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FEHÉR FERENC

EMLÉKEZŐ LEVÉL

Tudom, nem is hitted már, hogy elér 

a nyugati szőlőkbe ez a levél, 
te kis rokon, másod-, harmadsoron 

húgom, szép nevű Konkoly Erika!
Lám, így pereg, telik a 

röpke élet s leng gyerekkorom.
Élünk, de már nem mint elődeink 

(váltom csak fehér ünneplős ingeim), 
én itt, városon, s ti ott, a szőlősoron, 

egyik a sorsa, másik a szíve szerint...

Ahogy felhő a napon átfut: 

ünnep volt minden találkozásunk, 
ha csak — isten ments! — nem hálál 
volt az, ami vállukra szállt, 
hanem Simon-nap, őszi lagzi 
miatt szálltak vonatra, 
s ezért füttyentett felénk 

a rokonnal váró Szabadka; 
terelgetett a ritka öröm  — 
botorkáltunk azon a nyárfás közön; 
szívünkön könnyű teher, karunkon kosár, 

s az ismétlődő csoda: „nézz csak oda! 
a fehér budárház most is áll!”; 
s nem is képzelhettük nélküle — 
ott bóbiskolt lócáján a jó  szüle...

Kelt is volna fel a drága lélek, 
de valaki húzta vissza már a széket.
Lány s legény ugrott a meszelt szobából 
(hinnéd-e most a nagylány-nagymamáról!); 
m it is tudtunk, mamlaszok, az öröm okáról!. 
Elég az hozzá, jö tt már a nászsereg, 
pohár csendült, rezdült a jó  bor, 
reggelig telt a harmonikaszóból. ..

Hát ennyi az, amire emlékezem.

A többit mondja tovább a sejtelem .



BOGDANFI SÁNDOR

ARITMIA

Kihalt utcákon át hajtok hazafelé. A park mellett lassítok. A holdfény
ben mintha apát pillantanám meg az egyik pádon. Sétabotjával integet 
felém. Égő tekintete hazáig kísér.

A kocsit a garázsba teszem, s a lehető leghalkabban zárom ki a 
bejárati ajtót. Az ismert falak, bútorok és tárgyak között mozogva a 
sötétben, nesztelenül jutóik el a konyhába, s felgyújtom a villanyt.

Apa a konyhaasztalnál ül. Előtte a kiterített újság, rajta a szemüvege.
— Helytelenítem a viselkedésedet, fiam — mondja fakó hangon.
Apa mindig csak helytelenít, persze.
Előhúzom a kisládát, és kihámozom a cipőrongyokba bugyolált ko

nyakos üveget. Húzok belőle egyet. Aztán még egyet és még egyet.
Három napja nem ittam, ez most kivétel.
Apa mereven néz a szemembe. Én is pont ilyen szúrós szemmel, gya

nakvó fintorral szoktam vizsgálni az arcomat a tükörben, amikor mélyre 
szeretnék hatolni a lelkembe, a testembe, a jót és a rosszat keresve ön- 
magamban. Apának, akire mindjobban hasonlítok, nem bocsátom meg 
soha, hogy szerelmével üldözte anyát. Betegen is leteperte, én meg a má
sik szobában tehetetlenül, reszketve hallgattam az imádott lény sikol
tozását, vinnyogását, s olyan fájásokat éreztem, mintha engem döfködne 
eleven lándzsájával az a kíméletlen szörnyeteg, akit kénytelen-kelletlen 
apámnak neveztem. „Ne hagyd, hogy kínozzon, anya” , mondtam utána, 
s hozzátettem: „Ha akarod, megszabadítalak tőle, szöget verek a fejébe 
álmában.” Anya hosszan méregetett, s magához szorított. Lehunyt sze
mem mögött éreztem a világ forgását, láttam a csillagok sziporkázását, 
hallottam az éji madarak szárnycsapását, s lebegtem, lebegtem... Az
tán nem akartam hinni a fülemnek, amikor anya megszólalt érdes hangon: 
„Te ezt nem érted még, te kis őrült, hiszen én a boldogságtól sivalkod- 
tam úgy!”

— Helytelenítem, fiam, hogy iszol és csalod a feleségedet, s hogy 
a német márka az istened.

A konyakos üvegei a cipőrongyok közé rejtem, a kisládát visszato
lom a helyére.

A sarkon felzúg a motor. Az utolsó telepi busz indul a városba. A ku
tyám ugat a kertben. Fülsértő ugatásával az emberek iránti bizalmatlan
ságát nyilvánítja ki. Nem is sejti a dög, hogy nem az idegenektől kell 
őriznie a házamat, hanem tőlem, az én elégedetlenségemtől.

Harmincöt éves vagyok, mérnök és feltaláló, férj, apa és szerető. 
Létem koordinátái egyre szűkülnek, s mintha most itt a konyhában ta
lálkoznának. Esténként mértéktelenül konyakozom, most jövök Ritától, 
és megyek Máriához. S miért éppen most helyteleníti az életmódomat 
apa? Most, amikor már hosszú ideje ritmusban élek. Szabályos váltako
zások mennek végbe testemben és lelkemben. Alig várom, hogy a meg
szokott időpontban, mindig ugyanabban az órában, mindig ugyanazt te
gyük Ritával: vadul búj álkod junk, szemérmetlen kifejezéseket ismétel
getve hangosan. Utána pedig sietek haza alig várva, hogy megszokott 
időpontban, mindig ugyanabban az órában ugyanazt tegyük Máriával: 
meghitten és szemérmesen szeretkezzünk, gyengéd szerelmi vallomáso
kat váltva .

Azt, persze, nem helyteleníti apa, hogy sikerember vagyok: a talál
mányomat elfogadták, hat éven át dolgoztam rajta megfeszített erővel, 
sok pénzt kaptam érte, s talán külföldön is értékesítem. Azt sem helyte
leníti, hogy Mária óhaját teljesítve megteremtettem ezt az otthont, ahol
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a fiam megokosodott, a szekrények megteltek. Azt sem helyteleníti, hogy 
fejfájásaim vannak, a látásom gyengül, a fülem zúg, az idegeim megvé
konyodtak, és hogy egész lényemmel átléptem önmagam határait. Sze
rintem az élet képlete: Tanulás, munka és harc, aztán szeretkezések so
rozata, létezés egyik szeretkezéstől a másikig, végül pedig impotencia 
és halál.

— Emlékeztetlek, fiam, hogy tizenhét éves korodban a padláson raj
takaptalak a negyvenéves nagjménéddel. A saját nagynénéddel, anyád hú
gával! Vérfertőzés volt az a javából, emlékeztetlek. A romlottság a vé
redben van, emlékeztetlek.

Apa mindig csak emlékeztet, persze.
Az az eset Ibi nénivel a padláson az életre való szakképzésemhez 

tartozott. A tanulás, az eszmélés évei voltak azok. Ibi néni megtanított 
engem bizonyos, rendkívül fontos dolgokra, s tőle kaptam a megfelelő 
szakirodalmat is. „Várj, ne siess, te kis csacsi!” — mondta vihogva Ibi 
néni, s addig fogdosott, gerjesztett, mígnem kilőveitem az ondót. „Na” , 
mondta, „most gyere, bújj hozzám, kezdhetjük. Erősen gondolj a szám
tantanárodra, hogy tovább tartson, így, így, te kis aranyos." Apának, per
sze, pont akkor kellett megjelennie a padláson. Hangot sem ejtett, csak 
egy rozsdás vödröt vágott hozzánk. A vödör csörömpölése az oktatás végét 
jelezte: Ibi néni még aznap elutazott, azóta sem láttam. Neki köszönhe
tem a későbbi gyönyöröket, azt, hogy szülőfalumban, ahol éltünk, később 
pedig a városban, ahol az egyetemet végeztem, az örömszerzésben meré
szebb voltam bárkinél, megannyi lányt és asszonyt elégítettem ki, s 
csakugyan elértem azt, amiről a gyorsan kiürülő fiúk és a csalódott 
lányok csak álmodtak.

— Óva intelek, fiam, a 'kapzsiságtól. Kapzsiságod nem egyeztethető 
össze társadalmi szerepeddel, mérnöki tekintélyeddel. Óva intelek az anyád
tól örökölt nagyravágyástól. Óva intelek szellemi függetlenséged feladá
sától.

Lázas sietséggel rántom elő újra a kisládát, és a cipőrongyok közül 
kihámozva az üveget, szopom az italt. Egész bensőm remeg.

Odakint eleredt az eső. Halkan kopog az ablakon. Jólesne, ha most 
lemosná a homlokom.

Apa mindig csak óva int, persze.
Anya halála Párizsban ért utol. A találmányom ügyében utaztam ki, 

de inkább csak egy néger diáklánnyal jártam a várost. Hajnalig csava
rogtunk az esős utcákon, s végül nála aludtam mindig, közben a szállo
dai szobám üresen várt rám. A táviratot egy hét múlva vettem kézhez, 
s azóta gyűlölöm a postát, Párizst és a diáklányt. Miatta temették el anyá
mat nélkülem. A rettenetes szégyentől ájulás környékezett. Azonnal ha
zautaztam. Sokáig undorodtam a nőktől. Aztán megjelent Mária, a szép, 
okos és érintetlen Mária, akinek a szépségét, okosságát és érintetlenségét 
két teljes éven át válaszfal zárta el tőlem, noha naponta együtt voltunk, 
hosszú és meddő beszélgetéseket folytatva, mígnem rájöttem, hogy érett 
vagyok a házasságra. A nászéjszakánk szemérmes és csodálatos volt. 
S azóta minden éjszakánk szemérmes és csodálatos.

Hogy az infláció megeszi a bankbetétünket, attól nem intett óva apa. 
Hogy hülyének néznek, ha hagyom magam kisemmizni, attól nem int 
óva. Hogy a megboldogult anyám ki jelölte felfelé ívelő utat az irigység 
övezi, attól nem int óva. És hogy az a bizonyos szellemi függetlenség 
lényegében a szellemi és testi magányossággal egyenlő — attól nem int 
óva. öszerinte csak az tisztességes, aki nélkülöz, gürcöl, tiszteli a ható
ságot, s élete végéig csak egy nőt érint, a hites feleségét.

Hátat fordítva apámnak állok egy ideig a konyha közepén, aztán 
eloltom a villanyt, s indulok a hálószobába. A sötétben ujjaimmal tapin
tom az ismert bútorokat, a fal ismert kiszögelléseit, a székek ismert tám
láját, az ajtófélfákat, a Ritától Máriához vezető út utolsó szakaszán.
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Ritával úgy ismerkedtem meg, hogy sikított. Késő este a park mellett 
hajtva hazafelé sikításra lettem figyelmes. Revolverrel a kezemben siettem 
a hang irányába. Suhancok tepertek le egy fiatal lányt, de a revolver 
láttán szétfutottak. A zokogó lány a nyakamba borult. A pádon ültünk 
sokáig, szótlanul. Hosszú ideig szipogott hozzám bújva, remegve, aztán 
megnyugodott. Hozzám simult és éreztem, hogy felforrósodik. Nagyon 
lassú és puha érintéssel kigombolta a nadrágomat, s lehajolt. Ez volt 
az első felláció életemben. A lány, elérve célját, felkúszott a fülemhez. „Szűz 
vagyok még" súgta forrón. „Azt nem engedem meg senkinek. Még nem 
készültem fel rá. Érted? Rita a nevem. Te ki vagy?"

Mária jégpáncél alatt nevelkedett, ilyesmire nem lett volna ké
pes soha.

Három éve járok így éjjelenként haza, Ritától Máriáig, de egy pilla
natig sem éreztem bűntudatot, inkább örömet és boldogságot. És egyszer 
sem történt meg eddig, hogy Mária ne ébredt volna fel, ne várt volna, 
s legalább egy szóval, egy mozdulattal ne adta volna tudtomra létezését, 
odaadását, éreztetve velem a biztonságot, azt, hogy bárhol is hányódom, 
őmellette révbe jutottam, haza értem, betelt a létszám, s kezem ügyében 
van mindenki, akire szükségem van és minden, amire szükségem van.

Csöndben vetkőzöm, s a puha paplan alá bújva várom a megszokott 
gyengédséget.

Mária azonban meg sem moccan. Érintésemre még jobban megme
revedik. Dacos ellenállással fekszik az ágyban.

Az eső elállt. A kutya most panaszosan vonít.
Valami titok, valami változás fenyegeti megszokott koordinátáimat. 

Szeretném, ha a változás abból állna, hogy Mária most, azonnal átlépné a 
hiúsági határt, ha úgy közeledne hozzám, mint Rita szokott, ha úgy sze
retkezne velem, ahogy Rita szokott, ha egybeforrna Ritával, s ezáltal Rita 
feleslegessé válna.

De nem történik semmi. Elfog az idegesség. Apa lám megint bele
avatkozott az életünkbe.

Kibújok az ágyból, és az ismert úton a sötétben tapogatózva indulok 
vissza a konyhába. Felgyújtom a villanyt, előveszem az üveget, és kétszer- 
háromszor meghúzom.

Apa a konyhaasztalnál ül, előtte az újság, rajta a szemüvege. A ke
zébe temetve arcát sír.

— Miért jöttél ki a feleséged mellől, fiam? Neked az ital fontosabb 
Máriánál? Miért nem hagysz békén? Tíz éve, hogy meghaltam, s azóta 
folyton csak miattad nyugtalankodom. Magammal is kellene törődnöm. 
Nem gondolod? A körmöm hosszúra nőtt, le kellene vágnom. Nem gon
dolod? Tíz éve nem jutok hozzá, hogy elolvassam ezt az újságot. Mikor 
javulsz már meg, fiam? Jobb lett volna, ha falun maradsz és gazdálkodsz 
a földünkön. Nem gondolod?

Szeretném még egyszer meghúzni az üveget, de összeszorul a tor
kom. Gyorsan visszatolom a kisládát a helyére, a maradék konyakot a 
mosogatóba öntöm, és a csapból ráengedem a vizet.

Érzem ,hogy a ritmusom megbomlik.
— Te is, apa, olyan vagy, mint egy szemafor: megállítasz vagy ker

getsz tovább — mondom.
Apa erre lemondóan legyint, és egyre kisebbedik, mígnem semmi

vé válik.
Eloltom a villanyt, és a sötétben nekivágok a megszokott útnak, de 

megtorpanok. Egyszeriben nem találom az ismert bútorokat, a fal kiszö- 
gelléseit, a széktámlákat és az ajtófélfákat. A fejembe fájás hasít, a szí
vemet aritmia kínozza, s tanácstalanul meredek a sötétbe. Merre menjek? 
Merre?
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KÉZFOGÁSOK

JOVAN JOVANOVIC ZMAJ (1833— 1904) 

HALK LÉGY MOST, ÉJ

Halk légy most, éj, 
napsugaram alszik. 
Feje fölé
gyöngyök ága hajlik. 
Fönt az ágnak 
mintha húrja sírna: 
oda hullt száz 
parányi pacsirta.

Húrt fonnak most — 
selyem muzsikájút, 
egész övig 
rászövik a fátyluk. 
Betakarják 
két mellét, az arcát; 
napsugaram 
óvják, altatgatják.

ROSKATAGON

Járok, kelek, roskadozom inkább, 
Fognám vissza a vén fali ingát;
Futnék, szöknék, mint akit átok mar,
S motyogom csak, révült borzalommal: 

„Nem igaz, hogy meghal!,f

Istent hívom: Olyan fiatal még!
Jogért dörgök: Hiszen úgy remél még! 
Dörgöm földnek: Nem mélyedbe vágyott! 
Angyaloknak: Szívét ti tudjátok!
Semmi visszhang. Magamhoz kiáltok: 
„Épp számára nincs hát orvosságod?” 
Futnék, szöknék, mint akit átok mar,
S motyogom csak, újult borzalommal: 

„Nem igaz, hogy meghal!”

Ténfergek csak, s főm fölébe horgad 
Bölcső mélyén alvó magzatunknak; 
Fölébred és tehetetlen néz rám,
Nézzük egymást, sírni kezdünk némán,
S neki is, mint akit átkos bú mar, 
Motyogom csak, révült borzalommal:

„Nem igaz, hogy meghal!”
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A MÉHEK 
ÉS NEĐELJKO ESPERES

A méhesben méhek döngicséltek,
A kas körül, a templomuk körül;
Folyt a mesés, titkos beszélgetés. 
Hallgatta csak Neđeljko esperes;
Három évig nem értette őket,
Még kettőig titkuk találgatta,
Végül hagyta, fejét búnak adta,
Amiért hogy nem érti meg őket.
Odahullt egy aranyos méhecske 
Nedeljko szép ezüst szakállára — 
Csókolgatta s közben mondogatta: 
„Fáradt vénem, jó  öreg lelkészem,
Nem erről a világról való vagy,
Noha bölcsőd itt ringott a földön.
M i sem erről a világról vagyunk,
Méhek hóna ott van fönt a mennyben — 
Ott vagyunk mi isten mívesei;
Ő nevez így, s ha küld, nem a mézért, 
Csak hogy munkánk az emberek nézzék. 
Neked viszont földön van a bölcsőd, 
Isten hagyta, s espereskedtél is, 
Fényeskedtél, jó l tetted, m it tettél, 
Magod szórtad, jókor elvetetted,
Magod várja, hulljon égi permet,
Permet után égi napfény süssön —
Várja egyre, s nem hiába várja; 
Lakásodat avatják a mennyben,
Hunyd le szemed, jó  öreg lelkészem, 
Hunyd le szemed, ideje, hogy menjél ” 
Le is hunyta Nedeljko esperes,
M íg énekelt, a leikétől megvált,
Nem is tudta, m ikor m entél messze, 
Lelke m ikor hagyta el a testet;
Az aranyméh ott előtte bolygóit,
Merre menjen, mutatta, az égbe,
Föl az égbe, isten közelébe.

A NÉP

De a szentjét, daliák, 
Sok vasalt úrféle, 
Hogyha betelt a pohár, 
A szívetek fél-e? 
Koronával pompázó, 
Címeres vitézek —
Mit gondoltok, mi végre 
Léteznek a népek?

Kiknek sereg rabszolga 
Mindent sorra végez — 
Mit gondoltok, mivégre 
Léteznek a népek?

Uratoknak hízelgő 
Szerencsevadászok, 
Nem tiétek a batár, 
Amin kocsikáztok;

S az istenit nektek is, 
Dőzsölésnek népe, 
Akiknek az asztalán 
Éhes ezrek étke;

Talpnyalőknak serege, 
Célod ha elérted —
Mit gondoltok, mivégre 
Léteznek a népek?
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Míg hízottan henyéltek, 
Vért izzadnak mások; 
Átkos önzést burkoltok 
Külszín köpenyébe — 
Mit gondoltok, mivégre 
Léteznek a népek?

Tudástól is rettegő 
Lajhár uras ágok,

Harácsoltok aranyat,
S nem jár érte börtön; 
Paripára költitek,
Hogy nyakatok törjön; 
Kiknek átkok súlyától 
Sápadtabb a képe — 
Mit gondoltok, mivégre 
Léteznek a népek?

BISENIJA

Bisenija ballagott a kertben,
Ürmöt szedett, virágra nem nézett,
Az ürömből ürömkoszorút font, 
Homlokára szépen rátekerte. 
Távolabbról leste öreganyja 
S így szólt hozzá: „Bisenija, lelkem, 
Varázsszerda vagyon éppen márna, 
Kapaszkodj a Jelasik csúcsára, 
Ráakadsz ott egy kövezett kútra, 
H ajolj oda a kút vize fölé,
S meglátod, kit a sors neked rendelt.” 
Bisenija azt mondta magában:
„Nem megyek a Jelasik csúcsára, 
Nem lelek rá a kövezett kútra —
Nem hozna jó t fejemre a vágyam: 
Mert ha ottan bárki mást is látnék, 
Megszakadna szívem a keblemben; 
Ha meglátnám Szávamenti Pávlét,
A rég látott, híres vitéz képét, 
Beugornék utána a vízbe —
A hideg víz menten átölelne, 
ő  meg erről mit se nem is tudna. 
Inkább várom álmomban és ébren. 
Üromkoszorúm fejemre tészem,
Jeges homlokom ürömmel átfogom .

ÓDA A CSUTORÁMHOZ

Félre fiaskók, tűnjetek, üvegek,
Apró poharak, sutba veletek!
Üvegnép között ti törékeny törpék,
Csak egy harc, és már mind összetörték; 
Hozzád éneklek, alakod láttán —

Olyan csutora, aranyat ér ez,
Kicsiny a feje, nyaka se széles.
A lába? Arra ne is tekintsél,
De a hasa, hát az a tekintély.
Magas szellemi rokonság ez még —

Én csutorácskám!

Csupa nemesség.
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Az én csutorám, akár a szépnem,
Nem szeret pőrén, megölné szégyen;
Nem úgy, mint azok a fiaskók, iccék, 
Bújnak, hogy kezed megmelegítsék; 
Bőrbundácskából fűti ezt meleg —

Ez nem didereg.

Ez nem didereg, hó kavaroghat,
Sőt ő melegít, bárki ha otthagy.
Édes csók csurog e csutorából, 
,,'Glug-glug-glug” dalával el is bájol;
S ilyen pajtásnak, én bűnös szerzet — 

Nem írtam verset!

Dalollak, ó, életnek kútfője,
Hűséges pajtás, vágyam keltője;
Jó útitársam minden utamban,
Nagy-nagy sebemre hűsítő balzsam!
Nem titok, ami hozzám fűz téged, 

Csutorám, édes!

Üj mértékeket érvényre hoztak,
Újdonság kell a boldogtalanoknak.
Bánom én, ki-ki merjen és mérjen,
M i majd csak most is éppúgy, mint régen. 
Hű kulacsom, szeressük mi ketten

Egymást mérhetetlen!

Én jó  csutorám, fénye napomnak,
Fénylő rendjele irtó szomjamnak, 
Tebenned szálkát ki se keressen,
Minden jót, soha ne légy üresen! 
Cseppfolyós lelked éltesse bőség —

S örök dicsőség!

ÓDA AZ ÖRDÖGHÖZ
(LEGYEN A POKOLBAN IS VASÁR)

Így mondják — s én is nagy néha, mert hát 
Neked se nem árt gyújtani gyertyát.
S ha már gyertyáról szól az a fáma, 
ím e az ódám, lobog is, lám a!
S hát más műfajnak híve se voltál — 

Nem kell a zsoltár.

Szereted a gyertyát, semmi kétség,
Nem nagy barátod, lám, a sötétség;
M íg sokan mások (bár dicsekednek, 
Hogy mennyi gyertyát, mécset égetnek) 
Szemük lefogják, fény rá ne hullna — 

Szemüket szúrja.

Tudom, a világ rosszakat mond rád,
Fekete nem vagy, mint ahogy mondják. 
Vannak, akiknek lelkén is fo lt van 
(őértük bezzeg gyertyám se lobban), 
Mesterségedbe rég belejöttem  —

ördöngősködtem.
i



Mondják, a kereszt ördögöt meneszt,
De hát nem mindegy, kereszt vagy kereszt;
Mert ha a farsang s ördögi vegyszer 
Nem máshoz üz — az érdemkereszthez,
Az már indokolt valamiképpen.

M iért? Ne kérdjem.

Nálatok, sátán — ki tudja, hol van —,
Ügy be van fűtve, mint a pokolban,
S mégis hozzánk jössz — hogyan, miképpen —
Tél közepén (úgy farsang hetében).
Valami idevonz otthonról. Értünk.

Oda vagy értünk.

Ravasz vagy s mohó, van eszed elég,
Egykönnyen bárki nem botlik beléd.
Nem mész oly házba, sose mész arra,
Ahol az ember nem fest a falra.
M it tömjén! Elég a gyökér leve ...

Szerénység jele!

Erényed az is (mily szépen hangzik,
M ikor mondják): Az ördög nem alszik.
Bizony erény ez, a szót se vesztem,
Meg aztán jó, hogy legalább ebben 
Van ki utánoz, s ő sem alszik el —

É jje l a bakter.

Én itt még sosem láttalak téged,
Ám tetteid zengik ügyességed;
Am ott a korhadt világon pedig 
Látom az erőszak fölkentjeit.
Tett és mű, mely utánuk maradna?

Híre, se hamva!

Aki ismeri a jobbik feled,
Hibáidnak az nem lel ott helyet.
Bármit is tesz az ember, a dőre,
Az ördög egyre szökne csak tőle.
Hogyha erőt gyűjt mégis az ördög —

Bennünk az ördög!

Nem mondok többet, ezúttal ennyit.
Tetszik-e ódám bár egy szemernyit?
Felét mondtam, de nem fele igaz,
Ez a gyertyám csak afféle viasz.
Ezzel mutattam az embereknek:

Észre se veszlek.

Tudom én, mások szolgálnak jobban,
Veled baráti s más viszonyuk van;
Cimboraságtok nem új már nekem,
De tőlem ez is elég kell legyen,
M ert én azt mondom: Gyertyát azt vettem,

De hagyd a lelkem!

FEHÉR Ferenc fordításai
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ÖRÖKSÉG

SZÁZ ÉVE SZÜLETETT JUHÁSZ GYULA

MAGYAR LÁSZLÓ

ADALÉK JUHASZ GYULA 
SZABADKAI CSALÁDFÁJÁHOZ

A szép, bús Szegeden születtem,
De a dajkám dala felettem  
Szabadkán hangzott hajdanán.

(Szabadkai emlék)

Mind gyakrabban hallani, hogy a szocialista államokban is egyre terjed 
a családfakutatás. E sorok írója külföldi kutatásai során úgyszintén meg
csodálhatta, amint néhány búvárkodó vasszorgalommal bújja a poros irat
halmazt. Üjabban már a nyugati országokból is érkeznek az effajta fana
tikusok. Így például nemrégen egy osztrák ügyvéd kiderítette rokoni kap
csolatát Madách Imrével, a szabadkai levéltárban pedig a Hofbauerokról 
kapott adatokat. Vagyis ez azt jelentené, hogy Kosztolányi Dezsőt és 
Csáth Gézát (ha távolról is) családi szálak fűzik Madách Imréhez.

Juhász Gyula (1883— 1937) szabadkai családfájának felderítése nem 
válhat öncélúvá, hiszen a fenti versrészlet arra ösztönzi a levéltárost, hogy 
most, a kiváló költő születésének századik évfordulóján alaposabban is utá
nanézzen a családtörténeti kérdésnek.1 Másrészt Péter Lászlónak, a költő 
kitűnő kutatójának néhány írása késztette gondolkodásra e sorok íróját 
annál is inkább, mert például a 7 Nap 1969. január 1-i számában Juhász. 
Gyula Szabadkán címmel számunkra igen értékes cikket közölt a költő 
szabadkai rokonaival kapcsolatban. Idézünk írásából: „Amikor Juhász 
Gyula megszületett, édesanyjának kevés volt a teje. Az éppen Szegeden 
vendégeskedő leánykori barátnője, Achátz Mariska szoptatta meg a kis 
Gyuluskát; neki is volt éppen egy négyhetes fia. Ő hozta magával Szabad
kára. Jó lenne róla, a családjáról többet is tudnunk. Maga a költő prózai 
vallomásában még ezt írja róluk: »Rokonaim is vannak itten, Achátzok, 
Mamuzicsök. . .« Sajnos, máig sem tudjuk közelebbről, kik voltak és miféle 
rokonságban állottak a költő szüleinek családjával, a Juhászokkal vagy 
a Káliókkal. Érdekes lenne, ha idős szabadkaiak, a helyi családtörténetben 
búvárkodók kiderítenének róluk még valamit." Péter László bevezetőjében a 
szegedi költő prózai vallomását a Bácsmegyei Napló 1927. évi karácsonyi 
számából idézi: „Én Szabadkán először nem jártam. Ügy hoztak oda pár 
napos koromban Szegedről, ahol születtem, hogy a szabadkai dajka emlő
jén nevelkedjem. Szabadka így lett az én dajkám, és az élet és világ 
első csodáit itt láttam én meg ebben a szép és kedves városban.. . ”

Az első lépés volt tehát az Achátz és Mamuzsich család után nyo
mozni. A szabadkai levéltár jóvoltából csakhamar kiderült, hogy Achátz 
Mária polgári iskolai tanítónő volt, akit 1885-ben Mamuzsich2 Benedek 
népiskolai igazgató vett feleségül. A véletlen ezután úgy hozta, hogy e 
sorok írója többször elbeszélgetett a tanítónő és az igazgató egykori tanít
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ványaival: a Gombkötő utca-beli 93 éves Paul Katalinnal és a 77 éves Paul 
Margittal. „Kevés tanító néni volt, akit tanítványai annyira tiszteltek és 
szerettek, mint Mamuzsich Benedeknét. Szép, barna (majd ősz hajú), 
középtermetű, átlagsúlyú, igen mozgékony volt, és az órákon kitűnően, 
lenyűgözően adott elő. Nagyon jellemes és komoly asszony volt; egye
nesen képtelenség, hogy lányfejjel szült, mert erről abban az időben min
den diák tudott volna. Egyszer sem említette, hogy ő Juhász Gyulának 
rokona. Mária néni minden jóban benne volt és könnyen lehetséges, hogy 
a költő mellé cselédet, szoptatós dajkát fogadott" — véli meggyőződéssel 
a két idős néni, majd Kati néni hozzáteszi még, hogy Mamuzsich Benedek 
ugyancsak komoly ember volt és a boldog házaspár benyomását keltették. 
Ügy építették a házat, hogy a nagyszámú család együtt és kényelemben 
éljen. Ám a sors úgy hozta, hogy a férj jóval előbb elhunyt, a gyermekek 
kirajzottak és a tanító néni egyedül maradt. Egyik lánya férjhezmenetele 
annyira felmorzsolta életerejét, hogy a vonat alá vetette m agát...

Időközben kutatást végeztünk a városi könyvtárban, az anyakönyvi 
hivatalban, de a családfáról bővebbet a levéltárban találtunk.

A szeged-palánki r.k. egjrház anyakönyvi másolata szerint Achátz 
Mária 1862. szeptember 9-én született, apja neve Achátz Ferenc (pincér), 
anyja Tokár Erzsébet. Lakhely: Szeged-palánk 909. szám.3 A budapesti m.kir. 
állami felsőbb leányiskola igazgatója 1883 februárjában jelentést ad Achátz 
Máriáról.4 A fővárosi polgári tanítónőképezdét 1881-ben kitűnővel végzi és 
azonnal segédtanítónővé nevezik ki a budapesti m.kir. állami legfelsőbb 
leányiskolához. Képesítése alapján taníthatja a felső nép- és polgári leány
iskolák összes, s a felsőbb leányiskolák alsóbb osztályaiban a „mennyiség 
s természettudományi csoportba eső tárgyakat". Alkalmazható rendes és 
kézimunka tanítónőként, valamint felügyelőnőként. Az igazgató még az 
alábbiakról tudósít: „Erkölcsiség: Jó, viselkedése szerény és példás. Poli
tikai magatartás: Politikával nem foglalkozik. Észrevételek: Jelenleg a 
budapesti m. kir. felsőbb leányiskolában a mennyiség-természettani tan
szék mellett működik mint segéd tanítónő az I. és V. osztályban az igaz
gatóság teljes megelégedésére." Balogh Károlynak, a szabadkai leányiskola 
tanítójának távozásával városunk pályázatot ír ki, s ekkor húsz tanár, 
tanító jelentkezik. Achátz Máriát húsz szavazattal 1883. február 25-én meg
választják,5 míg a későbbi férj a második helyre szorult.

Achátz Mária 1885. február 1-én lép házasságba a 33 éves Mamuzsich 
Benedek természetrajz, földrajz és vegytan szakos tanárral. A IV. körben, a 
mai Romanijai utca 2. sz. alatt (a Szent Teréz-templom közelében) még 
mindig áll a század elején épült nagyméretű lakóház. A fentiek alapján 
tehát Achátz Mária csaknem két évvel korábban Szabadkán áll munkába, 
ami csak megerősíti Péter László kutatásait, hiszen Juhász Gyula születé
sekor (1883. április 4-én) tanítónőnkéin kívül Achátz Ferenc pincér idestova 
négy éve már Szabadkán él.

Hogy miféle rokonságban állottak az Achátzok Juhász Gyulával? Ez 
kitűnik egyrészt Mária születési anyakönyvi kivonatából: anyja neve To
kár Erzsébet. Másrészt Péter László így élt Juhász Gyula (Móra könyv
kiadó, Bp. 1980) című könyvéből. Hadd idézzünk most ebből a nagyszerű, 
igen szemléletes műből: „Velük lakott (a Juhász családdal. M. L.) anyai 
nagyanyjának, Tokár Anasztáziának (1835— 1884) nénje, Tokár Mária 
(1833— 1913), akinek halálakor versben állított emléket (Mária néném)" 
(13— 14.). Majd a városunkkal kapcsolatos eseményekről így tudósít: „Nagy
nénje, Achátzné (a kiemelés tőlem),magával vitte őt Szabadkára, pár hétre, 
mígnem Kállóéknak Makóról sikerült dajkát szerezniük. Ezért írhatta Ju
hász Gyula: A szép, bús Szegeden születtem .. .„ (19.)

Ügy érezzük az eddig elmondottakhoz szorosan kapcsolódik a Bács- 
megyei Napló 1928. május 20-i számában (33. old.) Négyszemközt Juhász 
Gyulával címmel megjelent terjedelmesebb írás, amelyben a költő úgy
szintén felidézi szabadkai emlékeit: „Szuboticához nagyon régi kötelékek 
fűznek, háromnapos koromban kerültem először a városba, meglehetősen 
sokáig ott is maradtam. Az édesanyámnak ugyanis elapadt a teje s engem
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egy bunyevác menyecske szoptatott. Rokonaim is élnek ott, Mamuzsich 
Benedek, meg Achátz János. Egyszer csakugyan át kellene menni, res
tellem, hogy Milkó Izidorral se találkoztam soha."

Mindent egybevetve megállapíthatjuk: eddig még nem tisztázódott 
egyértelműen Juhász Gyula szabadkai szoptató dajkájának kiléte. Nagyon 
valószínű, hogy a költőt Achátz Máriánál (aki még az idő tájt lány!) szop
tatta az a bizonyos bunyevác menyecske! Most felvetődik egy újabb kér
dés: Vajon a költő miért hangsúlyozza ki szabadkai rokonai közül Ma
muzsich Benedeket és miért hallgatja el Achátz Máriát, aki a tulajdonkép
peni vérrokon? (Meglehet, hogy Péter Lászlónak van adata, amelyben Ju
hász Gyula említést tesz Achátz Máriáról is.) Ez annál érdekesebb, mert 
Mamuzsich Benedek már 1919-ben elhunyt! De míg élt, igen tekintélyes 
személy hírében állt. A Szent Teréz-templom esketési anyakönyvének 172. 
száma alatt rábukkantunk Achátz Jánosra, Mária testvéröccsére, aki 1889. 
június 10-én (huszonöt éves korában) feleségül veszi a tizenhét éves László 
Etelkát, László Bertalan és Bazsalik Erzsébet lányát. Szembetűnő, hogy 
az anyakönyvben utalás található az apa (Achátz Ferenc) szegedi szár
mazására.

A kutatás folyamán mely Achátzokra akadtunk még? Mindenekelőtt 
Achátz Ferenc pincérről (Mária másik testvéréről) kell megemlékeznünk, 
aki lakosítási folyamodványában (1893) felhozza, hogy Szabadkára már 
1879-ben átköltözött két kiskorú fiával: Istvánnal és Gyulával6. A Licht- 
necker Andrásnál működő pincér később szűkösen él nagyszámú család
jával a Gombkötő utcában, az 1881-ben átalakított Schulhof-házban (ké
sőbb Heisler-féle gőzfürdő, most a Köztisztasági Vállalat épülete). Az átel- 
lenben levő Paul-házból, a már említett 93 éves Kató néni emlékezetében 
immár homályosan él a pincér képe, ám a század elején — amikor Pestre 
került — a Váci utcában hallomásból tudott egy Achátz Ferenc nevű pin
cérről. Eltávozott volna Szabadkáról? Itt jegyezzük meg, hogy Ferenc 
1888-ban szegénységi bizonylatért folyamodott,7 egy évvel később pedig
— megromlott egészségére és hattagú családjára hivatkozva — palicsi 
gyógyíttatásra kért engedélyt8. 1902-ben már a V II. kör 13. szám alól 
(Ferenc az itt székelő pincéregylet gondnoka) intézik folyamodványaikat 
Achátz Ferenc és Gyula fia a városi tanácshoz. Most az utóbbi kapja kézhez 
szegénységi bizonyítványát9, míg az apa adóügyben neheztel; egyben em
lítést tesz a már felszámolt „kocsma üzletéiről.10 Végigböngészve a le
véltár segédkönyveit 1929-cel, Achátz Mária halálával bezárólag, ráakadunk 
még néhány családtagra: Achátz Irénre, Lajosra, K lárára... Az adai szü
letésű Achátz Irén huszonegy évesen, 1904. május 13-án (anyakönyvi szám: 
1098) hunyt el roncsoló toroklobban a szabadkai kórházban. A halotti 
anyakönyv tanúsága szerint szülei Achátz János (adai lakos, azaz Achátz 
Mária öccse) és neje, néhai László Ilona (nem Etelka?) egykori máriagyűdi 
lakosok. Mint láthatjuk, Juhász Gyula rokonsága más bácskai közsé
gekben is fellelhető.

A halotti anyakönyvek kapcsán szólnunk kell Achátz Mária szüleiről. 
Az apa (Ferenc) kilencvenéves korában, végelgyengülésben hunyt el 1927. 
március 3-án (anyakönyvi szám: 390). Felesége, Tokár Erzsébet ugyancsak 
végelgyengülésben halt meg 1920. december 26-án (anyakönyvi szám: 1823); 
nyolcvanhét éves volt ekkor. A tanítónő nagyszülei apai ágon: Achátz 
József és Gromon Teréz, anyai vonalon pedig Tokár Ferenc és Bruckner 
Anna. Érdemes megjegyezni, hogy a szülőket Achátz Máriánál érte utol a 
halál, vagyis a már említett IV. köri lakóházban (egyikor a Zombori út 121., 
majd Pletikosić u. 2. most Romanijai u. 2. számú épület). Itt említjük 
meg, hogy az Achátz szülők 1880-ban az I. kör 76. alatt (a Gombkötő utca 
végén) laknak. A bejegyzésről a tífuszban kiszenvedett hétéves Teréz lányuk 
kapcsán értesülünk (anyakönyvi szám: 628). Majd egy évvel később már az 
I. kör 82 szám alá (Gombkötő utca eleje, illetve most Petar Drapšin u. 6.), 
a mai Fehér Hajó vendéglő közelébe, a Novák cipész üzlete és Tótíh 
aranyműves közötti épületbe költözik át a család. A fentiekről a tüdőbaj 
bán elhalálozott öt és fél éves Anna révén tudunk (anyakönyvi szám: 36).

142



Mielőtt Mamuzsich Benedeknéről és férjéről bővebben szólnánk, hadd 
kockáztassuk meg kimondani azt a valószínűnek látszó tényt, hogy Juhász 
Gyula dajkájának dala netán a még mindig létező I. kör 82. számú ház 
ablakán szűrődött k i ... Ez annál inkább lehetséges, mert az Achátzok va
lamiképpen kedvelték a macskaköves utcát (hiszen az ifjabb Ferenc is a 
közelben lakott). Másrészt mindig varázsa volt e kis utcának: az iparosok 
mellett komoly művészek (Lábass Juci színésznő, Mesterházi Kálmán, jóval 
később pedig Oláh Sándor festőművészek), vagy tudósok, mint például 
Loósz István tanár, laktak itt a „Pučka kasina" közelében rövidebb-hosz- 
szabb ideig, nem is éppen olyan halotti csendben... S különben is, Achátz 
Mária az 1880-as évek elején még nem férjezett (a fővárosban végzi isko
láit, majd munkába áll), tehát biztosra vehető, hogy szüleivel él együtt. 
Nincs tudomásunk arról, hogy Achátzék újabb helyre költöztek volna (ezt 
azonban még mindig kissé fenntartással állíthatjuk!), következésképp a cse
csemő Juhász Gyula csakis itt, az I. kör 82-ben láthatta .. az élet és 
világ első csodáit..

Mamuzsich Benedek tanárról, általában a népiskolai tevékenykedé
séről nem túl bőséges adatokkal rendelkezik a szabadkai levéltár. Ezút
tal csak néhány okmány erejéig igyekszünk őt nagy vonalakban bemutatni, 
felvillantani egy-két életrajzi adatot, intézkedést. Népiskolai igazgatóvá 
1884-ben választják meg (900 forint fizetéssel, 120 forint lakbértérítménnyel). 
Kérvényéből kitűnik, hogy a középiskolai tanári oklevél (természetrajz, 
vegytan és földrajz szakosítás) megszerzése után a budapesti m. kir. tanár- 
képezdei gyakorló gimnáziumnál és a szabadkai gimnáziumnál két évet 
tölt, 1882— 1883-ban viszont a helybeli polgári leányiskolában működik.11 
Az igazgatói megválasztás módját azonban kissé rosszallja a belügymi
nisztérium, mert az utasítás ellenére Mamuzsichot a városi közgyűlés, 
nem pedig az iskolai szék választotta meg. Achátz Mária férje 1887-ben 
megválik az igazgatói állástól és a helybeli gimnáziumhoz nevezik ki rendes 
tanárrá.12 Igen képzett volt, és az idős tanítvány (Paul Katalin) emlékezeté
ben is úgy él, mint jó  családapa, józan életű és példás nevelő. Egy másik 
forrásból az világlik ki, hogy az iskolai tevékenység mellett más társadal
mi jelentőségű munkából is kivette részét.13 A Szabadka elnevezésű temet
kezési egyesület elnökeként 1902-ben beterjeszti az alapszabályokat. Mamu
zsich Benedek változásokat javasol a temetkezési illetékek terén, ám a 
belügyminiszter más véleményen van: „Tekintettel arra, hogy a kilátásba 
helyezett nagy kedvezmények az egyesület életképességét határozottan 
veszélyeztetik ... utasítandó az egylet, hogy ... alapszabályait dolgozza 
á t ... "  A kormányhatóság túl merész nek véli indítványát.

Mamuzsich Benedek 1919. július 9-én hunyt el életének 68. évében. 
A szabadkai főgimnázium igazgatósága két nappal később ezt jelenti ha
lottjáról: „Érdemes kartársunknak 37 évre terjedő működéséből 33 év 
esik az ezen intézetnél eltöltött szolgálatra, mely hosszú idő alatt ő szak
avatott, ügybuzgó munkálkodásával a felsőbb iskolai hatóságoknak elis
merését, kollegáinak és tanítványainak nagyrabecsülését és szeretetét ér
demelte ki.”14 Dr. Vojnich József ügyvéd, genealógus a szabadkai Mamu
zsich család származásfáját tanulmányozva felhasználta a Mamuzsich 
Lázár polgármester és néhai Mamuzsich Mátyás prépost-plébános (M. Be
nedek testvére) által összeállított munkát, melyet özv. Mamuzsich Bene- 
dekné példányáról másolt át 1927-ben.15 E szerint IV. Béla királynak (a 
tatárjárás után) Veglia szigetéről történt visszatérésekor több ezer dal
mát család követte őt a letiport országba és mint királyi harcosok Vi- 
segrád környékén, valamint a Duna mindkét partján telepedtek le. Kö
zöttük voltak a Mamuzsichok is. Az ősapa Mamuzsich Mátyás Nógrád 
megyei birtokos, aki nemességét 1678-ban kapta Lipót királytól. Az ősök 
1737 és 1740 között Nógrád megyéből Bács megyébe, 1775 körül Szabad
kára költöztek.

Mamuzsich Benedekné Achátz Mária (1862—1929) tanítónőről is őriz 
még egynéhány adatot a szabadkai levéltár. Rövid fővárosi munkavállalás 
után, 1883-ban kerül Szabadkára és az új környezetben, a leányiskolában 
nagy lelkesedéssel oktat. Még ugyanez évben a Bukovinából bevándorolt
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székelyek javára szervez segélyakciót/6 amiért Gromon Dezső kormány
biztos köszönetét mond a szabadkai polgármesternek.17 Hogy milyen nép
szerűségre tett szert, tanúskodik erről igazgatóvá való kinevezése 1900-ban.1* 
De mint igazgatóhelyettes is érdemeket szerez az iskola felszerelésének 
gazdagítása terén.19 Boldog házassága során hét gyermeknek adott életet 
(Antal, született 1885. december 11.; Mária, született 1887. február 22.; 
Mihály, született 1888. szeptember 28.; Róza, született 1890. február 25.; 
Alajos, született 1891. június 6.; János, született 1893. május 12.), ám mégis 
magára j)maradt és Mathia lánya házassága a halálba kergette: 1929. 
szeptember 7-én a vonat elé vetette magát (anyakönyvi szám: 1349).

Néhány évvel később hasonló tragikus sors jutott osztályrészül Juhász 
Gyulának is.

JEGYZETEK

1. Néhány évvel ezelőtt Dér Zoltán hívta fel a figyelmem a költő szabadkai családfájára 
és egyéb lényeges mozzanatra.

2. A népiskolai igazgató zs-vel és ch-val írta nevét.

3. Szabadkai Történelmi Levéltár (a továbbiakban: Levéltár), II. 2/1889

4. Levéltár, uo.

5. Levéltár, 18/k.b. 1883

6. Levéltár, Városi tanács, I. 165/1893

7. Levéltár, 9326/polg. 1888

8. Levéltár- 4962/polg. 1889

9. Levéltár, Városi tanács, IV . 1286/1902

10. Levéltár, Városi tanács, X X IV . 54/1902

11. Levéltár, Városi tanács, I. 1885/423

12. Levéltár, Városi tanács, II . 286/1907

13. Levéltár, Városi tanács, I. 163/1902

14. Levéltár, Városi tanács, X I. 30/1919

15. Levéltár, Vojnich-gyűjtemény, 14. doboz, 2. tárgy

16. Levéltár, 6503/polg. 1871

17. Levéltár, 6780/polg. 1871

18. Levéltár, II . 243/1900

19. Levéltár, II. 157/1900
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APRÖ FERENC

ADATOK JUHÁSZ GYULA GONDNOKSÁGI ÜGYÉHEZ 
(1917— 1926)

A költő betegségéről sokáig nem olvashattunk szakszerű leírást a külön
ben bőséges Juhász-filológiában. [A Juhász Gyula Emlékkönyvben (1962) 
közreadott, Grezsa Ferenc és Paku Imre készítette Juhász-bibliográfia már 
két évtizeddel ezelőtt 2167 tételt tartalmazott.] Az akár szemérmesnek 
is nevezhető hallgatást 1963-ban ketten is megtörték. Miskolczy Dezső 
(1894— 1978) orvostanár, akadémikus, 1930 és 1940 között a szegedi orvos- 
tudományi egyetem ideg- és elmegyógyász professzora közreadta a költő 
1929 és 1937 közötti kilenc kezelésének orvosi leírását (Juhász Gyula beteg
sége és halála. =  Communicationes ex Bibliotheca Históriáé Medicae Hun- 
garica. Az Országos Orvostörténeti Könyvtár Közleményei. Bp. 1963. 
163—203. 1.).

Péter László Juhász Gyula a forradalmakban című kitűnő könyvé
ben (1965) — Nyíró Gyulának (1895— 1966), a budapesti ideg- és elmekli
nika igazgató professzorának a segítségével — részleteket közölt a költő
nek a budapesti Moravcsik-klinikán 1917-ben készült anamnéziséből 
(15— 16. 1.). A most közreadandó egykorú dokumentumok Juhász 1917-i 
betegségéhez kapcsolódnak. Lelőhelyükre, a szegedi árvaszéknek a Csong- 
rád megyei Levéltárban (Szeged) őrzött irataira Komoly Pál levéltári fő
előadó hívta föl a figyelmem.

A költő 1917. március 10-én került a budapesti orvostudományi egye
tem idegklinikájának Balassa utca 6. számú épületébe. A klinikát a Ju
hász-irodalomban igazgatója, Moravcsik Ernő (1858— 1924) egyetemi tanár 
után Moravcsik-kliniikának nevezik. (1909 és 1914 között itt volt tanársegéd 
Csáth Géza!) Péter László idézi, hogy a fölvételkor mi volt Juhász pa
nasza: Szomorúságát az okozta, hogy szerelmi csalódás érte, ehhez járult 
az az érzés, hogy nem tud eléggé írói hivatásának élni, mert az iskola, 
a tanítás túlságosan elfoglalta. Nagyon bántotta az is, hogy a nagyváros
tól távol, mindig kisvárosban kellett élnie és tanítania, holott ő író-újság
író szeretett volna lenni... Azt hiszi, hogy az emberek lenézik, megvetik 
őt, mert látják, hogy nem lesz többé belőle semmi, „elesett ember", aki 
nagyon alacsonyra került a többiekkel szemben. Elsorol néhány írótár
sát, akik vele indultak el, hogy mennyivel többet értek el, mint ő (15. 1.).

Az akkor hatályos magyar jog szerint zárt intézeti kezelést — orvos
szakértő meghallgatása után — csak bíróság rendelhetett el. Ez úgyneve
zett peren kívüli (Pk) eljárásban történt. Miskolczy professzor szerint 
„ez az intézkedés védi ugyan az egészségest, de megbélyegzi a beteget. 
Különösen azt, aki majd meggyógyul, és azt is megtudja, hogy a beuta
lásának okát és körülményeit a helyszínen, szakértő segítségével kivizs
gáló és zárt intézeti kezelést jóváhagyó bíróság őt ideiglenes gondnokság 
alá is helyezte. Be kell majd bizonyítania orvosi bizonyítvánnyal a ható
ság előtt, hogy nem ön- és közveszélyes elmebeteg többé. — Summum ius, 
summa iniuria (169— 170.1.).

A szegedi árvaszék iratai között 4669/1917. számon megvan a bíró
sági végzés:

A budapesti központi k ir[á ly i] járásbíróságtól.
179240 

Pk. I . ---------- 12.
1917.

A budapesti központi k ir[á ly i] járásbíróság a budapesti a kir[á lyi] 
magy[ar~\ tud[omány1 egyetemi elme és idegkórtani klinikán elmebe
tegség miatt ideiglenesen gyógykezelés alatt álló Juhász Gyula szegedi 
lakos elmeállapotának megvizsgálása iránt a fenti számú végzéssel indí
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tott ügyben 1917. március hó 22. napján szakértő orvos közbenjöttével 
foganatosított vizsgálat alapján az 1912. évi LIV . t. c. 19. §-a értelmében 
meghozta a következő

V É G Z É S T :
A kir[á lyi] járásbíróság Juhász Gyula 34. éves róm. kath[olikus] val- 

lású főgymnasiumi tanár szegedi születésű, ugyanotti lakos elmebetegsé
gét megállapítja és nevezettet az 1912. L IV . t. c. 19. §-a értelmében a fent 
nevezett intézetbe felvehetőnek nyilvánítja.

E rről a Szeged város árvas.:ékét, mint illetékes gyámhatóságot a gond
noksági eljárás netáni megindítása végett, továbbá az intézet igazgatósá
gát és az ismert hozzátartozókat' özv. Juhász Illésné Szeged, Főgymnasium 
igazgatósága Szeged, értesíti.

I N D O K O K :

Minthogy az elmebetegséget a helyszíni vizsgálat megállapította, a 
bíróság a megvizsgált egyént a hivatkozott t. c. 19. §-a illetve az 1876. 
évi X IV . t. c. 71. §-a értelmében a fenti intézetbe felvehetőnek nyilvá
nította.

Budapesten, 1917. évi márczius hó 22. napján.
Unger sk. kir[á lyi] járásbíró.
A bírósági végzés egy példánya április 3-án érkezett a szegedi árva

székhez. Az árvaszék első határozatának a géppel írott fogalmazványa 
van az iratok között:
4669/1917 szám.
Juhász Gyula elmebeteg ügye.

HIATAROZAT .]

Juhász Gyula 34 éves rom ja i] kath[olikus] vallású főgymnasiumi ta
nár szegedi születésű és illetőségű elmebeteg családi és vagyoni viszo
nyainak kinyomozása és közlése iránt Szeged szlabad] kir[ályi\ rendőr
kapitányi hivatalát megkeressük.

Kipuhatolandók a gondnokság alá helyezendő fel- és lemenő ágbeli 
rokonai és az unokatestvérekig bezárólag oldalrokonai; és az esetleg lé
tező ingatlanainak telekkönyvi és helyrajzi számai.

A gondnokság alá helyezendő legközelebbi hozzátartozója: özv. Ju
hász Illésné Szeged.

M iről Szeged szlabadl k ir[á lyi] város r[endőr] kap\itányi\ hivatala 
és a budapesti közp\_onti\ kir[áiyi\ j[árás~\ bíróság a Pk. I. 17924011917(2. 
számára ér ízesítendő.]

Szeged szlabad] kir[ályi\ város árvaszékének.
1917 ápril 16-án.
Dr. Pálfy [József] Kókay [László]

elnök előadó
A költő addig sürgette édesanyját, míg az május 21̂ én hazavitte Sze

gedre. Két hét múlva, június 4̂ én a költő ismét a Moravcsik-klinika lakó
ja volt. Péter László az újabb anamnézisből is idéz: Egykedvű volt, de 
az olvasmányai néha fájdalommal töltötték el: hogy a Hétben egészen 
új írógeneráció versei jönnek, olyanok, amilyeneknél ő jobbat tudott írni; 
érezte, hogy most már verset írni képtelen volna, s ebbe bele is nyugodott 
már. A napi dolgokkal, a háborúval nem foglalkozott, a napilapokat nem
igen olvasgatta, miután számára a világ folyásának már nem sok jelen
tősége van (16. 1.).

Eközben Szegeden folyt a gondnoksági alá helyezési eljárás. Az árva
szék június 14-én megsürgette a rendőrkapitányi hivatalt: Elmebeteg Ju
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hász Gyula családi és vagyoni viszonyainak kipuhatolása és közlése t tár
gyában 4669/1917 sz. megkeresésünknek soron kívül elintézését ezennel 
megsürgetjük. A választ épp e napon írta alá Szalay József (1870—1937), 
„a litarátus főkapitány":

Szeged szabad királyi város főkapitányi hivatalától
10385/1917

Tekintetes városi Árvaszéknek!
Helyben.

A folyó évi 4669/1917. szám alatt kelt megkeresés folytán hivatalos 
tisztelettel van szerencsém a közlemények visszazárása mellett értesU 
tem [!], hogy Juhász Gyula, 34 éves r\_ómai] kath[olikus]  vallású tanár 
rokonai a következők: anyja özv. Juhász Illésné sz. Káló Matild, lakik Ipar 
utca 14, Szeged. Testvérei: König Péterné sz. Juhász Margit, lakik Szeged, 
és anyjának testvére, Káló Gyula ármentesítő társulati igazgató-főmérnök, 
lakik Szentes. Más rokonai nincsenek.
Szegeden, 1917. évi június hó 14-én.

Dr. Szalay sk. 
főkapitány

Július 5-én az árvaszék azt az egymondatos határozatot hozta, hogy 
az aktát „Meghallgatásra közgyámnak kiadjuk". A közgyám, a gondnokol
tak vagyonának kezelésével megbízott városi tisztviselő az alábbi jegyző
könyvet készítette:

JEGYZŐKÖNYV

3895 szám

k. 1917
Felvétetett Szeged szlabad] k ir[á ly i] város közgyámjánál 1917. augusztus 
hó 1-n 8952/1917. sz. végzés folytán Juhász Gyula gondnoksági ügyében.

JELENLEVŐK:
özv. Juhász Illésné Káló Matild, lak [ik ] Ipar u. 14. sz.

A 8952/917 sz. határozat folytáni fél beidéztetvén. A feltett kérdésre 
előadja, hogy elmebajban szenvedő Juhász Gyula fia, aki a makói áll\_ami] 
főgym\nasium] bán tanár, nőtlen és semmi nemű ingó vagy ingatlana 
nincsen.

Az államtól ez ideig évi 2400 korona fizetést élvezett, — szabadság- 
ideje a mai napon lejárt, — s minden szolgálati ideje a 10 évet még el 
nem érte, — végkielégítési összeghez lesz igénybeli]

Ennek kérelmezése érdekében kéri, miként ideiglenes] gondnokául 
rendeltetnék ki.

Felolvasás és helybenhagyás után aláíratott.

K m f .
Gróf Sándor özv. Juhász Illésné

közgyám
Ezután a teljesen vagyontalan költő ügyében a szegedi árvaszék meg

hozta a 8952/1917. számú véghatározatot:

Véghatározat.
Elmebeteg Juhász Gyula makói á ll[am i] főgymn\_asiumi] tanár ré

szére az 1877: XX. t. c. 258. §-a értelmében ideiglenes gondnokul anyját: 
özv. Juhász Illésné Káló Matildot kirendeljük, a részére a gondnoki ren
delvényt kiadjuk; — a gondnoksági eljárásnak hivatalból megindítását 
azonban mellőzzük;
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mert elmebetegnek semminemű ingó vagy ingatlan vagyona nincsen; 
az államtól járó fizetésének, illetve a végkielégítési összegnek felvételére 
pedig a kirendelt id[eiglenes] gondnok jogosult. —

Ezen véghatározat ellen az alulírt árvaszékhez a kézbesítést követő 
naptól számított 15 nap alatt fellebbezés adható.

M irő l értesítendők: 1. B[uda1pesti központi k ir[á ly i] járásbíróság 
Pk. I. 119240/2-1917 számra, 2. Áll. Főgymnasium Igazgatóság Makó, 3. özv. 
Juhász Illésné Káló Matild a gondnoki rendelvénnyel, lakaik] Szeged, Ipar 
u. 14. sz. a. és 4. közgyám.

Szeged szlabad] k[irá ly i] vláros] árvaszékének 1917. aug. 9-n.
Zámbó [ Györgyi Kókay [László]

elnök előadó
E határozatot „kiadmányozás" előtt be kellett mutatni a városi 

tiszti ügyészségnek. Hozzájárulok V III .  10 Dettre János — olvashatjuk 
a határozat eredeti példányának a hátoldalán. (Az aláíró azonos Juhász 
gyermekkori barátjával, az Álmodó ifjúság Dettre Janikójával, a Bácsme- 
gyei Napló 1920 és 1925 közötti szerkesztőjével.)

A hivatalos eljárás ezzel véget ért. Nem hagyhatjuk említés nélkül, 
hogy a Moravcsik-klinikán kezelték Gulácsy Lajost is. A „kámzsás festő"
— rövidebb-hosszabb gyógykezelések után — 1917. július 26-án került végleg 
az „élő halottak" házába. Kilényi Irma följegyzése szerint a két művész
— talán kérésükre — egymás melletti ágyban feküdt. A vinkovcei szüle
tésű Magyar László (1900—1971), a kitűnő szegedi író és újságíró Juhász
ról írott könyvében megemlékezik a „szomorú sárga házról", amelynek 
falai között olyan csodálatos kiállítást rendezett Naconxypán művészének 
álomittas műveiből, és ahol a figyelő betegek előtt hatalmas, lelkes elő
adást tartott erről az önmagában megtért művészetről. Talán ez volt éle
tének legszebb előadása, és talán az a közönség volt a legkülönb közön
sége (Milyen volt szőkesége. Nagyvárad, 1942. 20—21.1.).

Volt is miből kiállítani, hiszen Gulácsy ekkor még alkotott. A költő 
sokszor elnézte signor Luigit, amint a „kis Gulácsykat" festi: „ . . .  dol
gozott is itt titokban a közös nagy hálóteremben, az ágya mellett, ami
kor a többiek a folyosón üldögéltek... Néha észrevétlenül beosontam 
hozzá... és elnéztem, amint valami régi olasz áriát dúdolva, festett, néha 
térdepelve, mint nagy elődje, Beato Angelico" (A szépség betege. JGYÖM 
7:176.).

A költő nagyon vágyakozott haza. Anélkül, hogy meggyógyult volna, 
november 17̂ én hazautazott a szegedi Ipar utcába. Édesanyja vállalta a 
felelősséget: „Juhász Gyula elmebeteget, ki a klinika igazgatójának véle
ménye szerint elmebajból nem gyógyult meg, az intézetből saját elhatá
rozása folytán kiveszi" (Péter 16. 1.). özv. Juhász Illésné kötelezte magát 
fia gondozására, és vállalta a felelősséget a bekövetkezhető „károkért". 
A költő pár hónapos lábadozás után teljesen meggyógyult: régi, kedves 
lapjába, a Szeged és Vidékében 1918. február 27-én jelent meg első cikke, 
és ezután folyamatosan írt.

A gondnokság megszüntetésére csak 1926 nyarán gondolt. Orvosa, a 
vele barátságos viszonyban levő Rapaport Samu (1888— 1970), aki József 
Attilát is kezelte, a következő igazolást állította ki a részére:

Orvosi bizonyítvány.
Igazolom, hogy Juhász Gyula ur, 42 éves, szegedi lakost ismételten meg
vizsgáltam és belső szervezetét, idegrendszerét és lelki állapotát teljesen 
egészségesnek találtam.
Szeged 1926 junius 18

D r. Rapaport Samu 
bel- és idegorvos

Juhász Illésné három nap múlva megjelent Szeged város közgyámjá
nál, aki a következő jegyzőkönyvet készítette:
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JEGYZŐKÖNYV.

Felvétetett Szeged város közgyámjánál, 1926. év június hó 21-én 8952/1917. 
sz. végzés folytán Juhász Gyula gondnokolt ügyében.

Jelenlevők:

özv. Juhász Illésné Káló Matild Ipar u. 13.
önként megjelent fél csatolja a •/. alatti orvosi bizonyítványt, mely 

szerint fia Juhász Gyula egészségi állapota helyreállt; kéri ezért id. gond
nokság alóli feloldását.

Felolvastatván, h[ely]b[enhagyólag'] aláíratott.

Kmft.

Török [? ] özv. Juhász Illésné

Ezután Korpássy Elemér (1885— 1948), az árvaszék helyettes elnöke 
1926. augusztus 19-én délelőtt 11 órára megidézte az ún. városi bérházban 
levő hivatali helyiségébe a költőt és édesanyját. Egyikük sem jelent meg. 
Ezt Korpássy följegyez te:

Tekin tetes ]  Árvaszék!
Tisztelettel jelentem, hogy a mai napra idézettek nem jelentek meg.

Szeged 1926 aug. 19.
Dr. Korpássy

E föl jegyzés alá írta az árvaszék 10361/1926. számú határozatát:

Hiatározat].

Minthogy Juhász Gyula a bemutatott orvosi bizonyítvány szerint 
teljesen egészséges a részére a 8952/917. sz. határozatunkkal ideiglenes 
gondokul kirendelt özv. Juhász Illésné sz. Káló Matildot e tiszte alól fel
mentjük.

M iről Juhász Illésnét és Juhász Gyulát ( l[akásuk] Ipar u. 13.) ér
te s ít jü k ].

Szeged város árvaszéke 1926. szept. 5.
Dr. Korpássy

Az egész aktacsomón végigvonul az elmebeteg szó akkor szokásos, 
ma már tévesnek tartott használata: Juhász idegbetegségben (melankó- 
lia) szenvedett, szellemi képességeit mindvégig megőrizte. Szóljon erről a 
legilletékesebb, Miskolczy professzor: „Amint azonban a kórleírásban 
minden új felvétel alkalmával feljegyzésre került, a sokszor megismételt 
értelmi vizsgálatnak és a beteg megfigyelésének az eredménye mindig az 
a megállapítás volt, hogy szellemi hanyatlásnak nyoma sincs" (191. 1.).

Juhász tragédiáját, annak jogi oldalát — halála után tíz évvel — 
a bürokratikus ügyintézés és meghökkentő tájékozatlanság tragikomédiája 
zárta. „A vak Megszokás és a süket Hivatal" (Babits) képviselője, az ol
vashatatlan nevű szegedi közgyám 1947. május 31-én átírt a város árvaszé
kének: „ . . .  megállapítandó lenne, hogy Juhász Gyula gondnokolt életben 
van-e még, ha igen, ki tartja el.”

Könnyen lehet, hogy Korpássy Elemér, a városszerte ismert Gólya, 
az örök tréfamester nem akarta kollégája érzékenységét megbántani. 
Megkerülte a kérdést: július 29-én annyit közölt, hogy Juhász Gyula gond
noksága 1926-ban „meg lett szüntetve".

Az igazi válasz az lett volna, hogy Juhász Gyula él.
Ifjú  szívekben él.
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LEVELEK JUGOSZLÁVIÁBÓL —  JUHÁSZ GYULÁHOZ

Milkó Izidor — Juhász Gyulához

Kedves Barátom Szubotica—Szabadka
nagyon tisztelt költőnk, 1921. nov. 12.

A Bácsmegyei Napló, Jugoszlávia legtekintélyesebb sajtóorgánuma, 
nagy ambícióval pompás karácsonyi számot készít elő, amelynek piéce de 
résistance-a az a sor válasz lesz, amelyet a magyar közélet kitűnőségei 
(államférfiak, írók, művészek stb.) a mellékelt körkérdésre adnak. A szer
kesztőség felkérésére Hozzád is küldök egy ilyen felhívást ama kéréssel: 
ne restelj rá válaszolni és kegyeskedjél különös érdeklődéssel várt becses 
nyilatkozatodat mielőbb, de legkésőbb e hó végéig hozzám juttatni.

Engedd reméllenem, hogy e kérés nem lesz nagyon is terhedre s hogy 
szíves leszel azt teljesíteni. Ebben a reményben előre is köszönöm elő
zékenységedet és arra kérlek, fogadd kiváló nagyrabecsülésemnek a jelen
tését, amellyel Irántad és költészeted iránt régóta viseltetem, s mellyel 
maradok

régi tisztelőd 
öreg bátyád 
M ilkó Izidor

*

Milkó Izidor (1855— 1932) szabadkai író, újságíró kézírásos levele mel
lett a szegedi Móra Ferenc Múzeumban megtalálható a Bácsmegyei Napló 
kérdőíve ezekkel a kérdésekkel:

A BÁCSMEGYEI NAPLÓ 

politikai és irodalmi napilap szerkesztősége

tisztelettel kéri Méltóságodat/NagySágodat, hogy az aláb
bi néhány kérdésünkre válaszolni kegyeskedjék:

1.

Amikor Szabadkán járt, milyennek találta a várost s 
annak népét?

2.

Minő benyomást tett Méltóságodra/Nagyságodra a tartóz
kodás ottan s fűzi-e a városhoz vagy annak lakóihoz 
valamelyes emlék?

3.

Mi véleménye van a város fejlődéséről és jövőjéről?

4.

Ismeri-e Szabadka sajtóját, irodalmát és egyéb kultu
rális tényezőit és intézményeit s mit tart róluk?

*

Juhász Gyula válaszolt a kérésre. A Bácsmegyei Napló 1927. december 
25-i számában olvasható a válasza, melyet a Juhász-szakirodalom idézni 
szokott, amikor Szabadkáról és a költő kapcsolatáról szó esik:
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„Én Szabadkán először nem jártam . Ügy hoztak oda pár napos ko
romban Szegedről, ahol születtem, hogy szabadkai dajka emlőjén nevel
kedjem. Szabadka így lett az én dajkám, és az élet és világ első csodáit 
itt láttam én meg ebben a szép és kedves városban. Rokonaim is vannak 
itten, Achátzok, Mamuzicsok, és soha sem felejtem el, hogy az első képes
könyvben, amely a Biblia volt, a Brueghelek látomásaival gazdagon, szin
tén Szabadkán gyönyörködtem. Ide fűz Kosztolányi Dezsővel ifjúkori és 
soha el nem múló barátságomnak emléke is. A Bácsmegyei Napló olvasása 
útján tartom fönn a régi ismeretséget a szegény kis gyermek városával 
és örömmel látom, hogy a szellemi termés ma is príma. Tamás István és 
társai továbbfejlesztik azt a kultúrát, amit a M ilkó Izidor, Kosztolányi 
Dezső, Gyóni Géza és Ambrus Balázs ideje hozott.

Magam sokat gondolok vissza a szabadkai szép napokra és szeretnék 
még egyszer egy régi kertben poharat emelni az életre, amely élni és 
győzni fog, ha én már nem is leszek.”

A meleg hangú nyilatkozatban emlegetett Tamás István (1904— 1974) 
újságíró, költő, író, a Bácsmegyei Napló munkatársa, aki filmrendezéssel 
is foglalkozott és hosszabb időt töltött Párizsban, 1927. június 12-én leve- 
lében köszönte meg Juhász Gyulának, hogy a költő ismertetésre méltatta 
az ö t  világrész a Szajna partján című kötetét. (A kritika és Tamás István 
levele olvasható a Juhász Gyula Összes Művei 8. kötetében.)

Az Achátz és Mamuzsics rokonok egy-egy levélhíradásának is van 
nyoma a Móra Ferenc Múzeum Juhász-anyagában.

*

Achátz János — Juhász Gyulához

Kedves Rokonom! Ada, 1927. júl. 20.

Nem tudom kézhez kapod e levelem, de én igen szeretném, hogy kapd 
meg és túdd meg belőle, hogy él még az a volt katona, aki neked gyer
mek, korodban többször oly örömet okozott azza, hogy a bajonetjéval, 
sapkájával kesztyűivel és bojtjával játszhattál.

Én ugyanis 1914ik évben nyugdíjba mentem itt Adán mint vasúti 
pályafelv. [igyázó], és azóta itt lakom, és már többször akartalak felkeres
ni levelemmel, különössen ha könyvekből vagy lapokból olvastam írásai
dat de eddig elmulasztottam, fogadd tehát most a legmélyebb elismerése
met tudásodért és gondolj reám valamely írói munkáddal örvendeztess 
meg emlékül. Kedves Anyád hogy van? szívélyes üdvözletemet add át 
neki is összes élő rokonoknak

maradok szerető nagybácsid

Achátz János 
nyugd. [ íjas] pályafelv. [ igyázó] 
Ada Bácska — Jugoszlávia

*

Vajon válaszolt-e Juhász Gyula a gyerekkor kedves emlékét fölemlegető 
nagybácsinak? Nem tudjuk. Talán az adai Achátz-leszármazottak még vá
laszolni tudnának erre.

*
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Nagys. Juhász Gyula úr, Zagréb [ kelet nélküli

Őszintén és szeretettel keresem fel Önt, annyi szép magyar írás szer- 
zőjét, méltóztassék hozzám jutatni egy 6—15 old(alas) novelláját, mely az 
itteni „1000 legszebb novella” cimen megjelenő novellásfüzetekben jelenne 
meg. A horvát olvasó közönség mely csak névleg és litterális szemlék és 
kritikákból ismeri ön t szeretné ha horvát fordításban is olvashatná az 
ön  írásait — s ezúton megismerné ön t jobban, mint a magyar irodalom 
egyik képviselőjét. Fordítói rutinom van. Most fejeztem be Kosztolányi D. 
Véres költőjét! Remélem Juhász Gyula nem zárkózik el az elől, hogy gon
dolatát egy nemzettel több olvasó ismerje meg.

Kérem Önt egy rövid bibliográfiáért is.

Várom sorait igaz nagyrabecsüléssel 
híve

Mamuzics Gizi
cand. Phil.

Zagreb. Tuskanac 16/B 
Jugoszlávia

*

Vajon ki volt Mamuzics Gizi? A jugoszláviai irodalomkutatókra vár 
a föladat kilétének földerítésére. A levélből az is kiderül, hogy a magyar 
irodalom horvát tolmácsolója. Talán a megjelent fordításai nyomára ve
zetnek munkásságának.

*

Mamuzics Gizi —  Juhász Gyulához

Fekete Lajos — Juhász Gyulához

Igen Tisztelt Uram Növi Sadon, (Újvidék) S.H.S. 1927. szep.5.
(és bocsánatot kérek,) Kedves Kollégám!

Ölompecsét nem zárhat súlyosabban mint a szám, a magam nyakas- 
ságát s ha valaha az éhenhalás környékezne, nem tudnám elszólni magam: 
kérek ... Valaki azonban önhöz küldött és azt mondta: talán Juhász 
Gyulának írjon, ő  a költő; — én pedig hét nap és hét éjszakán azon gon
dolkodtam, mi történnék, ha a Bácska fekete földjén véresre fáradt lábam 
átroskadna a Mester küszöbén: íme a verseim, én írtam és Móra Ferenc 
küld i...

Nagyrabecsülő híve

Fekete Lajos

*

Fekete Lajos (1900— 1973) a vajdasági magyar irodalom első nemze
dékének „expresszionista" költője. A levélből kiderül, hogy Móra Ferenc 
lehetett a versek postása. Nem tudjuk, hogy Juhász válaszolt-e a levélre. 
Bár ez valószínűnek látszik, mert Juhász éppen a húszas években lelkes 
támogatója volt a fiatal költőknek.

Közzéteszi: IL I  A Mihály

152



ÉGTÁJ

MÉSZÁROS ZAKARIÁS 

KÜZDELMES ÉLETÚT
RODOLJUB ČOLAKOVIĆ (1900— 1983)

Jugoszlávia népei és nemzetiségei, a Kommunista Szövetség és a munkás- 
osztály egyik legkiemelkedőbb egyéniségét és forradalmárát temettük el, 
az embert, aki a harcosok azon nemzedékéhez tartozott, amely együtt 
született az évszázaddal. Sorsdöntő eseményeknek volt a tanúja és aktív 
részese. Kora ifjúságát az osztrák—magyar megszállás alatt sínylődő szű- 
kebb hazája (Bosznia-Hercegovina) jobbágyi és patriarchális viszonyai 
között élte át. Emlékezett a nemzeti üldöztetésre, éhínségre és az első vi
lágháború nehéz éveire. Lelkesedett az októberi forradalomért. A háborút 
követő első években bekapcsolódott a forradalmi munkásmozgalomba. 
Megalakulása után azonnal tagja lett a Jugoszláv Kommunista Pártnak. 
Átélte a katonai fasiszta rezsim börtöneinek viszontagságait, de a rácsok 
mögött sem adta fel a harcot: Tito elvtárssal és más jeles mukásharcosok- 
kal együtt küzdött tovább eszményeiért. Kommunista egyetemeket szer
vezett. A börtönben Moša Pijadéval lefordította A tőkét. A két háború 
közötti időszakban többször is illegálisan lépte át a határt és a kommunista 
párt meghagyása alapján emigránsként élt. A spanyol polgárháborúban 
a nemzetközi brigád tagja volt. Itthon a pártszervezetek felújításán mun
kálkodott.

A megszállás kezdetén szülőföldjén szervezte a megszállók elleni első 
akciókat. Részt vett a néphatalmi szervek munkájának szervezésében. Ott 
volt az AVNOJ valamennyi ülésszakán ...

A jugoszláv szocialista forradalom jeles harcosától, a nép hősétől, 
a szocialista munka hősétől, a Föderáció Tanácsának tagjától, az egyik 
legjelesebb írótól és publicistától búcsúztunk el.

Harcolt és írt. A népfelszabadító háborúban feljegyezte a partizánok 
akcióit, a politikai helyzetet, az adott körülményeket, a nép hangulatát, 
az emberekkel való találkozásait. Ebből készült az ötkötetes, több mint 1500 
oldalas terjedelmű Zapisi iz oslobodilačkog rata (Feljegyzések a népfelszaba
dító háborúból) című könyve. Írói munkásságához tartozik továbbá a 
Kuća oplakana (Siralomház) és a háromkötetes Kazivanja o jednom po- 
kolenju (Vallomás egy nemzedékről) című műve. Ezekben az élet doku
mentumszerű igazságát tárja elénk, de jóval túlhaladva a dokumentum
szerűség és az emlékirat keretét. írói és publicisztikai művei igazi művészi 
értékű elbeszélői tulajdonságokról tesznek tanúságot. Emlékiratait, köny
veit olvasva az az érzésünk, mintha mi is a leírt események részesei len
nénk. Érzelmileg éljük át azokat. Könyveiben is megmutatkozik a szerző 
humanizmusa, hiszen a kortárs szavaival élve: „ . . .  az emberi értékeket 
hozza előtérbe, szemben a bezárkózással és gyávasággal, s ez az, ami az 
olvasót életszerűen s irodalmi szempontból is a szerzőhöz és művéhez 
köti, amely elválaszthatatlanul kapcsolódik történelmünk legnehezebb és 
legdicsőbb szakaszához."

Elismert, megbecsült, mindenütt és mindig szívesen látott és meg
hallgatott politikust, államférfit, társadalmi-politikai, kulturális és közéle
ti dolgozót temettünk, aki kora ifjúságától élete utolsó percéig a dolgozók 
évszázados eszméiért harcolt. Küzdelmes életútján nagy ritkán jutott idő 
rövid pihenőre, s ilyenkor ellenőrizte eszméi és álmai megvalósulását. 
Mérlegelte az elvégzettet. Most már rajtunk és a következő nemzedé
keken a sor, hogy elkészítsük Rodoljub Čolakovic forradalmi munkásságá
nak teljes értékelését, s hogy megőrizzük és továbbfejlesszük azt.
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RODOLJUB ČOLAKOVIC

MÁSKÉPPEN NEM TUDNÉK ÉLNI . . .
SZABADKAI BESZÉLGETÉS A NEVES FORRADALMÁRRAL

Kiemelkedő forradalmár, a nép hőse. A Jugoszláv Kommunista Párt egyik 
legrégibb tagja, a harmincas években a legszűkebb pártvezetőség tagja. 
Szerbiában, Bosznia és Hercegovinában a népfelkelés egyik szervezője. 
Ott volt az AVNOJ mindkét ülésszakán. Kiemelkedő társadalmi-politikai 
munkás, számos könyv szerzője. Szabadkán utoljára 1981. május 7-én járt, 
amikor a Nyitott Könyv elnevezésű tribün vendége volt. Híres könyvének, 
a Feljegyzések a népfelszabadító háborúból című műnek új kiadása kap
csán vett részt a kerekasztal-beszélgeíésen. Ekkor beszélgettünk vele.

— A könyvben, Čolaković elvtárs, száz és száz nevet, dátumot em lít. 
Falvakat, vidékeket sorol fel, amelyekben járt. Mindegyikről adattal vagy 
adatokkal szolgál. Tudott-e naplót vezetni a háború alatt, vagy pedig a 
felszabadulás után látott neki emlékei megírásának?

— Korábban is az volt a szokásom, hogy feljegyeztem azt, ami velem 
és körülöttem történt. A Siralomház (Kuéa oplakana) is úgy született, hogy 
a börtönben minden jellemző dolgot feljegyeztem, amiről úgy éreztem, 
hogy az emberek tudomására kell hoznom őket. Végig hittem abban, szi
lárd meggyőződésem volt, hogy kikerülök a börtönből. Ugyanígy jegyez- 
gettem a háború alatt is. Az első feljegyzések valahol Robajé falu kö
zelében, az erdőben készültek. Ott táboroztunk, ott írtam le az első ada
tot a felkelésben való részvételemről és a körülöttem levő emberekről. 
Természetesen, ezek csak rövid jegyzetek voltak. Az emberek neveit rejt
jeleztem, és ezeket a rejtjeleket csak én ismertem, hiszen gondolnom 
kellett arra is, hogy netán meghalhatok, és ha megtalálják nálam a jegy
zeteket, a papírok elárulják az embereket.

A háború alatt, szinte minden nap felírtam mindazt, amit jelentősnek 
tartottam. A partizáncsapatok megalakulása és akcióik, a brigádok léte
sítése, a bennük folyó élet, a politikai helyzet és az események, az em
berekkel való találkozások kerültek így papírra. Szerettem volna megőriz
ni a feledéstől azt a sok apró eseményt, amely a háborús vihart vállaló 
emberek nagyságát és nyomorúságát is bizonyítja. így tettem minden nap, 
amikor a körülmények ezt lehetővé tették. Mindig felírtam azt, ami azon 
a napon, vagy az előző nap érdekes volt. Természetesen saját látásmódom 
is tükröződött ezekben a feljegyzésekben. Azt jegyeztem fel, amit csinál
tunk, amit átéltünk.

Tudatában voltam annak, hogy amit mi csinálunk, az valami külön
leges dolog történelmünkben, bár a mi történelmünk, amint az közismert, 
igencsak különleges volt. Mindenféle történt az elmúlt évszázadok során. 
Ügy fejlődtünk, mint valahol a világ végén, valahol a „történelmi huzat
ban". Hadseregek, katonaságok vonultak erre, háborúk váltották egymást 
ezeken a területeken, emberéletek semmisültek meg. Egyszóval láttam, 
hogy amit mi csinálunk — ne hangozzék frázisnak — sorsdöntő mind- 
annyiunk számára, és hogy ezt érdemes feljegyezni.

Félve attól, hogy a füzetecskék, amelyekbe feljegyzéseim kerültek, 
tönkremennek a menetelések, a folyókon való átkeléseik, vagy az ellen
séggel való hirtelen találkozások során, amikor csak tehettem, a bennün
ket támogató embereknél hagytam őket abban a reményben, hogy ott 
majd nem vesznek el. Az történt azonban, hogy jegyzeteim nagy része 
mégis elveszett, és külön történet az, hogy mindezt hogyan sikerült később 
mégis rekonstruálnom. Ez nagy erőfeszítést igényelt. Először leültem, és 
felírtam azokat a helyeket, ahol a háború ideje alatt jártam. Utána azok
nak az embereknek a neveit, akikre emlékeztem, ellenőriztem elvtársaim
nál. Hadd mondjak egy példát is. Vlado Zečević pappal átráztuk egész
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Nyugat-Szerbiát, ahol a fölkelés első három hónapjában jártam. A Kos- 
majtól a Drináig, és egészen čačakig, Guóáig. így ellenőriztem olyan em
berek neveit, akikkel emlékezetem szerint ott találkoztam, vagy valami
lyen tisztséget viseltek alkkor, majd pedig az arról a vidékről származó 
emberektől megtudtam, hogy hívják őket, mert időközben sokuk nevét 
elfelejtettem. A Hadtörténeti intézet anyagait is felhasználtam, de ki
sebb mértékben, mert jobban szerettem azoknak az embereknek a ta
núskodását, akik még ott éltek, és élénken emlékeztek arra, ami 1941-ben 
történt.

Biztosan tudja, hogy minden emlékiratszerző hazudik, így aztán ha
zudtam én is. A különbség abban van, hogy ki hogyan hazudik. Van, aki 
azért hazudik, hogy önmagát kiemelje, hogy hősként szerepelhessen, fon
tos személyként, mert — úgymond — nem ismerik el, és most neki kell 
megmondania, mi is történt valójában, és mit jelentett ő ebben a mi 
forradalmunkban. Ez a hazugok egyik fajtája memoárirodalmunkban. 
A másik falyta veszélyesebb. Ezek azt gondolják, hogy úgy történt, pedig 
nem úgy történt. Az érvek óriási erejére van szüksége ahhoz, hogy az ilyet 
meg lehessen győzni, de ő továbbra is makacsul hisz saját igazában, és 
el sem lehet mozdítani. Nincs kizárva, hogy én is az utóbbiak közé tar
tozom, tehát hogy azt hiszem, valami úgy történt, és közben lehet, hogy 
mégsem úgy történt. Igyekeztem azonban a lehető legnagyobb mértékben 
a lelkiismeretemre hallgatni, úgy elmondani mindent, ahogy történt, nem 
hallgatva el saját hibáimat sem. (Volt, aki azt mondta, hogy túlságosan 
is önkritikus vagyok, az én véleményem pedig az, hogy az ember soha
sem lehet eléggé önkritikus.) Arra törekedtem, hogy saját szemszögöm
ből mutassam be a háborút, és amikor csak ellenőrizhettem valamit má
soknál, mindig megtettem. Naplóm jó része tönkrement a háborúban, 
de mintegy ötszáz gépelt oldalt kitevő anyagot mégis sikerült megmen
tenem. Ez körülbelül egyharmada annak, amit a háborúban feljegyeztem. 
Hát ennyit mondanék ezzel kapcsolatban.

— Ezt a könyvét Filip Kljajić-Fićonak szentelte. Bizonyára nincs a 
háború előtti mozgalomban egyetlen olyan forradalmár sem, akivel ön  
legalább egyszer ne találkozott volna. Ennek ellenére döntött úgy, hogy 
ezt a könyvet Filip Kljajić-F ićo emlékének szenteli. M iért?

— Filip Kljajićot 1941. július 7-én ismertem meg. Ügy emlékszem 
rá, mintha most is látnám azon a gyűlésen. Alkonyodott már, másnap 
terepre mentünk Szerbia Főparancsnoksága tagjaiként. A Kosmajra men
tünk. Fića és én ekkor három hónapon át jártuk Nyugat-Szerbia területét. 
Együtt mentünk a Kosmaji osztagba, a Valjevói osztagba, együtt készí
tettük elő első akciónkat, az első diverziókat. Tudja, hihetetlen volt az 
az energia. Cipészmunkás volt, a Banija szülötte. Ha emlékezetem nem 
csal, Kikindán volt ipari tanuló. Amikor szülőhelyéről elindították, egy 
kartont akasztottak a nyakába, amelyre ráírták a nevét, vezetéknevét, 
meg azt, hogy hova megy, nehogy elvesszen útközben... Fića okos, élénk, 
jó  eszű gyerek volt, gyorsan tudatára ébredt a dolognak, öntudatos pro
letárrá vált. Tagja lett a szakszervezetnek, a pártnak. Bátor és becsületes 
ember volt. Ismert vele kapcsolatban, hogy amikor letartóztatták, Vujković 
azt mondta neki, vesse le a cipőjét, mert a talpát fogják verni, és hozzá
tette: „Mindent elmondasz most nekünk!" ő  pedig: „Nekem csak pártom 
előtt nincsenek titkaim." Mire a kínvallató: „Majd elárulsz te mindent", és 
elkezdte ütlegelni. Ezután csúfolta, mondván, nehéz szerbnek lenni. Fića 
azt felelte: „De szép!" Ez a mondása később is, a háború alatt is többször 
elhangzott részéről. Fića különleges ember volt. Tele valami hihetetlen 
energiával. Mint valami dinamó, amely valahonnan állandóan feltöltődik. 
Állandóan akciókat, cselekvést javasolt. Én csak néztem és csodáltam. A 
már említett három hónap alatt bejártuk egész Nyugat-Szerbiát; bizto
san ő volt a döntő tényező sok akciónál, amelyeket kezdeményeztünk, 
márpedig elég sok akciót indítottunk. Kiderül ez könyveimből is, és mesz- 
sze jutnánk, ha belebocsátkoznék á részletekbe. Ami azonban Fića eseté
ben jellemző volt, az a harcosok iránti hihetetlen figyelmessége. Mindig
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belátó volt, mentes minden demagógiától, de ugyanakkor mindenkitől 
számon kérte a teljes odaadást. Mi, amint az közismert is, furcsa kato
naság voltunk. Kezdetben nem voltunk sokan, de mindenki önként jött 
sorainkba. Mindenkitől megkövetelte, ha már közénk állt, tekintse akkor 
kötelezettségének az odaadást. Ugyanakkor mindenkiről gondoskodott is, 
minden erejével azon volt, hogy olyan körülmények közepette is minden 
harcosának biztosítson egy darab kenyeret, zöld uborkát és egy szelet tú
rót. Vidámsága, jókedve tetszett nekem. Semmi sem volt nehéz a számá
ra, semmi sem tudta elszomorítani. Szerette a dalt, a tréfát. Bár nem volt 
sem hallása, sem hangja, szeretett együtt énekelni a többiekkel. Nem ide
gesítette az, hogy a többiek nevetnek, amiért elrontja a nótát, hogy nem 
ismeri sem a szöveget, sem a dallamot. Valahogy azonban emberséges 
ember volt. Ugyanakkor arra született, hogy parancsnok legyen, tehetsége 
volt a parancsnokláshoz. Nagy kár, hogy 27—28 éves korában az első pro
letár hadosztály politikai biztosaként elesett. Ragyogó név lenne hadse
regünkben és életünkben; akárhol dolgozna is, ezek a tulajdonságai ki
fejezésre jutnának.

Amikor rágondolok, talán észrevették hangomon, elérzékenyülök. Mi
lyen emberek emelkedtek ki akkor a szegénységből! Pártunk őt is felemel
te, a felfegyverzett nép vezetőjévé tette, és ő valódi vezető volt. Látni kel
lett csak Ficát, amikor beszél, amikor kilép a katonák elé és beszél. Szó
nok volt. Ha ő beszélt, a felsorakozott katonaság elhallgatott. Sok em
bert hallottam már életemben. A párt régi tagjaként sokat utaztam a 
világban, sok szónokot hallgattam különböző helyeken és különböző al
kalmakkor, de Fiéo beszédeivel mindig magával ragadott engem is. Pe
dig úgy álltam mellette, mint harcostárs, és magam is felszólaltam. Hát 
ezért szenteltem neki ezt a könyvet, ha sikerült megmagyaráznom...

— Em lítette azokat az akciókat, amelyekben részt vett. Valóban so
kat leírt ezek közül könyvében. Mégis érdekes lenne, ha szólna az első 
olyan partizánakcióról, amelyben ön is személyesen részt vett.

— Mi ezt a háborút úgy kezdtük, hogy pártunk felhívta a népet, elő
ször tagságát, majd pedig Jugoszlávia minden népét a felkelésre, utána 
pedig hadat üzent Hitlernek és Mussolininak. Ez, természetesen politikai 
bátorságunk bizonyítéka. Elsősorban az. De bizonyítja önbizalmunkat, 
a nép kimeríthetetlen forradalmi energiájába vetett hitünket. Ha úgy 
tetszik, korábbi álláspontunk volt ez, és úgy hittük, hogy elérkezett az 
a pillanat, amikor abból a kőből szikrát kell csak csiholnunk. Nem té
vedtünk, a történelem rá a bizonyíték. Nem nagyon tudtuk mi azt, hogy 
milyen lesz ez a háború. Tudtuk azt, ami ma már mindenki előtt közismert, 
hogy lesznek diverzáns akciók, támadások az ellenség kisebb erői ellen, 
hogy leromboljuk majd a távközlési berendezéseket, de a hadtudomány
ról nem sokat tudtunk. Kevés katonatiszt volt közöttünk, csak néhány 
tartalékos, néhány aktív katonatiszt, továbbá spanyol harcosok, akik ezt 
a mesterséget Spanyolországban tanulták. Ami azonban kimeríthetetlen 
volt, az a mi önbizalmunk. A hitünk.

Elindultunk például, hogy leromboljuk Ralja mellett a viaduktot. 
Ez volt az első partizánakció, amelyben részt vettem. Ekkor a Főpa
rancsnokság küldötte voltam. A parancsnokságon ot volt Koča Popović, 
ő a parancsnok, a Parcan faluból való Rade Jovanović, a helyettese. Pa
rasztember, háború előtti kommunista, és ott volt egy tartalékos tiszt is. 
ö  ment el terepszemlére. Távolról, amennyire azt lehetett, megszemlélte 
a viaduktot. Volt neki valamilyen kézikönyve, a régi jugoszláv hadse
regben kiadott könyv a robbantásról. Ennek alapján számolt, csak szá
molt, majd kimondta: 33,5 kiló robbanószer kell. Én, mint a felsőbb pa
rancsnokság képviselője azt mondtam erre: Dobjál rá harmincötöt, hogy 
biztosan felrobbanjon... Akkor senki sem nevetett, nem azért, mert tisz
teltek, hiszen Koča még Spanyolországból ismer engem, lelki jóbarátok 
vagyunk. A háború alatt, később, talán 1943-ban, amikor találkoztunk, azt 
mondja nekem valahol Boszniában: „Tudod-e, Roćko, hogy azzal a rob
banóanyaggal fél belgrádot felrobbanthattuk volna?" Ez még csak hagy-
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ján, hanem amikor akcióba indultunk, nem beszéltük meg a jelszót. Me
gyünk az éjszakában. Ha nem jön vonat — így állapodtunk meg —, éj
félkor két ponton is támadjuk a hidat. Hogy később hogyan találkozunk, 
hogyan ismerjük föl egymást a sötétben, nem beszéltük meg. Így történt, 
hogy az első golyót ebben a háborúban Koca Popoviéra lőttem ki. Ljubo 
Šuco (még él, a nép hőse) és én elindultunk a pályaőr háza felé. ő t ma
gát foglyul ejtettük. El kell mondanom, hogy szegény majd meg halt 
ijedtében. Ott is hagytuk, hogy egy partizán őrizze. Az aknász azonban 
még nem került elő. A viadukt másik végéről kell jönnie. Mit csinálunk 
most, az aknász nélkül? Nála van a robbanóanyag is, ott az ember is, aki 
ért ehhez, mi nem tudnánk vele bánni. Azt mondom erre, hogy megyek 
én, Kočo, Ljubóval együtt a híd másik végére, hogy megkeressük az ak
nászt. Át is mentünk, de nem találtuk. Elindultunk visszafelé. Már egy 
óra is elmúlt. Egyszerre csak halljuk, hogy: „Á llj!" Ügy rémlett, mintha 
Koča hangja lenne. „K i az?" — kérdezi a hang. „Gojko" — mondom én. 
„Paraszt vagy rendőr?" — kérdez vissza amaz, és ismeretlennek tűnik 
számomra a hang. Elő a pisztolyt, lőttem is a hang irányába. Visszavo
nulóban leestem a viaduktról valami szederindásba. Kimásztam, érez
tem, hogy karmol, hogy vérzek, a puskám is elhagytam valahol. Azon 
gondolkoztam, hogy mi történhetett? A legsúlyosabb, leginkább elszomo
rító gondolatom az volt, hogy nem sikerült az akció. Később aztán talál
koztunk, és kiderült, hogy voltak más melléfogások is annál az akciónál. 
Draža Markovié, aktivistánk a Kosma jón (ma a JSZSZK Szkupstinájának 
elnöke) foglyul ejtette egyik őrjáratunkat. Azon az éjszakán valamilyen 
partizándalt vagy orosz dalt énekeltünk, hogy felismerjük egymást, hogy 
tudjuk, partizánok jönnek-e, vagy pedig valaki más. Egyszóval csupán 
azért keletkezett zűrzavar, mert nem beszéltük meg, hogy milyen jelszó 
alapján ismerjük fel egymást. Ez pedig a katonai ábécéhez tartozik. Pa
rancsnokunk pedig mégis a régi jugoszláv hadsereg tartalékos tisztje volt, 
és a spanyol hadseregben is tiszti rangja volt. Egyszerűen megfeledkeztünk 
erről a fontos dologról. Nem voltunk elég ügyesek sem. Vitt azonban 
bennünket az a meggyőződés, hogy sikerülni fog az akció. És nem lé
nyeges az sem, hogy nyolc napig használaton kívül volt akciónk nyomán 
a viadukt. Az volt a lényeg, hogy ezen a földön, Szerbiában vannak erők, 
amelyek nem adták meg magukat a mindenható Hitlernek és hódító 
hadseregének, hogy a szabadság szellemét nem sikerült eltiporni Szer
biában. Az a tudat vitt bennünket, hogy Szerbia, többi népünkkel egye
temben, harcolni fog a fasiszták és segítőik ellen. Ez volt számunkra a 
legfontosabb.

— ön  többször beszélt az élelmezési gondokról nemcsak a harcosok 
körében, hanem a nép soraiban is, akik között a harcosok éltek. Az egyik 
legmegdöbbentőbb és legmegrázóbb ilyen történet az, amelyben egy idős 
asszony még Nyugat-Szerbiában egy almát és két fő tt tojást vitt az osz
tagnak. Semmi más élelme nem v o lt . . .

— Éppen ez kapcsolódik Szerbia szabadságszeretetéhez. Éreztem én 
ezt más vidéken is. Éreztem ezt Valjevo környékén is, ahol viszonylag 
hosszú időt, húsz napot töltöttem, és ahol igen értékes tapasztalatokat sze
reztem. Különböző emberek jöttek hozzánk, a táborunkba. Voltak ne
vetséges dolgok is. Jött egyszer egy fiatal parasztasszony, és azt mondja: 
„Elzavart az uram." Fiéa azt mondja erre neki: „Figyelj ide, te asszony, 
nem vagyunk mi konzisztórium." „Tudom, tudom — erősiködik erre a fe
hérnép —, de hallottam, hogy igazságot tesztek. Engem az uram elzavart, 
de nem adta vissza a holm imat... "  Azt akarom ezzel is mondani, hogy 
a nép saját fiainak tekintett bennünket, őszintén, spontánul, ösztönösen. 
Ez a föld átélte 1804-ben a törökök elleni forradalmat, a királyai elleni 
lázadásokat, egy demokratikusabb rendért harcolt. Ennek a földnek har
cos hagyományai voltak. Nagy személyiségeket adott történelmünknek. 
Svetozar Markovićot, Dimitrije Tucoviéot és sok más embert is. Állan
dóan bíztam abban, hogy pártunk szava sokkal mélyebbre hatol, mint 
az a kezdetben látszott. Olyan folyamat volt ez, amely igen gyorsan ha
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ladt, mert itt nagy dolgokról volt szó. Szembeszegülni Hitlerrel nem volt 
kis dolog abban az időben. Itt nemcsak a saját életünket kockáztattuk, 
hanem szeretteink életét is kockára tettük. így maradt meg emlékeze
temben az a néni is. Valóban úgy történt...

És a mi anyáink. Én a háború egész ideje alatt csodálatos asszo
nyokkal találkoztam. A Kosmajtól egészen Szlovéniáig. És mindig ugyan
az a viszonyulás, az a nagy anyai szív, amely érzi, hogy az igazság a mi 
oldalunkon van. Likában egy anya egy pohár tejet ad nekem, bár a vis
kója tele volt gyerekkel. Azt mondom neki, nem kell, nem vagyok éhes. 
„Vedd el, az én házamban mindig lesz a partizánoknak is — mondja ő. 
— Az enyémek közül ketten vannak a VI. Likai Hadosztályban.” És büsz
keség árad róla. Ha nem ilyen anyák szültek volna bennünket, nem ju
tunk el idáig. Ugyanígy az a Valjevo környéki anya is. Azt kívántam, hogy 
az én anyám legyen, aki eljött, hogy engem kikísérjen...

— Könyvében ír a nép találékonyságáról is. Arról a fiúról, aki repü
lőbombákat fúr, a lányról, aki műtétet végez, pedig csak egyszer látta 
korábban, hogy azt hogy csinálják, a parasztról, aki a csetnikek támoga
tóitól hajtja be a partizánok számára az „adót”, a futárokról és az útve- 
zetőkről. . .

— Valóban érdekes ez a jelenség. Bizonyítja azt a felszabadított 
erőt, amelyet pártunk irányított. A nép alkotóereje nélkül pedig semmi
lyen zseni sem győzhet. Én mindig csodálattal tekintettem erre a jelen
ségre. Ez egy óriási történelmi festmény, százezer kézzel, amelyek a nép 
lázadását szövik. Az ellenség állandóan szaggatja, tépi ezt a vásznat, és 
a kezek fáradhatatlanul újraszövik azt. Szövik tovább, bár vérrel fizetnek, 
bár életüket áldozzák, és mindig újabb kezek csatlakoznak hozzájuk. Nem
csak a mi történelmünk, semmilyen történelem sem tudja elmondani 
mindezt, az egyének, forradalmunk névtelen hőseinek hőstetteit. Ezrek 
adták életüket, a legtöbbet, amit ember a meggyőződéséért adhat, és olyan 
egyszerűen áldozták fel az életüket, mint az ókori hősök. Van egy csodá
latos könyve Jovan Veselinov-Žarkonak, vagy Lalónaik, ahogy hívtuk, 
amely azt mondja, hogy mindannyian egy párt vagyunk. Leírt egy ese
tet, amikor egy szerémségi paraszt önként jelentkezik, hogy átvigye a 
vasúton a robbanóanyagot. Amikor azt mondják neki, hogy fényes nap
pal van, sok német járőr, ő csak annyit válaszol: „Mit tehetnek Lazo bá
csival? Legfeljebb a létrának támasztják. . . ” Nélkülük nem győzhettünk 
volna. A futárok, az út vezetők, a megbízottak, a falvakban megbízott nép
bizottsági tagok nélkül, akik osztagainkat élelemmel ellátták, és minden 
más szolgáltatást elvégeztek mozgalmunk számára. Ügy látták el az állam 
szerepét, ahogy tudták, írástudatlanok vagy félanalfabéták voltak, de nagy 
történelmi tettet hajtottak végre. Ez képezte a győztes forradalmat. És 
sohasem szolgálhatjuk már meg nekik olyan mértékben, ahogy megérde
melnék ...

— Ön gazdag bijeljinai családból származik, ezért talán érdekes a 
kérdés: Hogyan csatlakozott a munkásmozgalomhoz?

— A munkásmozgalomhoz tisztán érzelmi okokból csatlakoztam. Hogy 
az emberek között valamilyen igazságért harcoljak. Semmit sem tudtam 
a munkásmozgalomról, a szocializmusról, a marxizmusról pedig — mon
danom sem kell — fogalmam sem volt. Csatlakoztam akkor, 1919-ben, 
amikor kortársaimmal együtt helyet kerestem magamnak a délszlávok 
frissen alakult államközösségében. Mi, fiatalok úgy láttuk, hogy nem va
lósul meg az, amit ígértek. Láttuk, hogy felszínre kerülnek az olyan em
berek, akik korábban hatalmon voltak, ismét odafurakodtak a hatalom
hoz. Más utat kerestünk magunknak. Ezt a más utat keresve gyűlésekre 
jártam. Viharos politikai élet volt ez mindjárt az első világháború be
fejezése után. így jutottam el a szarajevói munkásotthonba, egy barátom
mal; érettségizők vagyunk, élesen, dühösen vitatkozunk, fiatalok vagyunk. 
Neki úgy tűnt valahonnan, hogy esetleg én is az ő társaságába tartozhat
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nék. ő  ekkor már tagja volt Bosznia és Hercegovina Szociáldemokrata 
Pártjának. Valahol 19Í9 februárjában történt ez. És lassan hatni kez
dett az, amit korábban olvastam Oroszországról. Én pedig szerettem a 
szépirodalmat, főleg az oroszt, és olvastam ekkorra már olyan műveket, 
amelyek hatással voltak állásfoglalásomra. Gorkij Anya című művét, Krav- 
csenko Föld alatti Oroszország című művét már akkor ismertem, tud
tam a „népakarat" híveiről, arról az áramlatról a cári Oroszországban, 
amely az egyéni terror híve volt. Ha most mélyebben kutatnék, eljutnék 
a családomig. Tudják, én egy burzsoá családban születtem, az enyémek 
nagybirtokosok és kereskedők voltak. Jómagam gyámom házában nőt
tem fel, aki szintén jómódú ember volt. De szörnyű diktátor. Ebben a 
házban árvaként nevelkedtem. Néztem azt a szörnyű világot, az embe
reket, akiknek van miből, de senkinek sem adnak egy falatot sem. Nagy
apám háza körül állandóan voltak felesek, napszámosok, akik pálinkát 
főztek, kukoricát rostáltaik vagy morzsoltak. És ezek a napszámért dol
gozó emberek valahogyan közelebb álltak hozzám, emberségesebbnek lát
szottak a családomnál, amelyben mindenki gazdag volt ugyan, de senki 
senkinek jót nem akart. És állandóan a pénz körül forgott minden. Jól 
megy-e a bolt? Ezek az emberek pedig, akik nyomorúságos napszámért 
dolgoznak, szeretnek tréfálni, nevetni...  Nagyapám embertelen volt, so
ha meg nem simogatott... Lehet, hogy az az irodalom, az a munkásnép, 
amellyel én gyerekként kapcsolatba kerültem, lehet, hogy az valamilyen 
alapot jelent. És akkor csatlakoztam a mozgalomhoz. Aztán belém nyilallt 
a felismerés: Ki az a Pavle Vlasov, aki ott mindent ledönt és dolgozik, 
cselekszik? Ezt a Pavle Vlasovot én nem ismertem szociáldemokrataként, 
hanem becsületes embernek, az igazságért harcoló embernek tudtam. De 
milyen az igazság, miből áll az, mi az, hogy osztály, mi az, hogy osztály
érdek, mindezt még nem tudtam. De Vlasov személye közel állt hozzám 
és kedves volt nekem.

Fiatalként szerettem szórakozni, de nemcsak ebből áll az élet. Kö
telesek vagyunk szolgálni korunkat. Boldog vagyok, hogy megtaláltam 
életemben ezt az utat, hogy kiléphettem a burzsoá osztálynak abból a 
posványából, amelybe beleszülettem, hogy sikerült kitapogatnom azt az 
Ösvényt, amelyen eljutottam mozgalmunkig és a kommunista pártig... 
Akkor én érettségiző voltam, és felhagytam a tanulással. Arra gondoltam, 
hogy minek az érettségi, amikor éppen csak ki nem tört a proletárfor- 
radalom, én pedig tanuljak ...

— Ön a párt megbízása alapján a börtönből való szabadulást kö
vetően Moszkvába került. Teljes két évet tö ltött ott 1933 és 1935 között. 
Ebben az időben már megkezdődtek a csisztkák, Sztálin rémuralma. 
Milyen benyomásokkal távozott Moszkvából, miután látta, hogy ott mi 
történik?

— Nem szeretném, ha mostan nagyon okosnak látszanék. Én abban 
a meggyőződésben távoztam Moszkvából, hogy ott nincsen semmilyen 
elferdülés, de felfigyeltem néhány dologra, ami nem tetszett nekem. Ezért 
voltam nagyon boldog, amikor közölték velem, hogy vissza kell térnem 
az országba. Nagyon boldog voltam, amikor pártom Oroszországba kül
dött, hogy pótoljam a rabságban szerzett tudásomat... De ugyanígy bol
dogan hagytam el a Szovjetuniót. Nem azért, mintha csalódtam volna ben
ne, hanem mert bizonyos dolgok nem tetszettek. Nem szerettem más ha
zájában élni, hanem a saját hazámban. Valahogy ezt még le is nyeltem 
volna, de 1934-ben elesett Kirov, és egyszerre csak az éberség — mint a 
bolsevikok legfőbb erénye! Rendben van, ébernek kell lenni, mert az osz
tályellenség nem alszik, de egyszerre csak — bizalmatlanság minden kül
földi kommunistával szemben! Mi addig együttes üléseket tartottunk az 
orosz párton belül, de egyszerre csak fel kell dolgozni a Központi Bizott
ság valamilyen leveleit, és minket nem engednek be. Hideget éreztem a 
szívem körül. Ekkor én a Lenin nevét viselő pártiskolában voltam, és itt 
különböző emberekkel kerültem kapcsolatba. Kis tisztviselőkkel, akik 
vigyázzban állnak az iskola igazgatója előtt, de utána leordítják a beosz
tottjaikat, most pedig az ilyenek egyszerre csak mehettek ezekre a gyű
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lésekre, én pedig nem. Engem tehát amolyan mostohagyerekként kezel
tek, én pedig ez nem akartam lenni. Amikor ezt megmondtam egy olyan 
elv társnak, akiben megbíztam, azt mondja ő nekem: „Bošnjo, fejezd be 
szépen azt, amit be kell fejezned, és aztán szépen menj haza. Ott van 
a mi igazi harcterünk." Rade Vujovié mondta ezt nekem. Hát ezekre a 
dolgokra figyeltem föl, de nem mondhatom azt, hogy tudatában lettem 
volna a sztálinista deformációknak... Jártam Bakuban, beszélgettem azok
kal az idős munkásokkal, akik ismerték Sztálint, mert dolgoztak vele 
együtt. Tőlük azonban semmit sem tudtam meg Sztálinról. Szerettem 
volna valami emberit megtudni róla. Éreztem, hogy számukra egy kicsit 
gyanús is, hogy annyira érdeklődöm Sztálin után. Ők pedig csupán azt 
ismételgették, hogy „kitűnő szervező, kitűnő szervező". Semmi többet. 
Sztálinista voltam, mint a többiek, és az V. kongresszuson a többiekkel 
együtt kiabáltam, hogy: „Moszkva, Belgrád, Tito, Sztálin"; minden kül
döttel együtt. És magyaráztam a dolgozói közösségekben a sokunk szá
mára szörnyű 1948. esztendőben, hogy Sztálint nem jól tájékoztatták. 
Csak később tudtunk meg sok dolgot, így a rendszer lényegét i s ...

— Ha már Moszkvánál tartunk, elmondaná-e azt az anekdotát Tito 
elvtársról és Veljko Vlahoviéról, amikor ők ketten a Lux-szállóban ültek?

— Tito esetében nagyon kifejező volt a proletár osztály öntudata, ö  
felverekedte magát a zagorjei parasztgyerektől egészen addig a tudatos 
felnőttig, aki tisztában van vele, melyik osztályhoz tartozik, és melyik 
osztály az, amelynek a történelem a világnak az elnyomástól és a kizsák
mányolástól való megszabadítása szerepét szánta, ő  tudatában volt an
nak is, hogy meggyőződéséért kész az életét is feláldozni. Több ilyen 
forradalmárral is találkoztam. Egyikük Alija Alijágié volt, a forradalom 
igazi vitéze. Huszonhat éves korában akasztották fel. Titónak azonban volt 
kommunista büszkesége is. Büszke volt kis pártunkra, amelyre sokan becs
mérlően néztek nemcsak a Kominternben, hanem a nagy pártokból is. 
A Német KP ötmillió szavazóval, 300 000 taggal, a Rotfront Kampferbund 
nevű félkatonai szervezettel. Azt mondták, hogy a mi kis balkáni pártunkat, 
amely 1920 táján kiemelkedett, a burzsoázia elintézte. Erre a mi kis pár
tunkra, amelynek 2—3000 tagja volt, azt mondták, hogy „két jugoszláv, 
három frakció". Nekünk, akik több évi raboskodás után kerültünk ki Orosz
országba, nagyon fájt, hogy pártunkra a hosszú éve emigránsként ott élők 
viselkedése alapján néznek. Mert minden emigráció szétbomlasztja az 
embereket. Az emigrációban a jó  forradalmár is elvész. A környezet ellen
őrzése nélkül, mely ismeri, ellenőrzi, hogy úgy mondjam, mit cselekszik, 
az igazi forradalmár is megváltozik. Elveszti felelősségérzetét, és akaratán 
kívül is megindul lefelé a lejtőn, kész mindenre, mindenféle lépésre. Néha 
rossz nézni az embert, és fájdalmas visszaemlékezni arra, hogy milyen 
volt 1919-ben vagy 1920-ban, és milyen most, Moszkvában.

Titónak, mint mondtam, különösen fejlett volt kommunista büszke
sége. Pártunk már a feloszlatás előtt is állt. És ezt tudták a Komintem 
apparátusában is. Ez az apparátus pedig — tisztviselői. Ezekkel a jugoszlá- 
vokkal valami nincs rendben, meg kell tehát néznünk, mi lesz itt. t)l tehát 
egy alkalommal Tito, és vele van Veljko Vlahovié is, aki ifjúságunk képvi
selője volt. Ülnek a Komintern éttermében, és mindenki kerüli őket. Tá
volról üdvözlik őket, de senki sem ül le melléjük. Tito látja, hogy Veljko 
számára ez egy kicsit kellemetlen. Azt mondja neki, hogy ne idegesked
jen e miatt. „Most kerülgetnek bennünket, de eljön még az idő, amikor 
törtetni fognak az asztalunk felé."

— Ön ismerte Dragojlo Dudićot, akinek naplója nagyon tetszett.. .

— Harcunkban többségükben fiatal emberek vettek részt, de voltak 
idősebbek is, amilyen például Dragojlo Dudić. Nála leginkább meggyőző
désének szilárdsága ragadott meg. Csupa gyengédség volt, de forradalmár
ként tántoríthatatlan. Abban is nagy volt, hogy megértette: ha másokat 
vezetni akar, példával kell elölj árnia. Így cselekedett falujában, a Válj evő 
melletti Klinciben is. Róla bővebben írtam Találkozások és emlékezések
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című könyvemben. Róla is, gyermekkoráról is. Külsőleg sem hasonlított 
parasztemberre. Teljes és szép egyéniség volt. Emlékszem az arcára is. 
Mint az értelmiségiek arca, enyhén hajlott orr, szép göndörbarna haj, 
sűrű, egyikét ősz szállal. Mint a fiatalemberek haja. Rendkívül szép kéz
írása volt. A keze is kicsi, nem parasztkéz. A parasztírók közé tartozott. 
Ügy hívták, hogy „a mi Micsurinunk"; szemzett, új fajtákat kísérletezett 
ki, saját gyógyszertára volt, könyveket és folyóiratokat olvasott, és az 
asztalon tartotta őket nyáron, az udvarban, hogy aki olvasni akar vala
mit, hozzáférhessen. Nagy szerepe van a Valjevói osztag létszámának 
gyors emelésében, mert elég volt, ha csak annyit mondtak: Ezt a Cica 
mondta... Nagy erkölcsi-politikai tőkéje volt pártunknak.

— Ha most visszatekint az 1919-től napjainkig eltelt időszakra, tel
jesnek érzi-e az életét? Ha még egy élete lenne, hogyan élné le, m it változ
tatna rajta, hiszen raboskodott, háborúzott, közeli barátait veszítette el 
a harcokban, majd később ...

— Életemben többet akartam pályafutásnál, egyszerű életnél. És nem 
csalódtam. Nemcsak teljes volt az életem, hanem boldog is voltam. Mi 
lett volna, ha öröklök egy birtokot, és feleségül veszek egy jó hozomány
nyal rendelkező lányt? Lett volna pénzem, lettek volna jó  kapcsolataim, 
talán még képviselő is lehetett volna belőlem. Mindez nem érne semmit. 
Nem tudtam volna meg semmit annak a szépségéből, hogy valamiért har
colsz, valamiért égsz, valami nagy-nagy igazságért küzdesz. Ha ezer év 
múlva győz is ez az eszme, akkor is érdemes volt harcolni 1919-ben és 
napjainkban is, hogy ne kelljen megjósolnom, meddig élek még. Ügy szá
mítom, hogy kétezerig...  Valóban boldog vagyok, hogy sikerült kihúznom 
magam abból a posványból. Azt gondoltam, hogy van kerülő út is, hogy 
ennek a nyomorúságos világnak az összetett kérdéseit pisztollyal is meg 
lehet oldani, ha energikusan sütik el a fegyvert. Téves volt az elképzelés, 12 
évi börtön következett. Elegendő ez ahhoz, hogy az ember lehűljön. Én 
azonban nem tértem „jobb útra". Csak egy kicsikét korrigáltam. Nem 
oldalról kell kiabálni, hanem a dolgok közepébe kell vágni. Raboskod
tam, sok mindent megtanultam ott, sokat a könyvekből és még többet 
azoktól a jóbarátaimtól, akikkel volt szerencsém együtt raboskodni: Mo- 
áától, Rade Vujoviétól, Josip Broztól, sok rendkívüli embertől. Aztán a 
raboskodás is letelt. És szerencsém is volt. Szerencse volt a kommunistá
nak, ha elmehetett a Szovjetunióba, különösen azokból az országokból, 
ahol a párt illegalitásban tevékenykedett. És képzeljék el a szerencsémet, 
éppen akkor megyek el a Szovjetunióból, amikor a jó elvtársak egymás 
után szörnyű halállal halnak: elvtársaik ölik meg őket, árulókként. Is
merik ezeket a szörnyű sztálini történeteket...

Szerencsém volt abban is, hogy saját hazámban a háború előtt köz
vetlenül tértem haza, hogy a háborút nem valamilyen táborban vagy egér
lyukban éltem át, hanem itt, saját népemmel; harcolhattam azért, ami
ért egész életemet leéltem, amiért szellemi és fizikai erőm bevetésével 
küzdöttem. Óriási boldogság ez egy forradalmár számára, óriási szeren
cse, hogy saját hazájában hajthatja végre a forradalmat, és hogy a for
radalom gyakorlatán keresztül nyernek bizonyosságot azok a dolgok, ame
lyek valamiképpen szellemi szerkezetét jelentik. Nagy boldogság és nagy 
szerencse az, ha bizonyosságot nyersz: íme, ez az én osztályom, itt a nép 
élén, szabadságunkért harcol, a szocializmusért és a függetlenségért. Ezek 
a forradalom útjai, és soha senki sem láthatja előre ezeket az utakat. 
Szerencsénk volt abban is, hogy olyan vezetőségünk volt, és olyan em
bereink voltak, mint Tito, aki megérezte, hogy eljött a forradalom pilla
nata, a leszámolás ideje. Számomra nem öntöttek puskagolyót, megér
tem a győzelmet, tettem az elvtársakkal együtt azt, amit tettünk, és mind
ezt legálisan tettük, hála... majdnem azt mondtam hála istennek... Ta
valy volt a jubileumi évem, és megkérdezték: Mit tennék, ha újrakezd
hetném? És nem szabad frázisként felfogni: Mi okosabbat tudnék tenni? 
Tudom, hogy ez véresen nehéz, hogy összetettebb ez, mint ahogy Marx 
és Engels elképzelték, mint ahogy ők gondolták. Itt van például Engels. 
Ö úgy gondolta, hogy az állam a hatalom átvétele után elhal. Igaza volt,
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elhal az állam, de látod-e, hogy ebben az elhalásban törnek a bordáink 
a különböző Sztálinoktól és másoktól. Vannak naiv dolgok Leninnél is. 
Az állam szervezéséről például. Mi pedig papírokba, anyagokba temet
keztünk, nemcsak nálunk, hanem mindenütt a szocializmusban. Jogi kép
zettség kell ahhoz, hogy az előírásoknak ebben a rengetegében feltalál
ja magát az ember. Vannak nagyobb dolgok is, de fáradt vagyok már 
ahhoz, hogy röviden és pontosan fogalmazzak. Nehéz ebben a mi korunk
ban, amikor a kapitalizmus halálán van, és nem tudja megoldani az em
beriség létkérdéseit, de nem akar meghalni sem önmagától. A szocializ
mus pedig az elmaradott országokban győzedelmeskedett... Ettől nem 
menekülhetünk, nem szigetelhetjük el magunkat. Enver Hoxha gondolja 
csak, hogy elszigetelődhet az albán hegyekben. Sorsunk közös ezen a föld
kerekségen, és közösen kell megoldanunk a felmerülő kérdéseket. Ami
kor győzött a kínai forradalom, azt gondoltam, hogy soha többé nem 
lesz háború. Mert nagyon gyűlölöm a háborút, bár a háborús évek a leg
szebbek életemben, hiszen ellenőrizhettem néhány dolog helytállóságát 
életemben...

Ki számított arra, hogy a szocialista országok háborút kezdenek egy
más ellen? Pedig összeverekedtek, vér folyt az országhatárokon. Engelsnek 
ebben igaza volt, amikor azt mondta, hogy nincs kizárva, miszerint há
borúra is sor kerül a szocialista országok között. Ezért nem jó  az, hogy 
egy nemzet haladjon minden nemzet élén. Nincs más út, mint harcolni a 
társadalmi viszonyok megváltoztatásáért, azért, hogy ne a profit motiválja 
az emberek akcióit.

Kérdésére válaszolva több emberről is kell beszélnem. Egyik mű
vemben leírtam, hogy mozgalmunkban sok ember volt jelen, hogy külön
böző emberek voltak jelen. Mert nem voltunk mindannyian a mozgalom
hoz való csatlakozáskor azonos módon motiválva arra, hogy a munkás- 
mozgalomba belépjünk. Volt, aki azt gondolta, hogy mindez nem tart soká, 
hogy könnyű lesz. Csak én hány barátot ismerek az egyetemista évekből, 
akik velem együtt kiabálták 1919-ben, hogy éljen Lenin, éljen Trocki, él
jen a Szovjetunió, éljen a proletárdiktatúra, bár sokan nem tudtuk, hogy 
mindez mit is jelent. És amikor betiltották a pártot, amikor jött az ösz
töndíjak elvesztése, meg ez, meg az, akkor el is mentek. Voltak karrieris
ták, akik mindenáron szerettek volna kitűnni. Vegye például Savka Dap- 
čevićet... Mozgalmunkhoz személyiségek csatlakoznak, személyiségek 
mennek el a mozgalomból, de a mozgalom marad, mert népünknek és tár
sadalmunknak szüksége van r á ... Vannak olyan személyek, akiket saj
nálok. Ilyen volt Žujović, aki tévedett, majd belátta hibáit és ismét fel
vették a pártba. Tito is becsüli e. Đilas más. Ő elvesztette a munkásosz
tályba vetett hitét. Valójában soha nem is hitt igazán a munkásosztály
ban. Megzavarták a nehézségek, mert úgy gondolta, hogy a szocializmus 
egy ideális kép festése. Pedig nem az. Harc az olyan viszonyok közepette, 
ahol az ember embernek farkasa, ahol mindenki azt nézi, hogy más hátán 
élősködjön, és az ilyen viszonyok ezen a földön sokáig uralkodtak. Igaz, so
kan ma is így viselkednek, bár zsebükben azért ott van a Kommunista Szö
vetség tagsági könyvecskéje, talán azért, mert minden eshetőségre számí
tanak.

Mindez nem okoz csalódást nekem, mert nem is örvendeztem. Én 
azzal vágtam neki, hogy harcolni akarok egy jobb világért, valamiért, 
ami nálam lelkiismereti kérdés is volt. Aki egy év után csalódik, az soha 
nem is volt meggyőződéses harcos ...

— M it üzenne az ifjú nemzedékeknek?

— írtam és beszéltem erről. Higgyék el, nem vagyok híve annak, 
ahogy a fiatalok sem szeretik, ha példaképeket állítanak eléjük. Csak azt 
akarom, hogy ifjúságunk értse meg: helyünk a világban attól függ, ho
gyan tudunk élni szabadságunkkal. Ez az egyik. Ne nagyapáikat vagy 
apáikat utánozzák, hanem ezt értsék meg. Soha ne lankadjon bennük a
— én úgy mondanám — nemzeti büszkeség. Ez olyan egészséges érzés, 
amely a világon minden egészséges emberben ott van. Meg kell ezt érteni,
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és bizonyítani is kell a gyakorlatban. Ez pedig számomra azt jelenti, hogy 
minél előbb ki kell törnünk ebből a fejletlenségből, őseink valamikor a 
törököknek adóztak, utána pedig a külföldi kapitalisták valósítottak meg 
extrajövedelmet a hátunkon, befektetve vállalatainkba, Borba, Trepéába, 
Varešba. Ma úgy adózunk, hogy amikor kis deszkacsónakunkkal kieve
zünk a világpiacra, a nagy acélhajók egyszerűen összetörik a bordáinkat.

Akkor aztán mentsd, ami menthető, adjál pótlékot, dotációt, hogy 
árunkat el tudjuk külföldön adni. Biztos az, hogy nem élhetünk elszige
telten, nem élhetnek így a nagy országok sem, hát még m i... Szeretném, 
ha a fiatalság tudatában lenne annak, mennyire lealacsonyító így adózni. 
Őseink lázadoztak, hogy ne legyenek jobbágyok, hogy ne adózzanak. Ma 
senki sem várja meg, hogy technológiánkkal utolérjük, mesékkel pedig 
nem érhetjük utol őket. Megírhat valaki nem tudom én milyen cikket, 
ha nincs az a történelemformáló erő, ez pedig az embermillíók ereje a 
gyárakban, földjeinken, tudományos intézeteinkben, mindenütt, ahol az 
emberek dolgoznak. Hogy fejlesszük a termelőerőket, hogy az eljövendő 
nemzedékek jobb, boldogabb életéért használjak fel őket.

Legyenek közben kitartóak, mert ez a verseny hosszú és fárasztó, ki
merítő. Tehát fiatal elvtársak, akik a váltásunk vagytok, nem lesz nektek 
sem sokkal könnyebb, mint nekünk volt. De nem kell megijedni. És ké
szüljetek már mostan, hogy odatartsátok egy kicsit a válla tokát, hogy át
vegyétek a teher egy részét. Nagyon sok ilyen vállra van szükségünk ah
hoz, hogy ezt a terhet minél kevesebb töréssel és más nehézséggel ki
hordjuk.

Íme, mit mondhatnék még? Az ifjú nemzedékeknek történelmi hely
zetük magaslatán kell állnia. Hogy testvérei lehessünk mindazoknak, akik 
a világban a szabadságért harcolnak, mert mindig lehet több szabadság, 
a népeknek és embereknek mindig lehet több szabadságuk. Ez szép és 
nemes törekvés. Szeretném, ha minél kevesebb csúnya nacionalista érzés 
lenne fiataljaink soraiban. Nyíljanak meg a népek nagy testvérisége irá
nyába. Ez nem illúzió, ez szükségszerűség. Arra kell törekednünk, hogy 
Jack London Vaspatája ne semmisítse meg mindazt, amit emberek nem
zedékei teremtettek nehéz munkával: a világnak minden szépségét. Le
gyetek önállóak, olyan emberek, akik emelt fővel mennek ebben az or
szágban, mert mi azért harcoltunk, hogy az emberek ma büszkék és egye
nes tartásúak legyenek.

A beszélgetést vezette és lejegyezte: 
Ljubom ir ĐORĐEVIĆ

(Fordította: N É M ETH  János)
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Sajnálom ezt a szegény lengyelt, ezt a Koszinszkit, aki — mint olvasom — 
egészen jó  hírre tett szert az amerikai irodalomban. Most a kritika éles tá
madást intézett ellene azzal, hogy csak nagyon ritkán írt angolul. Regénye
it lengyelből fordították, ennélfogva semmi joga amerikai írónak nevez
nie magát.

„Mit tett volna Koszinszki nélkülem? — dülleszti ki mellét egyik for
dítója. — Regényének hangja, nyelvezete, stílusa az enyém. Ha nem bízza 
rám a lengyel szöveget, egészen más valami sült volna ki belőle.”

A fordítónak igaza van. Az övé a hang, a nyelvezet, a stílus. Fontos 
kellékek, ehhez nem fér kétség. De egy mü alapanyaga, meséje, konstruk
ciója mégiscsak több ennél. Igaz, hogy Kosztolányi kínai versfordításai 
hamisítatlan Kosztolányi-versek, de valami azért Li-Taj-póból mégiscsak 
megmaradt bennük. A mondandón kívül a kínai szellem, s különös gon
dolatvilág. Az is vitán felül áll, ho^y egy kínaiul értő hotelportás nem ad
hatta volna vissza mindezt, az átköltésnek ennyi elokvenciájával. Szóval, 
biztos, hogy a fordító fontos munkát végez. Ki kell bontania az eredetit a 
maga nyelvi közegéből, ami majdnem annyi, mint tégláról téglára újra 
felépíteni a lerombolt katedrálist. Akik fordítottak, s akiket fordítottak, 
ezt nagyon jól tudják. K r^án ak  majdnem igaza volt, amikor azt mond
ta: a jó költők lefordíthatatlanok.

De hát ezen sajnos nem lehet segíteni.
A probléma azonban lingvisztikái természetével inkább csak a ritkán 

beszélt, provinciális nyelvek és a világnyelvek egymáshoz való viszonyá
ban mutatkozik. Kis népek mégoly nagy költőit valamely világnyelvre for
dítani sokkal-sokkal nehezebb vállalkozás, mint az ellenkező feladat. Ta
lán ezzel magyarázható, hogy a világirodalom nagy nemzetek íróinak al
kotásaiból állt össze, a provinciális nyelven írt literatúra mellékszerep
lőivel.

És mégse lehet lemondani erről a szerepről. Bábel legendáját egyet
len nép sem akarja vállalni. A világ népei éppúgy, mint egy ország külön
böző nyelvű honpolgárai nem maradhatnak bezárva a maguk nyelvhatá
rai között. Közlendőjük van egymással, közös dolgaik megismeréséhez for
dításokkal küzdik le a nyelvkülönbséget. Amerikában és a Szovjetunióban 
éppúgy, mint kisebb országokban, ahol a lakosság többnyelvű népekből 
áll, a mindennapi érintkezésben is nélkülözhetetlen a fordítás, hát még az 
irodalomban.

Koszinszki, aki huszonöt évvel ezelőtt került az Egyesült Államokba 
mint lengyel politikai emigráns, nem elégedhetett meg azzal, hogy regé
nyei lengyelül jelenjenek meg. És nem ő az egyetlen, aki anyanyelvén ír, 
de könyvei angolul látnak napvilágot. Akárcsak nálunk Sinkó, akinek leg
kisebb cikkét is bizonyos Enver Čolaković fordította horvátra. Mert az 
író nem elégedett meg azzal, hogy az ő anyanyelvét beszélő néptöredékhez 
forduljon, ö  az ország egész nyilvánossága elé akart lépni. Ellenkező eset
ben besavanyodott volna a marasztaló vidékiességbe, mint a többi.

Persze, fellépésének igényével arányban volt a közlendője is. Mint 
amit most erről a Koszinszkiről mondanak, hogy regényeinek csak a mon
danivalója volt időszerű a maga szovjetellenes tartalmával. Itt azonban 
már besötétül a róla kapott kép. Főleg azután, hogy a CIA-t is megemlí
tik, amely a politikai menedékjogot bizonyos szolgálathoz kötötte. Idáig 
érve már kénytelenek vagyunk visszavonni előlegezett rokonszenvünket 
Koszinszki iránt, mert ennél mélyebben igazán nem aljasulhat le író, 
ha százszor a kényszer hatásának engedett.
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Viszont korunk szellemére fölöttébb jellemző ez a rendőri és irodal
mi együttműködés. Megint csak hatalom és kiszolgáltatott viszonyában. 
Egy ilyen hatalmas irodalmi közvélemény előtt, mint az amerikai, amely
ben lengyel anyanyelvéből kilépve kért bebocsátást ez a szerencsétlen Ko- 
szinszki. Ilyenkor a legkisebb diaszpórához tartozó író is rémülten zárkó
zik be nyelvi provincializmusába.

*

Semmi kifogásom nem lenne az ellen, hogy valahol szobrot állítsunk 
Evlija Cselebinek, Kelet-Európa első riporterének. Igaz, a félhold dicsé
retét zengte bármerre járt, e mindent megszépítő zengedelem mögött 
azonban mégis megmaradt a valóság. És annyi szobor meg emlékmű van 
ebben az országban!

De jóllehet magamban védekezem a belgrádi képes hetilapnak egy 
újabb nacionalizmust orrontó inszinuációja ellen, én is azt kérdezem: mi
ért éppen Boszniában? Jó, jó, muzulmán volt, de hát mégiscsak török. 
Vagy lehetséges lenne, hogy az egy és ugyanaz? Ma, a huszonegyedik szá
zad előestéjén?

Ugyanakkor lehetetlen észre nem venni a számunkra olyannyira rej
télyes belső vallási háború hódító törekvéseit, amelynek fegyveres össze
csapásaiban óriási emberi és anyagi veszteségek mellett semmi sem tisz
tázódott. Az egész mohamedán világ felbolydult, revizionizmussal vádol
ják egymást és olyan ideológiai elhajlással, amely nem számíthat Allah 
áldására. Irak és Irán 1:étéve pusztító harcban áll egymással és Khomeini 
tájékoztató irodája szerint, elérkezett a tisztulás időszaka, amelyben csak 
neki lehet igaza. Jönnek a szomszédos arab országok imámjai és sejkjei 
•burnuszbán és kaftánban, ezzel is hangsúlyozva Európán kívüliségüket, s 
ragaszkodásukat a hagyományokhoz, jönnek közvetíteni, békíteni a szem 
ügy közös érdekében, de hiába. A háború tovább folyik és a világ értetle
nül és tehetetlenül nézi.

Fölöttébb fogyatékos világtörténelmi ismereteim nem engedik meg, 
hogy a távolabbi múltban próbáljam megközelíteni a mai iszlám rendezet
len viszonyainak megértését. Csak annyit tudok, hogy minden európaizáló 
törekvés, Naszreddiné a múlt században, amikor magyar katonatisztek se
gítségével próbált modem hadsereget szervezni, s Reza Pahlavié, aki ame
rikai befolyással ugyancsak hadsereggel képzelte a korszerűsítést, mind 
hamvába holt terv maradt. A szegények, a nyomorgó páriák lázadása min
den ilyen igyekezetct meghiúsított. Mert a korán öt parancsolatában meg 
vagyon írva, hogy a zakát, a szegények közadóját meg kell fizetni, s ha 
ezt elmulasztják, jön a szent forradalom és diadalra viszi az iszlámot.

Itt aztán mintha nehéz volna megállni. És hogy országhatárokon 
csapnak át a szenvedélyek, azon sem kell csodálkozni, hiszen a korán ki
terjedt programjába a szent háború is beletartozik, a hitetlenek megté
rítése, az Allahtól elrugaszkodott tévelygők megváltása. A hamis próféták
kal szembeszállva, akiket már Petőfi elítélt, s akiknek a száma a kölcsö
nös vádaskodásban még csak emelkedett a most folyó harcokban.

Nem vagyok ellensége semmiféle vallásnak és csak tisztelni tudom, 
ha korunkban végre valahol valaki őszintén hisz is a meggyőződésben, 
amit vall. De hogy tér és idő, világnézet és magatartás kategóriáitól füg
getlenül pusztán a vallás anakronizmusától megejtve valamiféle nemzeti 
közösségi érzet is kialakuljon, azt semmiképpen se tudom megérteni. 
És bár veszélyes se lehet az ilyesmi, már csak azért sem, mert hiányzik 
hozzá a területi érintkezés realitása, magamban mégis leszavaznám a 
nagy elődünk tiszteletére emelendő szobor tervét. Még mielőtt kísértésbe 
esnék és mondjuk Hunyadi Mátyás emlékét ajánlanám megörökíteni, aki
nek ugyancsak volt néminemű érdeme a világnak ezen a részén. Igaz, hogy 
pont az iszlámmal szemben. Mindenesetre várok addig, amíg e nemzeti
nek semmiképp se mondható tervet leveszik a napirendről — ha ugyan 
csak egy pillanatig is komoly volt, ha nem a nyári hírlapi kacsa szerepét
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játszotta — s megszűnik a gyanakvás is az iszlámizmus terjedéséről ná
lunk, mintha valóban egy új kísértet járná be Európát mindenütt, ahol 
igazhitűek élnek. Agyrémnek is rossz!

Viszont mindettől függetlenül változatlanul tisztelni fogom írástudó 
elődünk emlékét az Ürban.

*

Hogy mi lesz Németországban az eddigi koalíció felbomlása után, 
engem nem politikai szempontból érdekel. A gazdasági változásokat is 
figyelmen kívül hagynám. Amennyiben persze az ilyesmi egyáltalán elvá
lasztható volna. A szellemi reagálásra lennék kíváncsi.

És máris leintem magamat a feltevésért, hogy ilyen téren egyálta
lán valamiféle változás történhet. Mert azt azért mégsem lehet mondani, 
hogy a kormányzatnak hatása volt az irodalomra Nyugat-Németországban. 
Vagy hogy ott irányított irodalom alakult volna ki, s most majd, ha eset
leg a kereszténydemokraták tartósan kerülnek hatalomra, a szellemi élet
ben is jobbratolódás várható, s ezzel nagyobb lesz a belső disszidensek 
tábora. Mert ha el kell ismerni, hogy Németország nyugati részében a 
Gruppé 47 fellépése óta az írói alkotószabadságot felülről nem korlátoz
ták, s épp a költők fejezték ki, ami egyéni lelkiismeret és történelmi fe
lelősségérzet megszólaltatásában az egész német nép önvizsgálatát sze
rette volna kiváltani, akkor elképzelhetetlen, hogy most majd mérsékletre 
intik magukat az írók és hajlamukat az öncenzúrára fokozni fogják.

Épp az ellenkezőjére számítok. Még nagyobb hévvel éreztetik majd 
szembenállásukat a rendszerrel, mint eddig. Talán a szó is rossz. Rendszer- 
változásról mégse szabad beszélni. Legalábbis nem úgy, mint amikor dik
tatúrák omlanak össze vagy kelnek életre, s az egész szellemi élet óhatat
lanul átalakul. Ilyenkor helyet cserélnek a börtönök lakói, s még jó, ha 
a diktatúrával nem rokonszenvező írót hallgatni hagyják.

Victor Hugó ugyan ez ellen is tiltakozott, mondván: „A költőt ne ítél
jék hallgatásra — mert akkor vállalnia kell a hontalanságot meg a harcot." 
És elment emigrációba, mint előtte Dante és utána Makszim Gorkij. 
Thomas Mann és oly sokan még. Az önként vállalt hontalanság nem. lenne 
szokatlan a német irodalomban. Igaz, az utóbbi három évtizedben in
kább jöttek a határain át, mint mentek, de az azért elképzelhető, hogy 
most esetleg módosul majd ez a vonulás.

Mert ebben is változott a kor. Raymond Áron állapította meg nem
rég, hogy emigráns írónak lenni manapság már legalábbis fél siker. Ez 
annyira köztudott, hogy hovatovább tisztességtelen versenynek számít a 
szakmában, ha valahonnan egy író dugáruként hozott kéziratával megje
lenik és menedékjogot kér. Különben Sztálin se szerette az írót, aki elhagy
ta hazáját, ha százszor az ő elveit valotta, s a Szovjetunióba jött. Ugyan
akkor feltűnően elnéző tudott lenni egyesek iránt, s nem átallotta interve
niálni Bulgakov és Paszternak érdekében. A szelíd és ártalmatlan Bábelt 
viszont, akit a bolond templomfestő Szent Ferencként akart megörökíteni 
virágok között, madarakkal a vállán, elvitette. De nem azért, hanem mert 
zsidó volt, akárcsak az ő halálos ellensége — Trockij.

Az ilyen helycsere azonban, amire most Bonnban készülnek, még 
láthatóbbá teheti a németek megosztottságát. Azt, ami nem engedte meg 
Thomas Mann-nak, hogy hazatérjen, mert nem tudta, hova menjen, s ami 
arra késztette Bertholt Brechtet, hogy osztrák útlevéllel utazzék és pén
zét svájci bankban tartsa.

Különben ennek az oldottságnak most is vannak látható jelei. Már 
azzal, hogy a Falon túl élő írók a nyugati országrészben jelentetik meg 
műveiket, s hogy például Enzensberger Osló alatt egy fjordon él. Igaz, 
hogy ezt állítólag kiadója kérésére teszi, mert így kelendőbbek a könyvei, 
de hát azért mégse minden trükk és propaganda. Még a nyugati világban 
sem!

Nagyon elkalandoztam a valóságtól? Higgyem inkább, hogy semmi lé
nyeges változás nem áll be a német szellemi életben? Megpróbálom. De
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az én koromban annyi változáson ment keresztül az ember, hogy már 
attól is fél, ami nem is változás, hanem tényleg talán csak helycsere.

*

Nem lepett meg Graham Greene legújabb hadüzenete a világnak. 
Mert harcos természet lévén, úgy érzi, az írónak az igazságért, a rom- 
latlanságért, az elnyomottak jobb sorsáért kell síkraszállnia. Nyilván ez 
a javító és segítő szándék bírta rá, hogy huszonkét éves korában katoli- 
záljon, mert talán úgy vélte, hogy Isten segítségével küzdelmében köny- 
nyebben boldogul majd. Abban az időben a fegyverekre is Isten áldását 
kérték, itt is meg ott is, a szembenálló felek.

Most viszont kettő híján nyolcvan éves, de sem indulata, se puska
pora nem fogyott el. Angolul ír és a Cote d'Azur-ön él, Nizza mellett, 
ahogy ő mondja, a század „legocsmányabb fertője" közelében. Most hát 
nem távoli országok népéről ír, mint a háború alatt, amikor az angol 
kormány Afrikába küldte, mint valami hivatásos purifikátort, ahogy az 
egyházak a hittérítőket küldték az emberevők közé. A francia Azúrpartra 
senki se küldte, maga jött, hogy öregségét a világ legszebbnek hitt részén 
békében és nyugalomban töltse. S németül most megjelent röpiratában a 
csalódását írja meg. „J'accuse!" — kiált fel szenvedélyesen, mint annak 
idején Zola, s a francia uralkodó osztály súlyos bírálatához írása címét is 
tőle kölcsönözte.

Csakhogy Zola egy konkrét esetben emelt vádat, s a justizmord tük
rében leplezte le a hatalom romlottságát. Green szemében kevés kivétel
lel mindenki bűnös. De hát Nizza, Cannes, Monte-Carlo mindig is a pénz
arisztokrácia felvonulási terepe volt, orosz nagyhercegek, keleti olajsej
kek mellett dúsgazdag amerikai telekspekulánsok, tőzsdeügynökök és egyéb 
kalandorok lepték és lepik el a pálmákkal szegélyezett tengerparti sétányt 
és az esti játékkaszinókat. Most is ugyanaz a népség nyüzsög a Cote d'Azur- 
ön, az orosz nagyhercegek nélkül persze.

Uralkodó osztályt mondtam? — Nos igen, közvetve és sommásan azt, 
közelebbről azonban meghatározott személyeket, a nizzai rendőrfőnököt 
és Medecin polgármestert vádolja Graham Greene bűnpártolással, amit 
egy válóperrel kapcsolatban követtek el. Ahelyett, hogy a védelmére keltek 
volna az elhagyott asszonykának és a kislányának, minden instnacián a 
csaló, börtönviselt férjnek adtak igazat. Ez a gyermeteg történet, ame
lyet a remek elbeszélő korábbi műveit besugárzó tehetséggel írt meg, bizo
nyításra korántsem elegendő egyetlen fix pontja a vádiratnak.

Ez csak arra volt elég, hogy világraszóló botrány kerekedjék, s a 
nagy francia lapok, mint olvasom, a Le Monde és a Figaro visszafojtott 
mosollyal pertraktálják e nem mindennapi ügyet.

A hűtlen ingatlanügynök becsületsértési pert indított az író ellen, 
mire a röpiratot bírói ítélettel elkobozták, francia területen a terjeszté
sét megtiltották. Erre Graham Greene felháborodott levelet írt az igazság
ügyminiszternek, korábban kapott becsületrendjét pedig bepakolta és el
küldte a köztársasági elnöknek. A kormány részéről kijött egy hivatalnok, 
visszahozta a kitüntetést és kérte, fogadja el majd rendet csinálnak Niz
zában. Az ügyészség egy emberét áthelyezték, és ez volt minden. Nizza a 
pénzemberek alvilágából él, mit tehettek volna?

Nézem a képes lap fényképét, amelyen Medecin polgármester látha
tó szmokingosan, amint a feleségébe karolva vonul az elegáns közönség 
sorai között a pálmafák alatt, Graham Greene pedig öregen, egy rossz 
lemberdzsekben áll, s mint valami átkozódó öreg koldus az öklét rázza.

Egész életén át harcolt, Jézus nevében végül mégis mindig megengesz- 
telődve. Most engesztelhetetlen. Mintha nem tudná, hogy hetvennyolc éve
sen az ember csak egy öregember, akinek a kezében már nem áll jól a 
fegyver.

Gondolom, most a Dositej-napokon megint sok szó esik II. Józsefről, 
s egyeduralmáról a művelődés előmozdítása érdekében. Dositej Obradović 
lelkes híve volt a császár központosító, erőszakos politikájának, amely a
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korabeli Bécset Európa délkeleti részének ! légvárává tette. Az egykori 
szűcsinas mohó tudásvágyában, amely a Fi ;ka gora-i kolostor elhagyásá
ra késztette, elhitte, hogy a tudatlanságba ragadt nJ’x-t erőszakkal kell 
maradiságából és egész állati primitivizmusából kiemelni. A módszer, 
amelybe a „kalapos király", ahogy a magyarok nevezt'\v, belebukott, másutt 
és más formában azóta is él, ha mostanában nem is virul már. Igaz, hogy 
a nép azóta nagykorú lett, de a dcsrir.rkhoz mereven és tekintet nélkül 
ragaszkodó hatalmi bürokrácia ezt a nu ga imbecill meggyőződésében nem 
hajlandó tudomásul venni.

A császár belátóbb volt, halála el "11. viss7°.von'n abszolutista ren- 
deleteit, de a jozefinizmus megmaradt. M^rt nem ürts ideológia volt ez 
a jótékony diktatúra. Csakugyan hatalmas léptekkel \itte előbbre a ha
ladás ügyét. Amikor harcot hirdetett a feudalizmus ellen a polgári egyen
lőség álmát is megjelenítve, ahogy a szivárvány jelenik meg pusztító vi
harok után az égen. Ez lehetett az oka, hogy a felvilágosodás eszméi a 
nemzetiségi nyelvek háttérbe szorítása után ábrándította ki a jozefinizmus 
harcos hirdetőit, a magyaroknál Kazinczyt, a szerbeknél Dositejt.

Vajon tudtak-e egymásról? Ha talán Vitkovics révén tudtak is, út
jaik elváltak. Kazinczy a francia forradalom hatására megmaradt a nyugat 
igézetében, Dositej egyszerre és váratlanul kelet felé fordult, mivel a gyak
ran változó politikai konstelláció az „orosz anyácska" pártfogásával ígérte 
a szerb nemzeti állam megteremtését. De ez az ő „átállása" sem volt egy
értelmű. Inkább talán a tanítványait követte, Živkovićot, aki küMetésb?. 
ment a cárhoz, s akit csak Telemaknak neveztek, megkülönböztetésül a 
sok Živkovićtol, mert lefordította Fénelon regényét, és Muškatirović, lelke
sedése ragadta magával, aki a népdalok gyűjtésében megelőzte Vu!vOt, s 
Jankovicé, aki nyomdát hozott Bécsből, hogy majd Újvidéken teremt meg
jelenési lehetőséget a budai egyetemi nyomda helyett a szerb könyveknek, 
de nem kapott engedélyt rá.

Inkább talán csak a helyzethez alkalmazkodott Dositej, miután a fél 
világot bekalandozta, mindig nyugat felé tartva, ahonnan a humanizmus 
szelei fújtak, s később is, hogy a szerb forradalom színpadán Karađorđe 
jelent meg, Bécs és Belgrád vonalán vállalt diplomáciai szerepet. A lelke 
mélyén azután is aufklárista maradt, hogy a döntés joga a mindenható 
cár kezébe csúszott át.

A politika, az adott lehetőségek rugalmas művészete időnként minden 
mást háttérbe szorít. Karađorđe se szűnt meg az Osztrák—Magyar Mo
narchia barátja lenni, s bukásáig Bécs és Moszkva rokonszenvét kereste 
a porta elleni harcában. A lelkesedést, amely a monarchia területén élő 
szerbeket tűzbe hozta, Dositej ódájában csapott magasra: „Serkenj fel, 
Szerbia, drágalátos anyánk, gyújtson fel kebledben, mint egykoron a láng"
— írja ez a világpolgár, most se feledkezve meg róla, hogy honnan jött, 
elragadtatásában is visszanézve nyugat felé imigyen szólva: „Mutasd 
Európának orcád ékességét, ki mint hajnalcsillag fénylik olyaténképp..."

Kazinczy már megjárta a kufsteini börtönt, s Vitkovics Mihály uram
hoz címzett episztolájában körülbelül ugyanazt fejtegette a nyelvújítás 
ürügyén, amiről Dositej beszélt a belgrádi főiskola megnyitási ünnepén. 
Mintha pontosan egy időben értették volna meg, hogy a kevesebb néha 
több, amikor európai látószögük legmélyén megjelent népük nemzeti egyé
niségének víziója.

Komolytalan dolog, mégis eljátszom a gondolattal: mi lett volna, ha 
nem úgy alakul a történelmi helyzet, ahogy a világnak ezen a részén ala
kult? Ha II. Józsefet nem ijeszti el reformjaitól a francia forradalom, s 
az orosz cárt Napóleon nem kényszeríti tétlenségre a félhold utolsó hódító 
hadjáratában, miután Bécs oly soká habozott, hogy elfogadja-e Karador- 
de ajánlatát valamiféle államszövetségre ...

Mivel azonban a történelem útjai kiszámíthatatlanok, Dositej még 
zavartalanul élvezte álma valóra válását, továbbra is lankadatlanul fá
radozva a felvilágosodás eszméjének gyakorlattá tételében, s így érte a 
jótékony halál. Mielőtt még, ha rövid időre is, újra veszendőbe ment, 
amiért egy életen át küzdött, hogy véres erőszak diadalmaskodjék hazájában 
a már bimbózni kezdő humanizmus fölött.
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MÉSZÁROS PIROSKA

A SZABADKAI LENIN PARK MÚLTJA ÉS JÖVŐJE

A mai vasútállomás, a Lenin park, az Engels és a Boris Kidrič utca egy 
szakaszán, valamint a környező épületek helyén valamikor az egykori 
mocsár, a Rogina bara terült el.

Évszázadok múltak el, amíg a város lassan és lomhán elnyelte ezt 
a mocsarat. Az erre vonatkozó felsőbb rendeletek hosszú időn át zaklatták 
a városatyákat. Végül is 1821-ben háromszázhatvannégy méter hosszú 
csatornát építettek és leeresztették a mocsár vizének nagy részét, majd 
töltést építettek ezen a területen a városi úthálózat kibővítésére.

A város területe fokozatosan és arányosan terjedt az egykori vár 
körül, kivéve a keleti oldal egy részét, amelyet az itt elterülő Rogina bara 
akadályozott. Így történt, hogy a város (keleti határrésze közvetlenül a 
városközpont közelében volt.

A polgárság kezdetben elutasította, hogy a feltöltött mocsár területén 
építkezzen. Szeméttároló, piac, kálvária és hasonló létesítmények voltak itt.

Nagy fordulatot jelentett -az Alföldi vasút és a hozzá szükséges vá
rosi út kiépítése, amely 1864-ben kezdődött. Könyves Tóth Mihály város- 
rendezési tervajánlatában nagy figyelmet fordított a fasorok és parkok 
létesítésére, ugyanis Klimm egyetemi tanár századvégi fásítási mozgal
mának lelkes követője volt.

A mai Boris Kidrič utcában volt egy fasor, amely merőlegesen a 
vasútvonalig húzódott. A városi lakosság közkedvelt sétánya volt. Kosz
tolányi így jellemzi a szabadkai sétálókat:

„A sárszegi értelmiség egyetlen szórakozása az volt, hogy akár érke
zett valakije, akár nem, kisétált a vonat elé, hogy szemügyre vegye az 
utasokat, beleringassa magát pár percig a nagyvárosi élet incselkedő 
káprázatába.”

Jó tervezői meglátás volt a kialakult szabadkai szokást kihasználva 
a sétányt egy parkkal bővíteni.

A városi tanács 1888-ban elfogadta Könyves Tóth ajánlatát, és még 
ebben az évben megkezdték a Rogina bara utolsó részlegének lecsa- 
polását és feltöltését. A költségeket a környező házhelyek eladásából 
fedezték. A park másfél év alatt elkészült. Hamarosan kiépültek a kör
nyező épületek neves szabadkai és budapesti építészek tervei alapján.

Itt található a Pártos Gyula és Lechner ödön tervei alapján épült 
Leovics-palota és a műemlékké nyilvánított Reichle-palota, Reichle Ferenc 
szabadkai építész lakóháza (ma a Képzőművészeti Találkozó épülete).

A parkot Mária Teréziáról nevezték el, annak a nosztalgiahullámnak 
következtében, amelyet Szabadka szabad királyi városi rangra emelésének 
és Mária Terézia halálának százéves évfordulója váltott ki. Ebben az 
időben párhuzamosan jelentkezik a barokk elemek alkalmazása az eklek
tikus stílusú homlokzatokon. Számos tervdokumentáción nyomon követhető 
az utólagosan bekomponált barokk díszítő elem. Mindez az akkori mérnöki 
hivatal határozott követelésére történt, de legvalószínűbb az, hogy felsőbb 
körökből indult el Mária Terézia kedvenc stílusának forszírozasa. Szép 
példa erre a népi építészetben is tömegesen előforduló barokk oromfalak. 
Erre a törekvésre véglegesen a szecesszió megjelenése tett pontot.

A park később még néhányszor nevet változtatott, míg végül is a 
felszabadulás után a Lenin park elnevezést kapta.

A Lenin park peremét képező építészeti alkotások, bár különböző 
ízlés, követelmény és stílus szerint épültek ki, jól összehangolt urbanisz
tikai kompozíciót alkotnak.
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A két háború között épült ki a park területére a testnevelési otthon, 
így a park területe felére csökkent. A hatvanas években kiépült a kis
stadion a korcsolyapályával.

Csaknem száz év elteltével és a szűkös karbantartási lehetőségek 
miatt ma a park elhanyagolt látványt nyújt. A kerítés és a lépcsők omla
doznak. Egy építmény életkora általában száz év, utána szükségessé válik 
a tatarozás, újjáépítés.

A szabadkai városrendezési intézet részletes elemzést végzett a hely
zetről, összegezte a különböző érdekeket a térben, majd elkészítette 
tervajánlatát.

A közlekedési felületek kialakulásánál figyelembe kellett venni az 
autóbuszállomás ideiglenes követelményeit és azt a helyzetet, amelyet 
a végleges autóbuszállomás kiépítése hoz, továbbá a vám- és postaszolgálat 
igényeit a közlekedés és autóparkolás terén.

Az Észak-bácskai Műemlékvédelmi Intézet feltételei voltak: minden 
emeletes ház ezen a téren védelem alatt van, ugyanúgy a platánsor és 
a park egyedülálló platánfái is, valamint az állomásnál levő díszkút és a 
régi villamossínek.

A művelődési érdekközösség a park területére több szobrászati alko
tást szándékozik elhelyezni az arandelovaci tábor képzőművészeinek mun
káiból. A szabadkai vasúti utasszállító munkaszervezet egy emlékmozdonyt 
kíván felállítani a Szabadka—újvidék vasútvonal kiépítésének százéves 
évfordulója alkalmából. A testnevelési érdekközösség pedig a kisstadion 
lefedésének megvalósításán fáradozik.

A városrendezési terv elkészítésekor figyelembe kellett venni az 
1969-ben készült részletes tervet, amely már akkor védelem alá helyezte 
az összes egy- és többemeletes környező házakat, a parkot és a nyári 
amfiteátrumot.

A kisstadion lefedése sok problémát megoldana, mert a tribünök alatt 
számos kis üzlethelyiség alakítható ki. így ide áthelyezhetők lehetnének 
az ideiglenesen felállított és felépített üzletek és jegyárusító irodák. Ugyan
akkor feleslegessé válik az itt húzódó kerítés, így a parkot némileg ki 
lehetne terjeszteni a sportotthonig.

A képzőművészeti alkotások elhelyezésére több lehetőséget nyújt 
a rendezési terv. A végleges lokációkat a községi bizottság határozza 
majd meg.

Az árnyas fás részeken lehetetlen pázsitot vagy virágágyásokat ki
alakítani, így a parknak ezen a részén pihenőterek, padcsoportok létesí
tése lenne a legcélszerűbb.

A park ma főleg a gyalogosforgalom színhelye és az utasok ideiglenes 
pihenőhelye, de kellemes pihenősarkok kialakításával, csobogó kutak vagy 
kikapcsolódásra buzdító és szellemi értékeket képviselő műalkotások lé
tesítésével felüdülést nyújthatna bárkinek.
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ALKOTÓMŰHELY

CSUKA ZOLTÁN

VERŐFÉNYES ŐSZ SZABADKÁN

Itt ülök a szabadkai — hajdani — új városház előtt elterülő, őszi lombok
kal borított tér közepén. Ez a félig-meddig szecessziós épület,karcsú,ma
gasba szökkenő tornyával együtt már egyáltalán nem új és már nem is 
városháza, mint akkor, vagy hetven év előtt volt s a tér sem ugyanaz, 
amely körül egykor még a villamos kanyargott, amikor én, vagy nyolc
éves koromban a piac kofái között botladoztam és a villamos csilinge- 
lését hallgattam. Itt ülök most az őszi verőfényben és süttetem magam 
a nappal, s olyan jólesik, hogy ez a nap már pontosan egy hete kering 
itt az égbolton köröttem — holott voltaképpen mi keringünk körülötte — , 
pontosan egy hete, amikor innen elindultam Belgrád felé, s azóta is ve
lem van verőfénye, hat napon át Belgrádban, aztán pedig Eszéken, utána a 
kis baranyai faluban, Vörösmarton, másnap pedig Zomboron át, megint 
Szabadkán, hogy most itt üljek és sütkérezzem alatta, itt, Szabadkán, 
mint vagy tán hetven esztendővel ezelőtt, gyerekkoromban, hogy most 
megint itt érjen, ebben a ragyogó őszben, s most búcsúzzam tőle és bú
csúzzam Szabadkától, ahová megint visszatértem, és olyan nehéz most bú
csúzni tőle.

Ma egy hete, hogy Belgrádban, a Nemzeti Könyvtárban megkezdődött 
a szerb írók 19. szokásos nemzetközi őszi találkozója, amelyen a világ 
minden tájáról, harmincnégy ország hetvennégy írója gyülekezett össze, a 
Szovjetunióból éppúgy, mint Kínából, Nagy-Britanniából csakúgy, mint 
Argentínából, Csehszlovákiából szintúgy, mint Máltából, Romániából vagy 
Svédországból, mintha nem is a világ talán legnagyobb feszültsége meredne 
körülöttünk, mert a költők, a műfordítók ma sem éreznek széthúzást, 
feszültséget, szembenálló táborokat és egy olyan háború fenyegetését, 
amelynek lehetséges pusztítása mellett valamennyi eddigi háború sem
mivé törpül. És itt vannak a Délszlávia különböző népköztársaságaiból is
mert költők is, Szerbiából, Horvátországból csakúgy, mint Szlovéniából, 
Bosznia-Hercegovinából és Crna Gorából, hogy a többit ne is soroljam, 
nehogy unalmassá váljék. Mert a költészet egy és oszthatatlan, minden köl
tő elsősorban embernek érzi magát és az ember győzelmében, az egyetlen 
győzelemre képes emberségben, az emberiség eggyéválásában hisz. Más
ban nem hihet. Az ellenkezője az egész emberiség végpusztulását jelenti.

A Szerb Írók Egyesülete, amely ezt a találkozást egybehívta, szintén 
csak ebben hisz, mert másban nem hihet. És amikor október 18-án reggel 
ezt a találkozót Bogdán Bogdanovié városelnök megnyitotta, a költészet 
erejébe vetett bizalmát hangsúlyozta s ezt hangsúlyozta az elnöklő Mira 
Alečković költőnő, a találkozó elnöke és erről beszélt a ma élő legidősebb 
költőnő, az egész Jugoszláviában ismert és elismert költőművész, Desanka 
Maksimovié is, aki 1897-ben született és 1973-ban jelent meg Nemam više 
vremena (Nincs már időm) című leghíresebb verseskönyve, amely költői 
fejlődésének mintegy summája — ma is.

Az elnöklő Mira Alečković ezutáa bejelentette, hogy a magyar író
delegáció egyik tagja — vagyis e sorok írója — kedves ajándékkal lepte 
meg a Szerb Iróegyesületet: magával hozta Crna Gora hajdani egyházfe
jedelmének Magyarországon megjelent nagy klasszikus művét, A mikro
kozmosz fényét (Luča mikrokozma), amely ezekben a hetekben jelent meg
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a magyarországi Tankönyvkiadó gondozásában, kétnyelvű kiadásban, hogy 
Petar Petrović Njegošnak másik nagy műve, a Hegyek koszorúja magyarul 
már háromszor jelent meg, legutóbb díszes kiadásban, két nyelven, Velibor 
Gligorié akadémikus előszavával. Ezután felkérte a fordítót, hogy még a 
plenáris ülés megkezdése előtt, első szónokként ismertesse a kötethez 
Njegoš a magyar irodalomban címen írt bevezetőjét. A mikrokozmosz jé- 
nyének eredetije Belgrádban, 1845-ben jelent meg.

Ezután megkezdődött a plenáris ülés, amely a Huszadik századvég 
költészetét kezdte tárgyalni. E sorok írója kissé korainak tartja 1982-ben 
századvégről beszélni, mert arról talán csak a kilencvenes években lehet 
szó s jómagam — szerb viszonylatban — inkább Desanka Maksimović 
egyre érettebb költészetére figyeltem föl, no meg arra az érdekes előadás- 
sorozatra, amely Dušan Matić szürrealista költészetét elemezte és világí
totta meg sokoldalúan. Inkább régi, szerb íróismerőseimmel találkoztam 
aztán, Jevrem Brkictyel és Milika Pavlovictyal, crnagorai költőtársammal, 
akiknek szintén átadtam Njegoš kétnyelvű művét, A mikrokozmosz fényét. 
Aztán íróözvegyeket kerestem fel, elsősorban az idei nyáron, az alig pár 
hónapja hirtelen elhunyt Meša Selimovié, a Boszniából származó és muzul
mán regényíró özvegyét, Darka asszonyt, aki belgrádi otthonukban fogadott, 
immár egyedül. Az egykori közös otthonban csak a régi tévékészülék né
zett rám szomorúan, mert Meša ott halt meg, a tévét nézve, ölében uno
kájával; így őrzöm én is közös fényképüket. (A magyar közönség Meša 
emlékét a Dervis és a halál, Az erőd és foglya, no meg a Retten a szigeten 
című regényeiben őrzi.) S miközben a tévét nézte, feje egyszer csak lecsuk- 
lott, és Meša már nem volt az élők között. Ezért írták róla a jugoszláv 
lapok, hogy úgy halt meg, mint egy „pravednik", vagyis „igaz ember", 
mert így halnak meg az igaz emberek, akik egész életükben mindig az 
igazat keresik és ezt írják meg a legjobb művekben.

A másik özvegy, akit fölkerestem, a nagy horvát tragika, Marija 
Cmobori volt, Marko Fotez özvegye, aki ma néhai férje dolgozószobájá
ban lakik; a lakást ma családjával osztja meg. Marko Fotezt évtizedekig 
ismertem, az ő feldolgozásában ismertem meg és fordítottam magyarra 
Marin Držić, a legnagyobb, hajdani dubrovniki író és műfordító ma is 
legismertebb vígjátékát, a Dundo Marójét. Marija most átadta nekem Fo
tez egyik 1962-ben írt vígjátékának eredeti kéziratmásolatát (könyvalak
ban még nem közölték), melyet a Nobel-díjas Ivó Andrié A kisasszony c. 
regénye alapján dolgozott fel és írt színpadra. A kéziratot magammal hoz
tam és megígértem Marija Crnoborinak, hogy ezt a színpadi művet ma
gyarra fordítom.

A harmadik özvegyet is fel akartam keresni, de őt, aki az utóbbi idő
ben Belgrádban él, nem találtam mostani otthonában. Gustav Krklec, a 
nagy horvát költő, egykor Zágrábban lakott feleségével, Mirjanával. Az 
örök bohém és mindig játékos kedvű költő a Jugoszláv írószövetség egy
kori elnöke volt, s feleségével együtt 1976-ban járt nálam Érdligeten het- 
venötödik születésnapomon s a Magyar írók Szövetségének akkori elnöké
vel, Dobozy Imrével együtt részt vett az ünnepségen, amelyen a Jószom
szédság Könyvtárát megnyitottam s egész vagyonomat, könyveimmel és 
műkincseimmel Érd nagyközségre (most már városra) hagytam. Zvjezdani 
prah, azaz Csillagpor című versét még elzárattatásom utolsó esztendejében 
magyarra fordítottam s jóval később, 1971-ben, Csillagpor címen jugoszláv 
lírai antológiát foglaltam kötetbe. Krklec Gusztáv írta hozzám a „Csika 
Csuka cseka esek" sorokat, melyet, épp játékossága miatt, nem lehet le
fordítani — jelentése, hogy „Csuka bácsi csekkre vár".

Ott voltam a temetésén Zágrábban, éppúgy, mint Ivó Andricén, ami
kor is a belgrádi televízió gépkocsit küldött értem. A Magyar írószövet
ség nevében is én búcsúztam tőlük.

Most pedig egyik napon Marijan Matkovic zágrábi akadémikus, a 
Horvát Tudományos és Művészeti Akadémia tagja és az Akadémia folyó
iratának, a Fórumnak főszerkesztője keres fel Belgrádban, hogy folyóirata 
decemberi számának a Miroslav Krlezával folytatott levelezésemet elkérje.
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Nem „mindennapi" volt ez a levelezés. Az ötvenes évek végén nagy munká
ra szántam rá magam. Krleža legnagyobb költői művét, a Petrica Ke- 
rempuh balladáit szerettem volna magyarra fordítani. Ez a mű Ljublja
nában jelent meg, éspedig még a régi kaj-horvát nyelven, aminek a he
lyébe a 19. századi nyelvújítás után az új horvát irodalmi nyelv került. 
Ebben a munkában az egyedüli és leghitelesebb segítség csak magának a 
szerzőnek a közreműködése volt lehetséges. Krleža kitűnően ismerte a kaj- 
horvát nyelvet is, magyarul is nagyszerűen tudott, így tehát az ő segítsége 
és „kontrollszerkesztése" mellett láttam munkához. Ebből született leve
lezésünk. Krleža horvátul írta leveleit, én az enyémeket magyarul, s küld
tem benne a magyarra fordított verseket. Ma már kétségtelenül irodalom- 
történeti ez a levelezés; ezt szerette volna Matković a decemberi Fórum 
részére megszerezni, illetve fénymásolatot készíttetni róla. Kívánsága ké
sőbb érkezett, mint a zágrábi Nemzeti és Egyetemi Könyvtár igazgatójá
nak, Veseljko Velőiének az a levele, amelyben közli, hogy több mint ötven 
évre terjedő írói és fordítói munkásságomból 1983 őszén kiállítást rendez, 
a szerb, horvát, szlovén és makedón fordításköteteim mellett azonban kérte, 
hogy a kiállítás céljára engedjem át a délszláv írókkal folytatott levelezé
semet, valamint irodalmi vonatkozású fényképeimet is. Ezt Matkoviénak 
is megírtam, s ugyanakkor közöltem vele, hogy októberben részt veszek 
a szerb írók találkozóján, jö jjön  tehát oda, fénymásolásra sem lesz szük
ség, a Krleža-levelezćst fénymásolatban viszem s át is adhatom neki 
személyesen.

így is történt. A találkozást követő éjjel Matkovié el is olvasta a 
levelezést és örömmel közölte velem, hogy így sikeresen megoldottuk a 
kérdést, és az egész anyaggal vissza is utazott Zágrábba.

Két nappal később, az írói találkozó búcsúestjén pedig a legbájosabb 
jelenség, a fekete férfikalapjának betyáros árnyékában — nincs már időm 
ide, nincs már időm oda —, hamiskás mosolyával mégiscsak a nyolcva
non jóval túl járó Desanka Maksimovié volt, akit valósággal körülsereg- 
lettek a kínai és ázsiai költők. A belgrádi fényképészek nem győzték fel
vételeiket villantgatni.

ő  volt az októberi találkozó legnépszerűbb figurája.
Másnap reggel autóbuszra ültem és tovább utaztam Eszék felé. Jó

val előbb, az Eszéken megjelenő Magyar Képes Üjság főszerkesztője, Tausz 
Imre hívott meg oda, mikor megtudta, hogy a szerb írók októberi napján 
én is ott leszek. Régebben Zágrábban volt a lap szerkesztősége és ő vette 
át az azóta nyugalomba vonult Kiss Flórián (Malušev Cvetko) helyett a 
lap szerkesztését; én még nem láttam a Zágrábból Eszékre költözött szer
kesztőséget. Szombat délután lévén itt is munkaszünet volt. A főszerkesz
tőn kívül Tröszt Sándorral ismerkedhettem meg, aki a Horvátországi Ma
gyarok Szövetségének egyik vezető embere és a Szövetség évköny
vének a szerkesztője. Ök aztán mindjárt Baranyába is meghívtak, hadd 
tekintsem meg Csuzát meg Bellyét és egy estén találkoztam Herceg Já
nossal is, aki Zomborból jött át Vörösmartra, és ott beszélgettünk el kö
zös múltunkról és arról a hatvanegy esztendőről, amióta utoljára jártam 
ebben a kis magyar községben. Mi tagadás benne, jólesett ez a talál
kozás vele, aki ma már kissé századvégi ember, de mindig jó  barát, és aki 
még több mint tizenegy év előtt Újvidéken köszöntött az ottani rádió köz
vetítésével.

Kiskőszegen aludtam Tröszt Sándorék kedves családi otthonában. 
Reggel Zombor került sorra, azután pedig Szabadka. Olyan volt az egész, 
mint valami filmszerűen, gyorsan lepergő álom.

És most itt ülök Szabadka főterén, a városház előtti parkban, ra
gyogó, őszi verőfényben, és Dér Zoltán barátomra várok. Dél felé magamra 
hagyott, mert a 7 Nap szerkesztőségében most folyik a leglázasabb mun
ka. Ez a szerkesztőség a volt városháza hetvenéves épületében van, mert 
a városi tanács egészen modem épületben ma már máshol leledzik. S 
innen, a 7 Nap szerkesztőségéből viszem magammal az újvidéki Szerb Matica 
folyóiratának szeptemberi számát, amely szép üzenetet jelent az öreg ma
gyar műfordítónak. Mert ebben a számban jelent meg Juhász Ferencnek,
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egyik legnevesebb magyar költőnknek tán legszebb verse, A szarvassá 
változott fiú kiáltozása a titok kapujában. Fordította: Kiara Potočki és 
Mladen Srđan Volarevié. Talán mi, régi magyar fordítók tudjuk legjobban, 
milyen feladatot jelent a fordítónak Juhász Ferenc bonyolult és gazdag 
verseit más nyelvre fordítani. Nos, Potočki és fordítótársa ezt a feladatot 
mesterien hajtották végre. S legnagyobb öröm az, hogy ez a viszonzás egy
re jobban sikerül, Zilahy regényeitől, Nagy Lászlótól Juhász Ferencig.

Körülöttem fiatalok zsibonganak, szláv és magyar szavak ölelkez
nek vidáman. Le-lehunyom a szemem, s mikor tekintetem hirtelen az ég
boltra téved, meglepetten látom, hogy fehér csík húzódik végig az égen. 
Mintha szivárvány lenne. Pedig nem az, hanem egy Szabadka fölött áthú
zó utasgép hagyta vissza nyomát. Ó, én ilyen gépeket szeretnék látni és 
ilyenféle szivárványokat, amelyek jó  üzenetet hoznak az embereknek s 
nem olyanokat, amelyek másfajta gépek nyomában járnak. S eszembe jut 
a Jószomszédság Könyvtárának üzenete: „Nem szerethetem magyar né
pemet, ha a velem egy égbolt alatt élő többi népet nem szeretem/'

Dér Zoltán jön felém és mosolyogva integet. Ebédre hív, mert még 
egy-két óra és ki kell menni az állomásra; hamarosan indul a Polónia 
expressz.

Este tizenegykor pedig méltóságteljes lassúsággal megérkezünk a 
Keletire.

(Szabadka, 1982. október végén)
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CSORDÁS MIHÁLY

ALVILÁGOK KICSINY ÉS NAGY HŐSEI
KÉT SZÍNHÁZI BEMUTATÓRÓL

Aki Brechtet olvas, könnyen jut el Harold Pintérig, pedig éppen meghalt 
az első, amikor fő művei megírásába fogott a második. Megteremtett jel
legzetes alvilágaik kicsiny és nagy hősei azért akár találkozhatnának is 
egymással valamelyik időn és téren kívüli jelképes sikátorban, örömta- 
nyán vagy otthontalan szobában-istállóban, hogy lelki bántalmaikról foly
tassanak frázisokkal teletűzdelt érzékenykedő beszélgetést.

Találkozott ugyanígy két produkció négy színésze az időn és téren 
kívül, mint e világok sajátságos és vérbeli hősei. Bada Irén a Koldusopera 
szabadkai bemutatójáról volt partnere több mint egy hónap és száz ki
lométer távolságából Bicskei Istvánnak, Földi Lászlónak és Pásthy Má
tyásnak, A gondnok újvidéki előadása szereplőinek.

Színjátszásunk eredményei nem kötődnek ma már egyik szoros 
régióhoz, városhoz sem, hanem szinte mindig közös munka nyomán szü
letnek meg, tehát kultúránk egészének a hozadékai. Ha most sem egy-egy 
környezethez, hanem a legjobb alkotók nevéhez tartozónak minősítjük 
őket, azt azért is tesszük, mert hisszük, hogy a művészi igényességre na
gyobb „szerep'1 vár jelen pillanatban a színpadokon, mint eddig bármi
kor. A színház- es mozitermeket ugyanis a közönség tömegei özönlik el 
nemcsak Párizsban, Londonban és Belgrádban, hanem Szakadkán és Új
vidéken, Kanizsán meg Zrenjaninban is. A leírt és a rivaldafénybe szórt 
szó becsületet szerzett magának, e becsületet eljátszani pedig megbocsát
hatatlan vétség lenne. A hullámhegyek tövén mindig meghúzódó völ
gyekből a véletlenek Thalia bárkáját sem sodornák ki, mint nem so
dorják ki, hanem a legmélyebb pont felé lökik az úszni kevéssé tudó 
fürdőzőt is. De menthetik mindkettőt az erős karok s az irányt tudó is
meret.

JÁTÉKSTÍLUSOK KAVALKÁDJA

Bertolt Brecht Koldusopera című színműve járt már a szabadkai 
színpadon, de a két évtizeddel ezelőtti bemutató nyilvánvalóan sem irány
adó minta nem lehetett a társulatnak az újbóli színre vitelkor, sem a 
számunkra összehasonlítási alapul nem szolgálhat a mostani próbálkozás 
értékelésekor. Inkább hivatkozhatunk azonban a szerző későbben írt drá
májának, A kaukázusi krétakörnek remek bemutatójára, amelyet alig fél 
évtizede tartottak meg ugyanebben a színházban, majd amelyet romániai 
turnéra is elvittek, s vele ott szégyent nem vallottak.

Az említett előadások egykori nézője meghökkenve szemlélte most 
a hosszadalmas mulatozást az epikus színházból az érzelmeket száműző 
író számlájára, aki ezt a lekicsinylést valóban nem érdemelte meg tőlünk, 
hiszen mindig jó  útitársunk volt. A február eleji új premieren a játékstí
lusok kavalkádjából kiemelkedő egyetlen jó  alakítással kárpótoltuk csak 
Brechtet — Bada Irén szerepformálásával, amely a színésznő eddigi pá
lyafutása egyik legszebb teljesítményének is mondható.

Másképpen hogyan kellett volna kezdeni, hogy vakvágányra rögtön 
ne fusson a produkció vidáman pöfékelő játékvonata? — vetődik fel ben
nünk a kérdés mindjárt a darabról szerzett első benyomások után.

Válaszunk persze nincsen, nem is lehet. Nem feltétlenül szükséges e 
cifra brechti történet fenegyerek-hőséből, Bicska Maxiból például a nyolc
vanas évek terroristáját kifaragnunk, ahogyan a mindenkor aktualizálni 
vágyó naiv kedv esetleg tenné. Nem azzal varázsolhatjuk maivá a művet, 
hozhatjuk közelebb a mához. Hiszen az ilyenfajta átalakítás, jelenre al
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kalmazás nem átlényegítés is egyben. A lényeg sokkal inkább a brechti 
igazságban és egyben a Koldusopera meséje mögött rejlik: „minden azo- 
ké legyen itt, akik bánni tudnak vele".

A hülyefrizurás kóborköltő még 1928-ban, a X V III. századi szerző, 
J. Gay műve nyomán vetette papírra „háromgarasos operáját", amellyel 
jócskán meggondolkoztatni szerette volna közönségét, nem pedig olcsón 
szórakoztatni, mint könnyű falysújú színművel, aminek a darabot egyes 
színházakban hitték és hiszik. Kizökkenteni igyekezett a Kabaréba illő 
romantikus jelenetek élvezéséből a nézőt a színpadképek fölé akasztott 
didaktikus feliratokkal, a közbeékelt énekszámokkal, Kurt Weill fülbe
mászó muzsikájával...

Brecht komor világképe helyett valami egészen más rajzolódott elénk 
a szabadkai bemutatón, ami nem volt több, sem kevesebb a megszokott 
sablonoknál, néhány valóban frappáns, sőt példamutató rendezői megol
dásnál. Ez utóbbi megoldások azonban nem szerveződtek egésszé, vala
miféle logika törvényei szerint felépülő konstrukcióvá.

Ki tett engedményeket az előadás elkészítésekor: vajon a rendező 
vagy a társulat? Mert ez már az első félórában kiderült, hogy ebben a 
darabban minden színész rutinosan oldotta meg feladatát; különösebb erő
feszítést csak Bada Irén, Nagy István és Szűcs Hajnalka tett a színlapon 
vázolt rendezői elképzelés megvalósítására, nevezetesen arra, hogy ne egy 
romantizált alvilágot fessenek a néző elé, hanem az emóciók béklyóiban 
nyomorgó emberi kapcsolatok gyökereiig nyúljanak le.

Nem nyúltak persze mélyre a színészek, amikor észrevették, hogy 
a sok erőt megmozgató próbálkozás a látványosságra, monumentalitásra 
irányul. A játékot kísérve alig érzünk meg valamit az ábrázolt kocsmai, 
bordélyházi, utcasarki világ brechti hangulatából. A groteszk képek mel
lett csak sejtjük a még odakívánkozó részeket, a megnyilvánuló szándé
kok hátterében látni véljük a markáns, vérbeli figurák árnyékait.

Virág Mihály mégis megajándékozott bennünket néhány jól kidolgo
zott, rendezőileg teljesen megoldott részlettel. Helyzetfelismerését dicséri 
számos epizód, amelyek egy színvonalasabb előadásban domináns szerep
hez is juthattak és meghatározó jelentőségűek lettek volna. Együttmű
ködése Bada Irénen kívül Aleksandar Zlatović díszlettervezővel volt teljes, 
aki a szabadkai színház történetében az eddigi egyik legjobban sikerült 
színpadot alakította ki. Milanka Berberovié jelmezei ugyancsak sokkal 
közelebb állnak a Koldusopera eredeti morbiditásához, mint az e kosz
tümökben zajló játék.

Nemcsak a rendező, hanem a díszlet- és jelmeztervező érdeme is 
tehát, hogy mint jó l megkomponált képre, sokáig emlékezünk Bicska 
Maxi esküvő jelenetére, a nagystílű alvilági hősnek a rendőrfőnökkel foly
tatott párbeszédére, Kocsma Jenny sétájára a bordélyház mulatótermé
ben árulásának tárgyától (Bicska Maxitól) a júdáspénzt ígérő rendőrpa
rancsnokig.

Tanulságul ismételten levonhatjuk: ha kevesebbet markolunk, több 
marad talán kezünkben. Egészen felesleges betéteket találunk a darab
ban; például egyáltalán nem érezzük szükségesnek a konferanszié szere
pét ellátó vásári kikiáltó gyakori (közreműködését. Benne ragadt ő is ebben 
a mozaikokból összefoltozott előadásban, amelyben a színészek mintha 
háttal Brechtnek játszottak volna, annyira ijedten, hogy visszanézni sem 
mertek: pillantásuk nehogy találkozzon az íróéval. Korrekt fegyelemmel 
formálták meg szerepüket, elszórakoztattak bennünket, s csak amikor a 
zárójelenetben a fasizmusra utaló akkordok ütötték meg fülünket, akkor 
döbbentünk rá: tulajdonképpen igen komoly dolognak voltunk a tanúi. 
Brecht, fanyar tréfáiban, már akkor (a század húszas éveiben) sem viccelt.

A KÖZHELYEK NYELVÉN

Nem viccelt az 1930-ban született Harold Pintér sem, az angol ab
szurd dráma nagy egyénisége, a javíthatatlan világcsavargó, akinek a 
világhírnevet A gondnok (1960) című darabja hozta meg. A „hát én most
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mit csináljak?" tragikus kérdésével végződő történet két tehetetlen figurája, 
Aston (Pásthy Mátyás) és Davies (Bicskei István) sohasem képes megfe
lelni feladatának, mint az író hőseinek a legtöbbje. Életük közhelyekből 
épül fel, s az újvidékieknek sikerült mostani előadásukban mindvégig a 
közhelyek nyelvén társalogniok a színpadon, mintegy nagyító prizma alá 
helyezve e nyelv abszurd komikumát, amelyet sajátos módon fest sötétre 
a hozzája keveredő tragikum.

A gondnokban a mindennapi élet apró mozzanataiba oltja az abszurd 
és morbid vonásokat a szerző; hősei szinte nem is gondolkoznak már, az 
intellektualitás semmiféle jeleit nem mutatják. Ha erről az oldalról szem
léljük, hasonlatosnak aligha tarthatjuk Becket és Ionesco képzeletkölte
ményeihez e művet, amelynek alakjai nagyon is valószerű figurák; telje
sen hús-vér emberekként lépnek elénk a piszkos-dohos sikátorokból, a 
füstös, sör-, bor- és pálinkaszagú kiskocsmákból, ahol sehova sem vezető 
gondolatfuttatásokat végeztek mindenki számára evidens dolgokról. Töb
bet, mást persze nem is várunk, várhatunk el tőlük, hiszen idejé’ben meg
tudjuk, hogy mind Aston, mind Davies járt már az elmegyógyintézetben, 
ahol „elektromos kezelésben" részesítették őket, tehát minden bizonnyal 
ott irtották ki gyökereikig bonyolultabb gondolataikat, ott szelídítették 
meg annyira őket, hogy többé senki számára veszélyt ne jelentsen léte
zésük.

Az ellentéteknek a kiélezésével szerkesztette meg jellegzetes előadását 
Marjan Bevk, építve a három színész vitathatatlan tehetségére, akarat
erejére és tudására. Remek érzékkel irányította a színészi teljesítmények 
poron ja felé a produkciót, mert időben rádöbbent arra, hogy ennek a da
rabnak valóban csak a színészek, az Újvidéki Színház kitűnő színészei 
lehettek a megalkotói, és csak másodsorban a rendező. Ebben az előadás
ban nem lehetett sumákolni vagy szalmázni, ebben valóban tudni kellett 
a színészi leckét, és azt tudta is Földi László, Pásthy Mátyás és Bicskei 
István.

Marjan Bevk embereire talált hát Újvidéken a három fiatal művész
ben, akik ki-kivették most kezéből a kapitányi iránytűt, s maguk is ke
resték a biztos partokat, ahol lábukat megvethetik.

Kereste még a kemény talajt Hupkó István díszlet- és Branka Pet- 
rovié jelmeztervező is, hogy azután az első pillanattól zökkenőmentes és 
azonos színvonalú lehessen és legyen a játék, amelynek bűvöletében szinte 
cinikusan kacsintson a darab szereplőire a termet zsúfolásig megtöltő 
közönség: értjük a dolgot, jól csináljátok!

Földi László izgalmassá és érdekfeszítővé fokozta rá jellemző tem
pónövelő hozzájárulásaival a nüánsznyi átmenetekben mérhető jó  össz- 
játékot. Pantomimbetétekkel fűszerezte a leginkább áttételes dialóguso
kat, amelyök legtöbbször nem önmagukért, hanem a gesztusokért, a mi
mikáért, a megteremtett helyzetekért is beszéltek.

Pásthy Mátyás szelíd és buta, de gyermekien ártatlan kisem
bere az első pillanattól kivívja rokonszenvünket. Olybá tetszik, mint
ha a leghumánusabb hangú költészet világából lépne elénk, esetlen moz
dulatokkal könyörögve hozzánk puszta életéért. A színész kevés eszközzel, 
de kellő határozottsággal rajzolja elénk Aston vonásait, hatásosan jelenít
ve meg a neki feltett kérdésre válaszolni csak igennel vagy nemmel tudó 
„jó  bolond" figuráját.

Bicskei István csillaga ragyogta azonban be a legnagyobb fénnyel 
Harold Pintér újvidéki színpadát. A gesztusok és a mimika zsonglőréként 
ismerjük meg, aki ösztönösen fedezi fel minden színpadi helyzetben a 
benne rejlő lehetőséget, és ötleteit képes egy megválasztott stílus köve
telményeinek alárendelni. Többlete másokkal szemben a dráma törté
nésének belülről való ábrázolása, a lelki hatások gondos árnyalása, an- 
naik a viszonyrendszemek az uralása, amelyen belül a szerepformálások 
egy komplett előadásban egészítik ki egymást.
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Láttunk már jó  produkciókat ebben a kisiskolás korú, de a több 
ismeretlenes egyenletekkel einsteini könnyedséggel dolgozó színházban, 
de A gondnok mostani bemutatója Dürrenmatt Play Strindbergjénék az 
egy évtizeddel ezelőtti előadására emlékeztet bennünket, arra az előadásra, 
amelynek színészei akkor annyira egyforma lelkesedéssel és felelősséggel 
léptek az alig megalakított Újvidéki Színház valóban világot jelentő desz
káira, mint léptek most az új vajdasági magyar színésznemzedék remény- 
teljes egyéniségei.

Mint költeményben a rímek, fontos szerephez jutottak A gondnok elő
adásában az elveszett (vagy elvesztett?) világ hangulatát idéző díszletek 
és jelmezek. Hupkó István pokoli rendetlenséget készítette elő a három 
imitátor-szereplő eredményes működéséhez, amelybe az ágy fölé akasz
tott vödörtől (a becsöpögő esővíztől hivatott óvni az aluvót) a gyermek- 
kocsiig, kettős létráig és lőszeresládáig minden beletartozott. E tárgyak 
mögött mégis megbújt valami rejtett líraiság, csakúgy, mint Branka 
Petrovié groteszk kosztümjeiben: Davies zöld sapkájában, Aston lógó-lengő 
sáljában...

A Bartos Tibor fordításában használt szöveget ötletei szerint tovább 
dúsította a kis együttes; így kerekedtek azután Pintér mondataiból tipi
kusan tájunkra jellemző kiszólások, nyelvi vétségektől és nevetséges meg
jegyzések, amelyek stilisztikailag csak erősítették a játékot. „Meleg szók 
lenni az ilyen helyen!" — mondja Davies, majd másutt így sóhajt fel: 
„Tudja-e, mi az: fölhomorított lúdtalppal járni az embernek?” Mintha egy 
kocsmában lennénk.

Bertolt Brecht: KOLDUSOPERA (színmű). (Fordította: Blum  Tamás.) Zene: Kurt Weill. 
Szereplők: Korica Miklós (Macheath, azaz Bicska Maxi), Albert János (Jonathan J. Peachum), 
Karna Margit (Celia Peachum), Jónás Gabriella (Polly Peachum, a lányuk), Medve Sándor 
(Brown, London rendőrkapitánya), Szűcs Hajnalka (Lucy, a lánya), Godányi Zoltán (Smith), 
Bada Irén (Kocsma Jenny), Juhász Anna (Vixen, öreglány), Albert Mária (Betty), Dóró Emma 
(Dolly), Kotroba Júlia (Molly), Majoros Kati (Kitty), Tallós Zsuzsa (Szöszi), id. Szabó István 
(Kimball lelkész), Vajda J. Tibor (Filch), Sebestyén Tibor (vásári kikiáltó), Barácius Zoltán 
(Leprás Mátyás), Kovács Frigyes (horgas u jjú  Jakab), Szabó Ferenc (Fűrész Róbert), Szél 
Péter (Enyves Ede), Nagy István (Jimmy II.), Sánta Puszta Lajos (Szomorúfűz Walter), Sü
veges Eta (néma kolduslány), Takács Imre (1. koldus), Szél Péter (2. koldus), Petar Nova- 
ković (3. koldus), Bakos Gizella (koldusfiú). A színház zenekarát vezényelte: Murényi Mátyás. 
Rendezte: V irág Mihály m. v. Díszlettervező: Aleksandar Zlatović. jelmeztervező: Milanka 
Berberovié m. v. Korrepetitor: Miroslav Nikolić. Bemutató 1983. február 4-én, pénteken, a 
Szabadkai Népszínházban.

Harold Pintér: A GO ND NO K  (abszurd dráma). (Fordította: Bartos Tibor.) Szereplők: Földi 
Lálszó (Mick), Pásthy Mátyás (Aston), Bicskei István (Davies). Rendezte: Marian Bevk m. v. 
Díszlettervező: Hupkó István m. v. Jelmeztervező: Branka Pétróvid m'.v. Bemutató 1983. 
március 10-én, csütörtökön, az Újvidéki Színházban.
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KLEMM JÓZSEF

SÁTOROS ÜNNEP
GONDOLATOK AZ IDEI FEST KAPCSÁN

Idestova két hónapja lesz, hogy befejeződött az egyik legrangosabb hazai 
filmrendezvény, a 13. belgrádi nemzetközi filmfesztivál, közismertebb ne
vén a FEST, de a filmrajongók körében tovább gyűrűzik a szemle jelene 
és jövője körüli vita. Érvek és ellenérvek hangzanak el nem is annyira 
arról, hogy valóban kell-e ez a rendezvény, hanem hogy valóban ilyen 
fesztiválra van-e szükségünk. S — akárcsak ezelőtt 12 alkalommal, ezút 
tál is szinte általános az a megállapítás, hogy a FEST nélkülözhetetlen, 
hisz már művelődési életünk szerves részét képezi, de jelenlegi formájában 
aligha élhet tovább. A nézőt ugyanis már az első filmek láttán zavarba 
ejti az, hogy nem tudja eldönteni: vajon a fiiművészet ünnepére érkezett-e 
vagy a filmipar vásárára. Jellemző, hogy a dilemma a fesztivál befejeztével 
is megmarad, s ez elsősorban azt bizonyítja, hogy maguk a szervezők, 
illetve a szelektorok sem tisztázták a rendezvény célját. Egy átgondoltabb 
válogatás híján viszont a fesztivál beceneve, mely szerint a FEST a világ 
legjobb filmjeinek szemléje, bizony gyakran gúnynévként értelmezhető, 
hisz a bemutatott ötven film legalább egyharmadának nemcsak a leg
jobb alkotások között, hanem a kissé igényesebb filmszínházak műsorán 
sem volna semmi keresnivalója. Szelektort melléfogásokról, a hattagú 
válogató bizottság különböző mércéiről vagy csupán kényelmes kompro
misszumról van-e szó? Valószínűleg mindhárom tényező közrejátszott ab
ban, hogy a valóban kiváló filmek mellett a fesztivál műsorán helyet 
kapjanak a képregények alapján készült divatfilmek, a szívszaggató melo
drámák és a gyilkosságoktól hemzsegő rémfilmek is. Ezek viszont aligha 
növelték a jeles szemle tekintélyét, s aligha támasztották alá a bizony 
nem kis költséggel járó megszervezésének értelmét.

Pedig — hadd ismételjük meg — a FEST-re, illetve egy jó  FEST-re 
több okból is szükségünk van. Először: hivatásos filmmunkásaink tájé
kozódása, az új törekvéseik megismerése, a lépéstartás végett. Másodszor: 
a rendezvény ezekben a devizaéhes időkben elősegítheti a mozik műsor
politikáját alakítgató filmforgalmazó vállalatok jobb válogatását. Végül: 
nem csekély szerepe lehet a közönség ízlésének formálásában is.

A fentiekből már kitűnik, hogy a belgrádi filmszemle jelentőségét 
téves volna csupán a nyolcnapos rendezvényben keresni. A FEST utóélete 
az, ami miatt — hibáitól is eltekintve — őszintén támogatjuk a serdülő
korába lépő fesztivált, no meg azok az elvitathatatlan erények, amelyek 
miatt mégis érdemes volt végignézni a több mint százórás műsort. Ezek 
után lássuk tehát, melyek voltak az idei FEST legjellemzőbb vonásai, 
legszebb pillanatai.
DIVATTÉMA — DIVATKOR

A válogatást figyelmesen áttanulmányozó néző számára a legszembetű
nőbb a politikai tematikájú film előtérbe kerülése volt. Már-már úgy 
tetszhetett, hogy a világ filmgyártásában valódi divattéma a politika. 
Természetesen, válogatásról lévén szó, nem biztos, hogy a FEST a valós 
arányokat tükrözte, mégsem tulajdonítható a véletlennek, hogy a szemle 
műsorán szereplő filmeknek szinte kétharmada — többé vagy kevésbé 
áttételesen — politikai tematikájú volt. Az is bizonyos következtetéseket 
sugall, hogy legtöbbjük kiváló fogadtatásra talált mind a kritikusok, 
mind a közönség körében, sőt a rendezvényről tudósító újságírók nem 
hivatalos ranglistáján szinte kizárólag politikai filmek szerepeltek.

Az összefoglaló megnevezés alatt természetesen a politikai filmről 
vallott különböző nézetek és értelmezések kaptak helyet (társadalmi kor
rajz, időszerűsített történelmi film, politikai triller), de közös vonásuk az 
volt, hogy szinte kivétel nélkül a jelenről akartak szólni, illetve arra
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figyelmeztettek, hogy bizonyos tragikus események, kellő politikai elővi
gyázatosság nélkül, a jövőben is megismétlődhetnek.

Az említett témával foglalkozó filmek közül több is megérdemli, 
hogy külön kiemeljük. Ezek Richard Attenborogh: Gandhi című alkotása, 
Andrzej Wajda: Danton, Jerzzy Skolimowski Moonlighting (Fusimunka) 
és Costa Gavras Missing (Eltűnt), de mindenekelőtt Yilmaz Güney Yol (Üt) 
című filmje.

Ez utóbbiak között érdekes párhuzamot lehet vonni, hisz egyrészt 
tavaly Cannes-ban mindkettőt Arany Pálmával jutalmazták, másrészt ha
sonló társadalmi helyzetről — a katonai puccs utáni álapotokról szólnak: 
Gavras film je a chilei, Güneyé a törökországi hatalomátvétel utáni hely
zetet tükrözi. Az is kétségtelen, hogy mindkettő dokumentumerejű alko
tás. Az Üt azonban mégis bizonyos többlettel rendelkezik az Eltűnthöz 
viszonyítva. y

A börtönből egyhetes szabadságra hazaengedett öt elítélt át- meg 
átfonódó története a szabadság utáni vágy metaforájává válik. Három
fajta szabadságkorlátozásról van szó ugyanis a török filmben. Az első 
és legszembetűnőbb — a börtön. A második, amelyre a rövid időre sza
badulok csak a börtönből kijutva döbbennek rá, a fegyházi módszereket ál
talánosító társadalmi elnyomatás. A harmadik pedig, a legrejtettebb, amely
nek a hősök nincsenek tudatában, csupán ösztönösen érzik korlátait a 
kulturális elmaradottság, az elavult erkölcsi normák és törzsi hagyomá
nyok, amelyek a szellemi szabadságnak szabnak határt.

Gavras politikai trillere viszont kiválló dokumentum a chilei ese
ményekről, de megmarad az egyszerű társadalombírálat szintjén, megma
rad esetlegességében. A Missing legfőbb erénye a kiváló kamerában, né
hány valóban művészi képbeállításban, de mindenekelőtt Jack Lemmon 
feledhetetlen játékában kereshető, aki a lojális polgárnak a kiábrándu
lásáig, majd a társadalombirálatig vezető lelki átalakulását jelenítette 
meg meggyőző erővel.

Attenborough Ghánáiba. a FEST utolsó napján érkezett meg Belgrád- 
ba, s a fesztivál zárófilmje lévén hozzájárult, hogy az utolsó benyomás 
kedvező legyen. Az amerikai, angol és indiai filmgyártók részvételével 
készült mű sikeresen ötvözi a történelmi hitelességet, a művészi megfor
málást és a látványt. A Mahatma Gandhi életének egy részét bemutató 
alkotás filmeposzi igénnyel ikészült, és — noha egyes részeiben a lát
vány a hitelesség rovására megy — nagyrészt a Gandhit megszemélyesítő 
Ben Kingsley alakításának jóvoltából sikerült is eposzi erejűvé tennie 
a történetet.

Nagy érdeklődés előzte meg Andrzej Wajda Dantonját is. Az ismert 
lengyel rendező film je viszont — noha szintén egy történelmi személyiség 
életének egy szakaszával foglalkozik — teljesen más, filmesztétikai szem
pontból vitathatóbb hozzáállással készült. Megfilmesített politikai szín
házról van szó, Dantonnak és Robespierre-nek, a forradalom két felfogása 
megtestesítőjének harmadfél órás szócsatájáról, amely főleg abból a szem
pontból érdekes, hogy — lengyel rendező lévén szó — a forradalom libe
rálisabb és központosított felfogását tükröző vélemények az időszerű 
lengyel témákkal csengenek össze.

A politikai filmekről szólva eddig szándékosan nem említettük a 
FEST-en bemutatott magyar filmeket, mivel ezek külön figyelmet érdemel
nek. A szemle kezdetén a szervezők hangsúlyozták, hogy az idei feszti
vál a magyar film jegyében zajlik le. A nézők ugyanis északi szomszéd
jaink hét film jét láthatták (ennél több csak az Egyesült Államokból érke
zett), s ezek közül három a szemle legjobbjai között kaphat helyet. A 
bemutatási sorrendet követve: Bacsó Péter Tegnapelőtt, Makk Károly 
Egymásra nézve és Gothár Péter Megáll az id ő .. .  című film jéről van szó.

Az említett alkotások láttán azonban nem tudtunk ellenállni annak 
a gondolatnak, hogy a magyar filmgyártásban valódi divatkorrá váltak 
az ötvenes évek. Legalábbis az idei válogatás és a korábbi években bemu
tatott, szintén kiváló filmek alapján alakulhatott Jd ilyen vélemény a 
jugoszláv nézőközönség körében. Noha kétségtelen, hogy a magyar film 
az ötvenes évek eseményeiben véli felismerni azokat a történelmi gyö
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kereket, amelyekből az azóta eltelt három évtized során termő ágak 
és vadhajtások egyaránt kinőttek (az idén legjobbnak kikiáltott magyar 
film, a Szerencsés Dániel cselekménye is az említett években játszódik), 
az is köztudott, hogy a nemzetközi hírnévnek örvendő magyar szerzők 
időszerű témákkal is foglalkoznak, s például a dokumentum-játékfilmek 
műfajában is kiváló alkotásokat hoznak létre. Az idei FEST válogatásából 
ez sajnos hiányzott, nem csoda tehát, hogy a Bacsó Péterrel megtartott 
sajtóértekezleten egy újságíró azt kérdezte, mikor jut el a magyar film a 
tegnapelőttől a tegnaptól a máig. Tegyük hozzá: ha pedig már megtette 
ezt az utat, kár volna, ha a jelen bírálatához szükséges bátorságot a 
divatkor bírálatának bátprságpóza szorítaná háttérbe. De — mindezt félre
téve — hadd ismételjük meg még egyszer: Bacsó, Makk és Gothár alkotása 
az idei FEST felejthetetlen pillanatai közé tartozik.

Visszatérve ezek után a politikai film iránt megnyilvánuló nagy érdek
lődés kérdéséhez, valószínűnek látszik, hogy ez azt tükrözi, hogy a jugo
szláv filmgyártás épp az időszerű politikai film terén a legszegényesebb, 
és ez bizonyos hiányérzetet teremt mind a közönség, mind pedig a film- 
munkások körében. Érdekes elemzés tárgyát képezhetné, mi az oka annak, 
hogy hazai rendezőink kerülik az „érzékeny" vagy időszerű témákat, erre 
azonban ezúttal nem vállalkozhatunk. Csupán annyit teszünk hozzá: remél
jük, az idei FEST nyomán felismerik, hogy a politikai filmnek világszerte 
nemcsak jövője, hanem már jelene is van.

MŰVÉSZEK ÉS CSODABOGARAK

Földöntúli lény járt közöttünk. Természetesen Stevan Spielberg szo
morú tekintetű szörnyéről van szó, aki egy estére bepillantott a FEST 
műsorára. Noha a jó  előre beharangozott film kapcsán kiábrándultság
ról nem beszélhetünk, az amerikai sikerprodukciók rendezőjének az eddigi 
legnagyobb bevételt hozó alkotása láttán a lelkesedés hangján sem 
szólhatunk.

A Cápa, a Harmadfokú találkozások és A frigyláda elrablói után az 
E.T. megismételt néhány ismert erényt: a technikai tökélyt, a fantaszti
kum és a realitás sikeres ötvözését, meggyőző ereje és eredetisége szem
pontjából azonban lemarad az előbb említettek mögött.

Különösen a harmadfokú találkozások és az E.T. párhuzamba állí
tása kínálkozik, hisz egyazon műfajról, lantiról van szó. De míg az előb
bit a szó szoros értelmében a tudományos fantasztikum megnevezéssel 
illetjük, az utóbbi inkább fantasztikumon alapuló mesefilm felnőtteknek 
és gyermekeknek. Olyan vélemények is elhangzottak, hogy a Földöntúli 
lénynek inkább a FEST kísérőrendezvényén, a gyermekfilmek fesztiválján 
volna a helye. Az ilyen véleményeket pedig nemcsak az táplálta, hogy a 
film főszereplői kivétel nélkül gyerekek, és hogy a felnőttek könyörtelen
ségével, a tudomány hideg racionalitásával a gyermekek őszinte szeretete, 
önzetlen segítőkészsége áll szemben, hanem elsősorban azok a megoldások, 
amelyek a Mary Poppinsról, vagy még inkább Peter Fanról, a gyermek
álmok megtestesítőiről szóló mesékre és filmekre emlékeztetnek. A film 
óriási közönségsikere pedig azt bizonyítja, hogy Spielberg minden pilla
natban el tudja találni, mi az, amit a közönség leginkább igényel. A Cápát 
a rémfilmek divatjának korában, a Találkozásokat a fantasztikum iránti 
érdeklődés, a Frigyládát pedig a kalandfilmek kereslete idején dobta piacra. 
Ezúttal megérezte, hogy az erőszaktól eltelt néző mesére vágyik, s film je 
nem is több, mint a nagyközönség elvárásának kielégítése.

A kasszasiker érdekében készült alkotások e jellegzetes képviselője 
mellé a „vásár vagy ünnep" dilemma érzékeltetése végett három olyan 
filmet állíthatunk, amely az úgynevezett művészfilmek kategóriájába so
rolható, tehát amely kimagasló filmesztétikai tulajdonságai miatt érdemel 
külön figyelmet. Wemer Herczog Fitzcarraldo, Tadeusz Konwicki Az Issy 
völgye és Rainer Wemer Fassbinder Quei elle című művéről van szó.

Wemer Herczog Fitzcarraldója a lehetetlennek látszó vállalkozásról, 
a Verdi opera őserdőbeni előadásának kísérletéről szóló film bebizonyí
totta, hogy Herczog, akit az új német rendezőnemzedék legromantikusabb
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tagjaként tartanak számon, valóban tud a kamera szemével nézni, meglátni 
és láttatni. A Fitzcarraldo ennek jóvoltából vizuális élmények sorozata
— mégpedig jó l megkomponált sorozata — és épp ezért a több mint két és 
fél órás alkotás végig le tudja kötni a néző figyelmét. Igaz, a film kap
csán elhangzott néhány olyan megállapítás is, hogy egyes részei vontatot- 
tak, hogy nem tartja meg kezdő ritmusát, de az ilyen bírálat ezúttal olyan
nak tűnik, mintha egy több tételes zeneműben a kritikus az allegrót követő 
andante ritmusát kifogásolná.

Ahogy Herczog alkotása a fesztiválnak sajátos színt kölcsönzött, 
úgy vált Tadeusz Konwicki Az Issy völgye című valódi filmkölteménye a 
szemle másik kellemes meglepetésévé. A forgatókönyvet a rendező Czeslaw 
Milosz azonos című regénye nyomán írta. A film álomszerű visszaemlé
kezés a szülőföldre, Litvániára, arra a tájra, amelynek minden f oly ójához, 
dombjához sajátos népi hiedelem kapcsolódik, amelynek erdejeit a mon
dák különös lényei népesítik be. Az Amerikába szakadt, hazája után vá
gyakozó, de visszatérni és álmait lerombolni nem akaró férfi elégikus 
vallomása ez a hazaszeretetről és hontalanságról. De ezen túl, igaz gyer
mekszemmel nézve, s ezért a mesék és mítoszok szálai közé szőve felbuk
kannak a húszas évek történelmi eseményei is, a nemzeti ellentétek és a 
gyors polgárosodás előidézte összetűzések. Az Issy völgye elhétköznapia- 
sodik, s álomszerű szépségében csak azokban él tovább, akik a New York-i 
felhőkarcolók között — tudatosan vállalva az önámítást is — változatlan 
alakban őrzik meg emlékét. Konwicki film je a filmnyelven kifogástalanul 
tolmácsolt irodalmi mű iskolapéldája volt.

A FEST közönségének véleményét — szinte már hagyományosan — 
ezúttal is Rainer Werner Fassbinder, a nemrégiben elhunyt német rendező 
film je osztotta meg leginkább. Fassbinder korábban sem tett engedmé
nyeket az átlagízlésnek. A német társadalom korképét adó és gyakran 
víziókba átcsapó film jei ezért nem is arattak közönségsikert. Legutolsó, 
Querelle című alkotásában szándékosan is a kispolgári értékrendű közön
ség megbotránkoztatására törekedett. A felszínen maradó néző számára 
ugyanis film je nem jelent többet, mint a homoszexuális kapcsolatok min
den eddiginél szabadabb bemutatását. Querelle pedig ennél sokkal több: 
az emberben rejtőző elfojtott ösztön, önkínzó és önmegsemmisítő vágy, 
az, ami mindenkiben van, de nem kíván tudomást venni róla, amit ön
megbecsülésünk megőrzése végett másokra vetítünk ki. Querelle a rossz, 
amely mégis szép, a Gonosz, aki mégis szeretetre méltó, ördög és angyal 
egy személyben, Querelle az ember. Fassbinder az emberi lélek szennyesét 
teregette ki, nem csoda tehát, hogy sok néző a vetítés alatt elhagyta a 
termet. Az sem kétségtelen viszont, hogy azoknak, akik vállalni tudják 
az önmagukkal való szembenézést, alkalomadtán érdemes megnézniük ezt 
a filmet.

NEKÜNK FITZCARRALDO  KÉNE ...

FEST összefoglalónk végén térjünk vissza a szemle jövőjének kér
déséhez. Mint már mondtuk, az idei rendezvény után sem dőlt el, hogyan 
tovább. Némelyek a szerzői válogatást szorgalmazzák, azaz szerintük az 
eddigi hattagú bizottság helyett a jövőben egy személyt kellene megbízni 
a fesztivál műsorának összeállításával, hisz akkor ez a szelektor valóban 
egységes mérce alapján hívhatná meg a bemutatásra érdemesült filmeket. 
Mások azért kardoskodnak, hogy teljesen mellőzni kell a szubjektivitást, 
s a FEST-re azokat a filmeket kell elhozni, amelyek az előző évben a 
nemzetközi fesztiválok valamelyikén díjban részesültek. E sorok írójának
— őszintén szólva — teljesen mindegy, hogyan történik a válogatás, csu
pán egy dolog látszik kívánatosnak: nekünk Fitzcarraldo kéne, sőt Fitz- 
carraldók, olyan filmmunkások, szervezők, akik hinni tudnának a művé
szet erejében, akik a sajnos elburjánzó sekélyes ízlés őserdejébe legalább 
a FEST idején el mernék hozni a valódi művészetet, hogy a világ leg
jobb film jei szemléjének becézett fesztiválon a tizedik múzsa ünnepét 
kellő komolysággal, s ne sátoros ünnepként üljük meg.
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OLVASÓNAPLÓ

BÖKVERSEK ÉS PARÓDIÁK

BOGDÁNFI SÁNDOR: Szeretném, ha nevetnének.
Fórum, Újvidék, 1982.

Ha az ember egy ilyen gyűjteményes kötetet olvas végig, és majdnem úgy, 
hogy le sem tudja tenni, olyan írások kerülnek a kezébe, amelyek találó cí
mükkel, fordulatos fejezeteikkel fogva tudják tartani az olvasót. Keres
sük benne az adottságokat. Kétségtelen, az érdeklődés felkeltéséhez két 
előnye van ennek a könyvnek: az olykor sziporkázásig felfokozott (és ki
élezett) humor, és elbeszélésében az erőltetettség nélküli gördülékenység. 
És még valamit ki kell mondanunk itt, ami nagy elődeinek is a saját
ja, mint műfajának elsőrendű követelménye: szereti a dolgokat pőrére vet- 
kőztetni és meghökkentő merészséggel a feje tetejére állítani, hogy for
dítva lássa az eddig felülről nézett „világot". Amit kimond, így is szín
tiszta, világos; ez is hozzájárul ahhoz, hogy az ember egy pillanatra sem 
fárad bele az olvasásba, és nem keresi nagyítóval a paródiákban, az át
kötésekben vagy akár a bökversekben a poént.

Bogdánfi Sándor a humoristáknak ahhoz a fajtájához tartozik, mely 
műfajának minden változatát a mi irodalmunk időálló színvonalára emelte. 
És tartja is híven ezen a fokon, mert a torzító mesterek húsba maró vo
násaihoz hasonlóan breugheli érzéke van hozzá. Zsánerképei nem egyszer 
ismerős fényeket, s mögöttük a lappangó árnyakat villantják elénk, de na
gyon vigyáz, hogy ezek mindig a műfaj velejárói legyenek; leleményessége, 
Ötletes rá találásai kölcsönzik apró darabjaihoz az eredetiséget. Témavilága 
elér látóhatárunk végéig; egy csöpp időre sem állapodik meg, inkább széle
sedik, mindig újabb, ismeretlenebb cselekvési területekre terjed ki, mint
ha csak arra törekedne, hogy ne hagyjon ki egyetlen életmozzanatot 
sem éppen akkor, amikor szemtől szembe kerültünk azzal az igazsággal, 
hogy alkotói műhelyeink társadalmi mozgásunktól eddig elég távol álltak, 
vagy más hangszerelésben kerültek az olvasó elé.

Szerzőnk legújabb kötete, a Szeretném, ha nevetnének voltaképpen 
eddig megjelent humoreszkjeinek, aforizmáinak, paródiáinak, átkötései
nek válogatott darabjaiból állt össze. Szerencsés ez a változás (a szerzőt 
és a szerkesztőt dicséri), mert az olvasó a találóan összeválogatott apró 
műfajokat egy gyűjteményes kötetben szívesen forgatja; így keze ügyé
be kerülnek mindazok az írások, amelyeket Bogdánfi Sándor humorában 
a kötet új ráolvasásakor is oly szívesen keres, hiszen ez a kötet valóban az 
olyan kiadványok közé tartozik — ez a szerző javát szolgálja — , amelye
ket az ember nem is egyszer szívesen elővesz, és üde mosollyal belefeled
kezik.

Tekintettel arra, hogy gyűjteményes kötetről van szó, a szerző eddig 
megjelent műveiben nem kevesebb, mint huszonöt évet kell visszalapoz
nunk, hogy figyelemmel kísérhessük humoristánk, meglepően termékeny 
aforizmaírónk indulását és fejlődését napjainkig. Ezek a vidám bölcses
séget mindig megkövetelő, néha csupán pár soros munkák olykor több 
elmélyülést követelnek az alkotótól, mint amennyire az első olvasás után 
gondol a befogadó. Nem egy darabnál csak a második, a harmadik új ráol
vasás fedi fel azokat a rejtett finomságokat, utalásokat, telitalálatú kari- 
kírozásokat, amelyeket a szerző sorai közé bújtatott.

Üj kötetének első ciklusa — mint legújabbnak nevezhető alkotása 
is — a Katastrófák. Eredeti címe külön is felhívja erre a rendkívüli cik

183



lusra a figyelmet. Ha jobban megfigyeljük a jegyzeteket, az író elhangzott 
vallomásait, a szerző nem egy helyen és nem egy alkalommal bökversnek 
nevezi ezeket a három-négy soros strófákat. Igaz, szerkezetükben hasonlí
tanak is rájuk, epigrammaszerű, sok esetben gúnyos, eléggé lúgosán szatiri
kus rigmusok ezek, de azután finomra csiszolt bölcseleti morzsák beszövésé
vel az előbbieken felülemelkednek, és olyan strófákká izmosodnak, amelyek 
tömörségükkel napjaink visszás jelenségeit pellengérezik ki. Helyzetekkel, 
karakterekkel néhány remek vonással megalkotott portrékkal találkozunk 
ezekben a „bökversekben", amelyek olyan messze estek a századforduló 
„klasszikus" bökverseitől, mint Makó Jeruzsálemtől. Majd egy évszázad 
választja el azoktól a távoli morzsáktól Bogdánfi sorait, és ez a „majdnem 
egy évszázad" a társadalmi, szellemi események sodrásában ma már több 
mint egy évszázadot jelent. Ez az, ami ennek a ciklusnak az értékét egészen 
más szintre emeli, mint amilyennel a Borsszem Jankó megjelenésének 
idejében találkoztunk a Duna völgyében.

A régi játékos strófák, bohókás fintorok mellett csak hármat emel
jünk ki itt a Katastrófák közül:

híd boldogság végszó

hidat az elérhetetlen az agy
építsetek boldogság olykor kihagy
a népek közé ott szuszog melletted és nem tudod
ne vágóhidat az ágyban ki vagy

nincs már 
humor 
csak tumor

És éppen az ellentmondásokkal teli csattanó után térünk át Bogdánfi 
a létet, az ént, az emberi viszonyokat és szokatlan mozgásokat üdén fel
oldó humorára, amely nem egy karcolatában, emberi lelkialkatokat bon
colgató novelláiban olyannak tetszik, hogy ezekből kifogyhatatlan. Nem 
csupán krokijaival, hanem azoknak megkapó címeivel is napjaink nvü- 
gös problémáinál telibe talál, gondoljunk csak a Vízből túl sok a beho
zatal, az Üzemi kultúra, a Vissza az árakkal vagy az önmagát is gyűlöli 
a nacionalista című írásaira. Szinte Repülő lelkiismer etteX minden a tolla 
hegyére kerül, amivel mozgalmas hétköznapjainkban lépten-nyomon ta
lálkozunk, de éles tollvonással fölszakítja a hallgatás csendjét is, amely 
sokszor az ártatlannak tetsző becsukódással negatív emberi magatartást 
takar.

A kötet lapozgatása közben újra meg újra visszatérünk a paródiákhoz, 
melyeket ő Át költéseknek nevez. Jelentős részben azok is, mert a rova
tába felvett alkotók között vannak olyan poéták is, akiknek a verseit tel
jes egészében átköltötte: groteszk képpé alakította át.

Azok a paródiák, amelyeket a jugoszláviai magyar írókról és költők
ről alkotott (ezeknek tájukban, közösségükben a szerző is benne él) na
gyon találóak. Ilyen remek sorokkal a mi irodalmunkban még nem talál
koztunk, s akiket átköltéssel paródiái közé iktatott a bőséges humor apró 
tűszúrásai nyomán — mint Karinthy sorai —, skandálva is bennünk élnek. 
Feledhetetlen a mi Gál Lacink Pingál Lászlója a Hét burgonyával.

„Hét burgonya az edényben, Valahol egy nagy lábosban,
Hét burgonyának regélem: Valahol a tányér mélyén,
Egyszer én is krumpli voltam, Bizony nagyon krumpli voltam,
Egyszer bizony püré voltam, S benne voltam én a szószban;”

Aztán széles mosollyal olvassuk Túlzó Lajos, Debreciner József, Lapát 
István „rondóit" és e „körversek" után Csépelő Imre Tántorgó költőiét:

„Megindult a trágyás istállók Bolhák nyüzsögtek az in%e alatt,
Szagos rengetegén átal, Széles gatyák lengtek vele,
Kisüsti pálinka kísérte: Könyveivel a hóna alatt
Leszámolt rég a vízivással. Egy kiskocsmába veszett bele."



Foszlányfi Sándor válogatott paródiái itt olyanok, hogyha most, e 
„foszlányok” után fényre derült arccal nem teszünk pontot, akkor kimara
dunk a négyívesre zsugorodott folyóiratunk utolsó lapjáról is, mert e 
szerencsésen összeállított vidám kötet „görbe tükreiből” annyi még az 
idézni való.

De azt inkább a pódium művészeire hagyjuk.

LÉVAY ENDRE

MARAD A SZERZŐBE VETETT BIZALMUNK

BALÁZS ATTILA: Világ, én ma felébredtem!
Fórum, Újvidék 1982.

Vagy három év múlt el Balázs Attila első kötetének megjelenése óta. Az 
újabbat Bányai János az elmúlt év legjelentősebb vajdasági magyar köny
vei közé sorolja. „Fontosnak” találja, mert magában foglalja „a pró
za új lehetőségeinek feltárását, elmozdulás a fenyegető holtpontról, lé
pés a kimondhatatlan felé.” Bár terjedelemben elmarad az első mögött, 
mégis sok szempontból nézve hasonlatos ahhoz, úgyhogy az elmúlt há
rom esztendő rövidre zsugorodik. A Világ, én ma felébredtem! szerves 
folytatása a nyúl regénynek, de ugyanakkor utal azokra a változásokra is, 
amelyek Balázs Attila műhelyében lejátszódtak.

E sorok írója a Cuniculust méltatva kifejezte érdeklődését, hogyan 
is folytatja szerzőnk a megkezdeti, számtalan csapdát rejtegető, sajátosan 
egyéni, tájainkon méltán újszerű, magaválasztotta utat. Ügy érzem, s ez 
volt az első benyomásom új könyvét olvasva, hogy hű maradt önmagá
hoz, azaz a korábban felvázolt és részben kidolgozott eszközöket igyeke
zett némileg módosítva, a tökéletesítés reményében, újra alkalmazni. 
Ismét tapasztalhatjuk a közlés vágyát, bár némileg talán veszített he
vességéből, a hagyományok elvetését, az értékek megkérdőjelezését. Ugyan
akkor véglegesen kimondja: a mű én vagyok. Könyve ritka példája az 
azonosulásnak: mű és szerző teljesen egybeolvad, a szerző szinte csak 
önmagáról beszél, az áttételek eltűnnek, az énközpontúság valósággal 
nyomasztó.

Mintegy egy év eseményeiről számol be Balázs Attila Oszinak, könyve 
nem más, mint jómaga mondja, „(kronologikus füzér” . Elmondja, mi min
den történt vele, de a maga módján, azaz az átélt élmények mélységétől 
függően. Legtöbbször a közvetlen élmény csak indítékul szolgál az emlé
kek, korábbi benyomások felidézéséhez, újraértékeléséhez, érzelmi tágí
tásához. Olykor ennek az eszmélési folyamatnak „beindítója” az olvasó 
előtt ismeretlen marad és ilyenkor számára ezoterikus asszociációhalmazt 
kap. Mert a belső formát illetően Balázs Attila megmaradt a képzettár
sításon alapuló technikánál. Olyannyira elkötelezettje annak és oly mély
ségeket igyekszik segítségével elérni még számára is meghökkentő for
dulatokat rejtegető lelkében, hogy ez a könyve a képzettársítás elszaba
dulásának példája is lehet. A „legvadabb” relációk bontakoznak ki az ol
vasó előtt és felfedezésük, követésük nem kis fáradságba került. Balázs 
Attila hétköznapjaink taposómalmától iszonyodó egyén, akit mondjuk a 
reggeli felkelés az „újrakezdés reménytelenségével” tölt el. Merész lépést 
téve már az első oldalakon elmondja, hogyan is lett belőle író, majd kitér 
előbbi művére. Egyébként is igen gyakran utal vagy céloz arra. Ebben a 
könyvében közölt írásait is például „nyúlfarkaknak” nevezi. Joggal.
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Igen hamar rájövünk arra, hogy az írások többségében nem az a fon
tos, hogy mi is történik bennük, hanem a szerzői élményekkel kapcsolatos 
reflexiók. S ezek a reflexiók újra és újra visszatérnek egy motívumhoz: 
a „kiszabadulás” vágyához, melynek megvalósíthatatlanságát a Protec- 
tica dentis című írás példázza. Az alcímek (metamorfózis, traktátus, pamf
let stb.) arra utalnak, hogy a szerző egy-egy örökölt közlésforma szándé
kosan parodizált felhasználásával vall azok idejemúlt jellegéről.

Van a könyvben néhány írás, amelyben a szorongató egocentrizmus 
némileg feloldódik és a külső világ a maga, azaz az író által szabályzott 
módján betör. Az egyik ilyen téma az Irmával kapcsolatos írások. A szerző 
az egyik ilyet (Az illető bácsi) vázlatnak minősíti egy „komplikáltabb 
epikus alkotáshoz” . Ebben valamilyenfajta egyensúly van kibontakozóban 
az anyag, amiről ír, és az alkotó önmagára vonatkoztató gondolatai között, 
igaz, hűen a bejelentéshez, ez az írás valóban igencsak vázlatos. Egyéb
ként az Irma-motívum, úgy látszik, a szerző bűvölője, hiszen ezt maga 
is elismeri. Irma egy zavaros, gyermekkori, részben nosztalgikus élmény
világ maradványa, de az író elméjében mind többször bukkan fel, újra 
és újra felfedezi az őt körülvevő valóságban, addig fokozza, míg aztán 
a női felszabadult és elszabadult nemiség sodró jelképévé alakul át.

Egészen más hangvételű (egyébként is Balázs az átalakulások ked
velője) írás a velencei biennáléról szóló. Az olvasónak szinte az a benyo
mása, hogy igen szubjektív képzőművészeti kritikát böngészget, amikor 
is a tudósító szellemesen igyekszik véleményt mondani a látottakról. 
Aztán egyszer csak Budapestre utazunk, hol újra Irma alakja bukkan fel, 
míg a kis Momóról készített filmet nézzük Signoret-vel a főszerepben 
és a nemrég elhunyt Leonid Kogan ördöngös trilláit élvezzük, őszintének 
érezzük a szerző emberekbe vetett, néha elveszettnek vélt hitét, ami
kor Amerikában vett, egy budai pádon felejtett hátizsákját visszakapja.

Aztán egy söntésnél találjuk magunkat és tanúi vagyunk a szerző 
elmefuttatásának, amely a nincstelen szemszögéből nézve bírálja a bir
toklást és fogyasztást. Eredeti és sikerült, egyéni hangvételű írás a len
gyelországi tudósítás (Anyjához készül). Ebben a külső események leírása 
dominál, az író reakciója a háttérbe szorul, állásfoglalása inkább a meg
rajzolt kép milyenségében jut kifejezésre. A beszámoló velős, a lényegre 
rátapintó, szellemes. Teljesen eltérő A diófa — vagy a kivert kutya című 
írás. Joggal mondhatjuk, hogy háború utáni irodalmunkban kevés olyan 
prózai alkotás van, amely ily magas művészi szinten szólna eltűnő ta
nyáinkról, arról a nosztalgikus érzésről, amelyet láttukra a szerző helyet
tünk is érez. Egyszerű eszközökkel megírt, hamis melodrámai elemektől 
mentes, kiváló írásról van szó.

Az elmélyült újságírói tudósítás és könnyedebb hangvételű szépiro
dalom közös mezsgyéjén mozog a maga erényeivel és fogyatékosságaival 
A Freud is megmondta című írás. A színhely: Palics. Itt jönnek össze a 
fiatal alkotók, hogy megbeszéljék közös gondjaikat. Ezekről kevés említés 
történik, inkább a kísérő szórakoztató jellegű rendezvények frappáns és 
némileg felületes felidézésén van a hangsúly. Irodalomtörténeti anyag ez 
ugyanakkor az utókor számára a symposionisták egy nemzedékéről.

A kötet leghosszabb írása a fatökű Dulitsról, egy munkásemberről 
szól. ö  Balázs Attila, saját bevallása szerint, második témája az Irma- 
motívum mellett. Az írás Dulits egy napját jeleníti meg, az ő gondolatai, 
álmai, érzései elevenednek meg, a szerző ez alkalommal, szigorúan fe
gyelmezve önmagát, róla „mesél” . A jelképekben és szürrealista vonások
ban gazdag alkotás nem mentes a társadalombírálattól. Ez merőben új 
vonása a szerzőnek. Általában ez az írás „kilóg” a kötetből és azt bizo
nyítja, hogy szerzője, úgy tetszik, még számtalan metamorfózisra képes. 
A kötetet irodalmi és zenei eseményekről szóló csapongó beszámolók, va
lamint utószó zárja.
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A V ilág .. .-nak van néhány igen jellegzetes vonása. Elsősorban, s ez 
talán a fenti, körvonalas ismertetőből némileg kiderül, az egyes írások 
közötti színvonal- és értékbeli különbségek a szembetűnők. Egyes írá
sok, főleg azok, amelyek „konkrétabbak” és a valóság teljesebb, tehát 
tárgyi megjelenítését is tartalmazzák, sikerültebbek. Bennük alakul ki 
valamilyenfajta egyensúlyi állapot a között, amiről a szerző ír és amire 
a maga módján reagál. Gyengébbeknek minősíthetők azok az írások, ame
lyekben csak az utóbbi van jelen, azaz a makrovilág ponttá zsugorodik 
össze. Balázs Attila mindenáron újat akar, a konvencionális irodalmi 
örökséggel egyszer s mindenkorra szakítani szándékozik. Ennek állan
dó hangsúlyozása, közvetlenül vagy közvetetten, gyakran nyomasztó. K i
tárulkozása, amely itt-ott megindítóan naiv, legtöbbször vad, polgárbot- 
ránkoztató, exhibicionizmusba csap át. Az obszcén szavak halmozása nem 
minden esetben igazolt, egyszerűen funkciómentes, inkább „fitogtatás”, 
az újszerűnek erőszakos hajszolása. Tagadhatatlan azonban, hogy a könyv- 
nek „hangulata” van, amely igen hamar behálózza a türelmes olvasót. Ezt 
már a Cuniculus olvasásakor megállapíthattuk. Közvetlen hangvétele já
rul hozzá elsősorban e benyomásunkhoz. Vonzó e könyv azért is, mert, 
úgymond a szerző titkolt elutasítása ellenére, mindjobban helyet kér ben
ne a jelen és a makrovilág. Ilyenkor derül aztán ki, hogy hiteles meg
jelenítéséhez nem elegendőek a szerző ismeretei, nevezzük ezt talán életta
pasztalatnak, sem pedig az alkalmazott írástechnika. A képzettársítást még
iscsak meg kell „zabolázni” , a szertelen, bár szellemes ugrándozás, bo
lyongás, kalandozás követése a reflexiók birodalmában fáradságos és 
gyakran nem vezet semmihez. Ki kell azonban hangsúlyozni ugyanakkor, 
hogy Balázs Attila nyelvezete nagyban hozzájárul ahhoz, hogy írásai imp- 
resszívvé váljanak. Külön élvezet, már akinek, követni barokkos szerkesz
tésű, jelzőktől terhes mondatait, melyekben azonban lírai felhangok is fel
lelhetők.

Eddig tudatosan használtam a könyv szót, amikor Balázs Attila új 
művét boncolgattam. Azért, mert műfajilag meghatározatlan alkotásról 
van szó. Már a Cuniculus sem volt regény (Varga Zoltán szerint regény
nek szánta, de regény helyett írt könyv lett), a V ilág ... pedig szubjektív no
vellafüzér, vagy pedig kissé merészen, de talán találóan fogalmazva, ezo
terikus napló, amelyet a szerző vezetett arról, hogyan is élte át életének 
egy szakaszát. Varga Zoltán valószínűleg csalódva teszi majd le e köny
vet, mert ez újra nem az első igazi regénye Balázs Attilának, csak írói 
adottságainak újabb bizonyítéka. E sorok írója szintén némi csalódással 
olvasta e könyvet, mert benne az eredetiség nem változott át minőséggé.
S ha szigorúak akarunk lenni, akkor a mű eredetiségét európai vagy vi
lágirodalmi vonatkozásban szintén megkérdőjelezhetjük, de azt el kell 
ismernünk, hogy tájainkon minden kétséget kizáróan újszerű.

A könyvben itt-ott elejtett megjegyzések vannak szerzőjének világké
péről. Erre elsősorban az a jellemző, hogy „felette áll” világunknak, azt 
„lekezeli” , valamilyen „mindentudóság” árad ki belőle. Ez a valóság szer
zőnket fojtogatja és épp ezért a V ilág . . .  végeredményben a közelebbről 
nem azonosított szabadulási óhaj kifejezője, de ugyanakkor az emberben 
való hit bizonyítása. Az artikulátlan vágy és az alternatíva nem isme
rése az alaphangja e könyvnek, szerzője pedig, akit meglegyintett a nyu
gati jeans-próza, sörényes beatnik, aki bakancsával félrerúgja a konvenció
kat és magánforradalmát vívja. A keresésnek, vergődésnek és a nem meg
indokolt derűlátásnak kifejezője a Világ, én ma felébredtem! Balázs Atti
la fejlődési útja egyszerűen kiszámíthatatlan és az olvasók számára még 
sok izgalmat ígér. Épp ezért írhatta volna nyugodtan e könyve végén is: 
non finito.

VARGA ISTVÁN
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HÍRADÁS A MURAVIDÉKRŐL

VARGA SÁNDOR—PIVAR ELLA: Dobronak, Göntérháza, K ót helytörténete, 
Lendvai és Muraszombati Magyar Nemzetiségi Érdekközösség, Lendava, 1979.

VARGA SÁNDOR—POZSONEC MÁRIA—PIVAR ELLA: Hosszúfalu, Hodos 
és Lendvahegy múltja és jelene.
Lendvai és Muraszombati Magyar Nemzetiségi Érdekközösség, Lendva, 1982.

A fenti két könyv, sajnos, nem kapható egyetlen vajdasági könyvkeres
kedésben sem, csak a baráti figyelem jóvoltából köszönt be egyikünk-mási- 
kunk otthonába. Milyen kár, hogy ilyen messze van a messze! Nem jól van 
ez így! Én azt hiszem, hogy a vajdasági embereket is érdekelné a szinte 
ismeretlen Muravidék, a muravidéki falvak múltja, jelene, története, min
dennapi élete, az ottani emberek öröme és gondja. Jó lenne legalább 
könyvekből megismeri a mura vidékiek anyagi és szellemi kultúráját, 
ha már közvetlen kapcsolat nincs vagy csak igen ritkán valósul meg.

Dobronak, Göntérháza, Kót, Hosszúfalu, Hodos és Lendvahegy neve, 
sajnos, nem sokat mond a vajdaságiaknak. Nem tudják őket elhelyezni 
a maguk elé képzelt térképen. (Itt jegyezzük meg, hogy mindkét könyvből 
hiányzik a térkép, amelyen az érdeklődő nem szlovéniai, nem muravidéki 
láthatná a tárgyalt helységek helyét, elhelyezkedését. Az odavalóknak ez 
természetesen nem hiányzik, azért is nem gondoltak rá a szerzők.)

Az említett községek a jugoszláv—magyar határtól nem messze, 
a Mura folyó, a Lendva-patak, a Bagonica patak és a Kerka patak tér
ségében, Szlovénia Dolensko és Goriőko nevű részében találhatók. Hodos 
a goricskói hegyes táj legészakibb magyarlakta községe, Dobronak, Gön
térháza és a Lendva környéki Hosszúfalu és Lendvahegy pedig az alföldi 
jellegű dolinskói táj falvai. Tájékozódásul szolgáló nagyobb helyek a 
közelben: Lendva, Muraszerdahely, Muraszombat.

Ez a terület mindig érdekelte a történészeket, a régészeket, a nép
rajzosokat, nyelvészeket, mert sok régi hagyományt őrzött meg még 
napjainkban is nyomon követhetően. A régészek pl. kiderítették, hogy 
Lendva és környéke földjét a birodalmat a barbárok támadásaitól védő 
római katonák és művelt civilek lába taposta, önálló települést alkottak, 
itt a távoli provinciában éltek, talán nem is olyan rosszul 400 éven át, s 
haltak meg a birodalom fővárosa utáni sóvárgásukban. Síremlékeik ékesen 
beszélnek a holtukban is tanúságot tevő lakosokról. De nem ők voltak e 
táj első lakosai, már őelőttük is számos más nép telepedett meg, majd 
tűnt el vagy olvadt bele az újonnan jöttekbe. Nagy népmozgás volt régen 
e tájon.

A tanulmányok írói több éves kutató- és gyűjtőmunka után komoly 
forrásművek alapján tették le asztalunkra a hat község monográfiáját 
tartalmazó két kötetet. A két helytörténeti kötet a Lendvai és a Muraszom
bati Magyar Nemzetiségi Érdekközösség kiadásában a Szlovén Művelő
dési Közösség anyagi támogatásával jelent meg, a Pomurski tisk nyomda 
formálta Muraszombatban szép és ízléses könyvvé a kéziratokat, hogy 
„a lakosság anyanyelvén olvassa a szűkebb hazájára vonatkozó történelmi 
adatokat, falujának múltját, ami már azért is hasznos (különösen a fiata
labb nemzedék számára), hogy fel tudja mérni, milyen haladás történt 
életük különböző időszakaiban" — írja Varga Sándor.

Dobronakról, a lendvai község legtöbb magyar lakost számláló köz
ségéről, mely a lendvai község nyugati részén terül el, Varga Sándor 
tollából megtudjuk, hogy 1270-ben említették először az oklevelek, ugyanis 
a király akkor adott engedélyt az itteni letelepedésre. Később különféle 
neveken említik a települést, de a Dobronak név lett általános. A Bánffyak 
birtokaként tartják nyilván, nagyobb volt, mint Lendva. A török világban 
egy megerősített földvár próbált szembeszállni a törökkel. A X V III. szá
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zadban, Mária Terézia alatt az úrbérrendezés alkalmával, 125 jobbágy- és
5 zsellércsaládot tartanak számon. A jobbágy rendszer felszámolása után, 
a tagosítás évében 152 házat említenek. 1971-ben 1207 lelket számoltak össze 
a községben. Dobronak a vidék közigazgatási központja volt. 1872-ben pl. 
járásbíróságot, 1876-ban közjegyzőséget kapott, 10 község tartozott hozzá, 
1854-ben adóhivatalt, 1871-ben járási orvost, 1884-ben csendőrőrsöt, 1832-ben 
önálló postát kapott. A Dráva bánság megalakítása után, 1933-ban egy 
nagyobb közigazgatási kerület központja lett, s ez a funkciója megma
radt a II. világháború végéig.

A gazdasági fellendülés 1864 után jelentősnek mondható a községben, 
hisz fejlett kisipari központá vált: 38 fazekas, 2 asztalos, 1 kádár, 1 mé
száros, 1 molnár, 1 szűrszabó, 3 kovács, 1 cipész, 1 vendéglős, 3 boltos 
stb. szerepelt a telekkönyvben. A fellendült építkezés igényeit az 1911-ben 
alakult téglagyár elégítette ki. Az első világháború után fűrésztelep je
lent meg a faluban. Az 1927—28-as gazdasági csőd Dobronak lakosságát 
sem kerülte el. Sokan tönkrementek. 1945 után új korszak kezdődött 
Dobronak életében is. A villamosítás kiemelte a vidéket ezeréves elmara
dottságából. 1962-ben új iskola fogadta a tanulókat, orvosi rendelő, gyógy
szertár, állatorvosi rendelő nyílt a vásártéri lakótömbben, önkiszolgáló 
üzlet, tanítói lakások épülnek, az utcai villanyvilágítás, vízvezeték, egész
ségház, a Bagonica patak szabályozása, utak aszfaltozása, benzinkút, és 
s o k  más készült el a polgárok összefogásával.

A lakosság a mezőgazdaság mellett a gyáriparban is tevékenykedik, 
ez hozzájárult az életszínvonal emelkedéséhez. Rádió, televízió van majd 
minden házban, a mezőgazdasági gépek, személyautók, modern házak szá
ma megnövekedett, az ifjúság továbbtanul, egyre többen szereznek oklevelet.

A falu kulturális életében fontos szerepet tölt be a népkönyvtár, 
a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület színjátszó, népi tánccsoportja és 
vegyes énekkara. A Szabadkai Népszínház is felkeresi ezeket a falvakat 
évente egyszer. Az óvoda 1961 óta működik, a kétnyelvű oktatásra való 
nyelvi felkészítés a célja. Az Önkéntes Tűzoltóegylet 1892-ben fecskendőt 
vásárol, tehát már létezett. Azóta is igen eredményesen működik, még 
nő tagja is akad. A versenyeken sok díjat érdemelt ki. Dobronakon az első 
cigánycsalád 1820— 1860 között telepedett le. Számuk azóta folyton nőtt. 
Téglavetők, kovácsok, zenészek és földművelő idénymunkások. A felszaba
dulás után rendszeresen dolgoznak a fiatalok, szép kis házakat építenek, 
a gyerekek rendszeresen járnak iskolába.

Az Utószóban a tanulmány írója elmondja, hogy miért írta meg 
munkáját; részint tanulságul, részint pedig hogy másokban is felkeltse 
az érdeklődést a helytörténeti monográfiák írása iránt, s „ne ez legyen 
az egyedüli próbálkozás” .

Ugyancsak Varga Sándor a szerzője Göntérháza kismonográfiájának. 
A Göntérháza helység múltja c. fejezetből megtudjuk, hogy a falu a Bago
nica patak bal partján fekszik, a jugoszláv—magyar határtól 800 méterre, 
a hajdani Halicanum (Alsólendva) felé vezető római út mentén. Sok nép 
fordult meg idők folyamán ezen a vidéken is.

1379-ben említik a falut Gunterhaza, később Genterháza néven. Ez 
is Bánffy-birtok volt a család kihaltáig, 1644-ig. Az első telephely a Bago
nica patakon túl volt. A török alatt sok zaklatásnak volt kitéve a lakosság, 
mivel Lendva és Lenti végvárak közelében feküdt a falu, egy forgalmas 
út mentén. 1587-ben a török felégette az Alsólendva környéki falvakat, 
ezt is. Mária Terézia alatt az úrbérrendezés idején 18 jobbágycsaládot és
6 zsellércsaládot említenek az Eszterházy herceg domíniumához tartozó 
Göntérházán. A telekkönyvezés, a tagosítás 1864-ben történt. 33 ház sze
repelt a telekkönyvben, minden családra 15 hold terület jutott. A közbir- 
tokossági erdőt, legelőt közösen élvezték a jogok szerint. Idők folyamán az 
örökösödés miatt felaprózódtak a parcellák. A faluban 1881 óta van kocs
ma és malom, vegyeskereskedés. A Tanácsköztársaság idején Göntérházán 
is megalakult a községi néptanács, az iskolában a tanulók vörös gombot 
viseltek a kabátgalléron, a tanítás előtt minden nap forradalmi dalokat 
énekeltek. Három személy szolgált a faluból a Vörös Hadseregben.
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1933-ban Göntérháza községi székhely lett, öt község tartozott hozzá. 
1945. április 3-án szabadult fel „a partizánfészek”-nek tartott község. Ez
után új élet kezdődött, fejlődésnek indult a falu. Bevezették a villanyt, 
a zsúpfedeles házak eltűntek, rádió, televízió, autó, mezőgazdasági gépek 
jelentek meg. Aszfaltozták az utakat, templomot építettek. 1964 óta a 
helyi közösség központja Göntérháza. A fiatalok a gyáriparban vállalnak 
munkát. A kétnyelvű oktatás bevezetésével Göntérháza az új iskolakörzet 
központja lett, új iskolára volt szükség, 1965-ben el is készült, ünne
pélyesen avatták fel. Van népkönyvtár is, a régi iskolából kultúrterem 
lett. 1973-ban az iskola felvette Vlaj Lajos költő nevét, s ez év tava
szán ünnepélyesen leleplezték az iskola előtt a költő mellszobrát. Nem
zetközi Ifjúsági Kutatótábor színhelye volt 1973-ban az iskola.

A Tűzoltóegylet 1930-ban alakult meg, a felszabadulás után, külö
nösen a 60-as évek óta sok elismerő oklevél bizonyítja lelkes és odaadó 
munkájukat. Cigánytelep már nincs, sohasem voltak sokan.

Az 1860-ban épült szoknyás harangláb Göntérháza sajátossága. Nép
rajzi érdekesség. A teteje szalmatető volt a környék szokása szerint, 
1889-ben deszkatetővel váltották fel, majd 1924-ben az úgynevezett szok
nyatetőt részben bádoggal cserélték ki. 1979-ben végül is visszaállították 
eredeti állapotába.

A göntérházi emberek életéről, a csárdában való kényszermulat
ságról A göntérházi csárdában ecet ég a lámpában. . .  c. fejezetben 
tudunk meg egyet-mást. A csárdában az uraságnak járó évi robotot mulat
sággal is le lehetett szolgálni azzal a feltétellel, hogy egynapi robot 
helyett meg kellett vásárolni és meginni az előírt mennyiségű bort.

Szerzőnk Gergely-jár ás cím alatt a Gön térházán és Radamosban ma 
is élő Gergelyjárás szokását írja le, közli hetési nyelvjárásban a Gergely- 
éneket 1901-ből, majd a Gergely-járási rigmusnóta ma is előadott szöve
gét. Ez sokban különbözik a Gönczi Ferenctől feljegyzett szövegtől.

Forrásművek jegyzéke és a dolgozat közben közölt sok értékes fény
kép egészíti ki a tanulmányt.

Kot községről Pivar Ella, a Magyar Népújság újságírója közöl ta
nulmányt. A történelmi múlt idézésével kezdi. Az Alsólendvához tartozó 
Kapca, Gyertyános, Hotiz szomszédságában levő Kot a római világban fon
tos szerepet játszott. A hajdani híd pillérei még ma is láthatók a Mura 
egyik holtágában. A rómaiak után sok nép fordult meg hosszabb-rövidebb 
ideig Kót tájain.

Kót nevét 1693-ban találta meg a szerző a cannonica visitatióban 
mint Alsó-Lendva plébániához tartozó falu nevét. Ügy sejti, hogy az 1524-ben 
említett Halászokháza azonos lehet a későbbi Kóth néven említett köz
séggel. Halászokháza a török alatt tűnhetett el. A hódoltság korában 
sokat szenvedett a falu, majd a X V III. században, 1710 körül a pestis 
tizedeli a lakosságot. Az 1720-as években az árvízre panaszkodnak. Sze
gény falu ez. „A falu a Mura partjáig nyúlik ki, kevés a szántóföldje, 
a folyó vize tönkre szokj a tenni, minél fogva terméktelenné válik a 
terület. 1 pozsonyi mérő vetőmag után csak 1, 1/2 pozsonyi mérőt produ
kál. A rétek és legelők szintén árvíznek vannak kitéve, hitvány szénát 
produkálnak. A falunak szőlőhegye nincs. A faizás és <a dolgok eladásai 
örvendeztetőek.” A szántóföldek rossz minőségűek. A lakosok örökös jobbá
gyok, elég szűkös anyagi viszonyok között élnek. A falu több mint fele 
zsellér, nincstelen. A X V III. században jelentős a legeltető állattartás. 
Kót a X V III. század végén és a X IX . század elején igen népes település 
(14 jobbágy-, 1 házatlan zsellércsalád), de iparos egy sincs a faluban. 
Fontos szerepet játszik a földművelésben az ökör, az egyetlen igavonó 
állat. A tagosítás idején 17 házszámot tartottak nyilván, a község területe 
187 hold, 1136 öl, ebből 20 hold a Mura folyó.

A világháborúk megviselték a kótiakat. A felszabadulás után vil
lanyvilágítás, vízvezeték, aszfaltos utak, Mura-szabályozás tapasztalható, 
s mindez helyi járulékból. A környékbeli falvakhoz képest itt tanul
nak a legtöbben.

Ami a kótiak népszokásait, életét, viseletét illeti, olyan, mint a gö
cseji és hetési parasztoké. Az önellátó paraszti életmódból kifolyóan
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a ruhától a gereblyenyélig mindent otthon készítettek. Jó fúró-faragó 
emberek a kótiak. A Mura menti fűzfák anyagot mindig biztosítottak a 
kosárkötéshez, sövényfonáshoz. Az asszonyok télen készítették a len-, ken
derszőtteseket. A női viseletben a kikeményített fehér pacsa=fej kendő, 
a felső vászonszoknya, a kikliny, alatta a kis kikliny, bugyos ujjú ing, 
a vállkendő saját munkával készült. A férjhez ment lányt „konty alá 
tették", fakontyot illesztettek a haja közé és színes főkötővel, káp- 
lival lekötötték.

A régi ház még nemrégen is látható volt. L alakban épült, szalma
tetővel, fából és vályogból. Füstös konyhából, szobából és kamrából állott. 
Derékszögbe egybe volt kötve az istállóval és a „szűrű"-vel.

A család nagycsaládrendszerben patriarchális életet élt. (A legöre
gebb a gazda, mindenki tőle függ. A gazdaasszony tiszte a kenyérsütés.)

A hitvilág lényei a üdére, a födi piciny, a boszorkány, a lámpások, 
a jelentők.

Az étkezés során pótolhatatlan a káposzta és a krumpli, sokféle 
módon tudják elkészíteni. Fogyasztanak még kukoricaételeket, hajdinát, 
kölest, sok aszalt gyümölcsöt, halat. Aránylag kevés hús kerül az asztalra. 
Főleg disznóhús fogy sózva, füstölve, sütve és zsírban éltévé.

A dolgozatot két táblázat, értékes fényképek és forrásművek jegy
zéke egészíti ki.

Az 1982-ben megjelent kötet első dolgozatának írója, Varga Sándor, 
mielőtt bemutatná a jugoszláv—magyar határ közelében fekvő peremköz
séget, Hosszúfalut, általában szól a magyar falu kezdeteiről Szabó István 
A falurendszer kialakulása Magyarországon (X —XV. század) c. műve fel- 
használásával.

Hosszúfalu Alsólendva szomszédságában található egy szelíden lejtő 
hegy alatti lapályon. Először 1322-ben említik az okmányok Lindva-Hosszú- 
falu, illetve Hozyfalu néven. Ez is Bánffy-birtok. A római időnek számos 
értékes emléke maradt meg. Többek között a falun átvezető út a határig.

A környék földrajzi nevei több történeti esemény emlékét őrzik. 
Az Oltárkúti réten pl. a hagyomány szerint a hunok mutattak be áldozatot 
Hadúrnak, a Bánffy-kút vizével mosogatták Bánffy felesége sebét, melyet 
egy vadászaton kapott, meg is gyógyult, Mátyás király is vadászott a falu 
erdőségében 1480. augusztus 28-án. A török időben, 1600-ban Bánffy Kristóf 
500 lovas és gyalogos katonával a hosszúfalui erdőben foglalt állást a 
Lendva ostromára indult török sereg ellen. A szabadságharcban Jellasics 
ellen Percei Mór Hosszúfaluban az egyik magaslaton öt ágyút és megfe
lelő számú katonaságot helyezett el.

Hosszúfalu a török kiűzése után 1858-ig Eszterházy-birtok. Mint job
bágyfalunak nagy terheket kellett viselnie, nem is győzte. A feljegyzések 
szerint rossz adófizetőnek tekintették. A tagosítás hozta meg a könnyebb
séget. 1847-ben indult itt meg a tagosítás és 1858-ban fejeződött be. A 
telekkönyvben 60 házat tartottak számon, nagy területű közös legelő, erdő 
tartozott a faluhoz. Minden tavasszal hóolvadáskor árvízzel küszködtek, 
ez sokat ártott a födművelésnek. Kisipar csak az első világháború előtt 
jelentkezett (1 cipész, 3 ács, 1 betonozó, 3 vegyeskereskedés, 2 vendéglő). 
Az I. világháború után határvám-kirendeltség működött a faluban. A 
felszabadulás után jobb helyzetbe került a falu, Lendva ipara felvette 
a földművelésben nélkülözhető munkaerőt, a helybeli téglagyár is adott 
kenyeret a lakosok egy részének. Az 50-es, 60-as években divatba jött a 
kukoricacsuhéból font szatyrok készítése. Külföldre is szállították.

1963-ban a helyi közösség központja lesz Hosszúfalu, hozzátartozik 
Lendvahegy is. Ez nem sokáig tartott. Ma önálló helyi közösség a falu. 
Mivel 1966-ban határátjáró nyílt a Hosszúfalu és Rédics között, a turista- 
forgalomhoz alkalmazkodni kellett, önkiszolgáló nyílt büfével, a falut 
is kicsinosították önkéntes hozzájárulással.

A művelődési lehetőségek igen szerények voltak. Mivel Lendvában 
volt iskola, oda nemigen jártak. Az első iskola a faluban 1897-ben kezd
te meg működését az Eszterházy-féle vendéglőben. Az iskolaépület 1905-ben 
készült el. A felszabadulás után is ide jártak az alsótagozatos gyerekek. 
Az iskola a művelődés központja, könyvtára volt már az első világháború
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alatt. A tanulókat az iskola mögötti gyümölcsösben és veteményesben ta
nították meg mindenféle hasznos munkára. Előadásokat, tanfolyamokat 
szerveztek az ifjúságnak. Kézimunkakor, színjátszó csoport, énekkar 
működött. Az utóbbi időben a Fehér Jani operaénekesről, a falu szülötté
ről elnevezett művelődési egyletben folyik a munka.

Cigányok is éltek a faluban, ezek a legszegényebbek, a legrosz- 
szabb körülmények között élők a környék cigányai közül.

A hosszúfalui zsidó temető a környék zsidó családjainak temetkezési 
helye 1839 óta. A második világháború zsidó áldozatainak emelt emlékmű 
is itt emelkedik örök mementóként.

A szerző az utószóban elmondja, hogy nem szóbeli közlésekre ala
pozta munkáját, hanem írott bizonyítékokra. Ez nagyban emeli a dolgo
zat értékét.

A következő fejezetben Pozsonec Mária tanárnő bemutatja Var
ga Sándort, az aktív társadalmi-politikai munkást, a Népújság és a rá
dió magyar műsorának felelős szerkesztőjét, aki elindította a helytör
téneti kutatásokat a Muravidéken és komoly eredményeket ért el a poli
tikai szociológia terén. Szerintünk a két kötetben közölt dolgozatok is iga
zolják Pozsonec Mária Varga Sándorról festett képének igaz voltát.

Pozsonec Mária Hosszufálui babonák, hiedelmek, népszokások c. dol
gozatából többek között megtudjuk, hogy Lendva közelsége hatással volt 
a község életére. Sok fiatal lány állt el cselédnek Lendvára, vagy járt 
gyárba. Az otthon maradtak pedig piacozással szereztek pénzt a családnak. 
Mindig akadt eladni való: tej, vaj, tojás, gomba az erdőből, erdei, kerti 
gyümölcs, aprójószág stb.

A falu lakói nagycsaládrendszerben éltek. Abból a néhány sorból, 
amit erre vonatkozóan olvashatunk, a vidékeinken szokásos modell szerint 
éltek. Olvashatunk a lakóházról, a benne élők viselkedéséről, hitvilágukról. 
A boszorkányok, ördögök, a lucifér, a kísértet, a gyertyás, a sárkány, a 
garabonciás, a táltos, a kicserélt gyerek, földöntúli lények népesítik be 
a földi és föld feletti világot. A hosszúkás szembogarú boszorkányok 
Amerikába repültek a Sághegyre. Egy éjjel megtették az utat oda és 
vissza! Kár, hogy nem tudunk minden egyes szokással foglalkozni, de meg
említjük a lucázást, a betlehemezést, a karácsonyi asztalterítés szokásait 
(minden terményből tettek fel az asztalra, kivéve a kerekrépát és a krump
lit, egész kenyeret, tojást is; a tojást a szegények kapták, a kenyeret pe
dig háromkirályok napjáig fogyasztották. Sok érdekes szokást, hiedel
met jegyzett le Pozsonec Mária. Köszönet érte, mert ezzel is gazdagít
ja ismereteinket. Mi, sajnos csak moizsákat csipegethettünk Pozsonec 
Mária terített asztaláról. Érdemes ezt a dolgozatot is figyelemmel olvas
ni, sőt követni a gyűjtésben. Ez után a dolgozat után találjuk a szinte 
muzeális értékű hosszúfalui felvételeket.

Hodos községet Pivar Ella ismerteti meg az olvasóval. Hodos a ju
goszláv—magyar határ szomszédságában Őrség keleti kapuja. A mura- 
szombati községhez tartozik. Dombos vidék ez. A hodosiak is dombon, 
két szerben telepedtek le. Szántók, rétek, gyümölcsösök, erdők szegélye
zik a falut. Kimondott központja nincs, amint az már lenni szokott a 
szeres településeknél. Hosszú falu Hodos, kb. két kilométer távolságot 
mérnek az Alvég és a Felvég között. A Kerka patak sok gondot okoz itt is, 
noha a falu nem fekszik közvetlen szomszédságában. Az áradás nagy 
kárt szokott okozni a mezőkben, erdőkben. Vizenyős a talaj, noha már 
lecsapolták, állóvíz ma már nincs a határban. A környék legmagasabb 
pontja a Kányuhegy, legnevezetesebb erdeje a Cserta, mely régóta híres 
cser- és tölgyfáiról. Az éghajlat szubalpin, sok az esős napok száma. A leg
szebb évszak errefelé az ősz. (Ezt magam is bizonyíthatom.) A talajnak 
és a klímának megfelelően alakul ki a növény- és az állatvilág. Az őzek, 
szarvasok, vaddisznók sok kárt okoznak a vetésben, az erdőkben. Kevés 
hal található az itteni vizekben, de rákot sokat lehet fogni a Kerkában 
és a többi patakban.

Ez a vidék is népek országút ja volt a régi időkben, járt itt többek 
közt illír, kelta, római, hun, török, tatár és ki tudja még milyen nép. 
Itt is olyan viszonyok uralkodtak, mint a már ismertetett községekben. 
A régi emlékek közül emlegetnek egy X III. századi templomromot.
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A felszabadulás után Hodos sokat fejlődött. Az iskolában kétnyelvű 
oktatás folyik, van egy kis szállodája, önkiszolgálója, postája. Határátkelő 
hely, kell is, hogy tudja fogadni a vendégeket. Híres a színjátszó csoportja, 
énekkara, cigányzenekara. Eredeti szokásként újították fel 1958-ban a 
rönkhúzás szokását farsangfarkán, vagy ahogyan szlovénból vett néven 
nevezik a fenyőlakodalom szokását, ha nem kötöttek egyetlen házasságot 
sem a farsang ideje alatt.

A szokások megváltoztak a változott gazdasági, társadalmi, művelő
dési viszonyoknak megfelelően. így megváltoztak az öltözködéshez, az ét
kezéshez, az építkezéshez, az emberi élet fordulóihoz, a lakodalomhoz, te
metéshez kapcsolódó szokások. Ez természetes folyamat, nem kell rajta 
keseregni.

Egyébként az okmányok a falu nevét 1428-ban említik először. A 
falu nevét illetően a szerző bizonytalannak véli a hód állatnévből való 
eredeztetést. Viszont Kiss Lajos a Földrajzi nevek etimológiai szótárában 
biztosan állítja, hogy az ilyen nevű községeknek közük van a hód állat
névhez.

Adalékok Hodos krónikájához címen több iratot közöl szó szerint a 
szerző. A Forrásművek felsorolásában egy kis pontatlanság található, vé
letlenül történhetett, hogy Baranyai Júlia könyvének címe nem Vízbe vesző 
nyomokon, hanem csak Vízbe vesző nyomok, A sok szép felvétel gazda
gítja tudásunkat a faluról, a falu mindennapi életéről.

Varga Sándor Lendvahegy múltja c. dolgozatában olvassuk, hogy a 
Lendva feletti festői szépségű szőlőhegyen már a rómaiak óta folyik sző
lőtermesztés. Azóta is kedves foglalkozása az itteni embereknek a szőlő
vel, a borral való bíbelődés, a pincézés.

A török világ nem kedvezhetett a szőlőművelésnek, valószínűleg ha
nyatlott is ez a mezőgazdasági ág. A török kiűzése után az Eszterházy-ura- 
dalom ismét megkezdte a szőlőművelést, telepítenek. A X V III. század vége 
felé 30 hold szőlő volt a hegyen. Ehhez pincékre is szükség volt, épül
tek is. Nemcsak lendvaiaknak volt szőlőjük a hegyen, hanem más közsé
gekből valóknak is, pl. Bánuta, Hídvég, Kámaháza, Hosszúfalu, sőt Bistrica, 
Cakovec, vagy Léka és Budapest is szerepel a tulajdonosok összeírásában 
mint lakóhely.

A hegynek régen külön világa volt, külön hatóság igazgatta az ügye
ket egy meghatározott hegyrendi szabályzat szerint. Valamikor viharágyú
val védekeztek a jégverés ellen, ma már feledésbe merült ez a jó  és hasz
nos szokás. A szüret előtti szentháromsági búcsú és a szüret fontos ese
ménynek számított nemcsak a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek is, kü
lön fel is készültek rá, étellel, itallal, víg kedvvel. A két napig tartó szüret 
idején a szobában a földön elterített szénán elheverve sok tréfa, mese, 
rémtörténet szórakoztatta a felnőtteket, gyerekeket. Szüret után Márton- 
napig forrt a must, Márton napján borrá változott, ekkor lezárták a hor
dókat. Ez külön vigalommal járt. Ettől kezdve és az őszi kapálás után 
már csak a férfiak jártak a hegyre, még télen is volt ok a hegyre járásra.

A hegy nevezetessége a lármafa. A jelenlegi már az ötödik, az el
sőt a török időben építették, megfigyelőtoronyként szolgált. Mikor észre
vették az ellenséget, nagy lármával, durrogtatással figyelmeztették a la
kosságot. A kiemelkedő helyen felállított, földbe ásott, létrafokkal ellá
tott pózna még ma is áll a hegyen, noha funkciója már régen nincs, a 
gyerekek másznak fel rá játékból. A hegyi pincék és más építmények ké
pei szemléletesen állítják elénk a hegyi életet.

Kicsit hosszúra nyúlt ismertetésem végén csak annyit szeretnék még 
mondani, hogy nagyra becsülöm Varga Sándor és kis csoportjának lelkes, 
időt és fáradságot nem kímélő gyűjtőmunkáját, azt a lelkes igyekezetei, 
amellyel hasznos és szép munkájukat végzik. Kívánjuk, hogy a többi köz
ségre is sort kerítsenek, ismertessék meg magukkal a muravidékiekkel, 
de velünk is ezt a szép, hangulatos, hagyományokban gazdag vidéket és 
jelen világunkban is igaz módon helytálló, törekvő embereinek múltját, 
jelenét.

PENAVIN OLGA
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MÚLT ÉS JELEN A NEVEK VILÁGÁBAN

MATIJEVICS LAJOS: Vizeknek szarváról
Fórum, Újvidék, 1982.

A Fórum Kiskönyvtár sorozatban 
újabb kötet került a könyvkereske
dések kirakatába. Matijevics Lajos 
ezzel igen értékes tanulmánnyal gya
rapította névtani irodalmunkat. Nem 
csalódnánk, ha hasonló népszerűség
re tenne szert, mint a sorozat elő
ző kötete, Szekeres László ismeret- 
terjesztő régészeti munkája. Szer
zőnk ugyanis nemcsak kiváló isme
rője a névtudománynak és jeles mű
velője a földrajzi nevek begyűjtésé
nek és közzétételének, de szépírói 
képességekkel is jeleskedik, s így 
kötete tudományos értékei mellett 
élvezhető és élvezetes a nagyközön
ség számára is.

Matijevics hangsúlyozza, hogy ta
nulmánya nem a teljesség igényé
vel készült. Ennek ellenére a teljes
séget látjuk abban a felvázolt mo
dellben, amelyet az olvasók elé tár 
a földrajzi nevek keletkezését és 
életét illetően. Az előszón kívül mun
kája hat fejezetre tagolódik. Ezek 
a fejezetek vannak hivatva megér
tetni azokat a történelmi és gazda
sági körülményeket, amelyek hatás
sal voltak és vannak a földrajzi- 
név-adásra.

Régi és mai öregeink gyakran 
hangoztatják: „Fűben, fában orvos
ság". Nézetüket a mai orvostudo
mány igazolta. De vagyunk — egy
re többen —, akik ezt a mi Vajda
ságunkat úgy járjuk, hogy lépten- 
nyomon úgy érezzük, közös múl
tunk, együvé tartozásunk láthatatlan 
térképén halad az ujjunk. A telepü 
léseken minden utcatábla, a táj min
den hajlata igazolja a szerzőt, aki 
már az első fejezetben rámutat a 
történelmi korok jelenlétére a föld
rajzi nevekben, az osztály viszony ok
ra, a temetési eszközök birtoklására. 
Mint földtörténeti rétegek rakódtak 
le az egyes korok földrajzi nevei 
a tájban, a névhasználatban. S szi
lárdak is, mint a geológiai rétegek! 
Az értő számára beszédes nevek is 
ezek. A szerző munkája csak segít
ség abban, hogy több legyen az ér
tője ezeknek az emlékeinknek.

Koronként változtak a termelési 
viszonyok, a temelőeszközök. Hol 
vannak már az uraságok, a Szem
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zők, Fernbachok, Lelbachok, a halá
szok, gombkötők, kalaposok, szű
csök, mézesbábosok céhei? Vagy a 
temetők felé ballagó öregeink vagy 
a kutató történészek tudják csak 
hajdani létüket. A tagosítások, a 
föld társadalmasítása, a termelési 
szerkezet változása sok mindent meg
változtatott való világunkban. A föld
rajzi nevek azonban szívósan tart
ják magukat a társadalmi köztu
datban.

Honnan van ez a szívósság? Ma
tijevics Lajos utal eredetére: a né
pi névadói logika találékonyságára. 
Ez a népi-nyelvi logika és találé
konyság nemcsak egy itt élő nem
zetre jellemző, összehasonlításaival 
igazolja, hogy a műtárgyak, terep
tárgyak, földrajzi fogalmak azonos 
népi szemlélet alapján kapták nevü
ket az itt élő népek nyelvében.

Utaltunk a szerző szépirodalmi 
vénájára. A tanulmány olvasmányos
ságának emelése mellett e tulajdon
sága megnyilvánul egy-egy névma
gyarázat színességében, a névadás 
mondaszerű feldolgozásában. Hon
nan vette tényanyagát ezekhez a ré
szekhez? Vagy két évtized óta rója 
a Vajdaság utait, településeit, és ki 
tudja, hány száz adatközlő ízes sza
vait jegyezte le közben? Itt-ott név 
szerint is említi egy-egy népi adat
közlőjének nevét. Jól teszi. És jó, 
hogy az írott forrásait is megjelöli. 
Akkora adattárat tár elénk, hogy aki 
kedvet kapna e munka folytatásá
ra, biztos támasztékot talál a meg
jelölt kútfőkben.

Szinte sajnáljuk, hogy ízelítőt kap
tunk csupán egy-egy névalkotási 
módból. Az ilyen nevekben, mint 
Lehegő, Netovább utca nemcsak hu
mor van, de ékes példái is a népi 
találékonyságnak, észjárásnak. S 
ugyanakkor nincs település, ahol ha
sonlók ne léteznének, mint Bitófa 
(dűlő), Pusztafalu, Talánterem. Mö
göttük történelmi tények vagy mon
dák, népi tapasztalat áll.

Nagy élvezettel olvastuk fejeze
tét az epreskertekről. Az ország
utak, parasztudvarok fája volt a 
medveszövő lepke megjelenéséig, az
az mintegy három évtizeddel ezelőtti



időkig. Meghonosodását a selyem
ipar fellendülése serkentette. A mű
szál és egy apró kártevő szinte tel
jesen eltüntette tájainkról. Ma már 
csak nevek őrzik valamikori gyako
riságát. Pedig mennyi keserves em
lék fűződik a levél- és eperszedés
hez! Mellette nyersanyag volt kádá
roknak, bognároknak is (akik szin
tén kiballagnak a kakukkfüves te
metőbe).

Nem kétséges, hogy a szerző írá
sos kútfői és saját gyűjtései pon
tosak és megbízhatóak. Az egyetemi 
hallgatók adatai azonban valószínű
leg ellenőrzésre szorulnak. Saját ta
pasztalatunkból indulunk iki állítá
sunk igazolására. Pl. a Rókakuckó 
nevű kisvendéglőről azt olvassuk, 
hogy „kocsma, környékén sok róká
val". Hát, van a megállapításban 
némi igazság — ha görbe tükörben 
nézzük. A kisvendéglő ugyanis a 
nagy forgalmú E5-ös nemzetközi fő
út mellett van. Valószínűleg ember
emlékezet óta nem láttak itt a tyúk
ólak réméből egyet sem. Annyi köze 
van a rókához, hogy Róka László, 
a szabadkai Városi Múzeum elhunyt 
konzervátorának házában nyitotta 
egy — Róka fiú! Fölösleges okvetet- 
lenkedés helyett szeretnénk fölhív
ni a szerző figyelmét, hogy fiatal 
adatgyűjtői nem mindig ragaszkod
nak a valósághoz.

Matijevics tanulmánya igen tanul
ságos lehet számunkra a jelen és a 
jövő szempontjából egyaránt. Név
kategóriái azt jelzik, hogy a közös
ségi névadó rendszerint a táj, tele
pülés jellegzetességeiből indult ki, 
épp ezért tartósan él az így kelet
kezett földrajzi név a köztudatban

még akkor is, amikor a névadó te
reptárgy már megváltozott vagy el
tűnt (pl. kenderföldek, epresek, ázta
tok, Vajas patak, Mosztonga, tulaj
donosok, foglalkozások). Helytelen 
tehát az a gyakorlat, hogy a mes
terséges névadáskor meglevő, eset
leg évszázadokig használt neveket 
változtatunk meg. Ezzel népeink gaz
dasági és településtörténeti nyelvi 
emlékeit pusztítjuk el.

A mesterséges névadás nem kö
zösségi, hanem tudatos, egyéni. A 
hatósági szerv a maga önkényéből 
vagy utasításra adja a nevet. Az 
ilyen nevek rendszerint semmi kap
csolatban nincsenek a tájjal. Ezré
vel épülnek az új lakások, lakóépüle
tek tartományunkban. Itt, az új lakó
negyedben teljesen indokolt a mes
terséges névadás. De még itt is fel
használhatjuk a természetes névadás 
modelljeit. Például a Bácsszőlősön 
említett Almás utca mesterséges kép
ződmény ugyan, de tudatosan kelet
kezett azért, hogy megőrizze a vele 
határos első korszerű almaültetvény 
meglétét. Maga a településnév is ez 
esetben a keletkezés korában jellem
ző foglalkozási ágat örökítette meg, 
ha azóta a szőlészet szinte teljesen 
megszűnt is a településen.

A szerző műve mindenképpen ér
dekes. A népes olvasóközönségnek, 
mert úgyszólván minden és minden
ki „benne van" a névanyag sokré
tűsége folytán. A helytörténeti bi
zottságok, névtudománnyal foglalko
zók pedig eleven mintát nyertek 
arra, mit kell, lehet és hogyan tenni 
névtudományi anyagunk begyűjté
séért, megőrzéséért.

HORVÁTH MÁTYÁS

A FEKETE HEGYEK KÖLTŐJE 
A MAGYAR IRODALOMBAN

PETAR PETROVIĆ NJEGOŠ: A mikrokozmosz fénye.
Tankönyvkiadó, Budapest, 1982.

Egy mutatós könyv fekszik előttem; 
nem vaskos, mindössze 192 oldalas 
mű. Nem eredeti mű ez, hanem mű
fordítás. Megnevezhetetlen örömmel 
vészi tudomásul a szellemi élet moz

gását gondosan figyelemmel kísérő 
olvasó, hogy az eredeti alkotások 
mellett a műfordítók gondosan dol
goznak: újabb és újabb művekkel 
gazdagítják a könyvtárakat és a ma-
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gángyűjtők könyvtárát. Különös 
öröm fogja el, ha olyan alko
tás kerül a kezébe, amely a 
tőle távol eső — sokak szá
mára teljesen ismeretlen — tá
jakra, szellemi közösségekbe, talán 
nemigen hallott szellemi mozgásba 
viszi el az embert. Ilyenkor teljes 
lényével a fölfedezés izgalmában él, 
s ennek különféle hullámain esik át; 
lépésről lépésre közelíti meg azt a 
világot, amelynek megismerésére, ér
tékeinek befogadására vállalkozott.

Ha a mi tájunk és népeink szel
lemi világa felől nézzük, a magyar 
olvasóközönség számára — és ter
mészetesen a magyar irodalom szá
mára is — egyik legtermékenyebb 
műfordítónk, Csuka Zoltán ritka 
szép termése került elénk, akárha 
csak gondolatban is. A szerbhorvát, 
a szlovén írók, költők munkái kö
zül több mint száz müvet ültetett 
át magyar nyelvre, és a magyaror
szági olvasóközönség, a tanuló ifjú
ság elsősorban neki köszönheti, hogy 
a szomszédos népek irodalmából 
olyan regényekkel, drámákkal, lírai 
gyűjteményekkel, elbeszélő kötetek
kel ismerkedhetett meg, amelyek a 
képzelet szárnyán elvitték őt Szer
bia, Horvátország, Szlovénia, Dalmá
cia, Bosznia-Hercegovina, Crna Gora 
és a szövetségi köztársaság tartomá
nyainak legtávolabbi szögleteibe, 
ahol a közép-kelet-európai, a Duna- 
völgyi népek szellemi kincse előt
tünk igazában most ismertté vált 
ponton érintkeznek és nagyon sok 
vonatkozásban rokon képeket villan
tanak fel.

Most nem az a feladatunk, hogy 
a több mint száz lefordított mű kö
zül itt akár tizenötöt vagy húszat 
(a legjelesebbeket!) felsoroljuk, ha
nem az, hogy műfordítónk mindjárt 
a felszabadulás után, 1947-ben, ami
kor éppen száz esztendeje volt an
nak, hogy Petar Petrović Njegoš 
montenegrói püspökfejedelem és köl
tő Bécsben közreadta a Gorski vije- 
nac (Hegyek koszorúja) című művét, 
Csuka Zoltán magyar nyelvre lefor
dította. Ez a költői munka műfaji
lag talán legközelebb áll a drámai 
költeményhez, amelyben a költő a 
crnagorai törökösök (poturicák) 
megsemmisítésének és háttérbe szo
rításának történetét írta meg. Ma 
is a szabadságszerető crnagorai nép

hőskölteménye ez, amelynek legje
lentősebb strófáit napjainkban is 
fejből tudják és az élet ki tudja 
melyik fordulatában telitalálattal 
idézik a karsztos hegyek között élő 
emberek...

Csuka Zoltán lehajló éveiben is
mét Njegoš felé fordult, és másik 
nagy főművét vette a kezébe, a Luča 
mikrokozmát. Hogy miért épp ez a 
műve került műfordítónk kezébe, 
azt sok részletét figyelembe vevő be
vezetőjében így indokolja meg:

„Már 1947-ben, tehát a Hegyek 
koszorúja fordításakor felvillant ben
nem a gondolat, hogy a Hegyek ko
szorúja mellett — idők múltával — 
Njegoš másik nagy főművét, a Lu- 
őa mikrokozma (A mikrokozmosz fé
nye) című bölcseleti poémáját is ma
gyarra kellene fordítani, nemcsak 
azért, mert ennek a műnek a meg
jelenése két évvel megelőzi a He
gyek koszorúját (Belgrád, 1845), ha
nem azért is, mert alapgondolatá
ban sokkal közelebb áll Madách Az 
ember tragédiája című drámai mű
véhez . . .  A mikrokozmosz fényében 
a nemzetek fölötti Ember legmé
lyebb problémája tárulkozik elénk, 
külsőleg vallásos mezben ugyan, de 
lényegében az ember általános tra
gédiájának, a tragédia okainak fe j
tegetésében, a Jó és a Rossz örök 
küzdelmében. . . ”

Amikor a kiadás évszámát néz
zük, azt látjuk, hogy az első njegoši 
mű fordítása óta több mint har
minc esztendő telt el, mire ez az 
alkotás Csuka Zoltán asztalára ke
rült azzal a szándékkal, hogy a bu
dapesti Tankönyvkiadó támogatásá
val ez a jeles mű két nyelven — az 
eredeti szöveggel és magyar fordí
tásban — jusson el a tanulóifjúság
hoz és azokhoz az irodalom széle
sebb területei iránt érdeklődő olva
sókhoz, akik különös figyelemmel 
fordulnak a szomszéd népek szelle
mi élete, irodalma felé.

Elmulaszthatatlanul meg kell em
lítenünk azt is, hogy a rendkívül 
gondos munkát igénylő bölcseleti 
költemény átültetésekor az eredeti 
művel való egybevetésnél és egyes 
részletek átköltésénél, a teljes szö
veg finommá csiszolásánál rendkívül 
értékes munkát végzett Hadrovics 
László akadémikus.

VÖLGYI ENDRE
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Szellemi eleiünk dokumentumai
ÉLETJEL MINIATŰRÖK

1. LÉ VAY  ENDRE: Ü j lélekindulás (tanulmány) elfogyott

2. SÁFRÁNY IM RE: Zsombékok (vallomás Vinkler Imre művészetéről) elfogyott

3. DÉSI ÁBEL: Kortársaim (versciklus) elfogyott

4. KOLOZSI TIBOR: őrtűz fényében (szabadkai folyóiratok és könyvek) elfogyott

5. BALÁZS G. ÁRPÁD: Bolyongó paletta (önéletrajz) elfogyott

6. DÉR ZOLTÁN: Az árny zarándoka (Csáth Géza emléke) elfogyott

7. LÉVAY  ENDRE: Félálom után (monodráma) elfogyott

8. BURKUS VALÉRIA: Ibolya (Ferenczi Ibi rivaldafényben) elfogyott

9. GAJDOS TIBOR: A csillagos homlokú (Hangya András életútja) elfogyott

10. GARAY BÉLA: A kulisszák világában (önéletrajz) elfogyott

11. BAR ANYI KÁROLY: Ikarosz szárnyán (önéletrajz) elfogyott

12. DÉR ZOLTÁN: Az első műhely (Kosztolányi Dezső önkéjpzőköri évei) elfogyott

13. PETKOVICS KÁLMÁN: A tizennyolc nyárfa (dokumentumriport) elfogyott

14. SOMOGYI PÁL: Máglya (egy életrajz vajdasági fejezetei) elfogyott

15. B A R A N Y IN É  MARKOV ZLATA: Vergődés (Farkas Béla napjai) elfogyott

16. SCHW ALB M IKLÓS: A szén (a mártír költő versei) elfogyott

17. FEKETE LAJOS: A bujdosó visszanéz (önéletrajzi jegyzetek) elfogyott

18. CSUKA ZOLTÁN: „Mert vén Szabadka, áldalak . . ."  elfogyott
(emlékezés két életkorszakra)

19. FEH ÉR  FERENC: Szabadkai diákéveim elfogyott
(a költő kibontakozásának első szakasza)

20. LÁNG  ÁRPÁD: Idő és művészet (aktivista írások) 6 dinár

21. KOSZTOLÁNYI DEZSŐ: Negyvennégy levél (költő családon belül) elfogyott

22. DÉR ZOLTÁN: A tudós tanár (Toncs Gusztáv élete és munkássága) elfogyott

23. KOLOZSI TIBOR: Erzsébetlaktól a Maglajig 22 dinár
(Kizur István forradalmi életútja)

24. PETKOVICS KÁLMÁN: Áprilistól novemberig (dokumentumriport) elfogyott

25. URBÁN JÁNOS: Haláltépett élet (Bakos Kálmán, a forradalmár) elfogyott

26. LÉ VAY  ENDRE: Egy nemzedék elindul elfogyott
(a szabadkai fiatalok harcos évei —  1931— 1940)

27. IV Á N Y I ISTVÁN: Visszaemlékezéseim életem folyására (önéletrajz) elfogyott

28. GAJDOS TIBOR: A sziklaember (Matko Vuković életútja) 10 dinár

29. KÁZM ÉR ERNŐ: Levelek Szirmai Károlyhoz 8 dinár

30. PATÓ IMRE: Az osztályharcos (Simokovich Rókus élete és naplója) 12 dinár

31. K E N Y E R E S  KOVÁCS MÁRTA: Régi nóta, híres nóta . . .  15 dinár
(Arnold György, Gaál Ferenc és Lányi Ernő munkássága)

32. SOMOGYI PÁL: Kiderült az ég (emigrációs évek a Szovjetunióban) 25 dinár

33. ANDRUSKÓ KAROLY: Csépe Imre emberkéi (harminc illusztráció) elfogyott

34. SZÉK ELY  TIBOR: A világjáró vadász 50 dinár
(Vojnich Oszkár élete és munkássága)

35. BALOGH ISTVÁN: Szintarév —  Sintarev 40 dinár
(elbeszélő költemény —  19 fametszettel)

36 ALMASI GÁBOR: Szobortalan égaljról jöttem (önéletrajz) 80 dinár

37. TONCS GUSZTÁV— LOÓSZ ISTVÁN: ütravaló (pályamű-értékelések) 50 dinár

38. B R E N N E R  JÁNOS: A kinematográfia úttörője 80 dinár
(Lifka Sándor élete és munkássága)



ÉLETJEL KÖNYVEK

1. CSÉPE IM R E : Határdom b (vallomások) elfogyott

2. KOLOZSI T IBO R : Szabadkai sajtó (1848— 1919) elfogyott

3. PÁ LIN K Á S  JÓZSEF: Szabadka népoktatása (1678— 1918) elfogyott

4. LATAK  ISTV Á N : Vaskoszorú (lírai emlékezések) elfogyott

5. CSATH GÉZA: írások az élet jó  és rossz dolgairól elfogyott
(kritikák, cikkek, karcolatok)

6. SZE K E R E S  LÁSZLÓ: Szabadkai helynevek (helytörténeti kézikönyv) elfogyott

7. GAJDOS T IBO R : Em lékvár (regény) elfogyott

8. V IR ÁG  Á G NE S: Skarlát virág (versek) 8 dinár

9. PETK O VICS  K ÁLM ÁN : A kérdőjeles em ber (dokumentumriport) elfogyott

10. LACZKÓ ANTAL: Vasasrapszódia (versek) elfogyott

11. LŐ R IN C  PÉTER : Bácskai polgári politikai elmélet (1880— 1920) 40 dinár

12. Dr. G YÖ R E K O R NÉL: Szabadka településképe elfogyott
(városmorfológiai tanulmány)

13. Nappalok horgonya (válogatás a Rukovet munkatársainak írásaiból) 40 dinár

14. GARAY BÉLA: Festett világ (színészek és szerepek) elfogyott

15. Jávorfácska (félszáz szajáni népmese) elfogyott

16. CSATH GÉZA— HAVAS E M IL— M Ű N K  ARTÜR: A repülő Vucsidol elfogyott
(regény)

17. U R B A N  JÁNOS: Sziromfészek (gyermeknovellák) elfogyott

18. M U H I JÁNOS: Mesélő múlt (helytörténeti írások) 50 dinár

19. DÉR ZO LTÁN : Szembesülések (kritikák, tanulmányok) elfogyott

20. D ETTR E  JÁNOS: Ü j partok felé (válogatott cikkek) 120 dinár

21. A jövőben is élni (délszláv szerelmes versek) 30 dinár

22. Susreti (mađarska poezija u Jugoslaviji) 40 dinár

23. BO DRO GVARI FER ENC : Pedagógia és elidegenedés (értekezés) 80 dinár

24. U R B A N  F. GÁBOR: Füstvirág (versek és rajzok) 40 dinár

25. LÉ V A Y  EN D R E : Az utak ismeretlenjei (elbeszélések) 100 dinár

26. UR BA N  JÁNOS: Látomás a fennsíkon (versek) 80 dinár

E kiadványok a fönti áron a szabadkai Veljko Vlahović Munkásegyetemen 
(24000 Subotica, Trg cara Jovana Nenada 15) rendelhetők meg személyesen vagy 
utánvétellel, bolti áron pedig a Fórum újvidéki és szabadkai, valamint a sza* 
badkai Napredak könyvesboltjában kaphatók.


