszobát, bérlőlakost és megfelelő  mellékhelyiség ki-
építését irányozta elő. Az akkor korszerű  tervet az elöljáróság a forga-
lom megnövekedésével indokolta, amely et Kamaráserdő  fürdőhely, a vas-
úti és a közeli nagyvárosok forgalma indított meg. A nagyvendéglő  köl-
csönre épült Kovács János szegedi épít őmester tervei alapján. A század-
fordulón mind égetőbb problémává vált a tanyai iskolák létesítése. A hor-
gosi tanyák főleg a belterjes szőlő- és gyümölcstermesztés következtében 
az intenzív kertkultúra meghonosítása után szaporodtak el. Horgos ha-
tárában a település nem központi fekvésű. A legmesszebben fekvő  dél-
nyugati határterületen létesült szálláscsoport áscsoport kialakulását főleg a munka 
és lakhely közötti relációk táplálták. A községek közintézmény i funkcióit 
nem tudta érvényesíteni a távoli tanyacsoportokra vagy a Körös oldali 
szállássorra. Szükségessé vált tehát egyes középületek létesítése. A község 
a 20. század elején két iskolát épített a legtávolabbi tanyacsoportoknak. 
Az ürüjárási iskola telekvásárlását 1901-ben hagyta jóvá a községi elöl-
járóság. Délebbre már akkor felépült a másik tanyai iskola. A tanyai is-
kolák kiépítésére a község 20 586 korona kölcsönt vett fel. A tanyai is-
kolák építése jóváhagyott típustervek szerint történt. 1899-ben a járvány-
kórház kiépítése vált időszerűvé. A század végén megindult közművesítes 
és a középületek intenzívebb kiépítése miatt Horgos község bevétele és 
kiadásainak összege között lényeges különbségek voltak. A kiadások ösz-
szege általában kétötödével magasabb volt, mint a bevétel. Horgoson 
1903-ban a hidak és átjárók fenntartására 200, az utcák és terek karban-
tartására 400, a középületekre pedig 336 koronát fordítottak. 1911-ben 
a közművek karbantartása 6700, a középületeké pedig 1435 koronába 
került. Sokszor már az ötven százalék pótadó sem volt elegend ő . 

A kötelezettségek gomba módra szaporodtak. A Horgos—martonosi 
Armentesítő  és Belvízszabályzó Társaság 1903-ban 90 korona költséggel 
terhelte a községet. A megyei útalap terhére Csongrád vármegye köz-
gyűlése megszavazta a szegedi úttól a horgosi vasútállomásig terjed ő  
út kiépítését. A járási útbizottság viszont nem volt megelégedve a hor-
gosiak karbantartó mtm .kMataival a horgos--szabadkai útvonalon, így 
állandóan sürgette a munkálatok minőségi javítását. A képviselő-testület 
egyenesen visszautasította a helyreállítási költségeket azzal az érvvel, hogy 
a szóban forgó utat „a kocsiközlekedésen kívül, emberemlékezet óta a 
katonaság átvonulására használják". A vitás útvonal tehát funkciójánál 
fogva a törvényhatósági úthlózatba tartozott, kiépítésére a vármegye 
volt illetékes ,az útalap terhére. 
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Csongrád megye alispáni hivatásának a községi d űlőúthálózatról 
hozott rendelete alapján Horgoson 22 helyi érdek ű  dűlőút volt, amelyet 
a horgosi lakosság a közmunka-beszolgáltatásából volt köteles karban-
tartani. 

A község 1908-ban bizottságot választott a járdaépítési szabályrende-
let tervezetének elkészítésére. Ez év folyamán elkészült a szabályrendelet 
is. Jóváhagyása után a forgalmasabb utcák háztulajdonosai kötelesek vol-
tak 1,5 méter szélességben telkük el őtt kiépíteni a járdát. Forgalmas ut-
cának számított akkor a Nagy utca, a Rákóczi, a Kossuth, a Szent János 
és a Templom utca. Az építési határidő  három év volt. A telektulajdonos 
köteles volt a járdaépítés kezdetét bejelenteni a községi elöljáráságnak, 
hogy kitűzzék a járdamagasságot. A szabálytalankodók járdáját a köz-
ség építette ki a tulajdonosok költségére. 

A huszadik század első  évtizedében szűknek bizonyult a község terü-
lete. Az Újsor és a Kossuth utca között még volt lehetoség egy utca meg-
nyitására, amelyet a vármegye bizottságánál a közforgalmi és t űzrendészeti 
szempontokkal indokoltak meg. A földterület megvásárlása a járványkór-
ház kiépítése miatt is szükséges volt. A terület megszerzésére a község 
kölcsönt vett fel, majd Gombkötő  János szegedi mérnök kiparcellázta. 
A házhelyeket pályázat útján áruba bocsátották A telekigényl ők 60%-os 
kamattal három reszben térítették meg a telek árát. 

A község tulajdonában a peremrészeken terjeszkedésre alkalmas 
föld nem volt. A földvásárlás költségeire sem volt anyagi alap. A község 
terjeszkedésére egyedüli megoldás a földcsere volt. A peremi földrészt 
a község csere útian Kárász István szeghalmi lakostól szerezte meg. 

A mind intenzívebb földművelés a nagybirtokokon egyre n. obb szá-
mú munkás alkalmazását tette szükségessé. A munkáskéz növelésével pár-
huzamosan lakásprobléma merült fel. A község elhatározásából a csere-
földön munkástelep létesült, amely 60 telekből állt. Egy házhely 250 négy-
zetöl területű  vot. A 250 koronás vételárat 5%-os kamattal 20 évi lefize-
téssel adta el a község. A telekárusítást a három évre megválasztott 11 
tagú bizottság intézte, amelynek három tagja gazdasági munkás volt. 
A tisztviselő  telep párhuzamosan a munkásteleppel létesült a vásártér 
melléki 20 holdnyi területen, az Üjsoron. Egy telek nagysága 300 négyzet-
öl volt, vételára pedig 500 korona. A község tízéves részletre 5%-os ka-
mattal bocsátotta a pályázók rendelkezésére. 

A telekvásárlók kötelesek voltak a felosztott területen lev ő  összes 
mélyfekvésit utcákat és telkeket az adott területen található homokbuc-
kákból nyert homokkal feltölteni. 

Az új házhelyek felmérésével és kiparcellázásával a ,kisdorozsmai 
Scherz Sandor mérnököt bízták meg. A telekvásárlást megel őzően az 
érdekeltek a telek kikiáltási árának bizonyos hányadát, az ún. bánatpénzt 
letétbe helyezték. 

A felparcellázott állatvásárbér helyett az új vásártért, mintegy 10 
holdnyi területet 1910-ben jelölték ki a Szabadkai út mellett. 

A község kívánságára 1911-ben Kárász István eladta kishorgosi bir-
tokát, amely a szegedi határtól a vasútvonalig terjedt. A cédulás utak 
mentén fekvő  birtok 200 kishold területet tett ki. A község ezt a birtokot 
2 katasztrális holdnyi parcellákra osztatta fel Stein Jen ő  horgosi mérnök-
kel. A község bérbe adta ezeket a parcellákat a szegényebb sorsú lakos-
ságnak. Ez a parcellázás már összhangban volt Magyarország Földmun 
kásszovetségének programjával. A nagyméret ű  parcellAzÁs és kontinuális 
terjeszkedés már ebben az id őben indokolttá vált. A lakosság száma a 
külterületen megkétszerez ődött. A századfordulón számos olyan szállás-
csoport létesült, amelynek utai az es ős időszakban közlekedésre alkal-
matlanok voltak. Horgos határában mind többen kis terület ű, sokszor 
alig 100 négyzetöles házhelyet létesítettek. A kisméret ű  gazdasági udva-
rok a gazdálkodás funkcióját nem tudták betölteni, bár lakói leginkább 
állattartással foglalkoztak, sokszor más földtulajdonos kárária. A szám- 
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tarfan szabálysértés miatt a községi elöljáróság el őterjesztette az építke-
zési szabályrendelet módosítását és 'a külterületi építkezések korlátozását. 
A módosítás a következő  volt: 

a horgosi község területén :építeni csak hatósági engedéllyel lehet; 
a Kamaráserdő  nyaralótelep villatelkei 200, a külterületek építke-

zési telke pedig legalább 600 négyzetöl nagyságúak. 
1911-ben kezdték építeni a kamaráserd ői vasútállomást, majd Strausz 

Gyula vállalkozó a horgosi állomás építéséhez kért a községt ől homokot. 
Ez évben még a közvilágítás fejlesztését tanulmányozták. 

A martonosi Automobil részvénytársaság a horgosi és a törökka-
nizsai vasútállomás között autóbuszjárat létesítését szorgalmazta. Pénz-
hiány miatt ez az elgondolás akkor nem valósult meg. 

Horgoson és határában 1892-ben 855 házban 5503 lakos élt, 1907-ben 
pedig 1176 lakásban 7275 személy. 

A mezőgazdasági konjunktúra kibontakozása, valamint az agrárvámok 
bevezetése kedvezően hatott a rurális jellegű  településekre. 

A földmunkások megmozdulásai és a parasztszervezetek földkövete-
lései 'következtében Horgoson a község jelentékeny számú házhelyet par-
cellázott ki a nincsteleneknek. 

A termelés fokozása érdekében a nagybirtokok nagy gondot fordí-
tottak a belterjes gazdálkodás feltételeinek megvalósításara és az olcsó 
munkaerő  minél nagyobb számú foglalkoztatásarra. Mindezek a tényez ők 
Horgoson aktívan hatottak a 19. század végi és a 20. század eleji intenzív 
építkezésre mind a bel-, mind a kiiiterületeken. A alakosok száma jelen-
tősen megnövekedett. A létszámnövekedést nemcsak a természetes Sza-
porulat emelte, hanem az a bevándorlási folyamat is, amely főleg a 
közeli városokból és községekből indult meg. Nagyobb létszámú beván-
dorlást az 1879-es szegedi árvíz váltott ki, kés őbb gazdasági tényezők ha-
tottak a városi eredetű  lakosság migrációjára. A település terjeszkedése 
a peremrészeken történt. A központi fekvésű  szabad terület hiánya miatt 
a középületek kiépítése komoly gondot okozott. Horgos központját két 
széles utca kereszteződése és ezeknek az utcáknak a térszerű  kiszélesedése 
alkotja. A település magvát a feudális birtokviszonyokat tükröző  parcellák 
képezik. A vajdasági községek hagyományos központsémája Horgoson nem 
volt adott. Minden nehézség mellett a középületek létesítése nem rekedt 
meg. Ugyanakkor jelentős számú új lakóház épült az üres telkekre vagy 
a régi házak helyébe. A népi építészek jelentősebb horgosi alkotásai is 
a 19. század végén és a 20. század  elején épültek ki. A Tiszavidékre jel-
legzetes napsugaras házak ma is szép számban megtalálhatók Horgoson. 
1976-ban végzett felmérésem adatai szerint 25 lakóépületen volt fellelhet ő  
a napsugaras díszítés. 

Horgos a jobbágyfaluból az újratelepülés utáni két évszázad alatt 
fejlődött ki népes községgé. Kontinuális továbbfejl ődését egy időre az 
első  nagy imperialista világháború szakította meg. 
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HERCEG JÁNOS 

KITEKINTŐ  
NAPLÓJEGYZETEK 26. 

Én láttam a fehér éjszakákat Leningrádban, amelynek Dosztojevszkij korá-
ban Szentpétervár volt a neve. És jártam a Néva partján, azokon a kísér-
tetiesen világos éjszakákon, melyekben a folyó is, az ég is, az emberek 
is valami mesebeli hangulatot árasztanak. Magát a regényt is olvastam, 
amelyet Fjodor Mihajlovics húsz-egynéhány éves korában írt, s ebben 
semmi nyoma ennek a természeti csodának. Az író oly magától értet ődő-
nek tartotta a különös jelenséget, hogy a címen kívül nem szentelt neki 
nagyobb figyelmet. 

De őt a természet nem érdekelte. Annál nagyobb részvéttel fordult 
az emberek felé. A szegények szószólója volt abban az id őben. Nem mint-
ha később nem lett volna az, vagy mintha a Megalázottak és megszomo-
rítottak nem mutatná meg még mélyebben a cári Oroszország társadalmi 
mélységeit. De a fiatalság éveiben az elnyomottak igazságát nem Istennél 
kereste Dosztojevszkij. Világnézetét még nem befolyásolta akkoriban a 
szlavofil öntudat, amelyben a marxista irodalomtörténeti kritika az író 
reakciós magatartásának eredetét látja. A miszticizmus szibériai szám űze-
tése után lengi be a fehér éjszakák fényével hatalmas m űveit, a B űn és 
bűnhődést, a Karamazovokat, A félkegyelm űt, amelyek nemcsak az alkotás 
nagyságával emelkedtek fölébe a XIX. század világirodalmának. Ez a kö-
dös Néva-parti légkör a maga önkínzó, b űntudattal teli vallásosságával, 
az orosz istenhit múlt századi, vezeklésre kész bigottságával egy egészen 
eredeti és különös világot mutatott be. 

Ezekben a nagy regényekben Dosztojevszkij már nemcsak elbeszél ő  
volt, hanem próféta is, aki ezt az ő  sajátosan orosz filozófiáját se mulasz-
totta el hirdetni. Másutt, bölcseleti írásaiban, folyóiratában, a Vremjá-
ban, amelyet a száműzetésből visszatérve indított, s f őként a Puskin-be-
szédben ez az ő  filozófiája már az egész orosz nép nevében fordul a 
világhoz. 

Európa azonban csak a regényírót ismerte, az emberábrázolás és 
lélekelemzés páratlan géniuszát. Dosztojevszkij filozófiája orosz ügy ma-
radt, Fjodor Mihajlovics próféciájának rajongói és dühödt ellenz ői nem-
igen lépték át az óriási birodalom határait. 

Annál jobban meglepett most a hirdetés, mely tíz kötetben kínálja 
szerbhorvát, nyelven a Dosztojevszkij filozófiáját ismertet ő  tanulmányok 
gyűjteményét, csekély négyezer dinárért, másfél évi részletre. És termé-
szetesen Dosztojevszkij minden ilyen természet ű  írása is megjelenik majd 
most nálunk, a Puskin-beszéddel, sőt I. Miklós cár özvegyéhez írott ódá-
ja is. 

Ez is meglepett. Nem tudtam ugyanis, hogy „Európa csend őrjének" 
halála, aki minden forradalmi mozgalmat vérbefojtott — köztük a ma-
gyar szabadságharcot is —, annyira meghatotta Dosztojevszkijt, hogy a 
cár özvegyét magasztaló ódában igyekezett vigasztalni. Az ember azon-
ban nem tudhat mindent azokról sem, akiket istenített, s a nagyok kö-
zött is legnagyobbnak látott. A Puskin-beszédet, amely az orosz biroda• 
lom világmegváltó szerepét jósolta, de amelyet eddig csak hírb ől ismer-
tem, ugyancsak érthető  érdeklődéssel várom. 

Ez most ugyan egy határozottan jobboldali felvonulás Merezskovsz-
kijjal, Bergyajevvel és Szergej Bulgakovval, a szovjet emigráció ide-
ológusaival, a Partizanska knjiga nevű  kiadó műsortervében — s habár jó-
magam semmiféle érzelmi szállal nem köt ődöm a szlavofiliához, termé-
szetesen minden érdekel, amit Dosztojevszkijről írtak. Méginkább amit 
ő  maga írt, de nem jutott el hozzánk. Felkészültem az oldalnézetre, a téves 
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belemagyarázásra, de a Petrasevszkij-per beígért jegyz őkönyve! Dosz-
tojevszkij halálos ítéletével és Anna Grigorijevnának, az író feleségének 
naplója remélhetőleg kárpótolni fog az esetleges csalódásért. 

Hogy miért éppen így ünnepeljük halálának századik évfordulóján 
az írót, más kérdes már. 

A diplomácia virágkorát éljük. Nemcsak a háborús veszély, a közle-
kedési technikai elképzelhetetlen fejl ődése is kedvezett a felfogásnak, hogy 
mielőtt a fegyverek megszólalnának, okosabb lesz tárgyalni. Ezért van 
a példátlan nyüzsgés távoli világrészek között, sugárhajtású repül őgépen 
és helikopteren, amely háztól házig szállítja az érkez őt. Régen váltott 
lovakkal is napokba telt, amíg Napóleon követének delizsánsza az orosz 
cár udvarába érkezett. Ma egy-két óra alatt ott lehet. Még a teát se kell 
megtanulnia csészealjból inni, mivel a cárok utódai vendéglátásban rég 
áttértek az európai formákra. 

Csoda, hogy ezek után egy irodalmi diplomácia 'kialakulásának le-
hetünk a tanúi? Már nemcsak boltosok igyekszenek kapcsolatot terem-
teni a külországokkal. Kiadók és könyvkeresked ők ügyén kívül iroda-
lomtörténeti tevékenység ápol atyafiságos érzelmeket nepek és országok 
között. Kölcsönhatásokat vizsgálva, a nyelvkülönbség választóvonalán túl 
keresve azt, ami közös. 

Legutóbb az osztrákok látogattak Budapestre, hogy akadémiai szin-
ten, fogadásokkal, díszvacsorákkal és pohárköszönt őkkel tegyék ünnepé-
lyesebbé azt, ami az élő  irodalmon kívül még fellelhető  ebben a diplo-
máciában. Részben a nemzetközi Pen Club programjának megfelel ően, 
amely egyébként semmivel se hatástalanabb, mint a másik világszerve-
zet, de hát van, s így számolni kell vele. Másrészt a pillanatnyilag ked-
vező  politikai konstellációknak kifejezést adva. 

Nem tudom, hol kezdték a kölcsönösség vizsgálatát. Talán még Batsá-
nyinál, az első  magyar irodalmi folyóirat megindítójánál, aki vigyázó 
szemét Párizsra vetve évjáradékot kapott Napóleontól, miután a magyar 
jakobinusokkal már leült Kufsteinban egy évet, s a korzikai hódító bu-
kása után még egyet, majd osztrák feleségével Linzben maradt, ott is 
halt meg. Kapcsolattörténeti szempontból ez roppant érdekes lehet, eb-
ből azonban még nem következik, hogy az osztrak irodalom hatással lett 
volna a magyarra. Bécs kisugárzása közvetett fényeket eregetett, s szel-
lemi vezető  szerepe a Monarchiában nem volt arányban politikai gya-
korlatával a határai között él ő  népekre. A magyarok ugyan nem voltak nem-
zeti kisebbség, de úgy kezelték őket. S a nemzeti irodalmak kibontakozá-
sával nem Bécs volt a példakép. Ellenkez őleg. Erről azonban ilyenkor 
nem illik beszélni. Ugyanakkor Bécs átjáróház volt cseheknek, horvátok-
nak, magyaroknak egyaránt Európa felé. De megállni  azok sem álltak 
meg, akik németül írtak: Franz Werfel, Kafka, Rilke, még Musil se. Ber-
lin vonzása leküzdhetetlen volt. 

Bécs regionális alárendeltsége a nagy német nyelvterületen akkor 
szűnt meg, amikor leszakadtak róla a társországok és tartományok, s 
ott maradt, mint egy vízfej ű  gyerek, a kicsire zsugorodott ország testével. 
Tizennyolctól harmincnyolcig. Aztán Ostmarkt lett, gau, maga is tarto-
mány csupán, s minden egykori báját, kedvességét évekre elvesztette. 

De a közbeeső  és utána következő  idő, mintha csakugyan bősége-
sen okot adott volna minden megbocsátásra. Én már csak így ismertem 
és szerettem meg. Bécsen kívül Salzburgot és egyáltalán a kedélyes és 
vendégszerető  osztrákokat. Ez a vendégszeretet adott hajlékot a mene-
külésre kényszerült emigránsoknak. És Kassák ott fogalmazta meg kiált-
ványát a világ művészeihez: „Figyeljetek! Figyeljetek!" De a visszhang 
erre nem az egykori császárváros közeli kávéházaiból, hanem a weimari 
Bauhausból verődött vissza. 

És mégis: a modernista kísérletekt ől kezdve az operettirodalmon át az 
újságírásig sok minden megbeszélésre kerülhetett az említett tanácskozá-
son osztrákok és magyarok között. Mert míg a sújtásos, tulipános ma-
gyar népszínmű  bécsi minta másolata volt, egy Kálmán Imre világsikere, 
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de Molnár Ferencé is Bécs közvetítésével jutott el messzire. A zsurnalisz-
tika bölcsőjét meg az egész Monarchiában Bécsben ringatták. Az első  
szerb újságtól kezdve olyan ragyogó stílust teremtett lapokig, amilyen a  
Pester Lloyd, a zágrábi Morgenbiatt és a Prager Presse volt többek kö-
zött, hosszú évtizedeken át. Anélkül, hogy Bécset szolgálták volna, mind-
mind a maga népének szabadságvágyából született. Csak a forma jött  
onnan, az attitűd, a harci hév már honi termék volt. Remélem, ez is szó-
ba került a kapcsolattörténet tudósai között.  

~ 

Látom már, alaposan belebonyolódtam az osztrák irodalom elága-
zásaiba. S egyre inkább úgy látom, egy nem túl magasra nőtt virága csu-
pán az össznémetnek. Rilkét, Hofmanstahlt, Grillparzert már oda kell  
számítani. S ami jellegzetesen osztrák marad, az a Heimatkunsthoz tar-
tozik, Rosegger novellaival a népéletből vett témakörből. Ami meg tipi-
kusan bécsi, az talán Arthur Schnitzler, még avantgarde kísérleteivel is.  

De volt egy magyarországi német irodalom, amelynek már föld-
rajzi helyzeténél fogva Bécshez kellett volna tartoznia. Amint azonban  
valaki kiemelkedett belőle, magának vallotta a német irodalom, mint  
Lenaut. A többiek elmerültek a provincializmusban.  

Most került egyébként a kezembe egy antológia ebből az irodalom-
ból. És elképedtem, hogy itt is, közvetlen közelünkben, Újvidéken, Ver-
secen, Budiszaván költők és elbeszélők írtak anélkül, hogy valamit is  
tudtunk volna róluk. Ebb ől a Berlinben 1939-ben kiadott antológiából  
értesültem róla, hogy bizonyos Bruno Kremling Újvidéken kizárólag írá-
saiból saiból élt. Abban az időben, amikor már mi is írtunk, a Kalangyába, a  
Hídba, s nem volt velük semmiféle kapcsolatunk.  

A Németországban kiadott antológia olyan évben látott napvilágot,  
amikor Ausztria államisága megszűnt már, s a stuttgarti Külföldi In-
tézet emberei bejárták egesz Délkelet-Európát, hogy adatokat gy űjtsenek  
a német szórványokról. És megszervezték ezt a kétszáz éve itt élt népet.  
A többit tudjuk.  

A versek és novellák azonban, amelyek a Donau-Schwabisches Dich-
terbuchban olvashatók, zömükben semmi jelét sem adják holmi harcias.  
nemzeti ellentétet szító magatartásnak. Talán csak Müller-Guttenbrun, a  
Der Grosse Schwabenzug szerzője éreztet a népi öntudatnál valamivel töb-
bet, s a csébi Bleyer Jakab emlékeztet a német szorgalomra a Rajna és  
a Schwarzwald utáni nosztalgia sóhajával. Itt még nem szerepel az a  
szó: Lebensraum, igaz viszont, hogy Lenaun kívül az együttélésr ől sem esik  
szó. A helyi színek is az ő  tájleíró verseiben jelennek meg, s ezzel, mint  
tudjuk, az utána következő  magyar lírára gyakorolt erős hatást.  

Itt van még szegény Rónay István is, a szentiváni plébános és or-
szággyűlési képviselő, akiért négyesfogatot küldött a bácskai f őispán, ha  
valami fontosabbnak tetsző  dolgot kellett megtárgyalni a megyeházán.  
Nyolcsoros kis verse a titkolt szerelem dicséretét zengi.  

Az egész együtt a Heimatkunst olykor csillapíthatatlan honvágy-
gyal telített írások gyűjteménye. Játéktere a vidék, a falu, ahonnan ol-
vasói is kikerültek. Nemzetiségi irodalom, mondanám, ha nem félnék az  
oly könnyen kínálkozó párhuzamtól. De ez az irodalom nem is akart soha  
magasabbra törni. Talán a Bach-korszak alatt is bezárkózott a sváb fal-
vak közösségébe, s miközben Bécs a Monarchia minden nemzetiségét  
elnyomta, ezt a német nyelv ű  diaszpórát nem volt képes bezártságából  
kiemelni. Annyira se, hogy a pesti német sajtóra irányította volna a vi-
déki svábság figyelmét. De hát ezt a német sajtót a magyar hazafiasság  
szellemében Falk Miksa, Vészi József és mások írták tökéletesen euró-
pai hangvétellel. Mert ezek az ugyancsak német anyanyelv ű  közírók, akik  
nélkül talán nem is lett volna olyan magyar zsurnalisztika, mint amilyen  
lett, fölébe nőttek a falusi kántorok és káplánok világának, s nem sirat-
ták az őshazát, mivel nem volt semmi siratnivaló rajta, mert csak a  
pogromok emléke maradt meg bennük.  
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Nem tudom, szegény Szentelekyre, minden európaisága mellett nem  
a falusi bezártság hatott-e, amikor programját megfogalmazta. Meglehet,  
hogy ez a szórványirodalom is Szivácon ismerősebb volt, mint a váro-
sokban.  

~ 

Semmelweis az eszményi regényhős. Ennek nyilvánítja ugyanis bi-
zonyos Kurt Wonegat, szembehelyezve az amerikai külügyminiszterrel, aki  
a külügyeket neutronbombákkal véli elintézhetőnek. A magyar orvost  
állítja példaképül az amerikai fiatalság elé, aki — miközben az anyák mil-
lióinak életét mentette meg — az üldöztetés és megaláztatás el ől a halál-
ba menekült.  

A gyermekágyi láz felismerőjének, Semmelweis Ignácnak óriási iro-
dalma van. Az orvostudomány az elmúlt száz év alatt a legteljesebb elég-
tételben részesítette. Biztos, hogy id ővel az ő  konok és fanatikus intelme  
nélkül is kezet mosóak volna klórmésszel a magzat világra segítésénél,  
s akkor nem kellett volna még sok ezer szül ő  asszonynak elpusztulnia, 
s ő  se került volna negyvenhét éves korában  a döblingi tébolydába, hogy  
ott lelje hamarosan halálát.  

Hazája is kiállt az igaza mellett, s amikor 1850-ben kénytelen volt  
elhagyni Bécset, ahol az orvosok cilinderben és redingote-ban hajoltak  
a kórházi betegek fölé, Semmelweis a ma róla elnevezett Rókus-kórház  
főorvosa lett, s öt  évvel  'később a budapesti orvostudományi kar szülé-
szeti katedrájának tanára. Szobrot is állított neki a hálás nemzet és ut-
cákat neveztek el róla. Nem mintha példáját a magyar nőgyógyászok  
vakon követték volna. Inkább az üldözött magyar mellé álltak oda, ami  

a szabadságharc leveretése után érthető  volt. Tény viszont, hogy hatása  
otthon kevesebb ellenállásba ütközött, s minimálisra csökkent a fert ő-
zött szülőnők száma, mert az orvosok többé mégsem a boncteremből  
mentek fel, bemosakodás nélkül a vajúdó n ők közé.  

Legendák is szép számban keringtek Semmelweisről, s nemrég a  
budapesti irodalmi hetilapban láttak napvilágot újabb értesülések. Ek-
kor valaki azt is feltételezte, hogy Semmelweist Döblingben orvostársai  
egyszerűen megmérgezték. A legtárgyilagosabb arcképet mégiscsak Ko-
rányi rajzolta meg róla, a nagyvilág viszont talán Paul de Kruif amerikai  
bakterológus tanulmányából tudta meg, hogy ki volt Semmelweis Ignác.  

Regényhős, ha jól tudom, most lesz először. Élete mindenesetre hálás  
regénytéma még akkor is, ha az író összehasonlítása mai világhatalmi  
nagyságokkal kicsit önkényes és erőltetett. Tárgyi tévedésektől se men-
tes, amit ez a Wonegat Semmelweisről elöljáróban mond. Az például,  
hogy Bécsből vidékre került és karrierjének vége lett. Ilyen távlatból  
visszanézve a magyar tudósra, talán még érthet ő  is, hogy Pestet vidéknek  
látta az író. Wilsonnak is meg kellett magyarázni hatvan év előtt, hol  
fekszik Magyarország.  

A regényírónak az az állítása viszont, hogy Semmelweis ebben a „vi-
déki kórházban" egy hullából húzta ki boncolás közben a kést és tuda-
tosan sebezte meg, magát, hogy rövidesen meghaljon, már mégiscsak  
messze esik a tárgyi igazságtál. Viszont az is igaz, hogy egy jó regénynek  
nem kell okvetlenül tárgyi igazságokon alapulnia. Attól még rossz is  
lehet.  

Különben Semmelweis nemzeti hovatartozását illet őleg máig meg-
maradtak a tisztázatlan nézetek. Harminc évvel a halála után, amikor  
óriási felfedezését az orvostudománynak mindenütt el kellett ismernie,  
már osztráknak mondták, mint egyébként Liszt Ferencet is. Ahogy fran-
ciát csináltak a bácskai Kiskér szatócsának fiából, 'Gruby Dévidból, Párizs  
legcsodálatosabb orvosából, Chopin, Heine, Lamartin barátjából, pedig  
1848-ban váltott lovakkal jött haza, hogy végigküzdje a szabadságharcot,  
ahogy Czimmer Anna róla szóló írásából tudjuk.  

Nálunk viszont Semmelweist visszamagyarította a Prosveta kis en-
ciklopédiája. Nyilván szegény . Debreczeni jóvoltából, aki a két kötet mun-
katársa volt. „Mađar, jevrejskog porekla", igyekezett pontos lenni, s  
önérzetesen állapította meg róla, hogy a modern szülészet előőrse volt.  
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De hát a nagy reklámmal beharangozott készülő  regény szempont-
jából ennek sincsen semmiféle jelentősége.  

~ 

•Georges Simenon nyugdíjba vonult. Mint a Pénzügy i  tanácsosok és  
vasúti jegykezelők. Azt mondja, elég volt. Nemsokára hetvenkilenc éves  
lesz és ez már olyan kor, amikor az embernek pusztán tapintatból is il-
lik lemenni a pályáról. Azt mondja, már maga se tudja, hány könyvet írt,  
de kétszázat biztosan. S kiadója nemrég közölte vele, hogy regényeit öt-
százmillió példányban és ötvenöt nyelven adták ki. Kérdezték, mit fog  
csinálni. Sízni  szeretne télen Arosában, mert eddig ilyesmire nem volt 
ideje. És egyáltalán élni, nem munkába temetkezni, diktálni reggelt ől es-
tig. Párizst is szeretné közelebbről megismerni, ahol fiatalkora óta él, mi-
után otthagyta szülőhazáját, Belgiumot, és a francia fővárosban telepe-
dett le. De hiszen minden regénye Párizsban játszódik! Hogy volt ez lehet-
séges, ha nem ismeri a várost? Csak felszínesen tájékozódott benne, mond-
ta, azt is inkább lélektani szempontból, hogy a század alkonyával együtt  
járó bajokat állítsa be izgalmas történeteinek indoklásául. Most élvezni  
szeretné Párizst.  

„Elég későn", mondhatta magában a csinos újságírónő, miután j  
zőfüzetét becsukta. És mosolygott hozzá, mert szó sincs róla, hogy  

menon abbahagyta volna. Életrajzi regényt ír most, nem detektívhistó-
riát.  

Mert nehéz abbahagyni. Tolsztoj nyolcvankét éves korában azzal  

ment el hazulról, otthagyva családját és a birtokát, hogy új életet kezd,  

s megírja végre az igazán nagy művet, amelyben az emberi jóság diadal-
maskodik a gonoszság fölött. Bernard Shaw kilencvenedik évében még  

vitriólos filippikákban bírálta a másik aggastyán, Winston Churchill po-
litikáját. Knut Hamsun nyolcvanhat éves volt, amikor letartóztatták, el-
kobozták a vagyonát és betiltották a könyveit, mert ellenezte a német meg-
szállók elleni harcot. Akárcsak Ezra Pound, az ezoterikus költ ő, akit őrült-
nek kellett nyilvánítani, hogy a börtönből megmentsék.  

És ezek se hagyták abba. Hamsun kiszabadulása után megírta meg-
hurcoltatásának történetét, s állítólag ez legizgalmasabb regénye, Ezra  

Pound pedig, a beavatottak szerint, még gyönyorú verseket írt.  

Mindez azt látszik bizonyítani, hogy az öregkori agyalágyultság s  
egyáltalán az őrültség nem mindig ártalmas az irodalomban és m űvészet-
ben. Van, amikor egyenesen használ neki. Picasso kilencvenedik születés-
napján félmeztelenül táncolt a tévékamerák el őtt, s festett, rajzolt, kerá-
miát égetett. Többet dolgozott, mint valaha.  

Aragon állapította meg, miután szakított a szürrealizmussal, hagy 
korunkban divat őrültnek lenni. Értelmes, makkegészséges fiatalok játsszák  

meg magukat, arra hivatkozva, hogy a kor is őrült, hát akkor miért le-
gyenek ők normálisak.  

Mindez nem hozható kapcsolatba a nyolcvan felé ballagó Simenon-
nal. Az ő  meséinek bonyolításához borotvaéles ész kellett és a logika ki-
vételesen éber jelenléte. Igaz, hogy a b űnügyi regényeknek is megvan a  
maguk sablonja. Csak az ismeretlen nevez őt kell megtalálni, s már könnyű  
megoldani a feladványt. Ennek pedig Simenon a mestere volt.  

Történeteinek nagy részét filmre vitték. Maigret felügyel őt a kajla  
kalapjával és pipájával az egész világ megismerte. Ilyen az, amikor a re-
gényhős fölébe nő  a mesternek, aki életre keltette és zseniális nyomozót  

csinált belőle. Különben igy volt az elődökkel is. Sherlock Holmes nevére  
milliók emlékeznek, írójára, Conan Doyle-ra csak nagyon kevesen.  

Talán ez is hozzájárul a tényhez, hogy a bűnügyi regény írójának  
nincs valami nagy becsülete a szakmaban. Csak témát ír, szórakoztatni  
akar, mondják, s esze ágában sincs megváltani a világot.  

Ezt unta volna meg Georges Simenon? Hogy mindig másról beszél-
jen, témát írjon meg, és soha önmagát? Mert szó sincs róla, hogy abba-
hagyta volna — ismétlem csökönyösen és baznbeszélve. - A több mint  

hétszáz oldalas életrajzi regény, amely csak els ő  része a tervezettnek, már  
nemcsak visszaemlékezés lesz Belgiumra és a gyermekkorára, de vallomás  

is egy hosszú életről.  
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ALKOTÓM ŰHELY  

BOGDÁNFI SÁNDOR 

EPIGRAMMÁK EGYES SZÁM ELSŐ  SZEMÉLYBEN 

A hetvenedik életévét ez évben betölt ő  Bogdánfi Sándor író, m űfordító és 
publicista interjúiból, nyilatkozataiból, felszólalásaiból válogattunk össze 
néhány jellegzetes részletet, hogy az olvasóhoz közelebb hozzuk nézeteit, 
ismertessük életútjának egyes mozzanatait és közvetve megelevenítsük em-
beri alakját. 

SZULŐFđLD, GYERMEKKOR 

Jóllehet Budafokon születtem, els ő  emlékeim Versechez kapcsolódnak. 
Nagyonszeretem ezt a várost: ott nőttem fel, ott jártam iskolába, onnan 
hozom magammal az együvé tartozás érzését. Mert én, a magyar gyerek, 
szerb, német, román gyerekek között éltem, velük játszottam — ők voltak 
a pajtásaim, barátaim; semmi különbséget nem éreztünk egymás között 
emiatt. Talán ez a gyermekkori emlék vált meghatározójává kés őbbi — máig 
tartó — magatartasomnak: elítélni mindenfajta gy űlölködést, akár nem-
zeti, akár felekezeti, vagy bármi más forrásból fakadjon is az. 

A másik meghatározó tényező : a szegénység: Apám szegény értelmi-
ségi volt — jogász doktor, ügyvédi iroda és praxis nélkül, aki havi fizeté-
séért más ügyvédek irodájában dolgozott, néha jogi tanácsokat adott és 
könyveket írt. Egyik könyvét, az Általános magánjog Vajdaságban címűt 
még ma is használják az egyetemi oktatásban. 

Szegénységünkből következett, hogy magamnak is korán kereset után 
kellett néznem: már tizennégy éves koromban fordítani kezdtem német és 
magyar ügyvédek irodáiban, olyanokéban, akik  nem tudtak jól szerbül. Pénzt 
kerestem. Óraadással is foglalkoztam; gazdag családok gazdag fiait instru-
áltam. Igy tudtam összeszedni annyi pénzt, hogy egyetemre mehessek — 
előbb Belgrádba, később Zágrábba. 

Ezek már a diktatúra évei voltak — én 1931-ben érettségiztem, tehát 
tizenhét-tizennyolc éves fiatalemberként ismerkedtem meg az önkényura-
lommal. Ezzel egyidejűleg megkezdődött a fiatalok rétegeződése is: a gaz-
dag szülők gyermekei többnyire a nacionalista, monarchofasiszta csopor-
tokhoz csatlakoztak, a Németországból érkez ő  eszmék hatása alatt a né-
metek is elkülönültek; kezdetben szociáldemokrata, kés őbb mind kifejezet-
tebb nemzetiszocialista színezettel. Így kezd ődött, és ennek a kornak Óri-
ások című  regényem az egyik dokumentuma. 

EGYETEMI ÉVEK 

Hogy jutottam a jogi karra, mikor minden vágyam a bölcsészet vagy 
a filológia volt? — Apám kifejezett kívánságára, hogy ne mondjam: kény-
szerítésére. Nagy ambícióim voltak, négy-öt nyelvet beszéltem. Nyelvtudo-
mányt és irodalmat szerettem volna tanulni, apám azonban hajthatatlan 
volt. 

Még egy körülményről kell itt szólnom: akkoriban alapítottunk Ver-
secen egy haladó egyetemista klubot, ennek én voltam az egyik alapítója. 
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Verseoen Žarko Zrenjaninnal is kapcsolatban álltam, emlékszem egy Za-
višin nevű  kommunista cipészre is, aki be akart szervezni engem a moz-
galomba, én azonban akkor semmiféle párthoz nem akartam csatlakoz-
ni — nem is tudtam, hogy működnek pártok, mert betiltották őket. Ver-
secen élt az ellenzék akkori vezetője is, bizonyos dr. Aleksandar Žiža, a 
Független Demokrata Párt tagja — a felszabadulás után a Vajdasági Nép-
front elnöke lett — vele is kapcsolatban álltam. Igy kerültem kapcsolatba 
a haladó mozgalom

,
mal, az akkor bontakozó antifasiszta, szabadságszeret ő  

eszmékkel. 
1931-ben kerültem a belgrádi egyetemre. A Vasina utcában, a színház 

közelében laktam. Részt vettem a tuntetésekben is — az Egyesült Forra-
dalmi Ifjúság (Ujedinjena revolucionarna omladina) tagja voltam. Egészen 
a királyi udvarig sikerült eljutnunk, ott aztán véres összecsapásra került 
sor a tüntetők és a csendőrök között. Tulajdonképpen ez volt a tűzke-
resztségem, sok sebesültünk volt ... Apám csakhamar értem jött: azt a 
hírt kapták , hogy szuronysebet kaptam , ami ugyan nem volt igaz, de an-
nak ellenére magával vitt. Ett ől kezdve utazgatnom kellett. Ez bizony elég 
kínos tanulás volt, egyrészt az utazgatás miatt — ne mondjam : hagyón-vo-
naton , vonaton-hajón —, másrészt mert sohasem volt elég pénzem. A már 
említett Žiža ügyvéd tanácsára csakhamar át is iratkoztam Zágrábba, és 
ott folytattam tanulmányaimat. 

TALALKOZASAIM AZ IRODALOMMAL 

Nehéz különválasztani az irodalmi kutatásokat a politikaiaktól; ezek 
rendszerint összefonódtak. Ami az irodalmi hatásokat illeti: az els ő  talál-
kozások színhelye Versec, a Sterija Gimnázium, mely abban az id őben 
minden tekintetben kiváló iskola volt, ott is a Skerli ć  irodalmi önképző-
kör, amelynek egy időben elnöke, több ízben vezetőségi tagja voltam. Az 
önképzőkör programján a kor ízlésének megfelel ően: Rakić, Bojić , Crnjan-
ski, a régebbi irodalom — Jakov Ignjatović  ... — mindezt szinte ittam 
magamba, jóllehet kezdetben még szerbül sem igen tudtam. 

A másik hatás a magyar irodalom klasszikusainak hatása. Ezt apám-
nak köszönhetem, mivel én nem jártam magyar iskolába — valószín űleg én 
vagyok az egyetlen magyar író a világon, aki soha nem járt magyar nyelvű  
iskolába . Apámnak gazdag könyvtára volt a magyar irodalom klassziku-
sainak műveiből. Ezeket olvastam, olvasónaplót vezettem, olvasmányaim-
ról beszámoltatott — így tanultam a magyar nyelvet és a magyar irodalmat. 
Szabadkáról magyar lapokat kaptunk, a szerb folyóiratok közül Jeremije 
Živanović  Venacát olvastuk. Ekkor én már írogattam magyarul is, és ezek 
az irodalmi próbálkozásaim időnként meg is jelentek itt-ott. 

Belgrádban valahogy kívül maradtam az irodalmi mozgalmon; egy-
részt mert belgrádi tartózkodásom elég rövid volt, másrészt mert jóformán 
csak a vizsgák idejére utaztam oda. Zágrábban viszont úgyszólván fejest 
ugrottam az irodalmi életbe. Kezdetben Krleža hatása alá kerültem — vele 
Vasa Bogdanov révén kerültem kapcsolatba. Vasa Bogdanov barátom volt: 
Belgrádból mint kommunistát elüldözték, Zágrábban gimnáziumi tanárként 
dolgozott — az ő  révén jutottam némi mellékkeresethez: gazdagabb tanít-
ványaihoz engem protezsált óraadónak. Emellett a Pečatnak is dolgoztam. 
A Pečaton Krleža neve állt, de valójában — az ő  irányításával — Vasa Bog-
danov szerkesztette. Általában fordításokat vállaltam: Sinkó Ervin Párizsból 
küldött írásait és másokat fordítottam a lap számára. (Jóval kés őbb, Tito 
műveinek fordítása közben tudtam csak meg, hogy a Pe čat ellentétben 
állott a párt irányvonalával. Nekem, a fiatal egyetemistának erről akkor 
természetesen nem lehetett tudomásom.) 

Mi, vajdasági egyetemisták klubot is alapítottunk Zágrábban, a Mi-
hailo Polit Desančić  klubot, az egyetlent, melynek tagjai között szerbek, 
magyarok, németek, szlovákok, románok is voltak, jóllehet Zágrábban ak-
kor már volt magyar egyetemista klub, a német egyetemisták is megalapí-
tották a maguk fasiszta klubját. A mi klubunk elnöke Radomir Radujkov 
volt — ma is él még —, én első  titkára és alapítója voltam a klubnak. Ez 
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a klub bizonyos értelemben az új jugoszláv értelmiség bölcs ője volt: si-
került bevonntink mindazokat, akikre számítani lehetett és akik kés őbb 
itt nálunk vagy Magyarországon vagy másutt bekapcsolódtak az anti-
fasiszta mozgalomba. Azok közül, akik a Polit Desan čić  tagjai voltak, sokan 
elestek, másokat mindjárt kezdetben elfogtak, kivégeztek a megszállók, 
kevesen élték túl a háborút. 

Említettem, hogy Žiža ügyvéd tanácsára iratkoztam át Zágrábba. Nos, 
az ő  ajánlólevelével jelentkeztem Sava Kosanovi ćnál, így jutottam be a 
Nova riječ  szerkesztőségébe, az ellenzéki ifjúsági mozgalomba, amely a 
baloldali ifjúság gyülekezőhelye volt — a demokratáké és a kommunistáké 
egyaránt —, sajtószerve pedig a Studentska rije č. Ennek én voltam az els ő  
főszerkesztője, engem Veljko Kora ć  követett (ma Belgrádban él). Ez már 
ifjúsági is volt, a Polit Desan čić  klubot akár vajdasági kirendelt-
segnek s tekinthetnénk. Az ifjúsági békemozgalomban én Vajdaság és a 
Studentska riječ  köré tömörült Független Demokratikus Ifjúság képvisel ő-
jeként vettem részt. Így kerültem kapcsolatba Ivo Lola Ribarral, Ratko 
Mitrovićtyal, a zágrábi küldöttség tagjaként utaztam Belgrádba, ahol meg-
választottak a mozgalom elnökségébe, ezáltal a jugoszláviai ifjúsági moz-
galom csúcsszervébe kerültem. Sok őszinte barátsag született ezekben az 
években. Legjobb barátom Zágrábban Skender Kulenović  volt, a muzulmán 
egyetemista mozgalom, a Narodna uzdanica képviselője, később ismert 
író. Mindketten nagyon szegények voltunk — ő  egy vendeglőben a tombolát 
forgatta, abból élt; egymás öltönyét viseltük. Legutóbb az írókongresszu-
son egymás mellett ültünk, megkerdeztem: emlékszel? — Hogyne emlékez-
nék; minden este nyolctól tizenkett őig .. . 

Részt vettünk mindenben, amit a haladó ifjúság szervezett: Vörös 
Segély, küldemények Spanyolországba ... A következményeket nem nehéz 
elképzelni: rendőrség, letartóztatás, kitalancolás .. . 

ILLEGALITASBAN 

Vajdaságból átszöktem Magyarországra, mert tudtam, hogy ha itt 
maradok, mint közismert mozgalmi embert az els ő  nap likvidálnak a meg-
szállók. Szegeden rokonaim éltek, de ott nem maradhattam, mert a zág-
rábi fasiszta egyetemisták ide jöttek át, ők pedig nagyon is jól ismertek. 
Ezért továbbmentem Pestre, és a milliós városban sikerült is elt űnnöm. Ha-
mis iratokkal ellátva jelentkeztem a külföldieket ellen őrző  hivatalban; még 
munkavállalási engedélyt is kaptam, így elhelyezkedhettem. 

Az illegális munkát a jugoszláv komité keretében végeztem, mely kez-
detben a svájci nagykövetségen volt. Az elnök — illetve nem is elnök, mert 
akkoriban nem neveztük elnöknek —, a komité vezetője Antun Rob volt, 
egykori zágrábi munkás, aki emigránsként élt Pesten. Ugyanaz az Antun 
Rob, aki Josip Broz után a zágrábi pártszervezet titkára volt. Tevékenysé-
günk arra irányult, hogy segítsünk azokon a honfitársainkon, akik börtö-
nökben, táborokban voltak, a hazulról elüldözött szerbeken, zsidókon, az 
úgynevezett Független Horvát Államból érkezett menekülteken, hamis ira-
tokkal  láttuk el őket stb. Mindezt — nem költ ői túlzás — a halál árnyéká-
ban tettük, mert az ilyen tevékenységért halálbüntetés járt, különösen 1944-
től kezdve, miután a németek megszállták Budapestet. Ma is csodálom, hogy 
is maradhattam életben. 

A háború után néhány évet még Pesten töltöttem a jugoszláv katonai 
delegáció szolgálatában. Előadásokat is tartottam a Magyar Kommunista 
Párt akadémiáján a jugoszláv nép harcáról, Titóról, Koruška problémájáról 
— ez akkor rendkívül időszerű  volt —, vagy például Draža Mihailovićról, 
akit ők, a nyugati sajtó téves informálása alapján, sokáig a fasizmus el-
leni harc hősének tartottak. A pesti jugoszláv klub egyik alapítója és 
titkára voltam, részt vettem a Narodne novine — a magyarországi délszlá-
vok lapja — létrehozásában is, s belpolitikai cikkírója voltam. 

Adósságot érzek ez iránt a korszak — a háborús és a háború utáni 
évek — iránt, amit csak egy, erre a témára írt könyvvel tudnék letörleszteni. 
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A népfelszabadító háborúról írtam az Óriásokat. Ez Versec, a verseci 
fiatalok, egykori iskolatársaim, barátaim — él ők és elesettek. Ezért a köny-
vért Neven díjat kaptam. A magyarok ötezer példányban vették át, ro-
mán nyelven is megjelent. A könyv els ődleges értéke a politikai monda-
nivaló. Krónikásként, az emberek és események hű  bemutatására töre-
kedtem benne, annak tudatosítására, hogy a magyarok és a németek kö-
zött is voltak harcos antifasiszták, a románok közül is sok fiatal küz-
dött együtt velünk, ugyanakkor a szerbek között is voltak fasiszták, be-
súgók, gyilkos gazemberek ... Történeti h űségre törekedtem benne, csak 
annyi szabadságot engedve meg magamnak, hogy érdekes olvasmánnyá 
tegyem. Ez — úgy érzem — sikerült is. 

AZ IRODALOM ÉS A PUBLICISZTIKA KETT ŐS VONZÁSÁBAN 

Azok közé a szerencsések közé tartozom, akik azzal  foglalkozhatnak, 
amire gyerekkoruk óta vágytak. Az írásban láttam életem célját már 
gyermekkoromban, ifjúságomnak is ez vált a meghatározójává: írónak 
vagy újságírónak lenni. Első  verseimet és elbeszéléseimet az órtúz, a 
Szabadkán megjelenő  folyóirat és a Napló irodalmi melléklete, valamint 
a Venac közölte. Ezek a korabeli szociális és szerelmi költészet hatását 
tükrözték. A költészettel csakhamar felhagytam: a próza és a publicisz-
tika láncolt magához. Kedvenc műfajommá a paródia, a humoreszk és 
az aforizma vált. Mintegy háromezer, részben megjelent, részben még 
közöletlen aforizmával — négy aforizmakötetem jelent meg eddig — min-
den bizonnyal a világ legtermékenyebb aforizmaírója vagyok. A megszál-
lás alatt egyetlen legális lapban vagy folyóiratban sem jelentettem meg 
egy szót sem. 

Főfoglalkozásomnak mégis az újságírást tekintem. A fordításnak — ki-
váltképp amióta Josip Broz Tito beszédeinek és cikkeinek fordításával 
foglalkozom — szinten elkötelezettje vagyok. Ezek mellett az irodalom 
inkább csak vágy maradt, szép álom, hogy önmagamat és a köröttem 
zajló életet leírva nagy műveket alkossak. Sohasem volt időm irodalmi 
értelemben vett nagy művekre: sok más kötelezettség, betegség, családi 
körülmények, de különösen az újságírói munka nem kedvezett az irodal-
mi alkotómunkának. 

Már az is meglepő  — még számomra is —, hogy ilyen időzavarban 
meg tudtam Írni és jelentetni négy regényt, két drámat, sok novellát, 
humoreszket, paródiát és aforizmát — összesen tizenhárom kötetet, a 
fordításokkal együtt több mint harmincat. Természetesen voltak irodalmi 
elképzeléseim — ilyen például az önéletrajzi regényem, hiszen életem há. 
rom nagy kort fog át: a régi Jugoszláviát, az új Jugoszlávia születését és 
a szocialista önigazgatás évtizedeit, vagy a nagy téma: Vajdaság, a külön-
böző  nemzeteknek és nemzetiségeknek ez a kohója —, ezeket azonban 
újra és újra el kellett halasztanom. 

MINDEN ÉS MÉG VALAMI 

Legújabb . könyvem címer ad legteljesebb választ arra a kérdésre, 
hogy mi foglalkoztat: minden élethelyzet, minden emberi társaskapcsolat. 
Hogy azután regény, dráma, elbeszélés vagy csak egy aforizma kerekedik-e 
belőle, a téma természetétől, de néha a rendelkezésemre álló id őtől függ. 

Általában időzavarban szenvedek, ezért egy vaskos könyv megírása 
helyett sokszor kényszerülök arra, hogy egyetlen mondatba s űrítsem a 
mondanivalómat. Átlagos írónak tartom magam, az egyszerűségre, ért-
hetőségre és szellemességre törekszem, igyekszem társadalmiilag elkötele-
zett — ha úgy tetszik: politikus — lenni. Természetesen nem sikerülhet 
ezt mindig és minden tekintetben a kívánt m űvészi szinten elérnem. 

349 



Ars poeticámat az alábbi versparódiám tartalmazza: 

Sem bohóca, sem komédiása, 
Sem gúnyrajza, sem a képmása 
Nem vagyok senkinek, 
Nem vagyok senkinek. 

Vagyok, mint minden humor: b őség, 
Tűszúrás, fintor, illetlenség, 
Piszkáló gúnyos lény, 
Piszkáló gúnyos lény, 

Ezért minden bosszúság, méreg: 
Szeretném, ha nevetnének 
S ne legyek búsaké, 
Ne legyek búsaké. 

A tartalom és a forma viszonya? — Őszintén szólva, az a vélemé-
nyem, hogy egy alkotóban írás közben ilyen elméleti kérdések fel sem 
vetődnek: belső  indítékai hatása alatt cselekszik. Ezt teszem én is, a töb-
bi pedig a teoretikusok és a kritikusok dolga. 

Az a véleményem, hogy az irodalom — mint minden más művészeti 
ág, is — még mindig rejt magában némi misztériumot, ami maga a művész 
szamára is megfoghatatlan. Ezért nehéz választ találni az ilyen elméleti 
jellegű  kérdésekre. 

A GYERMEKOLVASÓT MEGILLETŐ  TISZTELETTEL 

Gyerekek, fiatalok számára írni szerintem semmiben sem különbö-
zik egyéb irodalmi munkától. Van ugyan egy közkelet ű  banális frázis 
— „Ha gyerekeknek írok, jobban írok" —, szerintem azonban ez így nem 
áll. Egyforma gonddal kell írni, akár felnőtteknek, akár gyerekeknek szánt 
írásról van szó. Illetve egy bizonyos tekintetben mégiscsak van különb-
ség, én legalábbis úgy érzem, hogy jobban kell vigyáznom arra, amit és 
ahogyan leírok — hogy érthető  legyen, de mégse legyen közönséges. Ami 
a felnőtteknél még elmegy: némi erotika, kétértelm űség, annak a gyermek-
irodalomban nincs helye. 

Nem értek egyet azokkal az írókkal, akik a „valós életet", (így, idé-
zőjelek között) ürügyén értelmetlenül, közönségesen, úgyszólván trágár 
hangnemben írnak a fiataloknak. Lehet, hogy én konzervatív vagyok — 
egyes dolgokban minden bizonnyal: megöregedtem, magamévá tettem 
egyet-mást, ami némelyek szemében talán maradiságnak t űnhet, de egy 
író, egy művész nem alacsonyodhat le annyira, hogy közönséges legyen, 
még saját népszerűsége érdekében sem. 

Én egyébként arra törekszem, és véleményem szerint erre kellene 
törekednie minden írónak, ha gyerekeknek ír, hogy segítsen nekik megérteni 
a világot, amelyben állandó harcát vívja a jó a rosszal, a szabadság az 
elnyomással, amelyben szemben állnak  egymással nemcsak a szegények 
és a gazdagok, hanem a szorgalmasak és a lusták — azok, akik Tito út-
ját járják és azok, akik letértek err ől az útról. Ezt szeretném érzékel-
tetni a gyerekeknek szánt írásaimban, és erre kellene vigyáznia minden 
írónak, ha gyerekek számára ír. Egyes teoretikusok hiányolják az osz-
tálytartalmat; mi ez, ha nem osztálytartalom? Csak nem vulgárisan, ha-
nem a gyerekekhez közel álló formában. Emellett mindig játékosnak kell 
lenni: tűzijáték, tréfa, derű. Semmi esetre sem volna szabad elkomoly-
kodni ezt az irodalmi műfajt. Én a magam részéről korábban gyermeke-
imnek, később unokáimnak meséltem el gyerekeknek szánt témáimat. Az 
ő  reagálásuktól függött, hogyan vetettem aztán papírra. 

És még egyet: ez az egyetlen műfaj, melyben csodák is történhetnek. 
Hadd példázzam ezt egy aforizmával: Csak a mesében történhet meg, 
hogy a szamár emberré változzék; az életben általában fordítva történik. 
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A SZATÍRA ERÉNYEI ÉS CSAPDÁI 

Régóta foglalkozom szatíraírással: több mint tíz éven át a Ma-
gyar Szó minden vasárnapi számában közölte eggyy szatírámat. Ezek té-
mája a mindennapi élet — a sporttól a világpoli tikáig, minden. Sohasem 
gondolok arra, tetszeni fog-e valakinek, amit leírok vagy sem. Gyakran 
kaptam leveleket is; egyesek dicsérnek, mások elmarasztalnak. Nemigen 
érdekel. Egy dolog szokott csak bántani: ha szatirikus gondolataimat nem 
tudom megfelelő  művészi vagy publicisztikai szinten megformálni. Az 
viszont, hogy valaki megsértődik, hogy rám telefonál, hogy kérdőre von 
— nem érdekel. 

Elvétve — de valóban csak nagyon ritkán — el őfordult, hogy a szer-
kesztőség óvatosságból nem közölte egyik vagy másik szatírámat '. És egy-
szer, egyetlenegyszer az is előfordult, hogy egy szatírám miatt megvádol- 
tak a Tartományi Pártbizottságnál mint a szocializmus, az önigazgatás, 
a humanizmus ellenségét, pedig csak egy építővállalatom és igazgatója — 
hanyagságát tettem a gúny targyává. A Tartományi Pártbizottság nem 
is foglalkozott érdemileg az ellenem felhozott monstruózus váddal, én 
azonban elgondolkodtam egy kissé, és — tovább folytattam a harcot a 
gúny fegyverével minden olyan jelenség ellen, ami elcsúfítja életünket. 

Meggyőződéssel állítom, hogy a nagy szatíra nagy tehetséget igényel, 
és hogy minden társadalomban akadnak emberek — a mienkben is, csak 
szerencsére kisebbségben vannak —, akik nem képesek nevetni, nincs hu-
morérzékük, nem tudják elviselni a tréfát, gy űlölik a szellemességet és 
kétségbe vonják bárkinek a jogát, hogy komoly dolgokról komolytala-
nul beszéljen. Ezek merev bürokraták vagy súlyos .lelkibetegek — pszi-
chopaták —, öntelt kiskirályok vagy nyúlsziv ű  szerkesztők, akik megfosz-
tanak bennünket a jó hazai kabaré lehet őségétől, és attól az egészséges 
humortól, mely hozzásegítene bennünket ahhoz, hogy önmagunkon ne-
vessünk. 

Ide ismét egy aforizmám kínálkozik: Boldog az a nép, melynek a 
humor az anyanyelve. 

IRODALMI CREDO 

Az irodalomnak, és egyáltalán az írásnak köszönhetem, hogy ember 
vagyok. És ez a legtöbb, amit az életben el lehet érni. 

FORDÍTANI? — ÁTULTETNI! 

Szó volt már arról, hogy nagyon korán kezdtem fordítással foglal-
kozni, amihez minden bizonnyal hozzájárult az is, hogy szinte egyidej ű-
leg három nyelvet sajátítottam el, úgyszólván anyanyelvi szinten: otthon 
magyarul beszéltünk, az utcán szerbül és németül. Kés őbb még a románt 
is elsajátítottam, némileg az oroszt is, az iskolában franciát és latint 
tanultunk ... Nem túlzás azt mondanom, hogy a fordítás fiatalkoromtól 
kezdve mindennapjaim tartozéka volt. 

Űjvidék — kiváltképp ha a lakosság számát vesszük alapul — a vi-
lág legnagyobb fordítóközpontja. Amellett, hogy kiadóházai öt nyelven 
jelentetik meg termékeiket — ezek nagy része fordítás —, a Forum és a 
Dnevnik szórakoztató kiadványainak többsége is német, francia, angol... 
eredetiből való fordítás. Érdekes volna egyszer kiszámítani, mennyi szö-
veget ültetnek át itt naponta egyik nyelvr ől a másikra. 

Az én napjaimnak is természetes velejárója — volt és maradt —  
a fordítás. Csak olyan szöveg fordítását vállalom, amely iránt fogékony-
ságot érzek. Ilyen mű  példaul Domanović  Stradiája — szívesen vállal-
tam. Több ismert szerb humoristát is fordítottam, barátaimat: Vasa Po-
povićot, Ćopićot. Andrić, Krleža és mások műveit is fordítottam, de ez 
inkább kivételnek számít. Nem fordítok szó szerint. Célom az eredeti 
szöveg esztétikai és művészi értékeinek megőrzése — ez egyébként min-
den fordító kötelessége. 
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FELELŐSSÉG A SZERZŐVEL ÉS AZ OLVASÓVAL SZEMBEN 

Amikor húsz évvel ezelőtt szóba került, hogy engem szándékoznak 
megbízni Tito elnök műveinek fordításával, megrémültem a feladat nagy-
ságától: tizenkét kötet — nyolc-tízezer oldal! ... Azóta tizenöt kötetet 
ültettem át magyarra, és ezt teszem még ma is. Szenvedéllyel végzem 
ezt a munkát, attól a vágytól vezérelve, hogy ezek a fordítások minél 
jobbak legyenek. Bevallom, időnként elfog a kétség: sikerül-e? A munka 
óriási volt: az első  tizenöt kötet fordítása tíz évet vett igénybe. Ez évben 
két 700 oldalas kötetet fejezek be. A Tito-kötetek fordítását eletem legf őbb 
művének tartom. Ezen dolgozom halálomig. 

Teljes egészében átéltem Josip Broz, az ember drámáját. Gondolatai, 
gondolkodásmódja magával ragadott, beleivódott tudatomba, személyisé-
gembe. Ügy éreztem, hogy e munka során én is megváltoztam. Ami külö-
nösen megragadott, az személyiségének vonzereje, közvetlensége, világos-
sága és emberi melegsége. Saját kez ű  ajánlását Beszédei és cikkei első  
kötetén féltett kincsként őrzöm, vele való találkozásaim, beszélgetéseim 
a legszebb, legbensőbb emlékeim. A halál sem szakíthatta el tőlünk: to-
vább él mindannyiunkban. 

ÚJSÁGÍRÓ — MENTHETETLENÜL 

Szóltam már arról, hogy az újságírást hivatásomnak tartom . Szere-
tem az újságírást , szeretek Újságot csinálni — ahogy mondani szokták. 
Mert én egyike voltam azon kevés szerkeszt őknek, aki megszakítás nélkül 
írt is. De szeretem a szerkesztést is — egy kissé a zeneszerzésre hasonlít: 
nyitány, crescendo, decrescemdo ... És oszintén szólva, jó lapot kompo-
nálni nagyon jó érzés: semmivel sem kisebb siker, mint egy jo dal vagy 
elbeszélés megalkotása. 

Az újságírás — ez mély meggyőződésem — magas szintű  társadalmi-
politikai munka, jóllehet ezt nálunk még nem ismerik el: Egyes aktusok 
ugyan kimondják, hogy az újságíró társadalmi-politikai dolgozó. És pont; 
semmi többet. Nem mondom, bennünk, újságírókban is van hiba, az is-
igaz, hogy nem minden újságíróra vonatkoztatható a társadalmi-politikai 
dolgozó státus, de a szerkesztőségek elkötelezett újságírói igenis azok. 
Azoknak kell lenniük, mert másként nem készíthetnenek jó újságot. Meg 
aztán jól tudjuk, hogy a társadalmi-politikai dolgozók között is vannak 
különböző  szintek. 

Nos, ez a véleményem az újságírásról. És ma, amikor már nem va-
gyok valamelyik szerkesztőség aktív tagja, ezt könnyebb kimondanom. 

AZ IRODALOM TARSADALMI SÚLYA 

Kerülni szeretném a banalitásokat. Divatossá vált manapság afelett 
siránkozni, hogy ennek vagy annak az emberi tevékenységnek nem adjuk 
meg az őt megillető  társadalmi jelentőséget. 

Meggyőződésem, hogy a jó írók a nyilvánosság előtt megkapják azt 
az elismerést, amelyet anyagi és társadalmi lehetőségeink megengednek. 

A gyengébbek kevesebbet, a rosszak — semmit. Ez így igazságos: 
elismerést csak az érdemel, aki értéket hoz létre. Annak viszont meg kell 
adni ezt az elismerést. 

Az olvasók nem zárkóznak el a jó írók el ől — a jó író előbb-utóbb 
megtalálja az utat az olvasóhoz. Társadalmi dolgozóink — sajnos olyany-
nyira elfoglaltak, hogy csak akkor jut idejük olvasásra, ha egy könyv 
körül botrány keveredik. 

Az irodalmi hatás hosszan tartó folyamat eredménye: évszázadokban, 
nem pedig napi könyvtermésben lehet csak mérni. Éppen ezért én a ma-
gam vagy kortársaim alkotásairól keveset mondhatok majd elválik. 

Az íróegyesületeknek véleményem szerint semmi hatásuk nincs; az 
utóbbi időben alig hallatnak magukról. Mit is csinálnak? Megtartják köz-
gyűléseiket — erről megjelenik egy hír —, elküldenek egy-egy delegációt 
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külföldre ... Elavult munkaformák, amelyekb ől az íróknak úgyszólván 
semmi hasznuk nincs. Pedig nem kellene, hogy így 'legyen. Elkezdődött bi-
zonyos transzformálódás, de ez inkább csak formális: az elnök helyett el-
nöklőt választanak, a közgyűlésen nem az íróegyesületek képvisel ői, ha 
nem küldöttei vesznek részt. Lényeges különbséget nem érzünk, jóllehet 
megérett a helyzet, hogy az íróegyesületekben is, a Jugoszláv írószövet 
ségben is alapvető  változásokra kerüljön sor. 

Ez azonban — úgy érzem — már kevésbé tartozik rám. A fiatalokra 
vár a feladat, hogy megteremtsék az írók önigazgatású szervezettségének 
formáit. 

A JUGOSZLAVIAI MAGYAR IRODALOM 

A jugoszláviai magyarság irodalma felfelé ível. Ez különösen akkor 
szembetűnő, ha összehasonlítjuk a háború el őttivel. Magyar írónak lenni 
a régi Jugoszláviában nyomorúságot jelentett. A felszabadulás után, a sz o-
cialista önigazgatású Jugoszláviáim újjászületett, óriásit fejl ődött a ma-
gyar irodalom is. Erről nemcsak a számok sokasága, hanem a megjelent 
művek minősége és ezek fordítása is tanúskodik. 

A Forum, lehetőségeihez mérten, jó kiadópolitikát folytat. Manapság 
nálunk kétszázra tehet ő  azoknak a száma, akik magyar nyelven írnak. 
(Nemcsak íróegyesületi tagok.) Közülük mintegy harminc meltó volna ar-
ra, hogy az egesz ország közvéleménye megismerje őket. Én csak egyet 
emelek ki közülük: Fehér Ferencet, akit irodalmunk nemcsak legjellem-
zőbb, hanem legjelentősebb alakjának is tartok — mint alkotót és mint 
a szerbhorvát, szlovén és macedón költészet és próza legmagasabb érték ű  
fordítóját. 

EGYMÁS MEGISMERÉSE 

A kölcsönösség — a nemzeti és nemzetiségi irodalmak hozzáférhet ő-
sége — nálunk többnyire ünnepség-téma: ünnepi alkalmakkor hangoztat-
juk a köztársaságok közötti, az irodalmak és az alkotók közötti együtt-
működés jelentőségét, közben a saját könyveinkre gondolunk. A nemzeti 
és nemzetiségi irodalmak közötti együttm űködés egyik buktatója: a gyen-
ge fordítások. 

Vagy tíz évvel ezelőtt, egy zágrábi irodalmi találkozón én javasoltam, 
hogy a könyvtári cseretevékenységet is kapcsoljuk be egymás irodalma 
megismerésének szolgálatába. Az ujvidéki könyvtár — mondjuk — ezer 
könyvet küld Zágrábba, a zágrábi ugyanennyit Ojvidékre. Mert ha végig-
nézzük a címeket, azt látjuk, hogy nálunk a mi, náluk az ő  könyveik van-
nak legnagyobb számban. És ha így van, akkor legalább időnként cserél-
jünk, hogy a zágrábi olvasó kezébe is kerülhessen vajdasági könyv, és 
fordítva. 

Ugyanez alkalommal javasoltam az irodalmi rendezvények cseréjét 
is — ne tíz évben egyszer, rendkívüli alkalomként —, a folyóiratokban 
való rendszeres megjelentetést, a rendszeres könyvkiadást. Mmdez lelkes 
fogadtatásra talált — minden ilyen javaslatot elfogadunk —, de vajmi 
kevés valósul meg belőle. 

Kik azok, akik méltán reprezentálhatnák a jugoszláviai magyar iro-
dalmat? — Nehéz minden tekintetben elfogadható választ adni. Mégis, még 
azon az áron is, hogy ez a válasz nem lesz teljes, a szerbhorvát ajkú 
olvasó figyelmébe kell ajánlanom Fehér Ferenc, Ács Károly és Tolnai 
Ottó költeményeit — rajtuk kívül is 'sok jó költ őnk van —, Gion Nándor, 
Brasnyó István és Herceg János regényeit, Majtényi Mihály, Major Nán 
dor, Hornyik György és Juhász Erzsebet novelláit. És ha úgy tetszik 
— hogy önmagamról se feledkezzem meg —, Bogdánfi Sándor aforizmáit. 

A JUGOSZLÁV IRODALOM MAGYARORSZÁGON 

A mi közvéleményiink talán nem is tud arról, hogy a szerbhorvát, 
a szlovén és a macedón irodalmi alkotások fordítása és kiadása tekinte- 
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tében Magyarország vezet: egyetlen idegen nyelven sem adnak ki annyi 
jugoszláv művet, mint magyarul. Ivo Andri ć  például — a Híd a Drinán — 
külföldön elsőként magyarul jelent meg, nem sokkal a felszabadulás után. 

Csuka Zoltán, az ismert író és műfordító maga 120 kötetet ültetett át 
magyarra, de rajta kívül még vagy ötvenen foglalkoznak jugoszláv irodal-
mi alkotások magyarra fordításával. Ivo Andri ć  összes műveit 5000, Krle-
ža műveit szintén 5000 példányban adták ki; Crnjanskit, Davi čót, minden 
jelentősebb jugoszláv írót lefordítottak és olyan példányszámban adtak 
ki, mely gyakorta meghaladja a mi példányszámunkat, mivel Magyaror-
szágon nagy az érdekl ődés a jugoszláv irodalom iránt. Csaknem két év-
tizede folyik szervezett együttm űködés e téren, a Forum és a budapesti 
Kultúra Könyvkiadó között. E húsz év alatt több mint 250 jugoszláv m ű-
vet fordítottak le és adtak ki, ami világviszonylatban is egyedülálló tel-
jesítmény. Jellemző  például, hogy alig néhány hónappal a NIN-díj ki-
osztása után a díjazott m ű  megjelenik a magyar könyvpiacon, magyar 
nyelven. 

El kell azonban itt mondanom, hogy ez elég egyoldalú tevékenység, 
mert a magyar irodalom modern vagy klasszikus alkotásait — még a leg-
értékesebbeket is — nagyon szerény számban fordítják és kis példány-
számban adják ki nálunk. 

OLVASÓ NEMZET VAGYUNK-E? 

A könyv nálunk drága, és azt is tudjuk, miért: az infláció, a papír, 
a nyomdakeltségek, a postai és szállítási díjszabások növekedése ... Mind-
ennek az a következménye, hogy a könyv drága. Illetve talán nem is a 
könyv az, ami túl drága, hanem a mi művelődési igényeink az olcsók. 
Elsősorban azoké, akik jól 'keresnek, akik havonta 1500 dinárt vagy még 
ennél is többet költenek kávéra, könyvre pedig semmit. Mert a könyv szá-
mukra drága. A társadalomnak csak az olcsó kiadványokat kellene véle-
ményem szerint dotálnia, úgy mint a tejet, a húst, a kenyeret. Sajnos 
nálunk még a kormány elnöke sem látja be, hogy a könyv éppoly fontos 
az ember számára, mint a kenyér vagy a só, másképp nem szállnának úgy 
rá az amúgy is nyomorúságos szerz ői tiszteletdíjakra. 

A ponyváról is más a véleményem, mint amit általában hangoztatni 
szoktak. A szórakoztató kiadványok — krimik, szerelmes és kalandregé-
nyek — népszerűsége arról tanúskodik, hogy a mi emberünk is szeret 
olvasni. Mi azonban nem az ő, hanem az elit közönség, az irodalmi ínyen-
cek számára írunk és külön bizonyos pszeudokritikusoknak, akik csak 
a kísérletezést és az újat fogadják el. Ilyesmire is szükség van, szó se róla. 
De éppígy szükség van hazai szórakoztató irodalomra is. Természetesen 
értékesnek és emellett olcsónak kell lennie ennek az irodalomnak. Ha 
ezt nem látjuk be, ha nem változtatunk rajta, a mi b űnünk lesz, hogy 
olvasóközönségünk a francia arisztokrácia és az amerikai fels ő  tízezer 
szerelmi kalandjainak, a chicagói detektívek h ősiességének olvasásánál 
reked meg. Be kell ismernünk, hogy mi egyelőre nem vagyunk képesek, 
sem elég tehetségesek tömeges szórakoztató irodalmat teremteni. Miért 
dörgünk akkor a ponyvairodalom ellen, ami az esetek többségében nem 
is ponyva a szó szoros értelmében, hanem ügyesen megírt, elfogadható 
szórakoztató olvasmány, melynek a lazítás a celja? És ha világszerte ez a 
helyzet, mi sem zárkózhatunk el előle. 

Itt kell elmondanom azt is, hogy nálunk a legtömegesebb olvasóré-
teg az ifjúság, az is csak addig, amig az iskola, a nevel ők hatása alatt 
van. Viszont amint kilépnek az iskolából, megszűnik ez a hatás. Nincs 
többé (igazgató vagy főnök), aki megkérdezze: olvasta-e, elvtárs, Aleksan-
dar Tišma (vagy bármelyik másik író) legújabb könyvét, vagy aki figyel-
mébe ajánlana valami jó olvasnivalót. Ilyesmir ől még nem hallottam. 
Nálunk nem olyan a társadalmi klíma, hogy az olvasást erénynek, s őt mi 
több: kötelességnek tekintsük. A m űvelődésnek — ezen belül az olvasás-
nak is — erénnyé, társadalmi kötelességgé kell válnia. Lenin egy alkalom-
mal azt mondta: lehet, hogy a gazdaságot a kapitalisták tökéletesebben 
meg tudják szervezni, mi azonban föléjük kerülhetünk a kultúra, az em- 
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berí viszonyok és értékek tekintetében. Ebben rejlenek a mi kihasználat-
lan lehetőségeink, és az ilyen társadalmi klíma megteremtésében az írók-
nak, a kiadóknak és természetesen az újságíróknak is sajátos feladataik 
vannak. Az újságokban olyan magasröptű  kritikák és értékelések jelen-
nek meg, melyek inkább a szerzőt vagy magát a kritikust reklámozzák, 
mintsem a könyvet. Mintha a kritikust egyetlen cél vezérelné: bizonyítani 
tehetségét, tudasát, saját nagyságát, ahelyett, hogy az illet ő  könyv meg-
vásárlásához, elolvasásához próbálna . hangulatot teremteni. 

MÜVÉSZETRŐL, MŰVÉSZEKRŐL 

Művészettel és művészekkel vagyok körülvéve. Egyik vejem szobrász, 
a másik zenész, az egyik lányom festő  és díszlettervező, feleségem színész-
nő  volt; baráti körömhöz sok színész, fest ő, zenész és más művész tar-
tozott. Legbensőbb barátaim között volt például a megboldogult Drago-
slav Stojanović  Sip festőművész, az azóta szintén elhunyt Aleksandar Đor-
đević  színész, az újvidéki és a belgrádi művészvilág ismert alakja. 

Kedvenc színészeim Boris Dvornik, Pataki László és Ferenczi Jen ő . 
Pataki rendezte egyik drámámat, a másikban f őszerepet játszott, Ferenczi 
pedig monológjaim, paródiáim és aforizmáim rendszeres tolmácsolója. 

Harmincöt éve minden szabadidőmet az újvidéki Horgász-szigeten töl-
töm. Valamikor nagy preferánsz- és bridzs-csatákat vívtunk ott. Most 
többnyire csak elüldögélek, sétálok, elbeszélgetek a jóbarátokkal és a 
fákkal, melyeket valamikor én ültettem. Hetvenedik évembe léptem, bú-
csút mondtam a dohányzásnak, az italnak. Valamiféle higgadtság szállt 
meg, és egyre inkább a legfiatalabbak felé fordulok, akik még mentesek a 
mi, az idősebbek vétkeitők, 

EGY KIS GEOGRÁFIA 

Versec az együvé tartozást jelenti számomra, a pajtásokat, baráto-
kat — szerbeket, magyarokat, románokat, néhány németet is —, akik-
kel együtt nőttem fel, pajtáskodtam, kés őbb harcoltam is. Ide kötnek 
első  újságíró-emlékeim, a baloldali Pogled szerkeszt őségéből. 

Belgrád az első  forradalmi kiállás színhelye — az 1931. évi véres 
tüntetésekben való részvétel, Petar Živkovi ć  tábornok és a monarchofa-
siszta diktatúra ellen; csatlakozásom az Egyesült Forradalmi Ifjúsághoz. 

Zágrábban köteleztem el magam végleg az újságírásnak mint a Stu-
dentska riječ  szerkesztője, később a Nova riječ  és az Obzor munkatársa, 
a haladó ifjúsági mozgalom részvevője. 

Pest az illegális munka, az állandó életveszély és — micsoda kont-
raszt — a felszabadulás nagy élményének emlékével él bennem. 

i3jvidék pedig a munkát és a szerelmet, életem beteljesülését jelen-
ti. Itt születtek gyermekeim és unokáim, akik felcseperedését boldogan 
és szorongással kísértem — kísérem még ma is. Itt írtam meg harmmc-
nál több könyvemet, - szerkesztettem ki tudja hány lapot és programot, 
írtam számtalan cikket. Újvidék az elbukások és felemelkedések városa — 
az én városom: minden porcikámmal hozzánőttem. Itt szeretnék végs ő  
nyugovóra térni. 

A KÖNYV TÁVLATAI 

Élhet-e az ember könyv, művészet, a szépség öröme nélkül? — A 
kérdésben én ellentmondást érzek: az a lény, aki létezni tudna könyv, 
művészet, a szépség öröme nélkül, az nem lehetne emberi lény. Nem 
rettegek a könyv jövőjéért, mert nem tűnhet el a beszéd, a gondolat, az 
olvasás, hiszen mindez hozzátartozik az emberi léthez. 

A szóra tehát szükség van, é5 éppígy szükség van könyvre is. 

Összeállította: 
SZtjLL ŐSY VÁGÓ László 
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CSORDÁS MIHÁLY 

SZÉTHULLÓ VILÁGOK 

Motívumaikban egymástól távoleső, de megoldásukban és mondandójuk-
ban egymásra nagyon hasonlító, színpadtér fölé függesztett hatalmas dísz-
letek árnyékában zajlott le két egymást követ ő  napon a Szabadkai Nép-
színház magyar társulatának és az 17jvidéki Színháznak a bemutatója: 
egy hagyományos felfogásban és egy újszer ű  megoldásokkal elkészített 
eladás. Éppen különbözőségükkel jelzik színházi kultúránk színspektru-
mának gazdagodását. 

ASSZONYOK ÉS VERSEK 

Nicola Manzari neves olasz drámaíró alkotását tűzte műsorára a 
szabadkai együttes — repertoárját jól alakítva vele. A tizenegy n őszerep-
lőt felsorakoztató dráma nyilvanvalóan a legjobb alkalmat nyújtotta a 
színháznak, hogy pillanatra fellélegezzen. A felfrissülés máris tapasztal-
ható: a Pablito n ővérei a társulat idei legsikerültebb el őadása, kiválóan 
megrendezett és díszletezett produkció. 

Pablo Picasso Guernicájának szörnymotívumaiból alkotta meg a 
színpadot belebegő  díszletét Hupkó István, valóban egyenrangú színházi 
tettként a minden gesztust és szót helyére tev ő  rendezéssel. Találó a dráma 
és festmény ilyen formában történő  párosítása — témában és időben is 
közel állnak egymáshoz, a szabadságszerető  emberiséghez intézett üzene-
teik is ugyanaz. 

Manzari műve a spanyol szabadságharc eseményeiből táplálkozik, de 
korántsem jelszavakban él ő, sablonos alkotás. Sokkal inkább belülről, az 
emberek legrejtettebb énje, szinte tudat alatti vágyai-félelmei fel ől 'köze-
lít tárgyához. Egy apácazárda lakóinak vívódásait, kínkeserveit ábrázolja. 

A nővéreket fogadalmuk kötelezi arra: ne törődjenek a világ; hiú-
ságokkal, elfelejtsék hozzátartozóikat-szeretteiket, s őt polgári nevüket se 
használják. E szigorú kötöttségeket azonban megtörik az őszinte, mélyen 
humánus vallomások. Apácáink „bűnbe esnek" hát, kivétel nélkül vala-
mennyien. 

„Kedves gyermekeim, noha sejtitek már, mely okból gyülekeztünk 
kell itt, ebben az órában, mégis hivatalosan közölnöm Xll veletek az 

érsek úr levelének teljes tartalmát. A szeretett drága hazánk drága föld-
jét éveken át vérrel öntöz ő  testvérgyilkos háború véget ért. Igen, véget 
ért. Amit mindannyian hallunk, csupán végs ő  visszhangja" — mondja az 
apácáknak Bianca, a főnökasszony, eleinte maggaa is örülve a fallangisták 
győzelmének, a szabadságharc bukásának. Csakhogy a háború visszhangja 
átterjed a lelkekbe, és ott csitulni nem akar. Végervenyesen senki sem fe-
lejtheti el a szabadságharcosok oldalán harcoló fivérét, rokonát. Megkezd ő-
dik az apácák között az a drámai küzdelem, amely ugyan a szokások és a 
zárdai formák keretein belül zajlik, de a világ és a maguk élete leglénye-
gesebb kérdéseit érinti. 

Rövidesen kiderül: ki-ki a maga osztályfa érdekeit képviseli a zárdá-
ban is. A népi származású lányok a szabadság gondolatát dédelgetik ma-
gukban, Blama főnökasszony, a zárda dúsgazdag alapítója, a fallangis-
tákhoz húz. 

Leszűrt líra érvényesül ezeknek a vívódó, világtól elvonult n őknek 
az életében. S sorsuk találkozása a meggyilkolt költ ő, Pablito verseinek 
sorsával, megpecsételi jövőjüket. Maga Bianca határoz úgy, hogy nem 
adják ki a hatalomra jutó fallangistáknak Pablito iratait, amelyeket a 
polgárháború eseményeiben idegsokkot átélt fiatal n ővér, a megbomlott 
elméjű  Maria ragad ki a halott költő  kezéből, azt hive ezekről a papírok-
ról, hogy a szabadságharcosok névsorát tartalmazzák. 
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A pompás drámai építkezés eredményeként éppen Bianca lesz az, aki 
elégeti Pablito iratait, tehát arról dönt, hogy azokat a fallangistáknak el 
ne juttassák — áttételesen hát a zárda megsz űnéséről is. Mert a fallangis-
ták oszlatják fel ugyan az apácai közösséget a szabadságharccal való ro-
konszenvezése miatt, de ha hól figyelünk Manzari mondandójára és Virág 
Mihály rendezésére, látjuk, hogy világon kívüli közösségből nagyon is em-
beri, társadalmi kQzösséggé. lényegül át Pablito asszonyainak csoportja. 
Ilyenképpen pedig a .diarabnak éppen annyira válnak szerepl őivé a kérdé-
ses költemények, mint maguk az asszonyok. 

Nem Pablito, hanem  eszméi körül gyűrtiznek a dráma áramvonalai. 
A nép költője bebocsátást kér a zárdába a fallangisták elől menekülve, 
de Bianca nem engedélyezi a kapu kinyitását. Amikor eldördülnek a pus-
kák és kioltják Pablito életét, saxtikaiban . fordul meg az apácák addig 
rendezettnek tetsző  világa. 

Asszonyok és versek a hősei tehát ennek a  kitűnő  előadásnak, amely-
nek hangsúlyait Virág Mihály jó érzékkel ellenpontozza. Arányaiban sza-
bályos, részleteiben kidolgozott, mondandójában korszer ű  produkció szü-
letett meg a keze nyomán. Drámai töltését er ősítik Jasmina Ješićnek a 
puritán vonásokat. lcietnelő, figyelmünket a .külsőségekről a belső  törté-
nések felé terelő  jelmezei. 

A darab szereplőgárdájának tagjai egymással kiegyensúlyozott, kor-
rekt alakítást nyújtottak. A Pablito nővéren inkább a kollektív, mint az. 
egyéni teljesítmények előadása, de hiteles játékával Karna Margit, Bada 
Irén és Albert Mária kiemelkedett. 

HADÜZENET A HÁBORÚNAK 

Erdők előtt és ágyúk mögött, 
Utcán s házakban, 
IÍtszélen s tankok alatt, 
A férfiak, asszonyok, gyermekek, 
Éj, fagy és éhség közepette. 

Hogy mindnyájunkat elpusztítanak, 
Ma, holnap, holnapután, 
Engem, téged s a tábornokot, 
Mindent, mi azért jött ide, hogy az ember 
Keze munkáját megsemmisítse. 

(Részlet Bertolt Brecht 
A német katonákhoz a keleti fronton 

című  verséből) 

Fernando Arrabal, az ötvenedik születésnapját éppen az idén ünnep-
lő  kiváló (spanyol származású) francia író, az abszurd dráma nagy egyé-
nisége, a háború elleni küzdelem hatásos és eredeti módját választotta: 
nevetségessé tesz minden militarista gondolatot. Most Újvidékre került 
műve, a Tábori piknik, az abszurd dráma megjelenítési lehetőségeit mint-
egy két tenyérrel kínálja rendez őnek és színészeknek, akik kapva kap-
nak is értük. Radoslav Dorić  a legjobb színházi szakembereket gyűjti ma-
ga köré, és megrendezi az utóbbi évek egyik legsikeresebb el őadását tar-
tományi székvárasunkban. „A legközvetlenebbül óhajtunk beszélni a jelen 
világ absžurditásarál. Maga Arrabal a pánik színházának, az emberi viszo-
nyok pánikjának nevezi színházát. A szöveggel és a formával még plasz-
tikusabban szeretnénk kidomborítani a jelen aktualitásait; Mert ilyen le-
hetetlen, abszurd helyzetekkel, ellentétekkel, összet űzésekkel tele a világ. 
Nem a harcról, a háborúról szólunk, csak metaforikusan fejezzük ki egész 
jelenünket" -- fogalmazza meg célkitűzését Radoslav Doric egy vele ke-
szített interjúban ' ($ zírnlap). 

Fernando Arrabal terjedelmesnek igazán nem mondható drámájából 
miként is készül Újvidéken egész estét betölt ő  előadás? A darab húsz-hu-
szonöt perces néma játékkal kezdődik. Földi László új oldaláról mutat- 
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kozik meg ebben a groteszk pantomimjátékban: Ivica Klemenc „egy hang 
szerre írt" mozgáskompozícióját játssza el hallatlan biztonsággal. Puszta 
mozdulatokkal meggyőzően vall egy katona életéről, felfogásáról, eszmé-
nyeiről. Színes epizódokat „mesél cl" mindennapjaiból. Mir ől és kikről 
is álmodhat ez a katona? Természetesen ízes ételekr ől és csinos nőkről. 
Le-föl masírozgat színpadunkon, mind fáradtabban és fáradtabban rója 
a távolságokat. Egy irányba közlekedhet csak; „ a közönség felé nem kö-
zelíthet, mert (gumi) szögesdrót választja el tőle. Nemcsak tőle, hanem 
minden más „ellenségétől" is. 

Nüansznyi részleteiben megmunkált előadásnak lehetünk hát nézői 
az Újvidéki Színházban, önfeledt játékból és fölényes színpadi tudásból 
megszülető  alkotásnak. A legjobb szándék és a nagy akarások nyomán 
kisarjadó-kiemelkedő  közös teljesítménynek. 

Jelmondatokat olvashatunk felmutatott táblákon — afféle személyte-
len közléseket a közönségnek. Fel-felcsendülnek Bertolt Brecht fennebb 
idézett verssorainak songgá alakított változatai. Ezeket éneklik a szerep-
lők egyedül és közösen, egy nagy-nagy háborúellenes szeánsz tagjaiként. 
Csak ez a fontos a számukra, az élethez tartozó többi sajátság már ke-
vésbé. Megérkeznek például a szülők katonafiukhoz, de a bőséges uzson-
nás kosarakat maguk ürítik ki, gyermeküket saját tarisznyájára, baka- 
konzerveire utalva. A mesterségesen szembeállított világ között feszül ő  
szögesdrótot ugrálókötálnek használják  használják... 

Csupa kiváló rendezői ötlet, egy gonddal és tehetséggel kialakított 
koncepció keretén belül! 

Mintha az egyszer csak előkerülő  „közönséges fogoly" azért kellene 
színpadunkra, hogy a háború értelmetlenségét, minden hadi ravaszkodás 
csődjét bizonyítsa együgyű, komikusan kiegyensúlyozott arcvonásaival, 
gyermekien játékos természetével. Nem tud válaszolni a kérdésre, hogy ő  
tulajdonképpen miért is ellenség? Az életét irányító törvényszer űségeket 
nem érti meg, de apró dolgokon megsértődik; sőt kényeskedővé válik, 
amikor kedveznek neki. Arról panaszkodik, hogy unatkozik a lövészár-
kokban, majd örömében táncra perdül, zavarócskázik „ellenségével". 

„Ipiapacs, te vagy a fogó!" — visszhangzik a színpadról, és el sem 
hinnénk, hogy az imént még frontjelenetet láttunk, bombázásokat, harcot. 
Dorić  bűvös prizmáin át nézve hatalmasabbnak tűnnek a jelentéktelen 
apróságok a valóban nagy érzéseknél, gondoknál. Hiszen Arrabal h ősei 
képesek megsajnálni a halottait nem lelő  hutla..szállitókat. Sajátos logiká-
jának kulcsa a gyermek naivitása, élni akarása. 

Kevés produkcióban láttuk: a rendező  munkatársai ennyire magu-
kévá tegyék a megfogalmazott koncepciót. Dušan Risti ć  színpadképe — a 
játéktér fölé függesztett térképszer ű  ábráival — az ábrázolt világ szétesett-
ségét, feldarabolódását jelképezi érzékletesen. Homokzsákjai, szögesdrótja 
és a polgári .  világból érkező  szülők biciklije olyan ellentétben állnak 
egymással, mint a hősök gondolkodásmódja, vagy a színpadi helyzetek. 
Mindenképpen fontos részei az el őadásnak, csakúgy, mint Branka Pet-
rović  groteszk jelmezei, amelyek (gondoljunk a szül ők csíkos trikóira) egy 
életformát karikíroznak. A két „ellenséges" katona azonos egyenruhája 
azonban hasonlóságukat, emberi mivoltukban való kiegyenlítődésüket jelzi. 

Lengyel Gábor leszűrt zenéje a szatíra hangsúlyait erősíti fel, s leg-
alább annyira beszédes, mint a szöveg. A vele harmóniába kerülő  mozgás 
Ivica Klemenc koreográfusnak a groteszk iránti fogékonyságát mutatja. 

A Tábori piknikben a fiatal Földi László eddigi legemlékezetesebb, 
legjobb alakítását nyújtotta. Nyitó pantomimjelenetében ámulatba ejtet-
te a közönséget, hogy azután mindvégig uralja a színpadot. Munkaigé-
nyes feladatot vállalt magára, de volt ereje eléggé sokat dolgozni Zapo 
sikeres megszemélyesítéséhez. Radoslav Dori ć  értelmezésében Zapo nem 
pszichikum, akinek jellemvonásait sorra kibonthatná a színész, hanem 
fizikum és differenciált jelkép egyben, óriási gyermek, aki minden erejé-
vel élni akar. 
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Faragó Arpád egysíkúbb szerepértelmezésben érdekes figurává for-
málta Tépan urat, az apát. Habár nem tudatosodik benne a veszély, amit 
számára a háború jelent, mégis áldozata a nálánál hatalmasabb er őknek. 
Ezt az emberi töprengést jól érzékeltette a színész. 

Romhányi IbiTé]rannéja bőréből kibújni akaró polgárasszony, fogé-
konyan az élet örömeire. Léptei nyomán csak úgy teremnek a szarvak. 
Mindig csak a jelenségek viszonylataiban gondolkozik, sohasem kombinál: 
a férfiban egyszerűen férfit lát, az ételben ételt. Tipikusan arrabali h őssé 
formálta Romhányi. 

Pásthy Mátyás Zépója egyértelmű  figura, sok jellegzetes vonással. 
Szólnia sem kell, elég hogy a tábla (felírás: egy közönséges fogoly) mögött 
felbukkanjon beszédes arca. Ezen az arcon rajta egy Svejk minden aggo-
dalma, bánata, öröme ... Pásthy a mimika eszközeivel élt f őként ebben a 
darabban, mégis teljességgel ellátta feladatát. 

A négy színész tudása legjavát nyújtotta hát; epizódszerepében a 
két végzős színinövendék. Törteli László és Szilágyi Nándor pedig jól meg-
állta a helyét. 

Nicola Manzari: PABLITO NöVÉREI. (Fordította: Tavaszy Sándor.) Rendezte: Virág 
Mihály. Szereplők: Karna Margit (Bianca, a főnökasszony), Albert Mária (Giovanna, a he-
lyettese), Bada Irén (Mária), Kasza Éva (Agnese), Süveges Eta (Celeste), Majo ros Kati (Anna), 
Juhász Anna (Magdalena), Dóró Emma (Clara), Ta llós Zsuzsa (I. novícia), Majoros Márta 
(II. novícia), Bakos Gizella (III. novícia). Díszlettervez ő: Hupkó István. Jelmeztervező: Jas-
mina Ješič  m. v. Bemutató: 1982, május 22-én. (A Szabadkai Népszínház magyar társulata) 

Fernando Arrabal: TÁBORI PIKNIK. (Fordította: Bajomi Lázár Endre.) Rendezte: Ra-
doslav Dorič, Szereplők: Földi László (Zapo), Faragó Árpád (Tépan úr), Romhányi Ibi (Té-
panné), Pásthy Mátyás (Zépo), Törteli László (els ő  szanitéc), Szilágyi Nándor (második szani-
téc). Díszlettervező: Dušan ltistić. Jelmeztervező: Branka Petrovič . Mozgáskompozíció: Ivica 
Klemenc. Pirotechnika: Zoran Đorđević . Zeneszerző: Lengyel Gábor. Segédrendező: ifj. Ala-
dics János. Bemutató: 1982. május 23-án. (üjvidéki Színház) 
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OL VASÓNAPLÓ  

TÖRTÉNELMI ÉRTÉKŰ  SOROK GYŰJTEMÉNYE 

Ár ellen. Mártír hidasok 1941-1945. 
Forum, Újvidék, 1981. 

Régi folyóirataink legnagyobb részét, az id őt rögzítő  legértékesebb szá-
mait a háború tüze emésztette el vagy nyomtalanul eltűntek, mintha a 
föld nyelte volna el őket. Majd fél évszázada már, hogy kutatunk, kere-
sünk, mert sokáig az volt atévhit, hogy egy-két véletlenül megmaradt 
számban lelhetők fel azok az írások, amelyek a második világháború 
előtt és közvetlenül a háború kitörésének küszöbén drámai er ővel villan-
tották fel azokat a készül ődéseket, amelyek a világ legszörny űbb pusztí-
tásainak fellegeit gomolyították Európa országai fölé, hogy azután az 
egész földgolyót ez az áthatolhatatlannak vélt fekete felh ő  borítsa el. 

Forradalmi folyóiratunk, a Híd ezekben a forró hónapokban az anti-
fasiszta ifjúság vilagkongresszusának brüsszeli jelszavát közölte fed őlap-
ján mint egy nagy mementót: 

„Valósítsuk meg az élők egységét, 
Nehogy a tömegsírban mint holtak egyesüljünk!" 

Számítottak akkor a vészterhes hónapok? 
Ezekkel a sorokkal csaknem egyidej űleg jelent meg Pap Pál Ár 

ellen című  írása, amely a folyóirat körül csoportosuló s vele együtt érz ő  
forradalmi nemzedék hitvaJlál'a:  programja volt. Ez az írás Szabadkán 
született 1938 őszén, amikor írója illegálisan a szabadkai református pap-
lakban tartózkodott, s szavainak mozgósító hatása t űzbe hozta még a 
„kívülállók": a lappal rokonszenvezők táborát is. 

Itt mindjárt meg kell mondanunk, hogy ez a rendkívül jelent ős írás 
a felszabadulás óta nem egy évfordulón megjelent lapjainkban, folyóira-
tainkban, természetesen az 1945-ben újra megjelen ő  Híd is közzétette; 
1964-ben a Híd-antológia már könyv formájában juttatta el az olvasók 
asztalára. Ám nem egy kiadványunk, nem egy rendezvényünk után föl-
merült bennünk nagy adósságunk éget ő  érzete: azoknak az örökbecs ű  
írásoknak a fölkutatása, egybegy ű jtése , amelyeket a Híd -mozgalom mártír 
írói írtak , s a régi számokat 

egybegyű
jtése, is — még élő  régi mun-

katársak közül is — kevesen tudták, hogy melyik írás kinek a tollából 
származik, kinek az asztalfiókjából vagy táskájából került a szerkeszt ő  
asztalára. 

A szerkesztőség üléseinek jegyzőkönyveiből sem maradt semmi írás-
nyom, amit ha valami megőrzött, az az emlékezet volt. Egyre kevesebben, 
csak azok hordják magukban, akik még a Híd-mozgalom tagjai közül 
élnek. 

És most, hogy az Ár ellen című  gyűjteményes kötet megjelentetésére 
sor került, nem is lehet egykönnyen szavakat találni, hogy az olvasók — 
különösen a fiatal olvasók — milyen hálával gondolnak e kötet nehezen 
föllelhető  anyagának összegyűjtőire , az életrajzok íróira, a szerkeszt őkre, 
amikor kezükbe veszik a könyvet s a benne közölt alig ismert vagy telje-
sen ismeretlen írások olvasásakor egyre világosabb fényben jelenik meg 
előttük forradalmi folyóiratunk: a párt lapjának igazi arca. Ebben a tab-
lóban megjelennek azoknak a forradalmároknak az arcélei, akikr ől a leg 
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szűkebb lexikális adatokat sem tudták a népi forradalmunk előkészítő  
napjait tanulmányozó középnemzedék tagjai, akikben bízni lehet, hogy 
emlékezetükben megmaradnak ezek a termékenyít ő  képek, és híven to-
vábbadják majd azoknak, akik  a jövőben: a távoli, távoli jövőben is tud-
ni akarják, hogy mit hordott magában ennek az alföldi tájnak ripacsos 
tenyerű  dolgozó népe, és mit fiaik az elkövetkezend ő  társadalmi rend 
megalapozása és fölépítése számára... 

Ez az impozáns kötet, amely a régi Híd-fedőlappal most, a negyven-
éves évfordulón hagyta el a nyomdát, csaknem ötszáz oldalas mű, tehát 
terjedelmében annyi, mint az 1964-ben megjelent Hídantológia, amelynek 
előszavát Oskar Davičo írta, s amely az írószövetség hozzájáru lásával tel-
jes egészében megjelent szerbhorvát nyelven is. 

Az első  könyv magáról a folyóiratról kívánt egy átfogó képet adni, 
belekomponálva a társadalmi-politikai tanulmányok, cikkek mellett a 
szépirodalmat, a kritikákat, a képzőművészetről szóló beszámolókat is, 
ezzel szemben a jelenlegi kötet, az Ár ellen egy nagy adósságot törleszt 
azzal, hogy összegyűjti a forradalmár mártír írók munkáit egy kötetbe. 
Megnyeri az olvasó rokonszenvét az, hogy ez a vállalkozás nagy munka 
volt, hiszen az itt felsorakoztatott írók nagy része álnéven írt, sokszor 
nem is csupán egy álnevet használtak, vagy csak betűjelet írtak tanulmá-
nyaik, vitairataik, cikkeik alá, de ezekből a fiatalabb olvasók közül ke-
vesen tudták megfejteni, kiket jelöl meg a cikk végén feltüntetett két bet ű . 

A szerkesztő  bizottság által sajtó alá rendezett gy űjteményes kötet 
huszonhárom író — Atlasz János, Cseh Károly, György Mátyás, Ispáno-
vics Imre, Kiss Ernő, Kovács György, Lengyel István, Lőbl Iván, Mayer 
Ottmár, Ősz Szabó János, Pap Pál, Pecze Franci, Scher Kató, Schwalb 
Miklós, Simokovich Rókus, Singer Adolf, Somoskövi Antal, Stern Emil, 
Sugár Miklós, Szabó Géza, Szabó Mihály, Varga Gyula, Wohl Lola — nem 
kevesebb, mint hetvenhét írását teszi közzé. Hosszú és kitartó kutatást 
követelt az a munka, amely az elmúlt évek során fölfedezte a mártír 
írók tanulmányait, cikkeit, vitairatait az itt-ott még felkutatható lapok-
ban, folyóiratokban, kötetekben. (Ide kell számítanunk a Híd szárnyai 
alatt vagy vele egyidejűleg megjelenő  harcos kiadványokat is.) A kötetben 
közölt munka egytől egyig az eredeti írás mása: pontos, hiteles szövegek, 
melyeknek minden mondatára, adatára hangsúlyozott részletére téziseket 
lehet építeni a letűnt évtizedekről. És nagyon kevesen tudták eddig — 
még a Híd-mozgalom egykori tagjai is —, hogy a mártír írók tollából 
mennyi értékes munka jelent meg a forradalmi korszakában elég rövid 
életet élt folyóirat hasábjain. Sokkal több, mint a nem szerkeszt őségi ta-
gok, a repertórium adatait távolról sem ismer ő, de lelkes Híd-olvasók va-
laha is sejtették volna Szabadkán, a Tiszatájon vagy valahol a bácskai 
szállások között, ahol harminc-negyven földmunkás hallgató el őtt mindig 
egy olvasta fel a hozzájuk érő  számokat, mert a sovány keresetb ől így 
is nehezen tudták összeadni egy-egy számra s egy-egy Híd-kiskönyvre a 
három dinárokat .. . 

Most, amikor — húsz év után — azokra a napokra gondolok, amikor 
az adatgyűjtésekbe teljesen belemerülve milyen nagy gonddal állítottuk 
össze az egykori Híd-munkatársakról szóló kislexikont — jóllehet akkor 
ebbe a munkába a még életben levő  volt családtagok is belesegítettek —, 
azt a kislexikont egy pillanatra sem lehet összehasonlítani az Ár ellen 
kötet gondosan és apró részletekre is kiterjed ően megírt életrajzaival. 
Ha itt-ott néhány máshonnan vett ídézettel ta lálkozunk is bennük, melyek 
másfelé visznek el bennünket a gondolatok és az emlékek kiegészítése- 
képpen, mégis meg kell mondanunk, hogy ezek az életrajzok máig a 
leghitelesebbek. 

A mű  minden fontos mozzanatot átfogó szálairól külön szólni még 
lehetne, bár nem olyan elmarasztalóan, mint ahogy azt Kovács-Ács Károly 
szerkesztő  utószavában olvassuk: 

„Teljességre, persze, nem törekedhettünk; a bemutatott »életm űvek« 
fájdalmasan csonkák, a legtöbb írással szereplő, legtermékenyebb köz- 
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íróké (Mayer Ottmáré és Stern Emilé például) éppúgy, mint a tehetséges 
kezdő  íróé, Ősz Szabó Jánosé, akinek szinte »összes m űvei« a Hídban 
megjelent néhány elbeszélés; hát még a gyári munkásé, a falusi nincstelené. 
a mozgalmi aktivistáé ... Csonka, és csonkaságában teljes, mint amilyen 
tragikusan befejezetlen és hősies helytállásában, példamutatásában kitel-
jesedett e mártír írók és nem-írók mindegyikének élete és halála." 

* 

Ha a közlemények alatt feltüntetett évszámokat tüzetesebben szem-
ügyre vesszük, akkor láthatjuk, hogy folyóiratunk igazi kiterebélyesedése 
és harcos izmosodása azokra az évekre esett, amikor „ ... Tito hazaté-
rése után nemcsak az illegális pártsajtó jellege változott, hanem a nem-
zetek és nemzetiségek nyelvén legális újságok és folyóiratok indultak, 
amelyek meddő  szólamok helyett a tárgyilagosan tájékoztató, szervező  
és mozgósító tartalmakkal a haladás ügyét szolgálták. Ezek közé tartozik 
a Híd is" — írja a kötet találó hangú el őszavában Petkovics Kálmán. 

'ügy véljük itt, hogy eddig ezek a leghitelesebb szavak, amelyek fo-
lyóiratunkat a történelmi évek megfelel ő  lépcsőfokára helyezik a fegyveres 
felkelés évfordulójának jeles esztendejében. 

LÉVAY ENDRE 

HŐSÖK EMBERKÖZELBEN 

KALAPIS ZOLTÁN: Zendülést ől forradalomig. 
Forum, Tljvidék, 1981. 

Kalapis Zoltán legújabb könyve egy örvendetesen kibontakozó közírói 
pálya jelentős állomasa , határköve. Mert riporterként, múltunkat és törté-
nelmünket faggató publicistaként az eddigi legjobb kötetét — tényfeltá- 
ró dokumentumriportjait — tette le asztalunkra. Ezúttal a „vörös Bánát" 
munkásmozgalmáról szól, s természetesen azokról az emberekr ől, akik 
a régmúlt időktől napjainkig pélcla ,képül szolgálhatnak a zsarnokság, jog-
talanság és erőszak elleni harcban, egy nép , egy nemzet egyszer űi fiainak 
felemelkedésében; a szabadság kivzvásaban, az emberhez méltó élet meg-
teremtésében. 

Az 1898. március 31-i tóbai zendülést ől az 1940-es évek elejéig tárja fel 
riporteri buzgalommal és hűségre törekvő  elvszerűséggel , következetesség-
gel Kalapis mindazt, amit a m indaddig kevésbé ismert — vagy méltatla-
nul elfelejtett — munkásmozgalmi hősökről, egyszerű  emberekről (több-
nyire munkásokról, földművesekről és kisiparosokról, agrárproletárokról 
stb.) okvetlenül tudnunk kell. Mert életük, sorsuk, harcuk és meghurcol-
tatásuk, eszméik és hitük ismeretében bizonyára tisztábban látjuk múl-
tunkat, jelenünket, jövőnket, s a történelmi sorsfordulókban, a legkénye-
sebb, legfontosabb kérdésekben is jobban eligazodunk. Akkor is, ha szak-
szervezeti, akkor is, ha politikai tevékenységr ől van szó, vagy éppen esz-
mék és téveszmék megütközéséről ; a zendüléstől forradalomig tartó fej-
lődésvonal megrajzolásáról, feltérképezésér ől. 

Térben és időben is fél évszáradat ,kalandozik" be Kalapis, még-
hozzá úgy, hogy nem „vaktában" utazgat, hanem mindenkor jó és meg-
bízható iránytűkre támaszkodik : a lapokban, folyóiratokban és más pub-
likációkban (bírósági periratok stb.) fellelhet ő  dokumentumokra; a mun- 
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kásmozgalmi hősök, forradalmárok még élő  családtagjainak vagy harcos-
társainak a többféleképp is ellen őrzött szóbeli közléseire, máskor meg 
épp írásos nyilatkozataira, leveleire; és nem utolsósorban támaszkodik 
arra is, amit történészeink többé vagy kevésbé már eddig is feltártak, 
megvilágítottak. 

A Zendülést ől forradalomig című  kötet nagy erénye, hogy az idők 
távolából is élő, eleven hősöket mutat be; sorsukat, harcukat, tettüket em-
berközelbe hozza; a kétségekkel, viaskodásokkal, elbukásokkal és a szép, 
lélekemelő  — de, sajnos, ritka — győzelmekkel együtt. Rég elfelejtett tó-
bai parasztok, mártírsorsú napszámosok, munkások és kommunisták (vagy 
csak a munkásmozgalommal szimpatizáló emberek) arcvonásai rajzolódnak 
ki előttünk, s természetesen a másik oldalon azok, akik legtöbbször csak a 
bikacsök, a bilincs, a börtön s a fegyver, az er őszak nyelvén tudtak és 
akartak beszélni a nincstelenekkel, a jogfosztott elnyomott és :megsanyar-
gatott néppel. 

Kalapis Zoltán munkásmozgalmi dokumentumriportjainak, életrajzi 
és eseménykrónikáinak gyűjteményes kiadását az alkalom szülte: a for-
radalom és a népfelszabadító harc kezdetének 40. évfordulója. A vajda-
sági — főképpen pedig bánáti — munkásmozgalom hőskorát és a forra-
dalom föllángolását, kibontakozását taglaló írások azonban csöppet sem 
alkalmi jellegűek, nem hevenyészve, gyorsan összehordott tényanyagok, 
hanem aprólékos és beható kutatómunkával hitelesített forrásérték ű  föl-
fedezések. Fa József, Hermád József, Szöllőssy Boriska, Lengyel János, Bal-
tásik Albert, Veréb Zoltán, Szécsényi János és mások életének, küzdel-
mének, mártírságának vagy halálának bemutatásával éppúgy, mint pél-
dául azzal, amit az első  kommunista napilap, az ismét méltatlanul elfelej• 
tett nagybecskereki Közakarat cikkeiről, írásairól é sharcos szellemű  új-
ságíróiról mond. Ezek mindegyikéből, az emberi sorsokból és az igazi, vér 
beli újságírói magatartásból is tanulni lehetne. S őt, éppenséggel tanulni 
kellene, még ma is ... 

Érdemes volna, mert ezek az egyszer ű, bátor és szeretetre méltó em-
berek a legnehezebb korban és a legsúlyosabb körülmények között mu-
tatták meg, hogyan is érdemes emberekhez és kommunistákhoz méltón 
élni. Személyes és kollektív példájuk, helytállásuk, hősiességük nemcsak 
azt kívánja meg, nemcsak azt feltételezi az utókortól, hogy k őbe és már-
ványba vessük a nevüket (amire Kalapis oly gyakran hivatkozik, egy 
kissé zavaróan is), hanem azt is, hogy emberi alakjukat, életüket, küz-
delmüket, álmaikat, hányattatásaikat, önkeresésüket és a jöv őbe vetett 
szép hitüket is megidézve: soha többé ne hulljanak ki az id ő  és az em-
lékezet rostáján! 

Tanulni, okulni mindannyiunk sorsából lehet. Azokéból is, akiket 
említettünk, és azokéból is, akiket nem soroltunk fel. Ez egyébként nem 
is volt célunk, mivel Kalapis Zoltán riportkötete nemcsak tizenegy „feje-
zetből" áll, nemcsak tíz-egynéhány ember — forradalmár — életét mutat-
ja be, hanem velük együtt száz és száz kitűnő  elvtárs, munkások és ag-
rárproletárok széles tömegeinek életét is. Szerb, magyar, német és más 
munkásmozgalmi hősökről esik itt szó, olyan emberekről, akik a cipész-
mester Szécsényi Jánossal együtt világosan látják és meggy őződéssel vall-
ják, hogy „csak a rongyos cipőt érdemes foltozni, a világot nem, a régi 
helyébe újat kell építeni"! 

Tiszta szívből íródott, embermeleg könyv ez, amelyhez hasonlót sze-
retnénk minél többször a kezünkben tartani. Hogy ismereteink ne legye-
nek hézagosak, s hogy egyetlen h ősi életút se legyen számunkra „idegen-
ség" és „távoli messzi fény"!  

SZŰCS IMRE 
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A SZÉPSÉG FÉNYÉÉRT ÉLNI 

TIN UJEVIĆ : Szelek játékszere. 
Forum, Újvidék, 1981. 

Általánosan ismert és elismert tény, hogy a jugoszláv népek irodalmának 
magyar fordítás-bibliográfiája páratlanul gazdag, feltehet őleg minden nyel-
vek közül a leggazdagabb. És rendkívül igényes is egyúttal: nem a köny-
nyű  lekűrök, nem a múló sikerű  művek és nevek jellemzik, hanem a 
maradandó, tartós értékek mind a klasszikus, mind a kortárs irodalom-
ból. Név szerint is számon tartjuk azokat, akiké a legf őbb érdem ebben, 
a hajdan voltakat és a ma élőket, a határainkon inneni és túli műfordí-
tókat egyaránt. Szinte természetesen adódik ebb ől az a következtetés, 
hogy a magyar fordító-irodalom a jugoszláv irodalmak viszonylatában 
olyan ritka előnyös helyzetben van, hogy nem lévén adóssága a múlt 
iránt, minden figyelmét a jelennek, a kortárs irodalomnak szentelhet, te-
hát lépést tarthat jelenkori eseményeivel, jelenségeivel. 

És most Ács Károly elénk teszi Tin Ujevi ć  remek verseskönyvét, 
hogy ellensúlyozza az esetleges önelégültséget, s ráébresszen bennünket 
némely adósságokra, amelyek, lám, mégiscsak léteznek. E könyv egy-
szerre eszünkbe juttatja Uj ević  nemzedékének , a szerb és horvát irodalom 
nagy szürrealista korszakának többi vezető  költőegyéniségét is, akiknek 
a költészete, önálló kötet híján, még szintén nem szólalhatott meg ma-
gyarul teljes vagy legalább megközelítőleg teljes szépségében, hangsze-
relésében. 

Korántsem arról van szó, hogy a magyar versolvasónak most kellene 
ráébrednie Ujević  nagyságára, vagy hogy a magyar műfordítók most fe-
dezték volna fel a költőt. Ellenkezőleg. Amint a válogató-szerkesztő  jegy-
zeteiből megtudhatjuk, Csuka Zoltán már 1925-ben bemutatta a Napló 
hasábjain, .s mindjárt egyik legjelentősebb versével, a pregnáns, fájda-
lommal, keserűséggel, szenvedéssel csordultig telt terzinákban zeng ő  Hét-
köznapi sirámokkal, amely nélkül — írja egyik méltatója — nem képzel-
hető  el egyetlen jugoszláv költészeti antológia sem. A magyar műfordítók 
jó beleérző  képességét és biztos ítéletét bizonyítja, hogy az els ő  Csuka-
féle átültetés óta még hárman tettek sikeres kísérletet e nagyvers meg-
szólaltatására magyarul (Szente+leky Kornél: Mindennapi sirám, 1928; Ács 
Károly: Mindennapos panaszdal, 1955; Dudás Kálmán: Mindennapos si-
ránkozás, 1965). Jelen volt Ujević  már az első  hazai magyar nyelvű  ju-
goszláv költői antológiában, a Bazsalikomban (1928), majd a Kalangyában, 
a Vajdaságban és a háború utáni Hídban találkozhattunk verseivel s 
minden hazai és magyarországi antológiában: A jugoszláv költ ők anto-
lógiájában (Bp. 1963), a hazai Napjaink énekében (1965), A szerbhorvát 
irodalom kistükrében (1969), továbbá Csuka Zoltán (Csillagbor, 1971), Fe-
hér Ferenc (A madár árnyéka, 1978), Ács Károly (Ének füstje, füst éneke, 
1976) átköltéseit tartalmazó köteteiben is. 

Ezek után azt mondhatjuk, végső  ideje volt, hogy a két háború kö-
zötti korszak e legnagyobb horvát költ ője, az egész jugoszláv költészet e 
rendhagyó jelensége ilyen kivételes és szintén rendhagyó kötetben kerül-
jön a magyar versbarátok népes táborának kezébe. E jelent ős vállalkozás 
realizálásában pediga költő-műfordító-szerkesztő  Ács Károlynak többrend-
beli érdeme van. Mindenekelőtt a válogatásban és a versek elrendezésé-
ben. Megtaláljuk ugyanis a kötetben az összes legfontosabb Uje vić-verset, 
mégpedig keletkezésük sorrendjében vagy a költ ő  általi kötetbe rendezés 
rendjében, s ami legalább ilyen fontos, az ujevi ći líra fő  téma- és motí-
vumköreit. A Szelek játékszere kötet egyes cikluscímei (Rab-siralmak, Ka-
láris, Sebzett harang, Két szomjas kő) a költő  egyes köteteinek címével 
azonosak, s azokból adnak reprezentatív válogatást. Hogy e koncepcióját 
érvényesíthesse, nem elégedhetett meg a meglev ő  átköltésekkel, hanem 
a kötet számára a „hiányzó" darabokat lefordíttatta. Alapvet ően azonban 
mégis fordítói vállalkozas eredménye e kötet, s ebb ől, mint Ács Károly 
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figyelmeztetett rá, szükségszerűen következnek bizonyos arányeltolódá-
sok, mégpedig „az immár klasszikusként nyilvántartott szimbolista Uje-
vić  javára". Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a lírai opus kés őbbi, avant 
garde irányzatok jegyében született része némiképp háttérbe szorult a for-
dítói affirutásdk következtében. Szem el őtt tartva a XX. századi magyar 
költészet főáramát, ezen nem is csodálkozhatunk, de ez csak nyomósitja 
a szerkesztő  következő  megállapítását: „ez a magyar Ujevi ć  még messze 
van attól a lírai egyetemességt ől, melyet a költő  eredeti életműve kínál. A 
műfordítók újabb nemzedékeire vár a feladat, hogy kiegészítsék, teljesebbé 
tegyék Ujević-képünket." 

Rendhagyó, legalábbis nálunk a kötetnek az a szerkesztési elve, hogy 
egy-egy költeményt két, három, sőt — amint a Mindennapi panaszdal ese-
tében láttuk — négy különböző  átköltésben is bemutat. Ács Károly ezzel 
egyfelől a „különböző  fordítói hozzáállAsokat és megoldásokat", másfel ől 
pedig az Ujević  költészete iránti folyamatos érdelal ődest igyekezett szemlél-
tetni. És valóban, a kötetben közreműködő  tíz műfordító között ott talál-
juk az úttörő  Szenteleky Kornélt és Csuka Zoltánt, továbbá Debreczeni 
Józsefet, Dudás Kálmánt és Somorja (Steinfeld) Sándort, a következ ő  nem-
zedékből Ács Károlyt és Fehér Ferencet, a fiatalabbak közül pedig Do-
monkos Istvánt, Torok Csabát és Túri Gábort. E páratlan anyagb őség 
olyan fényűző  műfordítási kritérium alkalmazását tette lehet ővé a szer-
kesztő  szára, hogy elhagyhassa a nem közvetlen, azaz a nyersfordítá-
sokból készült átköltéseket, s hogy a különböz ő  átköltések párhuzamos 
közlésével módot nyújtson a különböző  megközelítések tanulmányozására, 
illetőleg egy-egy korszak műfordítói módszerének, gyakorlatának vizsgá-
latára. Ilyen igényes vállalkozásra csak egy nagy hagyományokra vissza-
tekintő  műfordítói műhely erejéből telhet, amilyen a jugoszláviai magyar 
könyv- és folyóirat-kiadás körül a felszabadulás után kialakult. Persze, 
az olvasónak, ha már ilyen kivételes csemegével kínálják meg, olvasás 
közben jön meg az étvágya. Ha már egy-egy vers több fordításváltozatát 
vetheti össze, szeretné valamennyit összevetni az eredetivel is. Igaz, a 
versek eredeti címének közlése ezt — elvileg — lehet ővé teszi, de bizonyára 
még a passzionátus versolvasók közül is kevesen fogják valamennyi ere-
deti verset kikeresni az egyes Ujevi ćacötetekből. Ezt meg kell hagynunk az 
egyetem műfordítód szakkollégiuma számára. Mi olvasók elégedjünk meg 
azzal, hogy egy-egy ujevići motívumról, az életérzés egy-egy ujevi ći meg-
formálásaról két-három változatban is olvashatunk magyar(ított) verset. 
S ez nem tartozik a mindennapos olvasói élmények közé. 

Vlatko Pavletič, a kötet egyik kísérő  tanulmányában (a másikban Bá-
nyai, János Ujević  költészetének kapcsolódását vizsgálja Baudelaire költé-
szetéhez és a magyar Ujević-fordításokat tekinti át) az ujevići költészet 
kiindulópontjait elemezve, a tengernél állapodik meg, mert úgy találja, 
hogy a tenger élményéből túlzás nélkül meggy őzően levezetheti „a Tin 
Ujević  költeszetében megjelenő  tematikai rétegek, domináns motívumok 
és alkotói eljárások megfelel ő  sorát". Valóban, a költő  is vallja, hogy az 
ő  tengere egy lelki metafora, s számára a tenger az erotika érzésével is 
szolgál. Ez a nagy, nemes lelkű  bohém — aki szerint „csak a művészethez 
őszintén ragaszkodó, tiszta szívű  művészek igazi bohémek" —, aki vall-
ja, hogy „A szépség fényéért érdem csak élni", egész hatalmas költészeté-
nek lényegét is a tenger metaforájával fejezi ki: „mert tenger vagyok én, 
min átlátni a mélybe." 

JUHÁSZ GÉZA 
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KOLLÁR ISTVÁN IGAZSÁGA 

HORNYIK GYÖRGY: A gyárkapun kívül. 
Forum, újvidék, 1981. 

Egy év múltán Hornyik Györgynek újabb kötete jelent meg. Nem terjedel-
mesebb, mint az eloző  Parcella, de míg az novellagyűjtemény, addig A 
gyárkapun kívül kisregény. Szerzője megkísérelte „meghódítani" ezt az 
elbeszélő  formát is. Közös jellemzője a fenti két kötetnek írójuk nagyfokú 
érdeklődése az egyszerű, mondhatnánk talán az átlagember élete iránt. 
Ennek az érdeklődésnek az eredménye a két kötet. 

A gyárkapun kívül arról szól, hogy Kollár István magas szakképzett-
ségű  asztalos (gimnáziumba is járt), amikor felmondanak neki a bútor-
gyárban, ismeretlen okokból vesz magának egy kockás füzetet és elhatá-
rozza, lejegyzi mondanivalóját, mindazt, ami munkanélküliségével van 
kapcsolatban . Az olvasó azonban ne vár jon valamilyen fajta naplószer ű  
dokumentumgyűjteményt, afféle tényirodalmat, mivel, mint az nyomban 
ki is derül, Kollár István kisregényt írt. Már ezen a helyen ki kell fejez-
nünk kétségünket, miszerint képes lenne egy ilyen irodalmi mű  megírá-
sára, úgyhogy Hornyik kinyilatkoztatási formájának hitelessége enyhén 
szólva megkérdőjelezhető. Hiszen az első  sorok után érezzük és tudjuk, 
hogy ez nem egy magas szakképzettségű  asztalos naplója, hanem Hornyik 
György kisregenye. Az én-forma alkalmazása így aztán részben melléfo-
gásnak bizonyult, ami a belső  formát illeti. A fenti ellentmondás azonban 
nem von le számottevően a mű  értékéből. Talán csak arra utal, hogy a 
szerző  igyekezett azonosulni mesélő  hősével, annak érzelmeivel, gondola-
taival, megértette magatartását, reagálását a nagyvilág iránta tanúsított 
viselkedésére. 

Joggal panaszkodhatnak az olvasók, hogy tájainkon „hiánycikk" a 
dolgozók mostani problémáit feltáró prózai m ű. Ebből a szemszögből 
nézve Hornyik György regénye nagyon is id őszerű, akárcsak témája, a 
munkanélküliség, valamint a vele párhuzamos egyéb társadalmi rendel-
lenességek. Merészen és angazsáltan nyúlt a témához, és úgy érzem, nem-
csak hogy megértette hőse állapotát és állásfoglalását , hanem azon túl 
igazságát is. Mivel a kisregényből felénk érkező  információk sokaságát a 
főhős, Kollár Istvánszemén keresztül látjuk, véleményem szerint a leg-
fontosabb az ő  alakjának vizsgálata, boncolása, mert ebből következtet-
hetünk a mű  írói üzenetére is. 

Milyen embernek ismerjük meg Kollár Istvánt? Elsősorban nem 
teljesen bontakozik ki előttünk, hiszen feljegyzéseiben főleg a 'társadalmi 
normákban gondolkodó és cselekvő  dolgozót ismerhetjük meg, míg a ma-
gánemberről az információk gyérebbek, bár jelen vannak, hiszen funk-
ciójuk is van: kötőanyagként szolgálnak, kitöltik az egyes szociális moz-
zanatok közötti részeket. Egy alkalommal, beszélgetés folyamán életcélját 
a főhős így fogalma7749 meg: „Én nem akarok kocsit, villát, víkendházat. 
Én csak élni akarok. Dolgozni és élni rendesen. Enni rendesen. Öltözni 
rendesen. Meg a gyerekeimet iskoláztatni, érted? Nekem nem kell más, 
érted?" Ehhez társul erősen kifejezett érzékenysége a társadalmi igazsá g 
talanságokra, kivált amikor róla van szó. Mielőtt még az  utcára .került 
volna, itt-ott tiltakozott egy-egy vezet ő  személy önkényes magatartása 
ellen az üzemben, s többek között épp ezért került az elbocsátandók jegy-
zékére. Munkanélkülisége folyamán aztán egyéb, más vállalatokban ta-
pasztalható, kimondottan a kétkezi munkások ellen irányuló és őket súj-
tó igazságtalanságokról is tudomást szerez, ami még jobban fokozza el-
keseredését, ehhez hozzájárul péaiztelensége, a megoldás távlatának hiánya, 
természetes hajlama a munka iránt, s mindez óhatatlanul ahhoz vezet, 
hogy visszatér a gyárba és ott hevesen kitör azok ellen, akik, úgy véli, 
szerencsétlen állapotának közvetlen okozói. Ennek hatására az üzemben 
megindul egy tisztulási folyamat, a vezetőség távozni kényszerül, s vár-
ható, hogy Kollár István visszakerül munkahelyére, mert gy őztesként 
került ,ki az első  pillantásra reménytelen küzdelemből. 
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Milyennek látja Kollár István a világot? Mert bár világnézete nincs, 
világképe van. Azt mondhatjuk, hogy világképe nagyon is egyoldalú, els ő-
sorban saját élményeire támaszkodó. Márpedig élményei alapján az em-
bereket nagyjából két csoportba osztja: a becsületes munkásokra és a 
„tisztátlan" hivatalnokokra. Átmenetet a hivatalnokokhoz dörgöl ődző, er-
kölcsileg romlóban levő  munkások jelentenek. Kollár István minden bajnak, 
elsősorban saját bajának kútfőjét az „irodistákban" látja. Ezek azok, kik 
lépten-nyomon „kibabrálnak" a kétkezi becsületes munkással. S ez nem-
csak az ő  vállalatában van így, hanem a fatelepen vagy a munkaközve-
títőben is. Rossz véleménnyel van az orvosokról is, akik azért nem akarnak 
munkát vállalni, mivel dolgozni csak a városon kívül mutatkozik lehet ő-
ség, de a várost elhagyni ugyanakkor nem szándékozzák. Kollár István 
számos rendellenességet tapasztalt és nem látja azt az er őt, mely ezeket 
eltávolítaná, hiszen ki bírna el az igazgatóval, aki „állami pénzen szélhá-
moskodik", „végeredményben a mi vérünket szívja", a f őkönyvelővel, aki 
„büdös trógernek" nevezi? A szakszervezetben sem bízik, annak békít ő  
elnökét a kóvebkező  szavakkal utasítja el: „Eredj, és intézd a krumplibe-
vásárlást. Eddig is azt osináltad." Kritikája érinti a szélhámoskodó }magán-
iparosakat is, akik a zavarosban halásznak, míg az őhozzá hasonló kisipa-
rosok csak becsületesen dolgoznak és — tengődnek. Csupán akkor indul 
meg a „tisztogatási" folyamat, a vizsgálat, „állítólag felsőbb utasításra", 
amikor erélyes fellépol ek hatására munkatársai munkabeszüntetéssel 
fenyegetőznek. Ekkor lép akcióba a szakszervezet, a párt. Nem szabad meg-
feledkeznünk arról az újságíróról, aki a nem munkások közül egyedül ro-
konszenves Kollár István szemében és aki mint embert igyekszik őt meg-
közelíteni. De megvan rá a magyarázat: ő  is kétkezi munkásként kezdte 
pályafutását. 

Vajon igaza van-e magas szakképzettségű  asztalosunknak, amikor fenti 
módon osztályozza az embereket? Természetesen nincs, de ugyanakkor 
esetében nagyon is érthető  és természetes ez a felosztás. Hiszen saját 
tapasztalatai alapján alakul ki benne a fenti fehér-fekete beosztás és azt 
is észreveszi, hogy vannak olyanok is társadalmunkban, kik lépten-nyo-
mon igazolni is igyekeznek e nézet helyességét. Újságainkban és egyéb 
tömegkommunikációs eszközeinkben igen gyakran találhatunk olyan írá-
sokat, amelyek Kollár István és hasonlóan véleked ő  munkás társainak 
tapasztalatait támasztják alá. Tagadhatatlan, hogy Kollár István nézetei 
sok szempontból helyesek, de nem általánosíthatók. Tudniillik ha egy 
kívülálló elolvasná Hornyik György könyvét, akkor hősének esete alap-
ján nem kapna igaz képet valóságunkról. Mert Kollár István esete, illet-
ve a társadalmunkban tapasztalható rendellenességek nem általánosak. 
A kisregény valóságunknak csak egy szegmentumát mutatja be, a kép 
korántsem teljes és ennyire leegyszer űsíthető. Valóságunk jóval összetet-
tebb. Végeredményben nem teljes a kép magáról Kollár Istvánról sem. 
Nem bontakozik ki előttünk mindem jellemvonása, mert a rajta esett sé-
relem a mű  'alfája és omegája. Igy Tett Kollár István Hornyik György 
kidolgozatlan, emberi méltóságában mélyen megbántott, lázadó és tiszta 
munkáshőse. 

Őszintén szólva a Parcella szerzője nehezen hasonlítható össze e 
kisregény írójával. Az ellentétek lényegesek, de azért természetesen van-
nak közös vonások is. Ellentétben a Parcella képeivel, mert Hornyik 
György dokumentumszerű  képek sorozatát villantja fel előttünk novellái-
ban, most elsősorban a párbeszéd uralkodik. S tegyük hozzá, hogy ezek a 
dialógusok rendkívül realisztikusan hatnak. Legtöbb esetben  a szerzőnek 
nagyon jól sikerült megtalálnia a megfelel ő  hangnemet, beszédmodort, 
szókincset. Az utóbbi ugyancsak színes, hiszen káromkodások és német 
eredetű  szerszámnevek taikítlák. Ki kell hangsúlyozni, hogy a vulgáris 
kifejezések „bevetése" igen mérsékelt, megfelel ő  időben és helyen, indo-
koltan történik, illetve a szerz ő  funkciót betöltve alkalmazza őket. 

A gyárkapun kívül korunkról és társadalmunkról szóló angazsált 
alkotás. AngazsáTt olyan értelemben, hogy szerzője merészen nyúl a fel-
vetett problémákhoz és igyekszik egy visszás társadalmi elenség gyöke-
reit kikutatni, megvizsgálni és ábrázolni egy . munkás tu datán keresztül. 
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A Parcellában tapasztalt „szégyenlős" emberszeretet ebben a kisregényben 
szélesen kitárulkozik: Hornyik György megérti h ősének korlátolt és a vég-
sőkig leegyszerűsített, féligazságra tá.maszkodó életképét és felvillantja a 
benne levő  emberi, a társadalom szempontjából hasznos tulajdonságait. 

Hornyik György regénye minden szempontból meglepetés. Ritka az 
a könyvünk, amely mánkról szólna, méghozzá egy munkás gondolatain 
és érzésein keresztül. A szerzőtől távol áll Kollár István alakjának eszmé-
nyesítése, s ez helyénvaló is. Váljék dicséretére, hogy — ellenállva a diva-
tos hullámoknak — elkerülte ezt a hibát. H ősének portréja realisztikus, 
felmutatja ellentmondásos jellemét, de ugyanakkor elismer ően hajol meg 
egyenessége és „igazsága" el őtt. Irodalmunk számára csak hasznos lenne, 
ha korszerű  ábrázoló eszközöket alkalmazva, többet foglalkozna valósá-
gunkkal. Ebből a szempontból A gyárkapun kívül úttörő  mű, amely, re-
méljük, nem sokáig fog egyedül maradni. 

VARGA ISTVÁN 

MAGÁNY ÉS MADÁRDAL 

SZŰCS IMRE: Fekete szárnyú szél. 
Forum, Újvidék, 1981. 

A Forum legutóbbi kiadványai kö-
zött szerepel Szűcs Imre Fekete 
szárnyú szél című  verseskötete. A 
könyv hatvanhat költeményt tartal-
maz, hat fejezetbe csoportosítva a 
következő  címek alatt: Megidézett 
gyermekkor, Póri portán, Ezer év 
magány, Kövek között f ű, Micsoda 
világ, Életünk Z-ben. Már ezekből 
a fejezetcímekb ől is felsejlenek 
Szűcs Imre költészetének motívu-
mai: a távoli gyermekkor emlékei, 
vágyódás a régi, patriarchális falu-
si élet után, a magány nehéz per-
cei, vigaszlelés a természetben, lá-
zadás az igazságtalanságokkal szem-
ben, valamint az élet és az alkotó-
munka örök értékeibe vetett hit a 
világ minden baja ellenére. 

A könyv első  verse Esténként ha 
feljönnek a csillagok cím alatt az 
unokáinak mesélő  nagyanyóról be-
szél. A régi, falusi est meghitt han-
gulatának felidézésével a vers a jö-
vendő  költő  képzeletének és költé-
szetének gyökereire utal, amit a kö-
vetkező  sorok is érzékeltetnek: 
„Hallgatjuk a mesét, s míg lebeg-
nek az árnyak, /vállunkból is kiüt-
köznek /azok a harismadár-szár-
nyak." 

A Póri portán című  fejezet költe-
ményei az ősi, falusi életmód szét- 

esését, elhalását mutatják be, s egy-
ben a költő  fájdalmát is emiatt. 
Ebbe a csoportba tartozik a kötet 
címadó verse is, a Fekete szárnyú 
szél, amelynek már kezdősorai is 
egy életforma elakadását, szárny-
szegését ecsetelik: 

„A léckerítésen fekete szárnyú 
szél akadt fönn" 
A kihalt falu képét rajzolja töb-

bek között az igen kifejez ő  Ember 
— sehol című  költemény is. 

Az Ezer év magány verseiből az 
alkotó ember magányra ítéltségé-
nek bánata ütközik ki. Erről szól 
például a Társtalanul, az S.O.S. és 
a fejezet címadó verse: 

„Ezer év magány 
Ezer év félelem 
végül pedig egy nagy O 
ezerszer megnagyítva"  

A könyv legkeserűbb költeményei 
a Micsoda világ című  fejezetben ta-
lálhatók. Az agresszió ellen irányul-
nak, éspedig a háború és a minden-
napi élet agressziója ellen, a va-
lódi ellenség és a hamis barátok 
részéről. A legmegrázóbb a Gyújt-
satok gyertyát című  balladás vers, 
amely a népfelszabadító harc egy 
megtörtént eseményét dolgozza fel, 
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amikor 1942-ben a kozarai ütközet 
idején, Bjelajac falu leégése után az 
asszonyok a tűzvészben elpusztultak 
csontjait szedték össze. A versnek 
különösen a második, befejező  ré-
sze kelti a mély tragikumú népbal-
ladák sajátos hatását: 

„de a csontok drága csontok 
üszkösek és némák 
rájuk rogyok velük halok 
gyújtsátok a gyertyát 
kormos hajam lesz a kanóc 
testem meg a máglya 
így porladok csontomiglan 
gonosz éjszakába" 

Vigaszt a költő  a természetben 
talál, amely szépségével a fájdalmat 
enyhíti, erej ével és állandóságával 
pedig példaképül szolgál a kitartó 
alkotómunka számára. Szűcs Imre 
sok versében szerepelnek természe-
ti szimbólumok, így például a „kő" 
mint a város sivárságának és el-
idegenedésének jelképe, a „fű" mint 
a remény előjele, a „madár" vagy 
„szárny" pedig mint a természet, a 
szépség, a lendület és a költészet 
megtestesítője. Igy van ez többek 
között a kötet egyik legszebb lírai 
költeményében, a Kövek között f ű  
címűben is, amely az azonos nevű  
fejezet címadó verse. A vers közép-
ső  része a „madár" (természet, 
szépség stb.) érzékenységére, sebez-
hetőségére mutat rá: 

„mocorog a föld 
neszez az éjmadár 
ha megriasztod 
a hold sarlójára 
sebesen visszaszáll" 

Egy másik vers ugyanebből a fe- 

bezetbđl, a Madárszimfónia, a sza-
ad természet üde varázsát dicséri 

a madárcsicsergéssel teli hegyi er-
dő  hajnali hangjait idézve: 

„versenyt fuvoláznak a 
[sármányok 

sárgarigók 
amtt aztán napközben pinty őkék 
poszáták zöldikék vörösbegyek 
csuszkák csízek és csics őrkék 
folytatnak 
szaz hangon százféleképp ..." 

Az utolsó fejezet egy rövidebb 
verse Egyszer ű  címmel a költőnek 
az életről és az alkotásról szóló 
vallomását mondja el, amit itt is 
a zárósorok természeti szimbólumai 
fejeznek ki: 

„a fű  az iszapban is ragyogni, 
a fecske a sárból is 
építkezni akar" 

Végezetül megállapíthatjuk, hogy 
Szűcs Imre Fekete szárnyú szél cí-
mű  könyvének versei azok számá-
ra szólnak, akikben él a vágy a hu-
mánus tartalmú és vonzó természe-
ti élményekkel gazdagított élet iránt. 

KENYERES KOVÁCS MÁRTA 

„AZ IDŐK ZÚZÓDÁSÁBAN" 

SZIVERI JÁNOS: Hidegpróba. 
Forum, Újvidék, 1981. 

Az első  „jel" amely megállít, az il-
lusztráció. Orrszarvúk. Egymás he-
gyén-hátán; kettévágottan: a test 
felső  fele emelkedőben, mintha nem 
is az igazi orrszarvú lenne, hanem 
valami fémből készült, belül üres 
képmás; de ugyanígy lebicsaklik a 
fej is egy helyütt; aztán egymásba 

bújnak ezek az orrszarvúk; fejüket 
ütköztetik; végigkísérjük a fokoza-
tokat, ah a koponya egyik hely-
zetből a másikba eljut. Nyolc kép a 
könyvben, egy-egy a fedő- és hát-
lapon. Még ha megfordítom a kö-
tetet, akkor is az orrszarvútói bú- 
csúzom. Mi ez? Látomás az ember- 
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ről? Hiszen minden egyes ciklusát 
ilyen állatalakzat el őzi. Ostoba és 
kimeletlen lény, vastag bőrű. Sza-
bó Lőrinc versből kiemelt szókap-
csolatából az „észt" kihagyva, „erő-
szörnyeteg". Csak találgathatunk. 
Mindenesetre visszás érzéseket kelt 
ez az antipoétikus illusztrációtéma. 

Antipoétikus? Antipoétika utol-
só ciklusának címe is. Sőt verse van 
ilyen ... Talán mégsem alaptalan 
belemagyarázás, luftballon módjára 
ellebegő  kitaláció, ami a képekről 
felötlött bennem. 

Mint a dzsungel útjait járó ta-
pasztalatlan utazó, szinte lopakodom 
végig- a könyvön, minden neszre ösz-
szerezzenek. A versek elé kilökött 
mottók számát nem is ellenőrzöm. 
Sok van. Gondolataik indái összefo-
góznak a vers gondolat-liánjaival. A 
szövedék teljes. József Attila, Ovi-
dius, Janus Pannonius, William 

Blake, Nagy László, T. S. Eliot, Ne-
mes Nagy Ágnes, Francois Villon, 
Pilinszki János sorai váltják egy-
mást. Az ajánlások valami családias 
fénykörben lebbentik meg a versek 
füstfelhőit, cigaretta parazsa izzik, 
s a vita, méla beszélgetés parázslik 
baráti körben. Ezt juttatja eszünk-
be a D. I.-nek, Cs. B.-nek, B. P-nek, 
feleségemnek, Sz. Z.-nek címzett 
vers. Barátoknak, kedveseknek ké-
szült ez a kötet els ősorban vagy 
csak mellékesen? Hiszen tudjuk, ők 
olvassák először, ők értik meg leg-
jobban, ők fogadják elsőnek szere-
tettel, vagy háborodnak fel, ahogy 
a tavaszi vihar kél. 

Hántjuk, hántjuk a hártyákat a 
„mesebeli hagymáról": az illusztrá-
ciók, a mottók, az ajánlások, a cik-
lusok ... Hol a szíve? A vers? íme 
a kulcsszó: önkeresés. Idézetek vég-
telen sorával bizonyíthatok: 

Mint ködbe hasított fürge villanás, egyetlen 
sorban kifejlő  cserje: úgy élek. 

(Miféle anyagok) 

Ha akarom vagyok, ha akarom nem. 

(Különböző  lehetőségek 
vizsgálata) 

Mégis, csak 
fel a dombra, ha fáradtan i s. 

(Nyolc sor) 

Bennem szürke kis állat m otoszkál. 

(Reményselejtek) 

Akár a megroggyant k őzetek, 
emészt ődöm. 

(Karton) 

Tehát keresi helyét a létben. Ál-
landó törekvése, hogy definícióba 
fogja, meghatározza saját magát. 
Talán úgy érzi, önismeret nélkül  

nincs létismeret. Bels ő  viaskodás ez 
tulajdonképpen, a léttel való birkó-
zás halálverejtéke: 

	 Homlokunk 
mögött kiöl minden nedvet az ész, 
mintha saját magának gyümölcse lenne. 

(Ami a múltba átmenthet ő) 

Az önkeresés mellett a vers, a 
költészet talánya foglalkoztatja, 
mintegy az is létének egy része. A 
kötetben előforduló költemények 
egész sorában bukkan fel az az  

újabb és újabb formát öltő  gondo-
lat: mi a poézis értelme, célja s a 
versírás örök folyamatában Sziveri 
János helye, szerepe. 
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A költészet pedig hiábavaló, mint a köd, 
vagy a szürkület. Sem sötétség, hogy láss, 
sem fény, hogy elvakítson. Az ízekre, immár, 
nem csordul a mennyei nyál. 

Elérhetetlenek számunkra 
a szó rejtélyei. És mégis e kudarc gyönyör űsége 
kínoz folyton, az id ő  zúzódásában. 

(Költészet) 

Valami vigasztalan kiábrándult-
ság ömlik szét Sziveri János versei-
nek java részén. Szinte azon csodál-
kozik az ember, hogyan sarjadhat 
költemény a kiúttalanság ilyen mély-
rétegeiből. De a lankatag csíra azért 
mégiscsak papírra tör, s lerúgja ma-
gáról a talaj visszahúzó varázsla-
tát. 

A szerelmes vers is ennek a kiet-
len tájnak, királydinnyés homoknak, 
sóvirágos szikeseknek szülötte. Ki-
tárulkozást, oldódást, életigenlést 
hiába vársz tőle. A vágyak páraözö-
ne, az indulatok tektonikus mozgá-
sai sehol: 

Mint önmagunkat tükröz ő  üveglapok, 
állunk, egymással szemben. 
Homlokom homlokodon, 
térded térdemen. Vállam válladon. Csíp őd csípőmön. 
Kozmikus méreteket öltenek 
a felfüggesztett lélegzetvételek. 
És megsz űnik e halhatatlanság-helyzet is. 
Egyszersmind: ehhez igazodunk. 

(Erotikus változat) 

Mintha saját maga lenne meg-
hasadt énje megfigyeléseinek tár-
gya. Sebektől sajgó lélek. Ki tudja, 
a hitek és illúziók micsoda magas-
latairól zuhant alá. 

„Verselek, reám ki figyel?" — 
mondja. Sok esetben nehéz is oda- 

figyelni; kuszálódó-bolyhosadó gon-
dolattársításait az értelem orsójára 
tekerni. Túlságosan mély vízbe ha-
jítja a megfejtés kulcsát, elfogy a 
lélegzetem, amíg felhozom. Félek, 
kevesen vállalják majd a minden-
áronvalóság e gyötrelmét-gyönyörét. 

Fáraszt ez az érvénytelenít ő  replika, 
öntermékenyít ő  köntös. 
Amir ől szólnak vétkes margináliák: 
ezért-azért-gyümölcsei teltmúlt napjainknak. 

(Anatéma) 

Mondjam, hogy mégis érdemes 
e „semmi ágán" ülő  lélekkkel „elve-
gyülni"? Bizonyítom ezzel az írás-
sal. 

Ám nem volna jó az elkövetke-
ző  időkben ezt az elvonatkoztatott  

költészetet emberközelbe, szívközel-
be kormányozni? Esetleg nem a je-
ges gomolyfelhőket, hanem a meleg, 
barna földet, lágyan paskoló vizeket, 
erdők zöld üstökét venni irányba? 

VIRÁG ÁGNES 
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HOL VOLT, HOL NEM ... 

Érik a mese. Jugoszláviai magyar 

A szórványosan, a gyermeklapokban 
megjelenő  jugoszláviai magyar mű, 
mesék vékonyan csörgedező  erecs-
kéje után önálló kötetben jelent 
meg egy mesegyűjtemény. Anyagát 
a mesepályázatra beérkezett szöve-
gek töltik ki, s bizonyára éber szer-
kesztői válogatás vezérelte összeál-
lítóit. Utótörténete is van már a 
kötetnek, mert a Jó Pajtás ez évi 
nyelvművelő  vetélkedőjének egyik 
tárgya volt. Ennek köszönheti, hogy 
nálunk szokatlanul magas (15 000) 
példányban került az ifjú olvasók 
kezébe. 

Egyszer tanulmányt érdemelne a 
Jó Pajtás munkatársainak az a hal-
latlan kitartása, amellyel hosszú 
éveken át fáradoznak az általános 
iskolások anyanyelvhasználatának 
fejlesztésén. Szabadcsapatuk fára-
dozása harmonikusan kiegészíti az 
iskolai anyanyelvi nevelést, és fel-
becsülhetetlen az az érték, amit 
egyúttal a vajdasági irodalom nép-
szerűsítésében elértek — szinte mel-
lékesen, játszva — a vetélkedők 
ürügyén. Lehet, hogy nélkülük az 
Érik a mese is csak a szakmai ber-
kekben keltett volna feltűnést. Így 
valóban eljutott azokhoz, akiknek 
szól, akiknek íródott. 

De vajon mit is tartalmaz ez 
a kötet? Miben vannak erényei, mi-
ben gyöngeségei? 

Lényegében a meséket két cso-
portra oszthatnók: az elsőbe tar-
toznak a tündérmese-ihletésű  írások, 
a másikba a novellamesék vagy mo-
dern mesék. 

A tündérmesék a népmesei ha-
gyományokat követik. A szerzők fel-
használják a tündérmesék jól is-
mert fordulatait (kezdőformula, be-
fejezőformula, köszönőformula, a bű-
vös számok) és formuláit (a mese-
hős eredete, eltávozása; a károkozó, a 
segítőtárs; a varázseszköz, küzdelem 
a károkozóval, győzelem a károkozó 
felett; a hős megmenekülés, az ál- 
hős leleplezése; visszatérés). Mindent 
megtalálunk ezekben a mesékben, 
ami jelen van és élvezetessé teszi a 
tündérmesét. De valahol a szellem 
vegykonyhájában kimaradt valami: 
meg sincs ezeknek az írásoknak sa  

gyermekmesék. 

va-borsa. Hiányoznak vagy csak itt-
ott csillannak fel azok a nyelvi ér-
tékek, amelyek annyira vonzóvá te-
szik a népmeséket. Csupán egyet-
len szerzőnél tapasztaltuk, hogy 
nyelvérzéke még őrzi nyelvjárása 
eredeti, ízes szokapcsolatait: föld-
hözragadt, templom egerénél is sze-
gényebb, pörcögő  zsír, Hateszű  stb. 
De még itt sem töretlen a mese íve! 
Szükségtelenül aktualizál, a mát ve-
títi a mese csodás világába: „A 
téglagyárban sokajkú, soknyelvű  
munkásnép élt." 

Ez a hamis hang, az aktualizálás, 
valami olyan, mint a színjátékok 
utasítása („félre"), állandóan kicseng 
a mesékből: régi, jól bevált recept 
szerint; ha régimódi egér lennék; 
förtelmes „papi"; megvannak az 
adottságaink stb. Stilisztikailag 
rendkívül zavarók, a szövegkörnye-
zetből kirívók ezek a szókapcsola- 
tok, fordulatok. Velük belopakszik 
a tündérmese szövegébe a mozgal-
mi nyelv, a mai beszélt köznyelv. 
Néhol bizony még az amerikai rajz-
filmek hatása is kimutatható a me-
se cselekményének bonyolításán. 
Rosszabb az, ha a szerző  elfelejti. 
hogy mit írt a mese elején, és eset-
leg más néven szerepel a mesehős 
a továbbiakban. Pl. a pókkirálykis-
asszony hőse a mese elején Ágost, 
a későbbiekben Ágoston. 

Az olvasónak az a benyomása, 
hogy a tündérmesét sokkal élveze-
tesebbnek megalkotta a népkölté-
szet. A műmeseirodalomnak más 
utakon kell haladnia, ha mesét 
mond a mai gyerekeknek. De me-
sét, népmesét is csak a legjobbak 
mondtak; a mesefáknak volt közön-
ségük, hírük volt hetedhét határban! 
A műmese sem lehet alkalmi írás, 
pályamű. Nagyon kitetszik a válo-
gatásból az a szöveg, amelyet, ta-
pasztalt, 

 
 jó értelemben vett rutinos 

szerzők alkottak. Azok meg sem kí-
sérelték a népköltészetet utánozni. 
Rendre a modern novellamese m ű-
fajában jeleskednek. 

A válogatás zöme a novellamese, 
illetve a gyermeknovella m űfajába 
sorolható. Itt olyan csodálatosan 
szép szövegekkel találkozunk, mint 

372 



Mirnics Zsuzsa Valaki jár a kert-
ben, Holti Mária Az Elégedetlenség 
Virága, Németh István Szíria közel 
van című  gyermek- és ifjúsági no-
vellái. Nem tudjuk pontosan kor-
szakolni, hogy kisiskolásoknak vagy 
ifjaknak  szólnak-e ezek a szövegek. 
Tény az, hogy az általános iskola 
minden fokozatán érthetőek és él-
vezhetőek. Értéküket abban találtuk 
meg, hogy a szerzők nem feledhez 
tek meg arról, hogy a szöveget so-
ha nem a „sztori" szervezi míáalko-
tásáá, hanem a nyelv az az anyag, 
amellyel dolgoznak. És mert szem 
előtt tartották a nyelvet, a stílust, 
olyan gyermeknovellák születtek, 
amelyek a felnőtt olvasót is gyö-
nyörködtetni képesek. Ebben van 
még valami, ami javukra írható. Ne-
vezetesen az, hogy nem becsülik le 
a gyermekek szellemi képességeit. 
„Komolyan" szálnak hozzájuk a mai 
gyerekek mindennapjairól, a min-
dennapi csodákról, amelyek nem ke-
vésbé izgalmasak, mint a mester-
kélten bonyolított „rendkívüli" hely-
zetek. Másrészt fokozza értéküket 
az is, hogy távol áll a szerzőktől 
a didaxis, a szájbarágó nevel őszán-
dék. Persze a maguk módján ezek 
a szövegek is nevelnek. Elsősorban 
az olvasó esztétikai érzékét fejlesz-
tik, s igazságokat tárnak fel az ol-
vasó előtt a mai világról, a mai 
gyermekkor problémáiról. Éppen 
ezért kirívó, ha egy szocrealista tan-
mese kerül elénk. Mert ilyen is 
akad... 

Örülünk, hogy Podolszki a gro-
teszkkel kísérletezett. Üdeséget ho-
zott szövege Tolnaiéval együtt. Kár, 
hogy magános próbálkozások ma-
radtak. Egyszer meg kell érteniük a 
szerzőinknek, hogy a gyermekektől 
nem idegen a vidámság. Szeretik, 
igénylik és élvezni tudják a humort, 
humoros helyzeteket és nyelvet. 
Branko Čopić  népszerűsége a pél-
da, hogy mennyire becsülik az ifjú 
olvasók a szelíd vagy akár harsá-
nyabb fajtáját is a humornak. 

Mi az, ami kimaradt a mesékből? 
A fanti! A képregények, rajzfil- 

mek, tévé, ifjúsági irodalom nép- 
szerűsítői a fantinak, illetve mind- 
ezek táplálják a gyermek modern 
fantáziaigényét. Nem véletlenül nép- 
szerűek a fanti-kiadványok. Ahogy 
valamikor a Verne-regények jelen- 
tették a XIX. századi muszaki fej- 
lettséghez mért képzelet szabad röp- 
penését, úgy ma ezek a kiadványok 

ifjúság az fjúság és a gyermekek 
fantáziáját. Vagy nem eleg .  fantasz- 
tikus ma a bolygóközi repülés? Pe- 
dig valóság! A gyermekben meg ott 
szunnyad a képesség, hogy képze- 
lete animizmussal lássa el a kör- 
nyezete tárgyait, lényeit. Számára 
az imagináris síkban minden lehet- 
séges, minden megtörténhet. A mo- 
dern gyermekirodalom gyakran 
használja fel ezt a tulajdonságát az 
ifjú olvasónak, és helyesen teszi. A 
modern műmese lehetőségét látjuk 
ebben a megjelenési formában, és 
hiányoljuk, hogy a vajdasági szer- 
zők nem nyúltak ehhez a műfajhoz. 

A másik dolog, amit hiányolunk, 
a reális konfliktus jelenléte. Az álta-
lunk kiemelt szövegek egyik erénye, 
hogy nem konfliktusmentesek. Ám 
az írások zömében nyakatekert, 
mondvacsinált konfliktusok vannak. 
Márpedig a mai gyermek világa sem 
konfliktusmentes! Sem a gyermek-
társadalomé, sem a családé!  Mégis, 
igazi élethelyzetekkel ritkán találko-
zunk a történtekben, vagy mester-
kélt bonyodalmak elé állítjuk az ol-
vasót. Az irodalom mindig segített 
választ adni az egyén és a társada-
lom bonyolult hálójában vergődő  
olvasónak bizonyos kérdésekre._ A 
gyermek igyekszik megismerni ön-
magát, eligazodni környezete jelen-
ségeiben. Olvasmányélményei befo-
lyásolhatják viselkedését, magatar-
tását. A kötetben csak a legjobb 
írásokban találkozunk olyan életes 
helyzetekkel, amelyekből a szerző  a 
maga választotta műfaj és stílus 
komplex eszközeivel kiutat kínál az 
olvasónak. 

HORVÁTH MÁTYÁS 

373 



FORRÁS-KÖNYVEK KECSKEMÉTEN 

A magyarországi kulturális élet bi-
zonyos decentralizálását figyelhet-
hettük meg a hatvanas években. Je-
lentős színházi műhelyek formálód-
tak a vidéki városokban, sőt mint-
egy a fővárosi színpadi teljesítmé-
nyekkel kelt versenyre a kaposvári 
vagy a kecskeméti társulat. Ma is 
— évek múlva — frissen emlékszünk 
vissza a kaposvári színészek Sütő  
András-bemutatójára, a kecskeméti-
ek O'Neill-előadására (Gábor Mik-
lóssal és Pécsi Ildikóval a főszerep-
ben), a szolnokiak Albee-produkció-
jára stb. Hasonlóképpen jelentős 
változást figyelhettünk meg a ma-
gyar irodalmi lapok életében: a túl-
zott fővárosi-központúság megszűnt. 
S ma már Szabolcsi Miklós az iro-
dalomtörténész higgadtságával ál 
lapíthatta meg, hogy a vidéki ma- 
gyar irodalmi folyóiratok előbbre 
leptek, színvonalasabbak lettek, több 
újdonsággal jelentkeztek. Napjaink-
ban a debreceni Alföld, a szegedi 
Tiszatáj, a kecskeméti Forrás es a 
pécsi Jelenkor viszonylag egyenle-
tes nívón, új, eredeti színeket jelent 
irodalmi életünkben. S ha ehhez 
hozzávesszük az egy-egy folyóirat-
számmal kiemelkedő  egyéb irodal-
mi orgánumokat vidékünkön (az Új 
Forrást Tatabányán, az Életünket 
Szombathelyt, a Napjainkat Miskol-
con, a Somogyot Kaposvárt), való-
ban meglepődhetünk a magyar fo-
lyóirat-irodalom különös gazdago-
dásán a hetvenes évek időszakában. 
Részben a vidéki folyóiratok meg-
erősödésével, részben a kulturális 
élet decentralizálásával van össze-
függésben az, hogy nagy erőfeszítés-
sel néhol vidéken a könyvkiadás je-
lenségét is észrevehetjük. Szegeden 
látott napvilágot Bálint Sándor nép-
rajzi remeke, hasonmás kiadásban 
József Attila első  verseskötete, a 
Szépség koldusa.. Debrecenben p.d-
ták ki a „Hortobágy mellyékéről" 
írt verseket, a város irodalmi múlt-
ját feltáró tanulmányokat. Több he-
lyütt a fiatal írók, költ ők „vereked-
ték ki" maguknak a megjelenést 
egy-egy vidéki városban (1. Fél kor-
só hiány, Pécs, Gazdátlan hajók, 
Szeged). 

Kecskeméten az irodalmi témá-
jú könyvek megjelenése szoros 
kapcsolatban van a Forrás cím ű  
irodalmi, szociográfiai és művésze- 

ti folyóirattal. Nem sokkal a folyó-
irat megindulása után kiadási terv 
készült, s megállapodás arról, hogy 
e könyvek szerkeszt ője mindig a 
folyóirat főszerkesztője. Természe-
tesen ezt a tervet figyelembe véve, 
illetőleg attól rugalmasan el is tér-
ve, ma már tíz kötetet tekinthetünk 
át, s így már bizonyos általánosabb 
megfigyeléseket is tehetünk a For-
rás-könyvek sorozatáról. A címében, 
a sorozat címében jelzett kapcsolat 
a Forrás folyóirattal nem külsőle- 
ges, 	

"le- 
ges, nem véletlen. A kötetek és a 
folyóirat szerkesztősége közel áll 
egymáshoz, s mindkettő  szelleme is 
hasonlóképpen. Visszapillantva a 
megjelent kötetekre , megállapítható 
az, hogy részben a Forrás alkotói, 
az e körhöz tartozó írók szépiro-
dalmi alkotásai jelentek meg, rész-
ben pedig a folyóirat arculatára 
olyannyira jellemző  szociográfiai 
művek között látott napvilágot Bu-
da Ferenc műfordításkötete Varázs-
ének címmel, Goór Imre Csigolya-
gyöngyök című  és Gál Farkas Kar-
dom, keresztem című  verseskötete, 
Kiss Benedek gyermekversei Csiga, 
csiga, facsiga címmel és Raffai Sa-
rolta elbeszélései, az Egyszeri ka-
land. Három fontos szociográfiai 
munka jelent meg a Forrás-könyvek 
között: Zám Tibor Tanyabetáró, 
Hatvani Dániel Füst száll fölfelé  és 
Zoltán Zoltán Bizakodó Alföld című  
munkái. Érték és írás címmel jelent 
meg Szekér Endre tanulmánykötete 
és Szavak piacán négy fiatal költő  
(Virágh József, Szilágyi Zoltán, Lez-
nák Sándor és Hideg Antal) verses-
könyve 1981-ben. Előkészületben 
van Pintér Lajos versgyűjteménye. 

A Forrás számaiban eredeti 
módon jelentkezik a mai ma-
gyar líra népi-szürrealista vonu-
latának — a Nagy László nevé-
vel jellemezhető  áramlatnak — ál-
landó jelenléte. A Kecskeméten élő  
Buda Ferenc e sorozatban megje-
lent kötete, a Varázsének a rokon-
népek népköltészetéb ől való fordí-
tásait tartalmazza. Tornai József 
nem ok nélkül hivatkozott egyik ta-
nulmányában arra, hogy a törzsi 
(„primitív") népek költészetének fel-
fedezésében társai voltak Buda Fe-
renc, Bede Anna és mások. Ez a kö-
tet volt a Forrás-könyvek első  kötete, 
és 1973-ban hagyta el a nyomdát. A 
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költő  Papp István debreceni pro-
fesszornak ajánlotta e munkáját, 
aki a finn nyelvre tanította. Buda 
eredeti hangon szólaltatja meg a 
mordvin, a lapp, a finn, a mari, 
a török népköltészet alkotásait. Ez-
zel egy igen jelentős, a folyóirat-
ban is jelentkező  hagyomány elindí-
tója lett: a Forrás folyóirat otthont 
adott a népköltészeti fordításoknak, 
így például az 1981. júliusi falklór 
jellegű  számban olvashatjuk Bede 
Anna török, Körmendi Lajos, Iluh 
István tatár, Keresztes Ágnes tibe-
ti népköltészeti fordításait. 

Négy verskötetet olvashattunk a 
Forrás-könyvek között. Goór Imre 
a Tűz-tánc antológiában jelentkezett. 
A sokáig hallgató költő  Csigolyagyön-
gyök címmel rendezte kiadásra ver-
seit. A folyóirat technikai szerkesz-
tője s jelentős festő  is egyben, az 
ő  munkája a Forrás külső  alakja, 
címoldala, belső  tördelése stb. A 
francia szimbolista költők formai 
fegyelmezettségén n őtt fel Goór Im-
re, s ezt a hagyományt ötvözte a 
modernebb törekvések merészebb 
vágásaival és a népköltészet formai 
eredményeivel. E kötet legjelentő-
sebb verskompozíciója, a Kagyló-
kürt a jugoszláv tengerparti Omiš 
ihlető  hatására született. S jól jel-
lemzi a költő  összetett látásmód-
ját: a hajdani harmadkör földtörté-
neti emlékeit a római korral, Diocle-
tianus palotájával, a közelmúlt Me št-
rović-szobrát az ott lézengő  turisták-
kal együtt érzékeli, s tapintja a nagy 
idő  remegését, jelen és múlt egy-
másmellettiségét. És különösen nagy 
hatással volt rá a firenzei m űvész- 
telepen töltött néhány hónap, a mi-
chelangelói művészet eredeti versek 
írására serkenti. 

Gál Farkas versei Kardom, ke-
resztem címmel jelentek meg. A köl-
tő  Kecskeméten él, a megyei lap 
munkatársa. Jogot végzett, Szege-
den részt vett Király István stílus-
gyakorlatain. Szenvedélyes, elkötele-
zett költő, akit a paraszti világ in-
dított el pályáján. Négyszemközt 
van a fákkal, virágokkal, hallgatja 
az idő  lüktetését, hű  paraszti ősei. 
hez. Olykor Váci Mihaly hangjához 
áll közel: „Összetört csontotok ze-
nél, /fuvolázik a szélben,/ testetek 
fölmagasodik dacos jegenyékben." 

Külön kell szólnunk arról, hogy 
a Bács-Kiskun megyei, Akasztó köz-
ségben született Kiss Benedek, a 
hatvanas évek második felében in- 

dult költőnemzedék tagja milyen 
sikert ért a Csiga, csiga, f acstga 
című  gyermekvers-kötetével. Több 
mint tízezer példányban jelent meg 
ez a kötet. S ez a példányszám Weö-
res Sándor hazájában jelentős ered-
ményt jelent. A látomasos, a képze-
letet különösen megmozgató gyer-
mekversek sokszor a naiv, máskor 
a népköltészet tündérvilágát idézik 
föl bennünk. Például a varázsos han-
gulatú kiszámoló kicsit a „paprika-
világot," a kalocsai környezetet von-
ja össze a mesével. („Csürüli mama 
rika-paprika, egy:/„Gyűlik, magasul 
a paprika-hegy ... ”) S a következő  
Forrás-könyv esetében is érdemes 
utalnunk a példányszámra: Raffai 
Sarolta Egyszeri kaland című  novel-
lás kötete húszezer példányban je-
lent meg — és fogyott el. A költő-
ként indult Raffai Sarolta novellái 
a kisemberek szűk látókörét, torz 
érzelmi kapcsolatait, nyárspolgári 
kinövéseit ra,jzolják meg. Idegen t ő-
le a túldíszített, ízléstelen emberi 
környezet, lakás, mellyel jellemzi 
„hőseit". Ilyenkor az irónia, a gúny 
eszközeivel él. A plüsstakaró „ég-
színkék", a heverő  takarója „arany-
rojtos", a perzsaszőnyeg „veszedel-
mesen égszínkék", s azt itt lakó-
nak minden „tündéri", a mozdulatok 
természetellenesek, a viselkedés ál-
ságokkal teljes. Ironikusan szól 
azokról, akik nem közép-európai, ha-
nem csupán „nagyközségi" szinten 
látják a világot. Észreveszi azokat 
az „asszonykákat", akik hirtelen 
akarnak mindent, nem ismernek 
korlátot, tisztességet. S a szűk lá-
tókörű  kisvárosi emberi megítélés 
„alapja": a pletyka, a köszönés mi-
kéntje, a kapcsolatok ízléstelensé-
gig összefonódott „rendszere." Oly-
kor drámaivá tudja fokozni Raffai 
az emberi sorsok összeütközését, s 
ezért nem ritka a feszes párbeszéd 
a novelláiban is. 

A szociográfiai munkákat Zoltán 
Zoltán Bizakodó Alföld című  mun-
kája vezette be. A közgazdász szer-
ző  a városfejlődés alföldi útját, for-
máját vizsgalta, különös tekintettel 
a „kecskeméti" várostípusra. A fő-
város és főváros „háztájijának" 
nevezett Pest megye kapcsolatát ele-
mezte. A mezőváros sajátosságai 
mellett különösen az alföldi tanyák 
sorsa izgatta. Az alföldi iparosítás 
kérdései foglalkoztatták. Egyik ér-
dekes tanulmányában az egymással 
versenyre kelő  tájegységek közgaz-
dasági problémáit érintette. 
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Zám Tibor napjaink egyik legis-
mertebb szociográfus-írója, aki 1969-
től Kecskeméten él. E tájhoz köt ődé-
sét második könyvének címe különö-
sen kiemelte: Bács-Kiskunból jövök. 
A Tanyabejáró, a kötetcím részben 
jelzi a szerző  tanyai lakhelyét, rész-
ben pedig a költő  barát, Buda Fe-
renc Tanya-hazám című  versének 
kiemelt idézését. E nagy siker ű  
könyv egyik legismertebb és legje-
lentősebb szociográfiája a Szesz-
mesterek. A Duna—Tisza közén elter-
jedt borhamisítás és tiltott pálinka-
főzés „nyomába" szegődött a szer-
ző, és hihetetlen alapossággal és 
kérlelhetetlen logikával pergeti le 
előttünk e kisstílű  szélhámosok pe-
rét. Zám éles szemű  „nyomozó", aki 
a bíróknál és az ügyészeknél job-
ban ki tudja szedni az igazságot a 
szeszmesterekből. Egyeseknek talán 
szokatlan Zám száraznak, túlzottan 
adatgazdagnak tekinthető  stílusa. 
Valójában a szerző  érveléséhez kell 
a szazalék, az adat. Zám másik leg-
fontosabb témaköre: a tanyakérdés, 
melyet például az 1972-es kecske-
méti tanácskozás anyaga alapján 
tárgyal. A tennivalókra figyel: a ta-
nyavillamosításra, a tanyai kollégiu-
mok ügyére, az egészségügyi és a 
szociális problémákra. Így külön 
szociográfiát szentel a tanyai kollé-
giumok ügyének, s a látványos ered-
ményeken túl az emberi oldalt fi-
gyeli, a gyerek közérzetét. Nem ide-
gen Zámtól a pedagógia más részte-
rülete sem, s így hosszabb, vitát 
kiváltó tanulmányban írja meg vé-
leményét a magnetofonos oktatás- 
ról. Egyik fő  kérdése a következő : 
pótolja-e a gép az embert? 

Hatvani Dániel költőt vonzotta 
a szociográfia nyers valóságfeltáró 
műfaja. Konok szenvedéllyel járta 
évtizedeken át a Duna—Tisza közét, 
hogy megfigyelje és tetten érje a 
mindennapok valóságának jellegze-
tes jelenségeit. Egyik megrázó ta-
nulmányában, Villámsújtottak cím-
mel a magyar öngyilkosság félelmes 
adatait, vonásait térképezi fel. Kö-
zéppontban Bács-Kiskun megye áll, 
de a tünetek és a tragikus kérd ő-
jelek általánosak. (Jugoszláviában 
Biacsi Antal foglalkozott a vajdasá-
gi magyarok öngyilkossági problé-
máival.) Hatvani felkeresi aa bot-
rányt okozó, feltűnni vágyó jász-
szentlászlói fiatalokat. Sokat foglal- 

kozik a Duna—Tisza között élők élet-
módjával, életforma-változásával: 
miként él bennük a régi világ le-
húzó ereje és hogyan próbálnak újat 
kezdeni és másképp élni. Főleg öt 
nagyközséget vizsgált több szem-
pontból. S érdekes portré és vallo-
más, szociológiai háttérvizsgálat a 
kecskeméti taxisofőr fiatalokról 
írt tanulmány Fojtogatás és ember-
kép címmel. Lírai melegséggel és 
közvetlenséggel vall szülőfalújáról, 
Tiszaderzsről. Hasonlóan személye-
sen szól a mozdulatait merevgörcs-
be szorító, a cselekvéseit korlátozó 
„merevgörcsről", a saját életét, élet-
módját görcsösen befolyásoló ténye-
zőkről. „Miért félek a létezés szel-
lősebb, tágasabb térségeire lépni? 
Miért cipelem a kötöttségek hozzám 
nem méltó, tehát szégyenteljes 
tyuját?" — írja. A kötet címadó 
írása önvallomás: Füst száll fölfe-
lé.  Paraszti sorból származik, ezt 
szilárd elkötelezettséggel vallja; szár-
mazását, sorsát, a magyar faluhoz 
való kötődését jellegzetesen Közép-
Kelet-Európára jellemző  sajátosság-
nak tartja. 

Forrás-könyvek: egy figyelemre 
méltó vidéki vállalkozás, felelősség-
teljes számvetés önmagunkkal, kör-
nyező  világunkkal. Következetes 
szemlélet érvényesül e Kecskeméten 
1973 óta megjelenő  könyvekben: a 
Forrás folyóirat irodalmi , és szoci-
ográfiai (és a reprodukciók, képek 
revén nem kis mértékben képzőmű-
vészeti) sajátosságainak a folyóirat 
pillanatnyiságán túllépő  rögzítése, 
megörökíteni akarása. Mert a könyv 
mindig  nagyobb távlatokra figyel, 
míg a folyóirat inkább a jelennek 
szól. (Itt említhetjük meg a hason-
lóképpen „jövőnek" szánt Forrás 
antológiát, mely sorozaton kívül, a 
folyóirat tízéves fennállására jelent 
meg Hatvani Dániel és Szekér End-
re szerkesztésében 1979-ben.) A For-
rás-könyvek a folyóirat köré cso-
portosuló írók „életjelei" (kölcsön-
véve a szabadkai könyvek, könyvso-
rozat címét). Számot adnak mun-
kánkról, ábrándjainkról, jelzik a va-
lóság izgalmas tényeit, gondjait a 
tanyakérdéstől az életformaváltásig. 
Befejezésként e sorozat, e köte-
tek egyik jellemző  vonásának a ha-
gyományhoz, a népköltészethez va-
lo ragaszkodását, kötődését emelem 
ki. 

SZEKÉR ENDRE 
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MEGJELENT AZ ÉLETJEL KÖNYVEK 26. KÖTETE 

URBÁN JÁNOS 

Látomás a fennsíkon 
(versek) 

Csaknem húsz év után ismét verseskötettel lépett ol-
vasói elé Urbán János. Pedig költ őként indult, s mun-
kásságának első  három könyve verseket tartalmaz (Élet-
jel, 1953; Álmok a Tiszánál, 1955; Fölszakadnak a felhők, 
1958). Csak ezután, 1960-ban jelent meg els ő  elbeszélés-
kötete, a Koldus játék. Ezt követően azonban többnyire 
prózai műveket publikált: gyermekeknek és feln őttek-
nek szóló novellákat, forradalmárportrékat, munkásmoz -
galmi krónikákat, bár tíz évvel ezel őtt egy kantátát is 
írt Varga Péterrel együtt a Szabadkai Népszínház szá-
mára. Ez az átlagolvasóban azt a látszatot kelthette, 
hogy hátat fordított a költészetnek, mert meglehet ősen 
ritkán közölt egy-egy verset lapjainkban, folyóiratainkban. 

Ezért is jelent most kellemes meglepetést, hogy a 
Látomás a fennsíkon nem kevesebb, mint száz verset 
tartalmaz. Köztük olyan antológiaérték űeket, mint ami -
lyen a tankönyvekben szerepl ő  Anyanyelvem és az adai 
Cseh Károly iskolának ajánlott A tudáshoz. A százolda-
las, tetszetős kiállítású kiadvány hat ciklusából szinte 
teljes képet kapunk Urbán János két évtizedes költ ői fej-
lődéséről. Az elsőben szerelmes versek kaptak helyet. 
Az útirány a tudatos osztályharcos költ őt revelálja. Az 
Aranynapban ars poeticáját fogalmazza meg. Az Oldott 
igazsággal a különböző  alkalmakra írt verseit foglalja 
magába. A két utolsó rész arról tanúskodik, hogy va-
lami új kezdődik Urbán János lírájában a legutóbbi évek-
ben. Az előbbi ciklusokba került műveivel lezár egy je-
lentős pályaszakaszt költészetében, a Pusztató darabjai-
val viszont megnyitott egy oldottabb formájú, szemé-
lyes érzést és hangulatot kifejez ő  újat elkötelezett költ ői 
munkásságában. Ezért nem túlzás, ha azt mondjuk, hogy 
a Látomás a fennsíkon jelentős állomás, mérföldkő  a 
költő  munkásságában. Nem hiányozhat tehát tisztel őinek 
a könyvtárából, de azokéból sem, akik figyelemmel kí-
sérik irodalmi életünket és számon tartják annak érté-
keit. 

A tetszetős külsejű  kötet, amelynek fedéltervét és 
felvételeit Urbán F. Gábor készítette, 80 dináros áron 
megrendelhető  a Veljko Vlahović  Munkásegyetemen 
(24000 Subotica, Trg cara Jovana Nenada 15), vagy pe-
dig 100 dinárért megvehető  a Forum újvidéki és szabad-
kai, valamint a szabadkai Napredak könyvesboltjában. 
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