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HOLTI MÁRIA

BEFEJEZETLEN NOVELLA

Megvirradt, a lovasiskolában lezajlott az etetés. Felhúzták a gémes kutat, 
kirakták a táj jellegét hangsúlyozó köcsögöket a durván ácsolt padokra. 
Itatás, csutakolás, és a négy lóápoló — miután futó pillantást vetett a 
főbejárat felett húzódó több nyelvű feliratra: MINDENKI A SAJÁT FE
LELŐSSÉGÉRE LOVAGOL — elhelyezkedett a szederfa alá félkörben 
kirakott csíkos nyugágyakban. Az ápolók kézbe vették a napi sajtót; 
kivétel nélkül az utolsó oldalakat nézegették. Lajos, a legidősebb és leg
tapasztaltabb — leginkább lóhoz szokott — lecsapta az újságot, és mint 
akinek ötlete támadt:

— Bolond egy felirat ez, a saját felelősségről.

— Miért volna bolond? — Krisztina, a tulajdonos lánya sétál elő kis 
dobozkában kockacukrot hoz. Doppingszer, lovaknak.

— Mert én még ilyent nem láttam, csak olyant, hogy FELTÁMADUNK 
meg hogy ARBEIT MACHT FREI. Csak ilyen feliratokat, kapuk felett.

— Aha.
Krisztina azt hitte, rosszul lát; egy külföldi rendszámú gépkocsi 

gördül be az udvarra, idomított pulik sorfala között. Ilyen korán!

— Lajos!
Lajos felugrott, összecsapta a bokáját, elmormolta a GUTEN TAG 

SOFORT-ot. Beügetett a középső istállóba, és elővezette Rozáliát, a pom
pás, alig tízéves (kancát, megállt vele a vendég előtt.

— Vezetővel tíz perc, egyedül, de saját felelősségre, egy óra — tril
lázott Krisztina. Tenyerében egy szem kockacukorral várakozón, kész
ségesen nézte az idegen arcát.

— Alléin.

— Aha.
Lajos udvariasan átadta a kötőféket, udvariatlanul Rozália fenekére 

paskolt, aztán visszahuppant a nyugágyba. Krisztina bájos, mint mindig, 
udvariasan kiikísérte a másik kettőt a kapun, még azon is túl egy darabon 
a füves tisztáson, és útközben kapásból lefordítja a feliratot. Már nem 
fiatal — állapítja meg magában, ahogy jobban megnézi az idegent. Tudat 
alatt rándított egyet a vállán, majd hirtelen sarkon fordult, és eltűnt 
egy mű nádtető alatt. Elkészítette a jégkookás italokat, amikor Lajosra 
lett figyelmes. Lajos lélekszakadva rohangált Rozália és az idegen között, 
állását féltve dadogott:

— Folyton ledobja. Én még ilyent nem láttam.
— Persze, elfelejtettük megkérdezni.

— Mit felejtettünk el? — Pali, az istállófiú álmosan leengedi a pipi
teres fűre az újságot.

— H á t... hogy otthon milyen pártnak a tagja.
— Óh! — sóhajtotta Lajos, miközben Krisztina kiosztotta a jégkoc

kás italt.

*

A határbocos kifutott N. kikötőjéből. Tetőzött a dagály; a tehetetle
nül rengő víztömeg tanácstalanul nyaldosta az úszó szörnyeteget. Árucikk, 
négerek, dohány, árucikk — a legénység álmából riasztva is fújta a for
mulát. A kapitány — a bőséges reggeli után eltöprengett: mi történne, 
ha eltévesztené a sorrendet, vagy megfordítaná a saját szakállára, csak úgy, 
a monotónia megtörése végett. Aztán szórakozottan felütötte a hajónaplót,
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és első lépésként, mint mindig, ezúttal is bejegyezte a dátumot: 1738. 
február 27. Még rágcsálta egy darabig a toll fanyelét, amikor úgy dön
tött, hogy a jelentést későbbre halasztja, ebéd utánra, addig utánanéz 
a tornának. Ezerszer is a lelkére kötötték a B.-i urak, hogy a tomáz- 
tatásra külön gondja legyen; az idejében és jól végzett tornáz tatással 
tizenöt—huszonöt százalékkal is csökkenthető az élő áru megfogyatkozása. 
Az pedig nem kis pénz — lelkendezett az egyik részvényes —, tekintettel 
a szállítmányok delikát jellegére.

Kilépett a kabinjából, előszólította a főtomamestert. A hórihorgas 
mester éppen kötelező sétáját végezte a nyolcas rétegben behajózott reni- 
tenskedők között, közben ellenőrizte a láncok megbízhatóságát. A láncok
kal nem is lett volna baj, valamennyi gondosan bekattintva. De az áru 
nem mozdult, egy pisszenés sem hallatszott. Hirtelenében nem tudta 
eldönteni: a jelenség fegyelmezési módszereinek a diadala vagy a tornáz- 
tatás csődje. Két tenyeréből kétségbeesetten tölcsért formált, és beordí
totta a négyes számmal ellátott polcra:

— Fe-lül-ni, egy-ket-tő! Fe-lül-ni!
Hármasával szedte a lépcsőfokokat a kapitány kabinjáig:

— Jelentem, a mai láb- és karkörzés elmarad. Fellázadtak.

— Fel-e?
— Fel. Egy se moccan. Nem is kántálnak. Olyan...  különösek.

— Semmi különösség! A fegyelem abszolút hiánya. Rebellisek!

— Attól tartok, uram, a lelkűk visszaszált az őserdőbe. — Óvatosan 
hozzátette: — Ezek mindenre képesek.

— Abban az esetben, fiam, nincs más hátra, vissza kell térnünk.

— Visszatérni?

— Vissza. A szállítólevélben az áll, bárki megnézheti: az árut testes- 
tül-lelkestül kell átadni.

— Értem, uram — suttogja a főtomász. — De attól tartok, nehéz 
eset lesz. A lelkek összeszedése.

— Meghiszem azt! — fütty ént a kapitány. — De azért vagyunk mi 
itt. Az ilyen nehéz esetekre.

A főtomász megilletődve bámulta a hajónaplót.

*

— Megölte.

— Nem egészen. Csak belelőtt.

— Hát akkor megölte.

— Nem ölte meg, itt áll napnál is világosabban: belelőtt.

— Veled nem lehet.

— Már megint.
— Hagyjuk. Aztán?

— Mit, aztán? Belelőtt, a pisztolyt meg beledobta a vécébe.

— A vécébe. Ráhúzta a vizet?

— Rá. De a pisztoly elakadt. Itt írja. A csöve meg kiállt, csak nem 
vette észre.

— Otthagyta.
— Ott, mint aki jól végezte dolgát.

— Öt gyerek maradt. Egyik kicsi, másik pici.

— Mi lesz velük?

— Mi lenne. Állami gondozás.

— Fenét. Mi lenne az állaimmal, ha minden lövöldöző gyerekét pá- 
tyolgatásba venné? He?
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— Tényleg. Korlátlanul nem lehet pátycdgatni. Csak bizonyos ese
tekben.

— De ez nem az az eset.

— Nem.

— De őt magát lehet, ugye?

— Ügy néz ki.
— Nyolc év múlva, jó magaviselet. Ha tudnád, micsoda jó dolguk 

van azoknak ott bent.
— Csak azért, mert megölte.

— Mondom, hogy nem ölte meg.

— Hát akkor?

— Belelőtt.
— Aha, bele a vécébe, a golyó meg kiállt a kagylóból. Pedig ráhúzta 

a vizet, csak nem várta meg, amíg lezubog. így van?
— Látod. Pátyolgatja, zubogtatja. Előre megfontolt szándékkal elkö 

vetett vízzubogtatás.
— A tetejébe reggel már dolgozni se kellett neki bemenni.

— Szép. Pátyolgatás.
— Olvasd tovább.
— ...  jogtalanul felemelte a cékla kilójának árát.

— Szép kobaltbordó cékla.

— Köménymaggal.

— Nem is torma nélkül.

— Azt írja, jogtalanul?
— Itt áll, fekete-fehéren. Hogy jogtalanul és cékla.

— A feketeretket elfelejtette. Azzal helyettesíthető. Egész jól.

— Hogy írja? A cékla kilójának az aranyhoz viszonyított árát?

— Aranyat nem említ. Csempészésről egyelőre nincs szó.

— Nem arra gondoltam, hanem hogy a felvásárlási vagy az eladási 
árát emelte fel?

— Nem részletezi. A nyomozás érdekében egyelőre titokban tartják.
— Viszont a sorompót leengedték, de az ökrös szekér mégis benn 

maradt.
— Kinn a sorompó, benn a szekér.

— Fuss.
—  És?

— Semmi. Tehervonat.

— Az is bent?

— Azt nem írja.
— Micsoda jelenet lett volna. Bent a tehervonat is.
— Tehervonat volt. Automatizált váltókezelő.

— Az mindegy.
— Már hogy volna mindegy. Lehet, hogy az automatizált váltókezelő 

is bent volt.
— A sorompón belül?
— A sorompón.
— Tehát akkor bevonták az útlevelét, mert az idén nyolcvanhárom- 

szor utazott Grazba és Triesztbe.

— Csak az idén?
— Nem is az elmúlt négy ötéves tervben.
— Tekintve, hogy július van, osztva nyolcvanhárommal, ez durván 

is minden két egész öt tizedik napon térült-fordult.
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— összecsomagolt, megöntözte a virágokat, kirakta a macskának 
két és fél napra a párizsit, felült a vonatra, megnézte a két császárvárosban, 
attól függően, hogy hol van, a fűvészkertet, aztán már ballagott is ki a 
vasútra, és jött vissza. A határon már (kávéval várták.

— Nem, a kávé nála volt. Nyolcvanháromszor volt nála kávé.

— És ... ha csak nyolcvanegyszer utazott volna?
— Akkor másként nézne ki a hányados. Akkor nem vonták volna 

vissza az útlevelét.
Már a hetvenikilencedik utazás is nagyon megerőltető lehetett.

— Hát még a hetvennyolcadik!
— Lehet, hogy csak a Rekordok Könyvébe akart bejutni.
— Az Énekek Énekébe, de ezt nem írja. Viszont bosszúból meghúzta 

a szomszédja kutyájának a farkát. És nem is először történt vele ilyesmi

— Velük.

— Visszaeső.

— Azt is írja.
— Azt nem írja, hogy visszaeső, csak azt, hogy nem először történt.

— Nyilván el akarják tussolni. Fentről.
— Nehéz lesz. Mert a kutya, az ugat. Amint meglátja, ugat.

— Jól meghúzhatta.
— Azt mondja, hogy a leopárd kiszökött az állatkertből.

— Csak az állatkertbol, vagy magából a ketrecből is?

— Amennyiben a ketrec az állatkertben volt, úgy abból is. Erre már 
csak következtetni lehet.

— És végigsétált a Gramsci fasoron. Kétoldalt a kioszkokban mint 
árrellenőr mutatkozott be. Jegyzőkönyvet sehol nem vett fel, csak fenye
getett. De azt nagyon. Nagyon fenyegetett. Cikcakkban haladt, hogy egy
szerre végezzen a fasor mindkét oldalával.

— Szörnyű.
— Aztán feltűnt a Felszabadulás téren. Átkísérte a kiscsoportos óvó

dásokat a zebrán.
— Ahol a szemafor mindig rossz?
— Ott, ott. Szétnézett a Hősök parkjában; két nyugdíjas elv társnő 

eskü alatt vallja, hogy felvette elgurult moher gombolyagjukat a pad mögül, 
később pedig a gombolyításnál tartotta a motringot. Lyukat fúrt egy 
szabadban uzsonnázó pár sajtjába, hogy ne legyen olyan unalmas, mint 
a trappista, míg később virágot szedett egy elgazosodott járdaszigeten, 
és megkoszorúzta vele az ismeretlen kortárs író szobrát, akinek pedig 
az idén sem volt kötete. Tavaly sem. Jövőre sem lesz. Egy gyereknek az 
utcán játszva megoldotta tizenegy ismeretlenes számtanpéldáját, később 
pedig becsavarta az utcai lámpákba a ikimozgott körtéket. Egy szerkesz
tőségben átírta és kijavította az első oldalt, kidobálta az idegen szavakat, 
a cenzúra után nem maradt semmi. Megnyerte az országos négyszer 
százméterest.

— Fej hosszal?

— Félórával.
A kórházban meglátogatta a kismamákat; megfenyegette a főnő* 

vért, de azt nagyon megfenyegette. Utoljára még készített egy körinterjút 
a jutagyári munkásnőkkel az értéktöbbletek témájában.

— Szédületes. Lelőtték?
— Személyi biztonsága miatt visszaszökött a ketrecbe. Büntetésből 

két nap nem kap lebbencslevest.
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KOPECZKY LÁSZLÓ

ETŰDÖK ÍRÓGÉPRE

SÁMSON

Az emlékező műfaj illatosított olvasmány.

Különösen akkor terjed diszkrét hullaszag, ha az írója utálja saját 
magát. Egy kis szenteltvízzel füstölve, valamint befogott orral azonban 
elviselhető.

Tudatos szoborrombolás ez.
Finyás író, mint a gondos háziasszony, ha a legkisebb foltot látja, 

máris nagymosásba kezd.

Mosószerül javallott a megszépítő emlékezet, de megteszi a rövid
látó is.

Mért mondom ezeket?
Nyilván így hamarabb akartam elkezdeni a témát, mint ahogy val6 

jában kezdődne. Azt a gondolatot — villanást — rándulást akartam rög
zíteni, amely végbemegy a startnál, de nem tartozik igazán az adott 
pillanathoz.

Merthogy az emlékezetben nem vezet nyílegyenes út. Az ember 
rengeteg kacatot talál útközben. (Eldobjam — ne dobjam?)

El is tévedhet. Egyszerre csak azt veszi észre, hogy nem tud vissza
térni a kiindulóponthoz.

Később, mikor már megöregedett az ember, jó kifogás lesz: rossz 
odabent a megvilágítás.

Azt hiszem, abbahagyhatom ezt a kis céltalan kódorgást. Visszaérkez
tem a bejárathoz.

O
Nem lehettem szellemileg nagyon izmos, miikor ez a piciny epizód 

lejátszódott, de rege-rejtelmek szempontjából már tapasztalt férfiú.

Így Sámson és Delila esete tudott dolog volt családszerte, édesanyám 
jóvoltából.

Nekem ezzel a történettel gyűlt meg a gondom, holott a nemes Akhil- 
lész és a jó Patroklosz története sem volt ismeretlen előttem, meg a 
vitéz Don Kihóte-ot is megkaptam — pépes alakban — gyermekeledelül.

(Megint félreállok egy kicsit evokálni.)
. ..  Mikor a Kedves ölébe vett, szavalt és énekelt, akkor voltam 

puhább a vattánál.
Hanem, ha a „Három árva sír magában” első szavai csendültek fel, 

szemeim csakhamar beködösültek, s olyan zokogás rázott, hogy alig tud
tak álomba simogatni.

Ügy látszik, édesszülém nem értette felindulásom hőfokát, vagy ép
penséggel ráismétléssel óhajtotta bagatellizálni. Talán szelíd büntető had
járatnak is szánódott olykor, de többször is megpróbálkozott vele.

Soha nem tudta végigdalolni!
Minden alkalommal olyan meggyőződéssel bömböltem, mintha most 

hallanám először.
Később elég volt már az arcára tekintenem, amelyen a vonások már 

eligazítást nyertek a „Három árvához”, hogy rákezdjek ...
No de Sámson ...
Mikor még én voltam a jövő, a fiúgyermekeket nyáron kopaszra 

nyírták.
Egészséges, de naiv elképzelés volt az alapja, hogy a gyökere meg

erősödik a hajnak. Valójában a hajmosás — amelyet a gyermek sem túl
ságosan kedvelt a dögszagú háziszappan miatt — vált ezzel puszta for
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malitássá. A tő még kevésbé levegődzött, mert mindig valamilyen sityakot 
nyomtak a kölyök fejébe, hogy napszúrást ne kapjon.

A kis borbélyműhely, ahová a markomban szorongatott aprópénzzel 
beültem, ma már nincs meg.

A várakozás a felnőttek között mindig gyönyörűséges. Az ember 
unokája elhallgatja meséiket, amelyek a péknél romantikusok, a hajnali 
sorbaálláskor a húsbolt előtt misztikusok, a borbélynál, hát igen, a bor
bélynál, egy kissé pajzánok.

Ez a borbély azonban mogorva szótlan öregember volt.

Árva kuncsaftja maga az öreg Noé volt. A lámpáról lelógó légyfogón 
leragadt legyek citeráztak.

Ekkor hasított belém a Sámson-sors.

Egy világverő hős (Párizsban az Operában láttam fél század múlva, 
amint egy bazi bazilikát roggyant össze) járgányba fogott szamár lesz mert 
Delila lecsattintotta a tincseit kőollóval. . .  vagy mivel.

ITT MOST NEKEM LEVÁGJÁK A HAJAMAT és a zseniből (színjeles 
bizonyítvány) hitvány kriplivé sanyarodom.

Nyitva állt még a menekülés útja (azon jártak ki-be a legyek), de 
csak ültem dermedten, térbe fagyva.

Aztán a vénember, akinek a füléből kiásták a szőrt, képét fehér 
liszttel behintették (nem bánom, púder), recsegve felegyenesedett.

A mester megfordította nagy csattanással az ülőpárnát, és kurta 
bólintással odaintett a vesztőhelyre.

(Ülőpáma-fordítás)
Később, mikor már nem voltam zseni — a zsenialitás tízéves korig 

tart —, megkérdeztem: miért fordítanak minden vendég után egyet a 
párnán?

Egy világ dőlt össze bennem.

NEM varázslat!
Azért, hogy a következő vendég ne érezze, milyen meleg volt az 

előző feneke.

Vesztőhely...
Nézem ép gyapjúkoronámat...  Még mindig el lehetne szaladni!

Azt mondhatnám, hogy otthonfelejtettem a pénzt.

„Nos, akkor mit szorongatok a markomban?"
(Jé! Hát a markom is szorong, nemcsak a torkom?)
Vagy azt, hogy...
K éső !
Rám húzták a száraz lepedőt, nyakamnál gondosan bedugdosták az 

ingbe. (... Debh khapokh lllhewheghőth!...)
Kétségbeesetten nézem a szép szőke eszemet (barna beütésekkel).
Ebben a pillanatban hátulról kibukkan az ezüst szörnyeteg!. ..  Tar

kómról indult, s már a homlokom felé le jt . . .  Mögötte t a r l ó . . .
„ . . .  ötször hét a z . ..  húsz . . .  harminckettő . . . ” — suttogom vacogva.
(Nem ...  nem lehet annyi... A múltkor több volt . . . M e g  v a g y o k  

á t k o z v a ! )
Sírni sem tudok. (Ahhoz most a „Három árva" kellene!)
Éppoly törve-töredezetten tápászkodom fel a székből, mint az előt

temvolt.
A tükörből egy vilogó szemű vadember tekint rám. (Ez az állat, ez 

mindjárt alkudni fog!)
Hogy Delizabeth, szívem templomának lakója kiszeret belőlem — az 

a pillanat műve lesz!
„Hatszor hét a z ... — próbálkozom újra, fogcsikorgatva. — „Hatszor 

hét az annyi, m in t. . . ”
A vereség maró-keserű illata árad...
(Legalább az ötszörhetet, azt tudtam volna!)



KÉZFOGÁSOK

SLOBODAN VUKANOVIC

CSILLAG-GYEREKEI ÖRÖK UTAZÁSA

JORDELL BANKBEN FELOLVASOTT ÜZENET

Az Aqua-telepen rekord algatermés az Algafeldolgozó Gyár harminc 
százalékkal növeli termelését.

Grönlandon a Pingvinek első generációja kétéves tanulmányait fejezi 
be, hogy aztán pingvintestvéreik tanítói legyenek Észak-Amerika-szerte.

A Jordell Bank-i elöregedett rádióteleszkóp világűri üzenetet „olvasott 
le" — tizenkét fényév távolságból. A kód érthetetlenebb az érthetőnél.

A világűri utazási iroda Holdra szállást ajánl kölcsönre vagy kész
pénzre. Helybiztosítás az indulás előtt 105 nappal.

Mindenfajta reklám ügyében jelentkezni a harmadik, az ötödik és 
nyolcadik program reklámszerkesztőségénél.

A HOLDON JÁRVÁNY

A Holdon, a Luna-3 telepen, járvány ütötte fel a fejét — ismeretlen 
baktérium okozza. 20 megbetegedettből 14 meghalt, a többiek állapota 
válságos. Ma expedíció indul a Földről, hogy megszervezze a vesztegzárat.

A tudományos küldöttség ezúttal is észlelte a Fény nyalábot, amint 
két esztendeje is a Venuson megtartott tanácskozás idején. Nem állítottak 
fel semmilyen hipotézist, mert esetleg nevetséges vagy lehetetlen.

Jimmy, 115 kilós, Chemptrics márkájú, és Peter, 120 kilós, General 
Electrics márkájú, közötti harc néhány jelenetét hozzuk. Jimmy a harma
dik menetben hevesebb, habár már eltört néhány csavarja. Peter ugrán
dozik, lesi az ütés lehetőségét. Jimmy a levegőt üti, Peter eltalálja ellen
felét, Jimmy megroggyant, alig vánszorog. Peter előnyben van, fölény es- 
kedig, Jimmy meglendül, lehet utoljára. Hihetetlen! Micsoda ütés. Peter 
valószínű csillagos égről álmodik. A Chemitrics 3:1 arányban vezet a 
General Electrics ellenében.

CSILLAG-GYEREKEI ÖRÖK UTAZÁSA

A fajok képviselői ma arról tanácskoztak, ki legyen a favorizált és hogyan 
cseréljék fel a bőrszíneket. Nagyon heves dialógus folyt, három órát és 
húsz másodpercet tartott. Az Orvosi Akadémia Ígérte, egyszer s minden
korra véget vet a faj mánia további terjedésének és a bőrfestés divatjának.

A Föld és a Hold robot-kosarazóinak találkozóján, melyet a plane- 
táris rendszer keretében tartottak, a földiek győztek 273:271 arányban, 
Merkúr—Mars 300:280.

A Kibernetikus-csoport soha nem látott sikert ért el a CSILLAG-GYE
REKEI ÖRÖK UTAZÁSA HÜSZ FÉNYÉVEN KERESZTÜL bemutatóján.
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NINCSENEK CSAVARJAID

Föld asszonyai földi férfiaknak

Ügy jöjj hozzám mint George
Sok szóval
Hízelegj
És akkor ha akarod 
Folytasd Archeológiáról 
Harmadik Ramzeszről Kleopátráról 
Trójáról Leningrádról 
Kronstadtról. ..

*

Ügy jöjj hozzám mint George 
Játssz Hawai út vezetőt 
Alexandriait vagy hongkongit 
Olyan légy mint útvezető 
Athénban Pekingben Dalmáciában 
Irakban Perzsiábán Cetinjében.

*

Mesélj milyen szép 
Hawaiban 
A Nap és a tenger.
Athénről
Várakról
Ahol herceg és hercegnő álmodtak 
Miről beszélgettek.

Mit szeretett Valentino inkább 
Paradicsomot vagy sárgarépát 
Mekkora Hercules mellbősége.

Úgy jöjj hozzám mint George
Jöjj mint Jevgennyij
Jöjj mint He Ming Ting
örömöm közelíts mint ők vagy jobban
Nincsenek csavarjaid.

*

Ébreszd magad és őt.

MI SZÜLJÜK ŐKET

Földet imádjuk, legfőbb istenünket, aki Ádám és Éva mintadarabjait őrzi. 
Dicsérjük a növények sokaságát, az állatok értelmét és erejét, örvendezünk 
az érzések vereségén . .. Szomorúan ünnepeljük hatalmunkat.

Világűriek lettünk. Szörnyeket gondolunk ki, jelmezt húzúnk rájuk, 
díszleteket rakunk köréjük, bejelentjük érkezésüket.
Mi szüljük őket újjá, vagy ők minket, ki lesz kinek és minek ura?

Megszökni űrbeli planéta-szigetre.
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MERKÚRON: CSEHOV SÓGORNÁL

Második nap, de az érzések és a test mintha újjászületnének, valami újat 
teremtenek bennem, ismeretlent. Nem tudom, érted-e. Nem vonzott annyira 
Mount Palomar, amikor a Hattyú és Lófej csillagképek Csipke-köde megigé- 
zett, ez a képzelet és a fény rezervátuma.

Úttörőnek jelentkezem, aki saját benyomásait írja valamely más boly
gón. Lehet mindezért Csehov Sógor, a lélekgyógyító felelős.

Tudod, a Csehov Sógornál Klub frissített föl, öregesen hat, mint egy 
múzeum, papírexponátumokkal, hang-érzelmekkel.

Merkúr, szeptember 23. Csehov Sógornál.

Fordította: BALOGH István
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ÉGTÁJ

HERCEG JÁNOS

KITEKINTŐ
NAPLÓJEGYZETEK 35.

Kezdetben vala az Utópia, az el§ő államregény, amelynek szerzőjét lefejez
ték. A humanistákra, akik közül Morus Tamás is kiemelkedett, kezdtek 
átmenetileg rossz idők járni. A mi vidékünkön Várady Péter került hosszú 
várfogságba, mert sokallta az uvar fényűzésének költségeit. A király pa
rancsára fosztották meg szabadságától. Mátyás záratta börtönbe, akit az 
embertelen szegénységben élt nép még sokáig „az igazságos" jelzővel em
legetett.

Várady Péter — régies szóval kifeiezve — a közjóért küzdött, persze 
csak Bácsban, a maga szűkebb pátriájában, ami természetesen szintén 
vágyálom, vagyis utópia maradt. Századoknak kellett eltelniük, hogy a 
Mosztonga, melynek megfékezésére vállalkozott, hajózható legyen. De ahogy 
Morus Tamást szentté avatta XI. Pius pápa 1935-ben, mivel az egyház is 
igyekezett kifejezni rokonszenvét a szociális igazságért küzdő mozgalom 
iránt, Várady Péternek is elégtételt szolgáltatott a honi történelem, amely 
ilyen tekintetben meglehetősen rapszodikus szokott lenni. Az idők változá 
sának megfelelően. És ha erre gondolunk, el kell hinnünk Bertrand Russel- 
nek, hogy a Vatikán a munkásmozgalmak erősödésével Owent is, az angol 
utópistát bízvást a szentek közé emelte volna, ha történetesen nem lett 
volna protestáns.

S ha elfogadjuk a feltevést, hogy a jövő regényének az utópia jelölte 
ki az útját ,akkor nem kell csodálkoznunk, hogy ma, főként Nyugaton, 
egyre több olyan regény lát napvilágot, amely a jövőben játszódik. Mintha 
az írók a kényelmesebb megoldást választották volna, ha már olyan idő
ben élünk, amikor a jelenről nem lehet mindent megírni. A múltat vissza* 
vágyni vagy megsiratni ugyancsak deplasszált vállalkozásnak tekintendő. 
Marad hát a jövő, az álmok végtelen birodalma, amelytől mindenki azt 
várhat, amit kíván vagy amitől fél.

így születtek a világ végét jelző, majd az utána következő új ember
párról szóló regények, s a továbbélés határai között maradó, de óriási tör
ténelmi változásokat jósoló rgények. Hírek szerint az utóbbiak óriási si
kert aratnak Nostradamus, a jövőbe látó humanista jóslatai nyomán, 
mert olykor pontos dátumokhoz kötött események adják az alapját az 
effajta regényeknek. Hogy a közeli jóslatok nem válnak be, azzal senki sem 
törődik, addig a könyv százezres példányszámai már elfogytak. Jöhet a 
következő író újabb jóslatokkal és dátumokkal.

Az utóbbiak közé tartozik Donald James regénye a Szovjetunió össze
omlásáról, már kissé kitolva az időpontot, 1986-ra rögzítve dodonai jóslatát.

Csak hát most már nem lombok susogásából, forrásvizek csobogása 
ból, galambok röptéből jósol egy valamirevaló regényíró haruspex, hanem 
amit olvasói, politikai beállítottságuknak megfelelően valószínűnek tart 
hatnak. Donald James, aki a brit biztonsági szolgálat embere volt, mielőtt 
regényírásra adta volna a fejét, élő személyekkel dolgozik. Brezsnyev és 
Helmut Schmidt mellett vonultatva fel többek között politikai fikciójának 
elképzelt hőseit, nagyon is létező földrajzi játékterén. A cselekményt úgy bo
nyolítva, hogy legalább egyes mozzanatai összhangban legyenek a való vi
lág eseményeivel. Az amerikai blokáddal bekövetkezhető bajokkal, ame
lyek majd a szovjet népek elégedetlenségét váltják ki, úgyhogy „szabad 
szakszervezetek" születnek a föld alatt — talán felesleges mondani, milyen
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mintára, mire fellázad Szolzsenyicin egykori sorstársainak tömege a Gu 
lágokban és megindul Moszkva ellen. A párt első titkárának helyére egy 
nő, Natalija Roginova kerül, s már meg is teremtődött az alkalom egy kis 
szerelmi betétre. Mert ahol nő van, ott szerelemnek is lennie kell, ha száz
szor politikai fikció futószalagján megy a cselekmény.

Sok lenne felsorolni az irodalmi alvilág képtelenségeinek sorozatát a 
regényből, amelyek gyakran átcsapnak a Szovjetunió határain, például egy 
kis magyar—román háborút jósolva Erdélyért és hathatós japán támoga
tást, hogy a két Németország egyesülését már ne is említsük.

Nem kevés tárgyi tévedés azonban még ezen kívül is be-becsúszott a 
kiszolgált nyomozó tolla alá, annak bizonyítékaként, hogy jósolni még ne
hezebb, mint írni. így azon sem ütközik meg az olvasó, hogy Helmut 
Schmidt még nagyban kancellár, amikor mindez végbemegy.

A 368 oldalas regény, amelynek ára 13 dollár 95 cent, épp ezért aligha 
éri meg a második kiadást. De így is felmerül az emberben óhatatlanul a 
kérdés, kik lesznek majd az olvasói. Mert hát úgy látszik, politikai pony
vának is lennie kell.

*

Ki beszél ma már Walt Whitmanről? Ki idézi Amerika költőjét, aki a 
verset kiszabadította ütem és mérték, rím és ritmus béklyóiból és eközben 
az emberi szabadság szépségét zengte? És a demokrácia dicséretét! Egy
szerre volt eközben kozmikus és nemzetközi, s szélesen hömpölygő pátosza 
ringatta egyenletesen a versét, ahogy a Mississippi, amelyről annyi monda
nivalója volt, a letört ágat viszi tovább. Mert ő volt a szabad vers honfog
lalója, bejárva lenyűgöző példájával mind az öt kontinenst, s ha ma szé
gyen kötött verset írni összecsendülő rímekkel, hát ez is az ő megjelené 
sének tulajdonítható. Európába, s főként a magyar irodalomba fekete lo
von érkezett, az első világháború után. A halál lován ő, aki annyira szerette 
az életet. Harminc éve pihent már akkor a camdeni temetőben. Nekünk 
Pásztor Árpád, egy afféle utazó esztéta fedezte fel, s hatása oly nagy volt, 
hogy Kosztolányi, a kötött versforma virtuóz mestere ugyancsak szabad 
versben fejezte ki egy ideig magát, mint azt egy egész kötete bizonyítja.

Forradalmi költő volt, akárcsak Petőfi, és az ő forradalma is háborúba 
torkollt, véres háborúba, Észak és Dél harcaiban a rabszolgák felszabadí
tásáért, s a költő természetesen ezért a szabadságért lelkesedett. Ha divat
ban lett volna ez a szó az ő idejében: elkötelezettseg, hát mindenkinél előbb 
illette volna meg Walt Whitmant. Mert fellépésétől fogva az embert és a 
demokráciát ünnepelte nem téve különbséget nemzetiség, szánmazás, nyelv 
és faj kategóriái szerint. Csaknem minden versében ott van áradozó vallo
mása az emberszeretetről, gyakran egészen intim, szinte feminin formában, 
ahogyan csak a szerelmeseik tudnak egymásnak vallani. Ez volt költészeté
nek célja és értelme. Csak ezért írt, hogy ezt minden alkalommal kifeje
zésre juttassa. A személytelen embernek írta Hozzád című versét:

Bárki vagy is, most rád teszem a kezem, hogy te légy a versem,
Mozdulatlan ajakkal súgom a füledbe,
Sok férfit és nőt szerettem, de nálad jobban senkit se szerettem.

És Amerikát ünnepelte, a demokratikus Amerikát, dehogy sejtve, hogy 
ha Észak győzött is, a feketék megbélyegzett polgárok lesznek több mint 
száz esztendővel a diadalmas háború után is, amelybe ő ápolónak jelentke
zett. És hogy a demokrácia hajója épp az ő hazájában fut majd zátonyra, 
miért is hitte volna? Amerika, Lincoln Amerikája az ígéret Földje volt, 
oda igyekezett boldogulást keresve oly sok európai. Az új hazába, 
amely Walt Whitman korában csakugyan mindenki hazája volt.

Hogy küzdelmes életet élt ,arról soha egy panaszos szót nem ejtett, 
pedig fiatalon annyi mesterséget próbált, de tartós egzisztenciát sehol sem 
tudott teremteni magának. Volt nyomdász és ács, néptanító és postai kéz
besítő, és bárhova ment, mindenütt barátokra lelt a derűjével, jóhiszemű
ségével, elhárítva a valóságot, mint aki a magyar költővel ellentétben el
hitte, hogy csakugyan „itt van már a Kánaán." Az elbukott európai forra
dalmárt ujabb harcra buzdította a szabadságért ,amelyet ő inkább csak 
a szívében, mint a társadalomban talált meg.
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Harminchét éves volt, amikor első kötete, a Fűszálak megjelent s az 
angol és amerikai kritika megsemmisítő felháborodással fogadta. Nem
csak a formát félretevő újszerűségét vetette el, a kollektív költői revelá- 
ciót nyilván ennél is nagyobb bűnnek tekintve. Mert sejtelme sem volt 
róla, hogy Walt Whitman-nel kezdődik a modern költészet a világiroda
lomban.

ö t azonban az elutasító fogadtatás sem keserítette el, derűsen viselte 
el, akárcsak haláláig tartó szegénységét, amikor pedig már Carlyle meg 
Emerson szállt síkra érte, s Oscar Wilde zarándokolt el hozzá, Mark Twain 
pedig gyűjtést indított a felsegélyezésére.

Miért kellett mindezt elmondanom? Mert akiknek utat tört a költői 
ős vadonban ma ezeket az irodalmi közhelyeket se tudják róla? Nem azért. 
Csak hogy lássuk, mi volt a polgári demokrácia és mi lett belőle. Illetve 
mi volt születése pillanatában a szabad vers és mivé lett mára.

*

Ha az ember Aragon halála után kicsit jobban körülnéz, azt hiszem, 
nyugodtan állíthatja, hogy vele tűnt el az utolsó sztálinista költő. Mert 
ő aztán csontja velejéig az volt. Sokféle véglet tájait kalandozta be hosz- 
szú élete során anélkül, hogy visszanézett volna. A bajszos georgiai dik
tátor igézetéből nem tudott szabadulni. Mert nem is akart persze. Ott 
érezte jól magát végül már mindenkivel, saját pártjával is szemben állva, 
mintha az ellentmondás szelleme égett volna benne egy életen át. Aragon 
az oroszokon is túltett a Szovjetunió dicsőítésében, s amikor az ottani 
költők nagy része csakhamar csalódott, s vagy öngyilkosságba menekült, 
mint Majakovszkij, aki hadparancsot adott ki a művészetek seregéhez, és 
Jeszenin, az „utolsó falusi költő”, ahogy magát nevezni szerette, vagy 
pedig tudatosan vállalták eretnekségükért az üldöztetést, mint Ana Ahma- 
tova, Mandelstam és a többiek, ő tovább zengedezte a régi dalt. Anagont 
semmi se tudta kimozdítani a szovjet mintájú szocializmus bűvköréből, 
amelybe 1927-ben belépett. De most látom, milyen szürke és szegény az 
ő esetében ez a szó: belépett! Inkább azt kell mondani, hogy fejest ugrott 
a francia modernek ezoterikus köréből a harcos valóság mélységébe. Hur
rá, Ural! — kiáltotta közben egy poémája címében, és ennél odaadóbb 
elkötelezettséget elképzelni se lehetett. Mindez az európai irodalomban jó 
ideig nagyon szép, bátor és érdekes mutatvány volt, abban is a Bázeli 
harangok, a szocializmus leghatásosabb agitatív regénye.

Aztán végigküzdötte az ellenállás éveit, s amikor már az egész világ 
tudta, hogy mi történt a személyi kultusz ideje alatt — nemcsak a Szov
jetunióban! —, Aragon még a Tájékoztató Iroda határozatát is helyeselte.

Mindez azonban mégsem olyan egyszerű, s Aragont nem lehet a 
zsdanovi sémák énekesének tekinteni. Ahhoz túlságosan francia volt, s 
úgy látszik, a szürrealisták formateremtő szabadságáról se mondott le 
a tartalom kedvéért. Merev politikai alapállása ellenére sem. Szerelmi köl
tészetében, a tüneményesen szép Else-versekben az ifjúkori hangszerelés 
gazdag orkesztrációja minden egyéb mondanivalóját szorítja háttérbe. 
Attól tartok, hogy hangosan vállalt szerepénél az a több, amit halkan és 
finoman kellett elmondania, Else szeméről például, s ez fog megmaradni, 
nem pedig a világgá kiáltott politikai program szolgálata, amellyel az euró
pai kommunista írók legjobbjainak élén járt.

Életművének példája óhatatlanul felszínre hozza a dilemmát tarta
lom és forma viszonyában. Mintha mégis az utóbbi őrizné meg a művet 
a múló időben. Micsoda ellentmondása a realista, még inkább a szocre- 
alista téziseknek! És micsoda fényes bizonyítéka, hogy a költészetben nem 
mindig az a fontos, amit a költő mond, hanem az, ahogy mondja.

S csak természetes, hogy Aragon politikai elkötelezettségében is preg
nánsan kifejezésre jut a paradoxon: minden eszméből az marad meg, ami 
a legszélesebb dimenzióban is meg tudja őrizni a maga sajátosságát. 
Ahogy a kagyló zúgja tovább a tenger énekét.

*

Rég tudomásul vettem, hogy stílustalan korban élünk. Amikor a 
Bauhaus hatvan év előtt hadat üzent az antik oszlopfőknek, a kagylóknak
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és bőségszaruknak a lakóházak oromfalán, eszébe se jutott már védekez
ni a támadás ellen senkinek. Mert megelőzte a szecesszió, miután a ba
rokk túlélte önmagát, hogy nemsokára magával rántsa a nagynak és erős
nek hitt birodalmakat, ahol oly soká pompázott, Itáliát és a Habsburg 
monarchiát. Walter Gropius álma a házgyárról valóság lett, s a tömegla
kásokat megfelelő olcsó és funkcionális bútorokkal kellett berendezni. Ak
kor jött Breuer Marcell a csőbútorral, a minden faragást nélkülöző, 
sima felületű szekrényekkel, úgyhogy a neobarokk ebédlő s a szalon re
neszánsz utánzata már csak az elmaradt vidék kispolgári lakásaiban volt 
látható. A Bauhaus különben is megvonta a szalon létezési jogát, ott
hagyva a főúri palotákban és bordélyházakban, mert kellett a kevés hely 
a kombinált szobának, falba süllyesztett szekrénnyel és az ágyat helyette
sítő heverővel.

Ez lenne a belső építészet mondjuk százéves története dióhéjban. 
Túl a kényelmes és barátságos biedermeieren, túl háborúkon és forra
dalmakon, melyeknek romjain lassan itt is meg ott is egy új világ szüle
tett. Ennek az új világnak a szolgálatába szegődött a Bauhaus.

És most itt állunk a halálos ágyánál. Élete rövidebb volt, mint az 
egyszerű biedermeieré, a Jugendstilé vagy a hosszú liliomindákkal érke
zett szecesszióé. Még épülnek a tömeglakások felhőkarcolói, de mennyi
vel mások, mint azok, amelyekkel a Bauhaus egy új, forradalmi fejezetet 
nyitott az architektúrában. És a belső berendezés, a bútor, azonkívül, 
hogy szériában készül, ormótlan, túldíszített és ízléstelen. A tömegcikk 
minden rossz tulajdonságát magán viselve. Még a túlzott kényelemmel is 
alaposan túllőve a célon, úgyhogy például karos székeiből csak nagy eről
ködéssel lehet felállni. De ez még mindig kombinált szoba és ott van a 
városi lakótelepnek tizedik emeletén éppúgy, mint a falusi házak egykor 
„tiszta szobának" nevezett helyiségében. A vendégnek is illik levetnie ci
pőjét, mielőtt az új otthon nyomorúságosán divatos szentélyébe lép. 
„Kunst für die armen!" — mondta volna erre is Kari Kraus.

Természetesen most is vannak úri otthonok, amelyeket egyedi bú 
tordarabokkal rendeznek be. És tervezők dolgoznak a világ minden ré
szében, hogy az egyéni ízlést az interieurt illetőleg kielégítsék. Ezzel 
érkeztem el eredendő mondandómhoz. A mai modern bútortervezők an- 
tidesign mozgalmához.

Egy hamburgi bútorkiállítás katalógusában lapozgattam, s nem szó, 
ha azt mondom, hogy elszörnyedtem. Jó, mondjunk le árnyalatról és tó
nusról a színek viszonyában. Ne bántsa szemünket a fűzöld mellett a 
szilvakók a bútorhuzaton a milánói Memphis műhely iparművészeinek 
kanapéján, ormótlan lábaival a zongorakerekek üvegcsészéiben, de legalább 
kényelmes volna! Nem, ez egy párnázott merev láda, karfáinak profilján 
krómozott hullámlemezzel. És mit szóljak a sárgára festett villámasztal
hoz, amelynek lapja a hagyományos istennyila alakját utánozza? Vagy 
a liliputi kávéasztalkához, amely inkább tortástálnak, magyarul aufzaccnak 
tűnik, meg a különféle színű acéllapokból vágott székekhez, amelyeknek 
ülését nylonmadzagokból fonták?

Lehet, hogy tévedek, de én eddig azt hittem, a formabontás csak a 
költészetben és képzőművészetben élvezhet polgárjogot. Az építészetben, 
ahol a funkcionalitás az elsőrendű szempont, ilyesmit eddig nemigen 
tudtam volna elképzelni. Nem szólva a magam fiatalkori fertőzésétől a 
Bauhaus részéről, s arról, hogy műhelyben nőttem fel, készülő búto
rok között, s így beképzeltem magamnak, hogy valamit értek a belső 
építészethez.

Talán valóban tévedtem. Hogy azonban a Memphis hamburgi kiál
lításának egyedi bútordarabjai nem lehetnek se funkcionálisak, se ké
nyelmesek, az biztos.

Nem tudom, mit szól mindehhez a nyugati világ! De hát az a világ 
már rég elvesztette kizárólagos irányadó szerepét. Nemcsak a bútorter
vezésben természetesen. Így hát minden okunk megvan rá, hogy félté
kenyen őrizzük az örökölt biedermeier karosszéket, vagy akár a tulipá
nos kelengyeládát, a hozzátartozó boldog idő emlékével, amikor még tisz
teletben tartották a dolgok rendeltetését.

*
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Ha valami csoda folytán kezembe került volna megjelenése idején, 
negyven év előtt Arthur Koestler regénye, sarokba vágtam volna, mint 
valami pamfletet. De hát ilyen csodák lehetetlenek voltak. Háborúban 
éltünk, a világnak ezen a részén végiggázolt az erőszak apokaliptikus 
szörnyetege, s akiben egy szikrányi emberség élt, a másik oldalról várta 
a megváltást. Egyetlen szavát se hittem volna el a regénynek, amely a 
szovjet kirakatperek és „csisztkák" vádirata akart lenni, egyetlen mon
datba foglalható tanulsággal, mely szerint: A forradalom felfalja a saját 
gyermekeit.

A ma már klasszikus műnek tekinthető Sötétség délben látszólag túl
élte korát. Mert csak prelúdiuma volt annak a sokkal szélesebben höm
pölygő tömegvallomásnak, amely közvetlen közelről látott, sőt átélt bor
zalmakat tárt a világ elé. Szétvetve minden műfaj keretét a literatúrában, 
de hullámverését megint csak megosztva igazság és hazug propaganda üt
közői között.

A XX. kongresszus után az egész szovjet irodalom egy ideig egyebet 
se tett, mint vádolt ós önkritikát gyakorolt, s miután nevet is kapott az 
önpusztító véres diktatúra a „személyi kultusszal", már nem volt mit 
mondani róla. Mindent meg lehet unni. Kit érdekel ma már, amit szegény 
Szolzsenyicin svájci magányában még érdemesnek tart megírni? S a töb
bieké, akik hivőkből hitetlenek lettek s a gyónással inkább maguknak 
tartoztak, mint a világnak.

Koestler is hivő volt, egy évig élt a Szovjetunióban, s a forradalmi 
eszme eltorzulásai ábrándították ki ifjúkori ideáljaiból. Persze, ebben 
sem volt egyedül. Csakhogy ő a csalódását meg is tudta írni. Olyan idő
ben és olyan részén a világnak, ahol ez lehetséges volt és még kedvező fo
gadtatásra is talált. A szövetséges hatalmak még együtt harcoltak, de az 
ellentétes érdekek és engesztelhetetlen világnézeti különbségek mérge nem 
csökkent, csak még sűrűbbre ülepedett viszonyuk alján. így lett a Sötét
ség délben csak esztendők múlva, az elhidegülés, majd a hidegháború 
korában hatalmas könyvsiker, 32 nyelvre lefordítva.

A gyors világsiker kicsit mindig gyanús. A bestseller tömeghatása 
csak nagyon ritkán szabadul meg a szellemi devalválódás kritériumától. 
Ilyesmi történhetett Koestler jobb sorsra érdemes ifjúkori regényével is. 
Könyvének erkölcsi alapja, vallomásának őszintesége egy pillanatra sem 
engedi meg a feltevést, hogy szándékosan akar fegyvert adni a szovjet
ellenes propaganda kezébe. Mégis az lett milliós példányszámával, s vi
etnami meg koreai fordításaival.

Én magyarul kaptam meg egy müncheni emigráns kiadó jóvoltából 
Már ezért is izgatottan lapoztam bele. S ha csak Rubásov pártfunkcioná
rius sorsánaik megírására szorítkozott volna a szerző, unottan löktem vol
na félre. A mese azonban csupán kerete a fiatal Koestler történetének, 
ürügy a személyes vallomásra, amely őszinteségében igazán szép és meg
rendítő. Rubásov forradalmi pályafutása s útja a tarkólövésig, olyan 
visszataszító és ezerszer megírt, minden igazságában is elrettentő téma, 
amelyre a mai olvasó már nem képes odafigyelni. Egy korszak rendszere, 
amelyben végül a hóhér is akasztófán végzi, a regényben sem érdemel 
mást, csak azt, hogy minél előbb elfelejtsék.

Koestler könyvének ennek ellenére vannak nagyon szép, emberileg 
minden sablontól mentes részletei. A saint-justi mottó, hogy „senki sem 
uralkodhat büntetlenül", az író erkölcsi következtetéseit is sejtetni engedi 
tömeg és diktátor viszonyában. S a hitetlenné vált hivőt, aiki az igazságot 
minden eszménél magasabbra emeli, egyben megvigasztalja a csalódásért.

Koestler Moszkvából visszatérőben szülővárosába, Budapestre is el
látogatott. József Attila még élt, s valahol mintha azt olvastam volna, hogy 
találkozott néhányszor vele. Ez a találkozás a regény olvasása közben a 
maga lehetséges sötét sziluettjével többször elébem vetődött. A költőt 
akkor már kizárták a pártból, s bármily erőltetett, sőt kényszerképzet volt 
a feltevés, hogy talán ez is szóba került közöttük, nem voltam képes meg
szabadulni tőle.
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ALKOTÓMŰHELY

VIRÁG GÁBOR

CSANTAVÉR CSALÁDNEVEINEK 
JELENTÉSTANI RENDSZERE

Csantavért az írásos emlékek 1462-ben említik először Chontafeyer néven. 
Korábbi adatok a településről nincsenek. Neve nem szerepel Györffy 
György Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza című művében 
sem (Bp. 1963. I. 893.). Néhány, vidékünk történetét feldolgozó mű alap
ján azonban már korábbról is nyomon kísérhetjük sorsát a XV. század
tól napjainkig.

1943. május 9-én Észak-Bácskát Albert király Hunyadi Jánosnak aján
dékozza, majd ennek halála után birtokait Szilágyi Mihály örökli, ő  örö
kösök nélkül hunyt el 1459-ben, így unokaöccse, az akkor már királlyá lett 
Mátyás kapta.

1462. február 16-án ,,Mátyás király anyjának, Erzsébetnek kérelmére 
s ugyanannak udvara díszesebb tartására minden királyi jogát, mely ne
talán az az által bírt Györgye, Bajmök, Napfény, Chontafeyer, Budakuta 
csongrádmegyei falukban, Kölestartó, Pali, Kétfülű, Likasegyház, Thereth 
u. azon vármegyei pusztákban, valamint Ókor, Kerekegyház, Nagy Bajcs, 
Fi Bajcs, Hímesegyház, Kewkewr, Wizethurol Bács vjn. helységekben 
és Hegyestwról, Akostwról és Feyefakatwról u. a. vármegyei pusztákban 
lappanganak, minden haszonvételeikkel és tartozandóságaikkal együtt an
nak adományozta” (Teleki József: Hunyadiak kora. XI. 25.).

Szilágyi Erzsébet halála után unokája, Corvin János, majd ennek 
özvegye örökli. Az özvegy új házassága után Brandenburgi György őr
gróf birtokába kerül.

1521-ben a falu a kalocsai érseknek adózik.
1542—43-ban törökök kezén van a falu és a szegedi náhijéhez

tartozik.

A török hódoltság kezdetben könnyebb sorsot jelent a lakosság szá
mára, mint a magyar uralom alatti. A lakosságnak csak a katonailag fon
tos pontokat kellett elhagynia, egyébként a helyén maradhatott. A la
kosság száma növekszik. Az összeírásokból arra következtethetünk, hogy 
ez a vidék védettebb helyen feküdt, kívül esett a török hadsereg vonulá
sain. A török ezenkívül igyekezett megtartani a lakosságot is. Szülejmán 
szultán Buda elfoglalása után elrendelte: „mindenki, kicsi és nagy, gazdag 
és szegény a helyén maradjon, a városban lakó a városban, a falulakó a 
falujában, a házas házában lakjék feleségével, gyermekeivel és rokonai
val, hogy mindenki korábbi foglalkozását űzze” (Magyarország története. 
Bp. 1960. II. 48.).

A török defterek adatai is igazolják a fentieket. íme néhány adat 
az adózó házak számáról.

1580—82 Szabadka 49 ház Csantavér 29 ház
1590—91 Szabadka 63 ház Csantavér 42 ház

Zombor 13 ház
Zenta 8 ház

(Bács-Bodrogh vármegye egyetemes monográfiája. Zombor, 1896. I. 
239—240.)
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A török hódoltságot csak ideiglenes állapotnak tekintették, mert a 
magyar állam és a földesurak is behajtották a járandóságaikat. A hódolt
sági sávban a falvak kétfelé adóztak: magyar és török részre. A magyar 
országgyűlések 1548-tól feleannyi adót és katonát, kevesebb közmunkát 
kívántak tőlük. Ezt az elvet az 1562. évi török béke mindkét fél számára 
kötelezővé tette. A kettős adózás terhei a ténylegesen török uralom alatti 
területekre is ránehezedtek. Az állam nem léphetett fel rendszeres köve
telésekkel, megelégedett, ha valamit kaphatott hadiadó vagy erődítési mun
kák megváltása címén. A földesúr igyekezett elismertetni földesúri jo
gát, ha másként nem lehetett, legalább jelképesen: a falvak szárított 
halat, csizmát, török kendőt, papucsot, ritkábban pénzt 'küldtek.

A földesúri jog gyakorlásának és a hódoltság ideiglenes állapotának 
bizonyítéka az 1655-ből származó adat: gróf Wesselényi Ádám megkapja 
Csantavért, melyet Mihalek Miklós kezel: „Rácz faluknak portioi az puszta 
telekekkel így keövetkeznek iövedelmj. — Szálas nevű faluban Coll. sess.
1. Idem Csantaffer puszta telket is ők birnak. Fizetnek esztendőként tőle 
három pár veres karmasin czissmát. Item két papuczot kapczastol. Item 
két saytot." (Bács-Bodrog vármegye egyetemes monográfiája. Zombor, 
1896. I. 264.)

1702-ben pusztaként Szabadkához csatolják.

A TELEPÍTÉS TÖRTÉNETE

A falu Mária Terézia telepítési politikájának következményeként lé
tesült. 1763-ban Chotmann udvari kamarai tanácsos ajánlja az uralkodó
nőnek, „hogy itt a falvaknak nagy távolsága miatt, különösen a zsiványok 
garázdálkodásának korlátozása és az átvonuló katonaság könnyebb és gyor
sabb tovább szállítása céljából Szabadkától föl és lefele Szeged és Zom
bor fele egy-egy falu telepítessék" (Iványi István: Bajmok és Csantavér 
keletkezése. Bács-Bodrog vármegye Történelmi Társulatának Évkönyve, 
1885.1. évf. 34.).

A város 1782. július 29-én szerződött Szokola József és fia, Mi
hály szabados paraszttal, akik szabadságaik fejében arra vállalkoztak, 
hogy három év alatt jobb módú és fizetni képes jobbágyot telepítenek le. 
179 telket ígértek három év alatt benépesíteni (SZVL, 15. A. 44/1782). Ez 
azonban csak nagyon lassan haladt előre. A község telepítése csak' 1786-ban 
fejeződött be.

Habár a XVI. században többször is említik a falu adózó házainak 
számát, lakosainak jegyzékét mégsem tüntetik fel. A szabadkai levéltár
ban a XVIII. századi első telepesek névsora megvan, ezek neve, ideér- 
kezésük ideje és elszármazásuk helye a következő:

1779. október: Kecskés János juhász Majsáról; 1780. január: Hegedűs István Hegyesről; 
1780: Róka Pál Izsákról, Bagi Pál Pécskáról, Magyar Mátyás és Bartha Gergely Hegyesről, 
Czibulka Pál és Hagara István Tardoskeddről, Mészáros János Poroszlóról; 1781: Szokola 
József és Mihovics Ferenc Makóról, Kiss János, Tényi János, Fodor István és Bajáki Ádám 
Hegyesről, Kiss Imre András, Kiss József, Rokos Bertalan és Dabis Péter Majsáról, Tóth 
Ferenc, Tóth Mihály, Domanics Mátyás, Molnár Ferenc és Gulyás András Félegyházáról, 
Bezdányi György és Kiss Márton Topolyáról, Harvizs József, Tóth János és Csuport Péter 
Naszvadfalváról, Nagy Benedek Vásárhelyről és Nyérő György Palotáról; 1782: Veréb Mihály 
takács Topolyáról, Magosi Mihály, Kiss György, Kiss Mihály, Kiss László, Thoma Mátyás, 
Hajagos Ferenc, Puskás György, Nég(y)esi Mihály és Hevér András Félegyházáról, Szilágyi 
János Hegyesről, Vince János (nemes) Üjkécsáról és Nagy János Hevesről. (SZVL, 15. C. 
109/1784)

A levéltárban levő passuális levelek és ezek alapján összeállított név 
sor közli a telepesek származási helyét. A további kutatásaim azonban hiá
bavalónak bizonyultak. Megbízható adatokra nem bukkantam. Az átnézett 
okmányok ilyen egyértelműen nem közlik a származási helyet. Egyéb 
módszerrel próbáltam felderíteni a letelepedők származási helyét. Az 
1786-os urbárium, a XVIII. század utolsó évtizedéből származó adófize
tői ívek, a születési anyakönyvek voltak segítségemre. Ezek különösen a 
leggyakoribb családneveknél feltüntetik megkülönböztetési jelként a szár
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mazás helyét is, egyben eligazítottak a családnevek származásában is. 
A szerbhorvát, pontosabban a bunyevác és szlovák neveknél a sorrend 
minden esetben fordított: utónév (keresztnév) + családnév.

A származás helyére utalnak a helynevekből alakult családnevek is 
Ezekkel azonban óvatosan kell bánnunk, hiszen a XV III. század végére 
a családnevek megszilárdultak, öröklődtek. Elképzelhető azonban, hogy 
voltak, akik igyekeztek megszabadulni előbbi családnevüktől és felvették 
korábbi lakhelyük nevét.

A származási hely neve ma már a családnév szerves tartozékává 
vált és a kéttagú nevekhez soroljuk őket.

A betelepülők között, ellenétben a megszorítással, hogy római kato
likus lakosok telepítessenek, akadtak más vallásúak is. Ezek közül néhá- 
nyan áttértek a katolikus vallásra. Ezt a tényt az anyakönyvben rögzítet
ték, így néhány telepes származási helye felderíthető (Születési anya
könyvek I. kötet):

Bihar — Bihar vm., Csépa — Heves vm., Diósgyőr — Borsod vm., Halas — Kiskun
halas, Pest vm., Kernyaja — ?, Kunszabadszállás — Szabadszállás, Pest vm., Ómoravica — 
Bács-Bodrog vm., Onód — Borsod vm., Szentmiklós — ?, Tiszavárkony — Heves vm., Török- 
szentmiklós — Heves m., Vác — Pest m., Verbóc — Nyitra m.

Az 1786-os urbárium, az adófizetői ívek és az anyakönyvek különösen 
a gyakori családneveknél tüntetik fel a megkülönböztető jelet, az leg
több esetben a származás helyére utal, de akadnak ragadványnevek is 
köztük. A származási helyre utaló tagot hol kis, hol nagy kezdőbetűvel 
írják. Csak a felszabadulás után egységesül írásuk és következetesen nagy 
kezdőbetűvel jegyzik be e megkülönböztető jelet. Ezekkel is óvatosan kell 
bánni, hiszen vannak köztük olyan helynevek, amelyek több megyében, 
azután különböző elő- és utótaggal fordulnak elő. Mindegyik -i képzős név.

Bagi — Bag, Pest vm., Bajáki — ? Baj+ák szlovák helynévképző, Komárom m., Baj- 
moki — Bajmok, Bács-Bodrog vm., Bercsényi — Trencsén vm., Bezdáni — Bezdán, Bács- 
Bodrog vm., Birinyi — ?, Bicskei — Tápióbicske, Pest vm., Boconádi — Boconád, Heves vm., 
Bodri —?, Csepegi — Csepreg, Sopron vm., Csongrádi — Csongrád, Csongrád vm., Endrődi — 
Endrőd, Békés vm., Félegyháza — Kiskunfélegyháza, Pest vm., Fügedi — Nagyfüged, Hevesi vm., 
Gyevi — >, Györgyei — Tápiógyörgye, Pest vm., Hevesi — Heves vm., Horgosi — Horgos, Csongrád 
vm., Kalocsai — Kalocsa, Pest vm., Keceli — Kecel, Pest vm., Kenderesi — Kenderes, Jász— 
Nagykun—Szolnok vm., Kunbajai — Kunbaja, Bács-Bodrog vm., Maconkai — Maconka, 
Heves vm., Moholi — Mohol, Bács-Bodrog vm., Murányi — Murányalja, Gömör vm., Nánai — 
Kis- és Tiszanána, Heves vm., Pécskai — Magyar- és Ópécska, Arad vm., Surányi — Surány, 
Bereg vm., Cserhát-, Nógrád vm., Szécsi — Alsó- és Felsőszécse, Bars vm., Szelevényi — 
Szelevény, Jász—Nagykun—Szolnok vm., Szenttamási — Szenttamás, Bács-Bodrog vm., Ta- 
pogyi — ?, Tapogy előtagú helynevek Sáros vm., Tiszaőrsi — Tiszaőrs, Heves vm., Túri — 
-túr utótagú nevek több vármegyében is előfordulnak, Turóci — Turócszentmárton, Turóc 
vm., de a megye nevéből is lehet, Turzai — Turzófalva, Trencsén vm., Tömörini — Temerin. 
Bács-Bodrog vm., Tüskei — Tüskeháza, Trencsén vm., Vajkai — Vajka, Pozsony vm., Vá
sárhelyi — Vásárhely, Zemplén vm., de lehet Hódmezővásárhely Csongrád megyében is, 
Zentai — Zenta, Bács-Bodrog vm., Zsadány — Tarnazsadány, Heves vm.

Ezek közül néhány nem szilárdult meg, egy-két előfordulás után fe
ledésbe ment.

Végezetül tekintsük át, mely vármegyékből jöttek a telepesek:

Arad, Bács-Bodrog, Bars, Békés, Bereg, Borsod, Bihar, Csongrád, 
Gömör, Heves, Hont, Jász—Nagykun—Szolnok, Komárom, Nógrád, Nyitra, 
Pest, Pozsony, Sáros, Szabolcs, Trencsén, Zemplén és Zólyom.

A helységek és a megyék nevei igazolják azon megállapításokat, 
hogy vidékünk, így Csantavér lakói is zömmel a középső, keleti és északi 
vármegyékből települtek.

A CSALÁDNÉV TÖRTÉNETÉNEK RÖVID ÁTTEKINTÉSE

A családnév a társadalom életének funkciójához tartozik. A névadás 
formája a társadalom életének és fejlődésének felel meg, a népek név
adási rendszerét a társadalom jellege, alkata és fejlettsége alakította ki
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A történetiség igényét bizonyítja, hogy a római világ letűnésével eltűnt 
a háromtagú névadási rendszer is, s a feudális társadalomban hosszú 
időn át a személynévnek szinte egész Európában azonos mai rendszere 
alakult ki. A nevek alakulására, az egytagútól a kéttagúig nagyjában 
azonos tényezők hatottak. A történetiség fordított irányban is érvényes: 
a névadás rendszeréből és anyagából a történeti és társadalmi életre is 
vonhatunk le megállapítást.

A történeti megismerés számára különösen a helynevekből és foglal
kozásokból alakult családnevek a tanulságosak. A helynevekből alakult 
családnevekből kiindulva — amely viselőjének lakhelyére utal — meg
állapítható, hogy Magyarországon a jobbágyság migrációja — kivéve a 
XVIII. századi szervezett településeket — igen szűk földrajzi térben folyt; 
általában a szomszédos vagy a környező falvakig terjedt (vö* Szabó I.; 
Bács, Bodrog és Csongrád megye aézsmalajstromai 1522-ből. Bp. 1954. 
MNyTK. 86. sz. 7.).

A foglalkozásnevekből alakult családnevek a falvak foglalkozási ré
tegződésére, háztartására stb. mutatnak.

A magyarok is, akár a többi európai nép, először egy nevet viseltek 
(Benkő Loránd: Régi magyar személynévadás. Bp. 1949). Ez közszóból 
származott és merőben egyéni volt. Idők folyamán a személynevek jelen
tése elhomályosult, néha az eredeti köznév is kiveszik, vagy a személy- 
névi jelentése annyira eltűnik, hogy megszűnik minden jelentésbeli kap
csolat az eredeti köznév és az abból származott tulajdonnév között. A 
továbbszármaztatás, névátszármaztatás és a névátvitel végtelen láncolata 
folytán a személynév eredeti köznévi jelentése, ha meg is maradt, nincsen 
semmiféle kapcsolatban mostani viselőjével.

A személynevekké lett köznevek kezdetben, amelyek egy-egy nép éle
tének, lelkivilágának, művelődési, gazdasági, vallási, családi és egyéni 
viszonyaival kapcsolatos szavakból kerültek ki, vagy valami ősi szokás, 
vallási babonás képzet vagy jelkép szolgált a névadás alapjául, szoros 
összefüggésben voltak a név viselőjével (vö. Terestyéni Cz. Ferenc: Ma
gyar közszói eredetű személynevek az 1211-i tihanyi összeírásban. Bp. 1941).

Legtöbb esetben a név kifejezte tulajdonság megvolt az illetőben, aki 
ennek alapján kapta, vagy a név jelölte fogalom olyan gyakran merült 
fel egy-egy személlyel kapcsolatban, hogy annak neve végül is az egyén 
megkülönböztetőjévé vált.

A kereszténység felvétele után az egyház által terjesztett bibliai és 
főleg martirológiai nevek veszik át a főszerepet. Ezek egyáltalán nem fe
jeznek ki egyéniséget, kevés a számuk is, amelyek közkézen forognak, így 
a nevek nagyméretű elszegényedést mutatnak. Az egy név uralmát a X III. 
század második felében kezdi megbontani a kettős névrendszer (vö. Benkő: 
RMSZ. 6—9.).

A X II I—XIV. században a magyarországi feudalizmus teljesen ki
bontakozik. Ezzel egyidejűleg kiépül egy erősen rétegezett osztálytársa 
dalom gazdasági alapja, nagy szakadék mutatkozik egyrészt a feudális 
arisztokrácia, kishűbéresek, független közép- és kisbirtokos nemesek osz
tálya, másrészt a széles tömeg között, amely a társadalmilag lesüllyedt 
szabadokból, régi rabszolgákból toborzódott. Egyre nagyobb társadalmi 
szerep jut a városoknak, a polgárságnak, amely maga is színes összetételű, 
de közös érdekek kötik egybe. A nemzetségek felbomlanak, a földtulajdon 
kis családi birtokká válik, kikristályosodnak a magánbirtokok öröklésének 
jogszabályai. Ez teszi szükségessé, hogy külső jelekkel domborítsa ki a 
családi összetartozást; az egyéni név mellé kialakul egy második név, a 
családnév. A megszaporodott oklevelekben jelentkeznek először a kételemű 
nevek, de lassan a társadalmi életben, a mindennapi használatban is elter
jednek. A kételemű név előbb a birtokos osztálynál jelentkezik, a jobbágy
nevek kételeműsége távolabbról követi ezt a folyamatot. A XVI. századtól 
a jobbágyság köreben is kezd megszüárdulni a kételemű név, de még sok
szor történik névváltozás, hiszen a ragadványnevek még kiszorítják az 
örökölt neveket.
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A kételemű név egyike egyházi eredetű, ezt a pap, az egyház a ke
reszteléskor elválaszthatatlanul az egyénhez kötötte. Ez a név volt az 
egyén legsajátabb, tulajdonszerű neve, amit a társadalom is minden vál
toztatás nélkül elfogad. A név, a becézéstől eltekintve változatlan. A csa
ládnevet viszont a közösség alakította és fűzte az egyénhez, annak le
származottai öröklik akarva, nem akarva. Az öröklődő családnevek kéz 
deti stádiumukban ragadványnevek voltaik, de állandósultak és ekkor a 
leszármazottakhoz is hozzátapadtak. Ezzel megszűnik ragadványnév-funk
ciójuk és családnévvé lesznek.

A CSANTAVÉRI CSALÁDNEVEK JELENTÉSTANI RENDSZERE

A névtan szakértői a családnevek kialakulását és az alsóbb néposz
tályban való elterjedését általában a XVI—XVIII. századra teszik (vö. 
Benkő: RMSz, 23; Bárczi Géza: A magyar szókincs eredete\ 141; Mikesy 
Sándor: Nyr. LXXX III, 82—7), egyben azt is megállapítják, hogy nemze
dékről nemzedékre öröklődtek. A telepesek Csantavérre már öröklött csa
ládnevekkel jöttek, bár vannak indítékok, amelyek arra vallanak, hogy 
némelyek időközben másikat vettek fel. A XV III. század utolsó évtizedé
ből származó adófizető-jegyzékben találtam Pacsérac és Topolcsán család
nevet, ami arra vall — lévén ezek is új telepek —, hogy ezt a családnevet 
az ideköltözéskor vették fel. Két olyan eset is előfordul, ami a családnév 
kialakulását példázza: 1836-ban egy leányt, 1871-ben egy fiút találtak. Az 
előzőt Lelenc Ágnesnek, az utóbbit Kapusi Bonaventurának nevezték el. 
A családnévnélküliségre is van eset: 1821. április 7-i bejegyzés csak „Erzsé
bet, apja János, anyja Mária; megjegyzés: cigány”.

A családnevek jelentéstani rendszerezését Kniezsa István: A magyar 
és szlovák családnevek rendszere. Bp. 1965; Bálint Sándor: Az 1522. évi 
tizedlajstrom szegedi vezetéknevei. MNyTK. 105., Bp. 1963 és Kálmán Béla: 
A nevek világa2 c. művek alapján végeztem el. A Leksik prezimena SR 
Hrvatske (Zagreb, 1976) elsősorban a szerbhorvát eredetű családnevek el
igazításában nyújtott nagy segítséget. Ezeken kívül néhány kisebb tanul
mány is segítségemre volt, amelyet a bibliográfiában közlök. Ezeket el
sősorban az egyes nevek értelmezésekor használtam.

Bármennyire igyekeztem is helyes besorolást végezni, tudom, van
nak tévedések is, bizonyos nevek más besorolás szerint is elvégezhetők, 
hiszen a névadásra számtalan történeti, gazdasági, lélektani stb. mozza
nat volt hatással. Egyes névtípusoknál: a személy-, helység- és foglalko
zásnévből alakult családnevekről könnyen megállapítható a névadás indí
téka: az apa neve, a származás helye, a foglalkozás volt az. Más típusoknál
— főként a köznevekből származóknál — már nem adhatunk ilyen egy
értelmű magyarázatot. A besorolás itt mutatkozik a legönkényesebbnek. 
A magyarázatot, a besorolást a család történetének ismerete nélkül kellett 
adnom, hiszen illúzió lenne a főleg jobbágyivadékokból szabadossá (li- 
bertinus) lett családok történetét felderíteni. A tévedés lehetősége itt a 
legnagyobb, mert az egyértelműnek látszó név több jelentéscsoportba is 
besorolhato. Arra többen is utaltak már, „hogy a sok Király, Császár nevű 
családok ősei távolról sem voltak királyok, császárok, hanem talán döly- 
fükkel, uralkodásra hajlamos természetükkel, esetleg vagyonosabb vol
tukkal érdemelték ki e metaforikus ragadványneveket és örökítették át 
családnévként az utódaikra" (Kálmán Béla: XVI. századi jobbágyneveink- 
hez. MNyj. VII. 40-2).

Semmi esetre sem állapíthatjuk tehát teljes bizonyossággal egy mai 
családnévről, hogy az például népi eredetre, méltóságra vagy testi-lelki tu
lajdonságra utal, hanem csak azt, hogy népre, méltóságra vagy testi-lelki 
tulajdonságra utaló alapszóból alakult. Következésképpen erőltetés és sok 
tévedési veszély nélkül nem alkalmazható a névadás indítékán alapuló, lé
nyegében történeti szempontú osztályozás a mai családnévállomány szám
bavételekor" (B. Gergely Piroska: A kalotaszegi magyar családnevek rend
szertani és funkcionális vizsgálata. NytudÉrt. 108., Bp. 1981. 57. 1.).
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Lényegében Kniezsa István osztályozását követtem (vö. i.m. 8—14.), de 
azt tovább árnyaltam és megtoldottam a nemzetiségi származás szerinti be
sorolással is.

Rendszerezésem a következő:

A) A családnév alapszava személynév
1. puszta személynév,
2. -i képzős nevek,
3. -fi-vel összetett nevek.

B) A családnév alapszava származásra utal

1. településnév,
2. tájegységnév,
3. helyet megjelölő köznév,
4. nemzetiséget jelentő név.

C) A családnév alapszava köznév

1. foglalkozásnév,
2. mesterség eszköze, eredménye,
3. társadalmi helyzetet jelölő köznév,
4. testi tulajdonság,
5. lelki tulajdonság,
6. vagyoni helyzet,
7. szavajárási nevek,
8. nem, életkor, családi helyzetet jelölő köznév,
9. számnév, ünnepnév és napnév,

10. eseménynév,
11. állatnév,
12. növénynév,
13. egyéb főnév és melléknév,
14. bizonytalan és ismeretlen eredetű név.

A) A CSALÁDNÉV ALAPSZAVA SZEMÉLYNÉV

A személynévi eredetű családnevek minden nyelvben nagy számban 
fordulnak elő. Csantavér családneveinek is igen nagy hányada származik 
személynévből.

1. Puszta személynevekből alakult családnevek

Az egyik leggyakoribb családnévtípus az egyszerű apanév minden jel 
nélkül. Lehet teljes alakban, de gyakoribb a becéző forma. Általában a 
XIV—XVI. században használatos keresztény és ritkábban régi magyar 
nevekből alakult ki. Ez a névtipus más nyelvekben is szokás, sőt majdnem 
kizárólagos. Különösen a szláv nyelvekben nagy az apanévből (esetleg anya
névből) alakult családnevek száma. Ezen belül több alcsoport különböz
tethető meg.

Fentebb szóltam már arról, hogy a családnevek az alsóbb néposztá
lyoknál a XVI—XVIII. században alakultak ki, ezért közöttük sok olyan 
nevet találunk, amely abban a korban divatos. A régi személynevek erre 
az időre kiszorultak a használatból, ezért igen ritkák családneveinkben. 
Teljesen még nem tűntek el, néhány azért előfordul ezekből is (Pais Dezső: 
Régi személyneveink jelentéstana.2 Bp. 1966. MNyTK. 115. sz; Benkő: RMSz. 
3—6.; Kniezsa: i. m. 94—5.).

a) Az alapszó régi magyar személynév

Batsha*, Bacsó, Both, Botha, Bőte, Dormity**, Gombis, Kövecs, Szente.

* Azokat a családneveket, amelyek csak 1918 előtt fordulnak elő, régiesen írom.
** A képzés szerinti felosztás egy másik szempontú feldolgozás feladata.
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b) Az alapszó egyházi keresztnév

A családnevek igen nagy számát képezik ezek a nevek. Az apanév 
(ritkában az anya neve) szolgált megkülönböztetésül, és ezt örökölték az 
utódok. A családnévrendszer kialakulásakor már elterjedtek a keresztény
ség mitológiai és martirológiai nevei, így ezekből lettek — rendszerint kö
zepes terheltsegű vagy ritka keresztnevekből — a családnevek. A leggyako
ribbak éppen gyakoriságuk miatt nem válhattak megkülönböztető jelzővé 
(Benkő: RMSz. 9—10.; Kálmán: MNyj. VII. 32—42.; Kniezsa: i. m. 96—8.; 
Kálmán: NevVil. 2, 78—81.).

Magyar: Ágoston Albert, Ambrus, Antal, Bálint, Balázs, Béla, Bentze, Benedek, Bernáth, 
Bité, Dávid, Dénes, Dezső, Dominik, Domonkos, Elek, Fábián, Ferenc, Fülöp, Gábor, Gál, 
Gáspár, Gergely, György, Gyenes, Gyüre, Ignác, Illés, István, Iván, Izsák, János, Jónás, 
Jordán, József, Jusztusz, Kálmán, Kapiszta, Kelemen, Kiriák, Kolos, Kozma, Kristóf, Lajos, 
László, Lázár, Lénárd, Lőrincz, Lukáts, Magda, Márton, Máté, Miklós, Mihály, Moriny, 
Moyzes, Mózes, Obrád, Ódor, Osvald, Ozsvár, Pál, Salamon, Sándor, Simon, Skoliánik, Tamás, 
Urbán, Váünd, Vince, Zórád, Zsebők, Zsigmond.

Szerbhorvát: Dragol, Kraguly, Marac, Martin, Vidák, Vukmán.
Német:* Gottlieb, Hirmann, Hubert, Lennert, Raichárd, Reiner, Reinhard, Rajmond, 

Róder, Ulmann.

Szlovák: Kaszper.
Egyéb: Angele, Francesko, Gomez, Káriusz, Lorenz, Lőwy, Muszin, Szótér.

c) Az alapszó becézőnév

Igen gyakoriak a becézőnévből lett családnevek. Gyakoriságuk azzal 
magyarázható, hogy a becézéssel alakult névváltozat a megkülönböztetés 
lehetőségét megsokszorozta (Kniezsa: Lm. 15—36.; Kálmán, NevVil. 69—72.).

Magyar: Ádor, Ali, Andrasik, Antus, Balassa, Bális, Balla, Bartha, Bartli, Bartók, 
Bartus, Bartusz, Bazsó, Bene, Bénis, Benke, Bentze, Barta, Berecz, Bertók, Bicó, Bicók, 
Bité, Bódi, Bódis, Dacsi, Dancsó, Dani, Dankó, Danyi, Dénes, Domos, Dormity, Dózsa, 
Döme, Dömök,Dömsi, Dömsik, Ebők, Ernyes, Fábi, Gábris, Gere, Göcő, Göncő, Gönczöl, 
Götzy, Gyenes, Györkös, Gyüre**, Illés, Imrics, Ipacs, Jaksa, Jakus, Jóna, Jósa, Józsa, 
Kajtár, Káli, Kanyó, Kiliti, Krizsa, Linka, Magó, Magos, Markó, Márkus, Mata, Matusz, 
Matykó, Mátyus, Mede, Mende, Mengyi, Muci, Musza, Nácz, Odry, Páli, Pasztóch, Patócs, 
Pátrik, Pető, Petre, Pósa, Pósy, Pósity, Rudi, Samu, Sári, Sebók, Sinkó, Szivei, Sziver, 
Tamesz, Vida, Zsiga.

Szerbhorvát: Agatics, Anicsics, Beretity, Bodics, Bozsics, Bukó, Dévics, Dincsin, Du- 
lics, Filics, Goretics, Gruncsics (Kruno), Görgity, Hernyák, Ivity, Ivanics, Jagodics, Jerkó, 
Kanovics, Katity, Kólics, Krémics, Kulishev, Lalics, Lavics, Lazics, Lukics, Lulics, Matics, 
Medity, Miity, Mility, Mitics, Nápics, Neorcsity, Orecsics, Osztronkovics, Pálics, Páncsics, 
Pánity, Péich, Pejnócz, Pejnovác, Perity, Pertics, Pogesity, Rádics, Radasics, Rajtsits, 
Rákich, Rápics, Rómics, Rujity, Rupich, Ságics, Ságin, Sebedics, Simíts, Sestity, Szárity,
Szávity, Szipács, Sztákity, Sztánics, Sztántics, Vénics, Vojnics, Vuich, Vukelics, Vukó, 
Zélics, Zsánics.

Szlovák: Andlár, Andrusek, Andruskó, Andratics, Anitics, Arcson, Babeta, Bada, 
Baka, Bakala, Bakonyek, Bakota, Bakurek, Balajko, Báló, Barasics, Bárkány, Bata, Begyik, 
Behó, Belle, Benacsik, Benda, Betyák, Blahó, Blazsek, Bózsa, Bozsik, Bózsó, Brada,
Brasnyó, Briák, Burány, Buró, Csincsák, Csincsik, Csurál, Dancsák, Dancsik, Dobák, Doczkó,
Domány, Dorosák, Ducsák, Ferencsák, Franga, Furcsik, Galló, Gandis, Godár, Gonda,
Gondi, Gömsik, Gracza, Gregus, Gubány, Gubena, Gubik, Gubis, Guris, Gyurcsák, Gyurián, 
Habány, Hamar, Hatala, Határ, Havár, Helik, Herbatin, Hulala, Hupka, Ivankó, Jaczkó,
Januskó, Jomkó, Juratska, Jurca, Jurcsány, Jurtsána, Jurcsek, Juricza, Kalicz. Karaba, 
Karpel, Katrinkó, Kenda, Kobetics, Kohajda, Kollin, Koller, Krecskó, Kriska, Krizsán, 
Krizsnyák, Krunc, Krunczli, Kruntzisch, Kruncsik, Krunik, Kuben, Kubicskó, Kubik, Kubina, 
Kubish, Kurajda, Kurcsák, Kurek, Kurik, Kurina, Kurkó, Laczkó, Lamnek, Latyák, Laurentics, 
Linka, Makó, Makra, Maksó, Markulik, Martatics, Martincsok, Martinka, Martinkó, Matisek, 
Matuska, Matykó, Mátyus, Menda, Mihalcsik, Mihalec, Mihalik, Mihaliska, Mihálkó, Mikula, 
Misik, Monostik, Monovicz, Nyihó, Palcsik, Pancsák, Palustyik, Pántik, Paska, Pasztóch, 
Pasztvek, Paulushák, Pávla, Pávli, Pávlik, Peller, Perák, Petrás, Petró, Petruk, Petrus, Poholák, 
Pranda, Puhalák, Rada, Radák, Radó, Radóc, Rákó, Rehus, Renta, Ricza, Romoda, Rubik, 
Ruzsicska, Salga, Sandrik, Simonkó, Stábéi, Stancza, Stefaniga, Stefánik, Stlefák, Szarnék, 
Szárik, Sztanek, Szuzinya, Szvetecska, Tamcsek, Tamcsik, Torna, Tomcsik, Tomik, Tomkó, 
Tómó, Trancsik, Trenka, Trocsek, Tropek, Trukó, Tumó, Túrán, Turuc, Vályó, Vantsura, 
Vicsik, Vituska, Vlascsics, Vlaskó, Vojcsena, Vojtek, Vonnak, Vonya, Zemkó.

* Bár német eredetűek, mégis főleg zsidó családnevek voltak ezek.

** Vannak nevek, melyeket több típushoz besoroltam.
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Német: Basch, Firic, Göttl, Lánc, Micheler, Réger, Reile, Rieger.

Kárpátukrán: Ric.

2. -i képzős nevek

A birtokos képzővel ellátott magyar családnevek száma igen kicsi, 
a falu névrendszereben is kis számban fordulnak elő. Jóval nagyobb a 
szerbhorvát eredetű nevek száma. (A jobbágyság sorából származóknál 
szinte lehetetlen a családtörténeti kutatás, ezert lehetséges, hogy ezen ne
vek között van több szlovák eredetű családnév is, mivel ezek a patronymi- 
cum-képzők ott is előfordulnak. Mégis valószínűbbnek tartom a szerb ere
detet. Feltételezésemet igazolja Szabadka horvát lakossága, s a város telepí
tési kötelezettsége. A város valószínűleg maga is telepített a faluba lako
saiból, elsősorban az uradalmi birtokra, tanyákra, akik azután majd a fa
luba is betelepednek.) (vö. Kniezsa; i. m. 12. és Kálmán: NevVil. 68—69.). 
A magyarban az -é birtokjel ,amely az apanévhez járult, -i-vé változott.

Apanév + birtokjellel ellátott családnevek:

Magyar: Ballasi, Balázsy, Dósai, Dózsái, Imrecsevity, Lukátsi, Mihályi, Mihályevics,
Szerbhorvát: Czvitkov, Jakovljev, Marov, Pejinov, Petkov, Szávkov, Vinkov, Vujkov, 

Vukmanov, Vukov.
Borkin, Bozsin, Joszkin, Tomin.
Antunovics, Bacsovics, Bankovics, Barovics, Benkovics, Brunajkovics, Czviánovics, 

Dobranovics, Dujnovics, Frankovity, Gragulyevics, Ilkovics, Ivankovics, Ivanovics, 
Ivkovics, Jakotyevity, Jankovics, Jovánovity, Karlovich, Kecsenovics, Kulicsevics, Marjanovics, 
Markovics, Martinovics, Matkovics, Miátovics, Mikovics, Milánkovics, Milunovics, Nikovics, 
Novákovics, Palkovics, Pávkovity, Peinovich, Pejnovics, Perkovich, Petkovics, Petrovics, 
Radakovics, Simonkovics, Simokovics, Sinkovics, Szkenderovics, Sztanojlovics, Sztojkovics, 
Tevánovics, Vidakovics, Vlaovics, Vujevits, Vujkovics.

Szlovák: Barásevics, Bartonovics, Brunajkovics, Kubatovics, Mihálkovics, Sinkovics.

Kárpátukrán: Nyikovity.

3. -fi-vel összetett nevek

A -fi végű patronymicumok száma a magyarban igen csekély. Általá
ban kétféleképpen járulhat az apanévhez: a teljes keresztnévhez (kérész 
tény vagy pogány) és a becézőnévhez. Ez a névtípus a nemességnél volt 
gyalroribb, a köznépnél igen ritka (vö. Kniezsa: i. m. 12.; Kálmán: NevVil.

Gálfi, Györfi, Pálfi, Péterfi, Tiborfy.

B) A CSALÁDNÉV ALAPSZAVA SZÁRMAZÁSRA UTAL

A csalédnevek egyik legősibb és legkorábban jelentkező típusa. „Két
ségtelen, hogy a családnevet létrehívó feltételek között döntő jelentősége 
van éppen annak, amely közvetlenül e névtípus szülője: a feudális birtok
lásnak. A nemesség körében a nemzetségbirtoknak magánbirtokká válása, 
a jobbágyság soraiban az úrbérestelek jogának a biztosítása követelte meg 
elsősorban a név állandóságát a birtokló család körében. A birtoklás jogait 
gyakran éppen azzal látták biztosítottnak, vagy abban is kifejezésre jut
tatták, hogy a birtokos nevéhez második névelemként annak a helységnek 
a nevét csatolták, ahol birtokai feküdtek" (B. Gergely: i.m. 61—62.). A 
jobbágyköltözködések, népmozgások, áttelepülések is hatással voltak e 
névtípus kialakulására. Valaha ezek a költözködések igen szűk körben mo
zogtak. A későbbiek során a többszörös áttelepedések nagy hatókörre ter
jedtek.

1. Településnév

A helynevekből származó csantavéri családnevek jórészt a mai szlo
vákiai, Duna—Tisza közi és tiszántúli helynevekből alakultak. Ez is iga
zolja a népmozgások irányát.
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A származásra utaló alapszavú családnevek között a legnépesebb cso
port a helységnévből alakult. Két altípusát különböztetem meg:

a) az -i képzővel alakult „valahová való" jelentésűt, és
b) a képző nélkülit, amikor a puszta helynév vált családnévvé.

A szláv képzős helynevek sokkal változatosabbak, jóval több képző 
szolgál a származás megjelölésére.

A településnévből alakult családnevek között van sok olyan, amelyet 
nehéz lokalizálni, ezek a valószínűleg elpusztult falvak .települések nevéből 
alakultak (vö. Benkő: RMSz. 8—9.; Kniezsa: i. m. 102—3.; Maksai: A család
nevek kialakulásához. NévtVizsg. 169—71.).

a) -i képzővel alakult családnevek

A településnévből származó családnevek óriási többsége alakult ily 
módon. Köztük elsősorban a XVI—XVIII. századi települések nevei fordul
nak elő leggyakrabban. Későbbi települések nevei is előfordulnak, de ezek 
jórészt névmagyarosítás eredményei

Magyar: Alacsi, Alberti, Almási, Andródi, Bábi, Bagi, Bajai, Bajcsi, Bakai, Baki, 
tíáki, Bakodi, Baráti, Barkód, Básti, Bástyi, Batanai, Becskei, Bellányi, Bercsényi, Berényi, 
Birényi, Bessenyei, Beréti, Bicskei, Boczonádi, Bocsai, Bodonyi, Borossai, Bossányi, Bozsóki, 
Budai, Burai, Büdi, Czeglédi, Csabai, Csáky, Csányi, Csatai, Csécsei, Csényi, Csepegi, Csetneki, 
Csetvei, üaróczi, Dobi, Dobai, Dubi, Dukai, Emüdi, Endrődi, Éri, Fajszi, Foki, Földi, Fügedi, 
Galgóci, Garai, Garamai, Gávai, Gubányi, Gyetvai, Gyömrei, Györgyéni, Györki, Győri, Hajósi, 
Halasi, Halmai, Harci, Harkai, Határi, Házi, Herédi, Hevesi, Horchi, Horti, Hortyi, Hótay, 
Hubai, Izsáky, Jenei, Jóki, Kabai, Kajári, Kalocsai, Kaposy, Kaprontzay, Kapusi, Kassai, 
Kátai, Katymári, Kávai, Keceli, Kiliki, Kismődi, Koczkai, Kókai, Komáromi, Kolozsi, 
Kolozsvári, Korbai, Korponai, Kósgyi, Kosztolányi, Körmőci, Körmendi, Kőrössi, Körtvélesi, 
Kőszegi, Kúti, Laki, Ladányi, Lajdi, Lazányi, Lévai, Lippai, Lippi, Lovasi, Lővei, Ludasi, 
Madarasi, Magosi, Magyari, Makai, Mélykúti, Méri, Mezei, Miskei, Miskolczi, Mogyorósi, 
Moroviczy, Morvái, Muslai, Murányi, Nánai, Némedi, Négyesi, Nógrádi, Nyíri, Nyulasy, 
Ocsay, Oroszi, Osdgyáni, Óvári, Pacsi, Paksi, Palotai, Pápai, Papdi, Patai, Pataki, Pétskay, 
Pesti, Potsay, Prónai, Pusztay, Rajcsányi, Rajki, Rekenyei, Réti, Rimóczi, Rusai, Sárvári, 
Sátai, Seregi, Shebényi, Somoskövi, Solymosi, Surányi, Süli, Szabadkai, Szakmári, Szalai, 
Szálkái, Szalóki, Szávai, Szebenyi, Szecsei, Szécsényi, Szécsi, Szegedy, Szemenyei, Szemerédy, 
Szenei, Szenti, Szerencsei, Szetsődy, Szigeti, Szikszai, Szili, Szokolai, Szólai, Szombathi, 
Szolnoki, Szölősy, Szőnyi, Szuhai, Szuhányi, Szügyi, Tallósi, Talmácsi, Tamasi, Tapolcsányi, 
Tari, Tassi, Tatai, Teleki, Temesvári, Tényi, Tokodi, Tomcsányi, Toldi, Tormási, Tornai, 
Tölgyesi, Törteli, Túri, Turzai, Tüskei, Udvardi, Ugrai, Üjfalusi, Üjházi, Űri, Utasi, Váczy, 
Vajkai, Valkai, Váradi, Várszegi, Vásárhelyi, Vicéi, Zilahy, Zsadányi, Zsáki, Zsámboki, 
Zsidai.

Ebbe a csoportba tartoznak, de a helységnévtárakban nem találhatók 
az alábbi településnevek:

Magyar: Aladi, Ambronyi, Bajáki, Belloni, Beszerényi, Birinyi, Bokányi, Bozsonyi. 
Cindori, Czirádi, Csalóki, Dodonyi, Döbrei, Engi, Fontányi, Fisoni, Góli, Gutási, Hajlandi, 
Karsai, Korányi, Kubányi, Letenai, Orsai, Parókai, Patótskay, Rekvényi, Sarnyai, Sóti, 
Szkladányi, Szubi, Tandori.

Szerbhorvát: Agyanszki, Aradszki, Bacslia, Banjanin, Budemac, Holevac, Kanizsárevics, 
Mosorinacz, Obecsajcsics, Osztrogonác, Purgac, Táborovics.

A helynévtárban nem találhatók:
Azuczki, Malagurszki, Rudinszky, Ruzsinszky, Szabeszki, Tikviczki, Tripolszki.

Szlovák: Bánszki, Banotzki, Bilicki, Bellán, Borovszki, Boroczki, Boschánszky, Brezsnák, 
Bukovinszki, Csacsovszki, Dobicsanac, Gagoczky, Horák, Jeszenszki, Krakovszki, Kukletz, 
Labák, Lehoczky, Lr.zcnszki, Pribic.ki, Rekeczki, Ronyec, Repeczky, Sesták, Szmolenszki, 
Turnovszky, Visnyószki.

Helynév, de nincs a helynévtárban:

Jelenszki, Ladóczki, Lendánszky, Lippenszky, Medjánszki, Torverszky.
Német: Bergbauer, Cajlinger, Eisenberg, Lichtenberg, Litzenberger, Lővenberg, Nicsinger, 

Pressburger, Rozenberg, Scheinberger, Tiringer, Wolberger.

b) Képző nélküli nevek 

A képző nélküli településnévből lett családnevek száma igen csekély.
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Bezsán, Csantavér, Csícsó, Donoszló, Ganotz, Gorotva (Gortva), Lak, Muzsla, Losoncz, 
Oroszlány, Szakmár, Szirák, Tajti, Tuza, Várda, Visznek.

2. A családnév alapszava tájegységnév

Ha a telepes távoli faluból költözött az új lakóhelyére, olyan helyről, 
amelyet a közösség lakói nem ismerteik, akkor a vidékről, a megyéről, a 
tájegységről nevezték el (vö. Kálmán: NevVil. 72.). Ennek is két válto
zata van.

a) -i képzős,

b) képző nélküli,

a) -i képzős

Magyar: Árvái, Bakonyi, Baranyi, Barsi, Erdélyi, Gömöri, Gönci, Győri, Hevesi, Hunyadi, 
Koiozsi, Morvái, Nógrádi, Rábaközi, Somogyi, Szepesi, Szilágyi, Tornai, Turóczi.

Szlovák: Hornyák, Lipták, Moravecz, Pisák (Spiš)

b) képző nélküli

Magyar: Balaton, Mura, Torda.

Német: Czip (Zips — Szepesség)

3. Az alapszó helyet megjelölő köznév

Ezeknek a száma elenyésző, de előfordulnak a falu családnévrend
szerében.

Magyar: Berky, Erdei, Erdős, Erdősi, Hegyi, Mező, Muhi, Palota, Patak, Raposi, 
Réti, Tallósy.

Szlovák: Hajek, Majcr, Majernik.

Német: Bach, Ridgasszer, Veiler

4. Az alapszó nemzetiséget jelentő név

A lakosság mozgására, vándorlására utalnak a nemzetiségnévből ala
kult családnevek valójában a helynevekből alakultakkal rokon típus. A 
nemzetiségnév nem minden esetben jelent más ajkú lakosokat. Ha ismer
jük a névadás vonatkozásait, akkor ezek számtalan körülményre, külön
böző kapcsolatokra utalnak: a korábbi lakhely népi környezetére,
kapcsolatokra, de lehet némelyik ragadványnév is. Ezek a család
nevek nem a mai, hanem a XIV—XVI. századi népneveket tükrözik. Ilyen 
név a Tóth és a Rác a falu névanyagában. A Tóth családnév nem utal ok
vetlenül szlovák származásra, hiszen ezekben a századokban Tótország Hor
vátország neve, jelenthet „horvát” származást is.

A családnévanyag egyik leggyakoribb neve a Tóth. Ez megkívánta 
egy második tag beiktatását, ami a származás helyére ,de egyéb körül
ményre is utal.

Magyar: Bosnyák, Horváth, Kun, Magyar, Lengyel, Németh, Oláh, Olasz, Orosz, 
Pólyák, Rác, Sokác, Stájer, Szász, Székely, Tóth (Abonyi, Bagi, Bezdányi, Boconádi, Cigány, 
( írok, Hndrődi, Kalocsai, Katona. Kovács, örsi, Pál, Pátrik, Refena, Szabadkai, Szegedi, 
Tüskei, Vásárhelyi), Török.

Szerbhorvát'. Bosnyatsits, Horváczki, Polyákovics.

Szlovák: Hanák.
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C) A CSALÁDNÉV ALAPSZAVA KÖZNÉV

1. Foglalkozásnevek

A családneveknek igen népes csportja alakult a köznevekből. Itt a 
névadónak számtalan lehetősége van. Az azonos keresztnevet viselők egyik 
leggyakoribb módja a foglalkozás megnevezése. A foglalkozásnévből ala
kult családneveknek osztály kötöttsége van: ezek a családnevek csak mes
terségeket űző társadalmi osztályokban — így a jobbágyság és a városi 
polgárság körében — alakultak ki. Az előbbi két típus, a személynévi ere
detű és a származásra utaló családnevek egyaránt kialakultak a jobbágy
ság és a nemesség körében is. A leggyakoribb foglalkozásnévből: földmű
ves és paraszt ugyanúgy nem keletkezett családnév, mint a leggyakoribb 
apanevekből. Ez a családnévtípus a XIV—XVI. századi társadalmi munka
megosztást tükrözi, de egy-egy vidék gazdasági tevékenységének hű képe is 
(Benkő: RMSz. 19—21.; Kniezsa: i.m. 14.; Kálmán: NevVil. 75—76.).

a) Iparos, kézműves mesterségre utaló nevek

Magyar: Ács, Asztalos, Bognár, Borbély, Bordás, Cseszkó, Csizmadia, Faragó, Fazekas, 
Fujtó, Gombkötő, Gombos, Gyócsos, Hemző, Hevér (német hewer, vájár, bányász), Itzés, 
Kádár, Kaszás, Kenyeres, Kerekes, Koczkás, Korcsolyás, Kotró, Kovács (Birkás, Feles, 
Hatala, Hegedűs, Kalic, Keceli, Márta, Ocsú, Pécskai, Sárga, Takács, Vass), Kőműves, 
Lakatos, Mester, Mészáros (Keceli, Turzai), Molnár (Czumovics, Hevesi, Vasa), Mosó, Pallós, 
Pallér, Pék, Pintér, Rostás, Rovó, Szabó (Batancs, Cibolya, Fodor, Gáspár, Györgyei, Hangya, 
Trocsek, Molnár), Szakmány, Szitás, Szőts, Szűcs, Takács, Varga (Horgosi, Medve, Moholyi, 
Zentai), Varró.

Szerbhorvát: Berdár, Kovácsevics, Kujundzsics, Kuktin, Kutsmár, Loncsár, Loncsárevics, 
Molnárovics, Szedlár, Szutorovics (varga), Tacskovics (táskás), Taskovics.

Szlovák: Dótár (drótos), Holics (borbély), Koletár, Kollár, Krajcsir (szabó), Krajcsirevity, 
Mecserik (magyar mecsér, kardverő), Rezicska, Rencsár, Rezbár (fafaragó), Sefcsik (švec, 
foltozó varga), Törőcsik (magyar törő).

Német: Becker, Czigler, Kirchenmayer, Laubner, Müller, Smit, Steiner, Wébel.

Latin: Fábrik.

Cigány: Kolompár.

b) Pásztorkodásra, állattartásra utalók

Magyar: Birkás, Brindza, Csikós (lehet Csíkos is), Fejős, Göblös, Gulyás, Juhász, 
Kanász, Kecskés, Pásztor, Túrú.

Német: Hirth (pásztor), Taubner (Taubc, galamb).

c) Erdőmunkára, halászatra, vadászatra utalók

Magyar: Halas—Riba, Halász, Vadász.

Szerbhorvát: Riba.

Német: Fischer, Rehorn.

c) Mezőgazdasági foglalkozásra utalók

Magyar: Béres, Boros (Gyevi), Borsos, Búzás, Galambos, Korpás, Körtés, Major, 
Majoros, Szánthó, Tormás, Zabos.

Szerbhorvát: Budárovics, Kopunovics (kopun, kappan).

Szlovák: Czibulka, Cibula, Cibulya (cibul'a, hagyma, vöröshagyma, Csesznák (fok
hagyma).

Német: Bauer, Keller, Vein, Vinczer, Wcincr.
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d) Kereskedelemre utalók

Magyar: Dukát, Kalmár, Pálinkás, Sörös, Tölcsér (tözsér, kereskedő, marhakereskedő). 

Szerbhorvát: Merkovics.

e) Fuvarozásra, közlekedésre utalók

Magyar: Csajkás, Kocsis, Kormányos, Szekeres.

Szerbhorvát: Tumbász.

f) Katonaságra utalók

Magyar: Baka, Csiszár (kardverő), Csörgő, Dobó, Dobos, Doktor, Dudás, Futó, Hajdú 
(Csipkár), Hegedűs, Huszár, Kardos, Katona, Lovász, Pandúr, Porkoláb, Puskás, Sípos, 
Szakács, Zsoldos.

Szerbhorvát: Barjaktárovics, Hajdukovics, Katancsity, Kuvarity.

Német: Lajtner. Lauter.

h) Egyéb foglalkozásra utalók

Vermes.

A zárójelbe tett nevek a kételeműek második tagjai.

2. Az alapszó mesterség eszköze, eredménye

Ez a családnévtípus rokonságot mutat az előbbivel, hiszen az elneve
zettek mesterségével kapcsolatos tárgyakat, anyagokat, illetve a munka, 
a foglalkozás eredményét jelölik. E magyarázat mellett természetesen fi
gyelembe kell venni a névadás egyéb más indítékait is. Bizonyára akadnak 
közöttük eseménynevek és valamilyen tulajdonságra utaló metaforikus ne
vek is (Pais: MNyTK. 115.; Kálmán: NevVil. 77—78.).

Magyar: Bögre, Cipó, Czókó, Csákány, Csákó, Csanak, Dzsida, Eke, Fapál, Fátyol, 
Füfgyű (bot, bicska), Gajda, Gímes, Keresztes, Kocka, Kormán, Ködmeny, Kucor, Kucora 
(kucor, kertészkedés, metszőkés), Kulcs, Rékli, Rubint, Sulyok, Szaka (varjúháj?), Vas.

Szerbhorvát: Árgán, Bursać, Rogity.

Szlovák: Csepela (penge), Fajka (pipa), Kniska (könyvecske), Kudlatyák, Nádoba 
(edény), Strosszel, Szekerka, Truka, Zánok.

Kárpátukrán: Lavicska (lóca).

Német: Cindel, Goldstop (goldstoff, aranyszövet), Speé (speer, gerely, lándzsa), Stábéi, 
Stcin, Stern.

3. Az alapszó társadalmi helyzetet, tisztséget, méltóságot jelölő köznév

E névtípus nem minden esetben felelt meg az elnevezettek valóságos 
társadalmi helyzetének. A Császár, Király, Nemes családnév nem a köznév 
kifejezte valódi királyok, császárok körében, hanem az alacsonyabb tár
sadalmi osztályokban — a jobbágyság és a polgárok körében alakultak ki, 
Ezek elsősorban ragadványnevek voltak, maid állandósultak és öröklődtek, 
de megnevezhették velük e méltóságok szolgálatában álló jobbágyokat is, 
Más nevek: Bíró, Poór, Szabados valóságalap iában azonban nem kell ké
telkedni, hiszen az alsóbb osztályokban ezek valóságos tisztségviselésre, tár
sadalmi helyzetre utaltak (vö. Kálmán: NevVil. 84—85.).

Magyar: Árva, Bíró, Baán, Betyár, Császár, Deák, Harangozó, Király, Kutsár, Nemes, 
Palotás, Papp (Ország), Poór, Püspök, Remete, Soltis, Szabados, Uracs, Vajda.
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Szerbhorvát: Basity (egyházi méltóság), Igumánovics, Novák, Novics, Popovics.

Szlovák: Hovanyec, Dvoracskó, Knyeskó, Mnishák (szerzetes), Novák, Uradnyitza.

Német: Abt, Frank (szabad, de lehet apanév is), Frankéi, Fürszt, Hoffmann, Höffer, 
Klingcrmann (Klingemann, perselyes, csöngetős), Knecht (szolga).

Latin: Prisztály (pristaldus).

4. Az alapszó testi tulajdonságra utaló köznév

A névadás legrégibb formája. A személynévül adott emberi tulajdon
ság nevével jellemezte viselőjének valamilyen sajátságát, illetve azt kívánta, 
hogy e tulajdonság idéződ jön fel a viselőjében. Ezek a nevek a legkülönfé
lébb testi tulajdonságokat fejezték ki: a haj, a bőr színét, annak göndörsé
gét, testi fogyatékosságot, termetet stb. (Pais: MNyTK. 115.; Kniezsa: i.m. 
99—100.; Kálmán: NevVil. 78—79.).

Magyar: Apró, Babos, Bajúsz, Balogh (Szabó), Barna (Csomós, Szécsi), Bodor, Bojtos, 
Copák, Csomó, Csomós, Csonka, Csontos, Csorba, Deli, Erős, Falatkó. Fehér, Fejér, Fejes, 
Fekete, Fekecs, Fodor, Forgó, Gubás, Gunyás, Hajas, Hóka, Kajla, Kara (fekete), Kartsú, 
Kiss (András, Antairi, Bajmoki, Bercsényi, Bezdányi, Bicskei, Birinyi, Boconádi, Bodri, 
Czitra, Csepegi, Csöpögi, Csepenszky, Dadara, Dér, Erős, Fügedi, Györgyei, Juhász, Mihály, 
Pipere, öreg, Szabó, Tüskei, Vásárhelyi), Koncz, Kopasz, Kormos, Körmös, Lassú, Nagy 
(Bognár, Copák, Dér, Faragó, Farkas, Nagyferenc, János, Krizsán, Mihály, Misa, Murányi, 
Pál Faragó, Nagy-Pista, Surányi, Szabó, Szelevényi, Torma, Vajkai, Varjas, Zámbó), Nagyfejű, 
Nehéz, Pörzsőtt, Rapos, Rövid, Rövides, Szakái, Szálas, Száraz, Szőke, Szemű, Szép, Tar, 
Tompos, Vastag (Szabó), Vékony (Tényi), Vén, Veres, Vörös (Ecseri, Pápai), Vígh, Világos, 
Zsíros.

Szerbhorvát: Bulyevics, Bulyovcsics, Burnáth, Crna, Crnkovics, Czurnics, Czurnovics, 
Gerlics, Kisevity, Kremelya (csipa), Pletikoszics, Rudics, Rukavina, Sárcsevics, Sztárovics, 
Szucsics.

Szlovák: Brunszlik (brunclik, kis ember), Chroncsik, Csernus, Cserveni, Csernovics, 
Cservenics, Drobina, Hlavács, Hrasztik, Huszta, Kucscra, Málik, Maletin, Malustyik, Rap- 
csány, Uhor.

Német: Blau, Braun, Grosz, Krausz (Dóri), Schindler, Schuder, Weisz, Wohl.

5. Az alapszó lelki tulajdonságra vonatkozó családnév

Lelki tulajdonságra, jellemző szokásra utalnak ezek a nevek (Kniezsa: 
i.m. 99—100.; Kálmán: NevVil. 79.).

Magyar: Angyal, Balga, Bátor, Beszédes, Bugris, Bús, Buta, Csala, Csia, Csintalan, 
Durczás, Eszes, Gondos, Hideg, Híres, Jámbor, Jegess, Kajtár, Pajkos, Rideg, Sívó, Szeles, 
Szerelmes, Szerentsés, Vadócz.

Szerbhorvát: Bedity, Gardics, Govorkovity, Kancsár, Kekezovics, Militsits, Mileusznity, 
Pozderovics, Segota, Zvekán, Zvekánovics.

Szlovák: Czapár, Gordos, Habi, Hopka, Kajtsik, Mracsik, Mracskó, Ronyec (Hronyec),
Tubik.

Nőmet: Bock, Czetner, Eisl, Eisel, Erzám, Flaisz, Fleisman, Hegli, Heisz, Hirn, Niszter, 
Pajzer, Schiller, Simpf, Spitzer, Shtock, Stumpf, Trunkl, Vert (magyar is lehet).

6. Vagyoni helyzetre utal az alapszó

Kincses.

7. Szava járási nevek

Vannak családnevek, melyek egy-egy ember gyakran használt szólás- 
módjából, beszédfordulatából alakulta. A népi humor csinált belőlük csa
ládnevet (Kniezsa Lm. 13—14.; Kálmán: NevVil. 77—78.).

Magyar: Akar, Bezzeg, Csupa, Eszek, Igaz, Még, Mondom.
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Szerbhorvát, szlovák egyaránt lehet: Ocsenás. 

Német: Alléin, Gutvajn.

8. Nemre életkorra, családi helyzetre vonatkozó alapszavú nevek

Magyar: Lelencz, Sógor.

Szerbhorvát: Babity.

Szlovák: Babczák, Babkity, Babnic, Holka, Holoska (leány), Hovány, Suhajda (legény), 
Szloboda, Zatykó (vő).

Német: Brúder, Jung, Liling (kedvenc), Sveiger.

9. Az alapszó napnév, ünnepnév, számnév

Ennek a magyarázata ,hogy valaki jeles napon, neves ünnepen szüle
tett. A Vierzig számnév, de lehet szavajárási eredetű családnév is. Ugyan
csak ide soroltam a szlovák eredetű Homolya nevet is. A születés időpontja 
az aratóünnep ikörül lehetett, innen a név, de jelölhet „nyúlánk, karcsút is" 
(Kálmán: NevVil. 80.).

Magyar: Karácsonyi, Nyári, Péntek, Szerda, Szombat.

Szlovák: Homolya.

Német: Vierzig.

10. Az alapszó történelmi eseménynév

Magyar: Bujdos, Bujdosó, Kurucz.

Szerbhorvát: Kaurin, Patarcsics, Patarcsin (eretnek), Szlávnity. 

Szlovák: Prihoda (eset, esemény).

Német: Glück.

11. Az alapszó állatnév

E névadás gyökereit a primitív névadásban kell keresnünk. A korábbi 
egyelemű névrendszerben ismertek és gyakoriak voltak a metaforikusán 
használt állatnevek (Pais: MNyTk. 115.; Kálmán: NevVil. 80—81.),

Magyar: Bárány, Csík, Csőke, Csúri (veréb), Farkas, Hangya, Holló, Kakas, Káró, 
Keszeg, Madár, Medve, Pajor, Pelle, Pölhe (cickány), Róka, Sárkány, Seregély, Sólyom, 
Szarka, Szarvas, Ürge, Varjú, Veréb.

Szerbhorvát: Gerlicza, Gerlich, Koza, Lisacz, Liszicsics, Liscsevics, Macskovics, Szoko- 
lovics, Szvitka (szentjános bogár).

Szlovák: Csernák (barázdabillegető), Csízik, Huszák, Jelenek, Jerabek (daru), Kahutek 
(kakas), Kokolovec (kakukk), Kukla (báb), Kuklicz, Kuklicza, Liszka, Lisák (róka), Szikora 
(cinege), Szokola, Völcsek (farkas), Vranka (varjú), Zajc (nyúl).

Német: Hadler (sas?), Gandzser (Gans, liba), Hahn (kakas), Fuchs (róka), Perc, Perce, 
Rind (marha), Volf, Zummer (dongó).

Ukrán: Gogolyák (kacsa, de lehet kacsázó járású is).

12. Az alapszó növénynév

Ezek a nevek valószínűleg foglalkozással kapcsolatos, növényt ter
mesztők, árusító kereskedők neveként tűnhettek fel, de lehet közöttük bók- 
név is (Pais: MNyTK. 115.; Kálmán: NevVil. 80—81.).
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Magyar: Bajnár (bajnár, szőlőfajta), Berkes, Bodza, Bokor, Czirok, Csekler (csekle), 
Gyömbér, Hajagos, Konkoly, Kökény, Liliom, Mag, Mák, Rozs, Rózsa, Sáfrány, Szalma, 
Szilvás, Tallós, Torma, Tüsök, Tüskös, Virág.

Szerbhorvát: Cvitko, Czvitkovics (lehet apanév is), Puzics (gomba).

Szlovák: Blinka, Hajcsuk (erdő), Limbek (cirbolyafenyő), Loboda (laboda), Jerabck 
(berkenye, cseh név), Truka, Trukló (truka, kökény).

Német: Beer (eper), Eller, Kern (mag).

13. Egyéb főnév és melléknév

Egyes családnevek csak szófajonként sorolhatók be. Itt-ott sejthetők 
az elnevezés indítékai is. Ezek más típusokba is besorolhatók (Kálmán: 
NevVil. 81.).

Magyar: Bűn, Dér (Bules, Kunbajai, Tapogyi, Nagy), Facsar, Figura, Hajnal, Harmat, 
Határos, Ország, Pásztás, Posta, Üjj, Végh.

Szerbhorvát: Dimovics (cigány, talán a dim köznévből, de lehet apanévből is). 

Szlovák: Figura, Koncsek, Koncsik (konec, vég), Krajcsik, Renta.

Német: Hajmat, Sonnenschein.

14. Bizonytalan a családnév jelentése

Elég nagy az olyan családnevek száma, amelynek eredeti jelentését, 
sőt szófaját is nehéz eldönteni. Ezek között vannak olyan nevek is, ame 
lyek elírás következményei — a nevek írása mindvégig ingadozó, egy csa
lád nevét is többféleképpen írták be. Legtöbbjük csak egyetlenegyszer fór* 
dúl elő, ezért a helyes alak kikövetkeztetése nagy nehézséget jelent. Valószí
nűleg a bejegyző az idegenül hangzó nevet csak megközelítőleg érthette, 
ezért a sok elírás. A neveket csak a képzők alapján osztályozhattam, így 
aránylag könnyebb volt a származás, a nemzetiség megállapítása. További 
kutatással ezek egy része is felderíthető lesz.

Magyar: Bibicskó, Bugati, Bumbú, Csipak, Kuczi.

Szlovák: Burnák, Dolmál, Drupin, Ganobik, Gárdics, Gubarcsik, Hagara, Knurik, 
Kokrehel, Kokorek, Korbincz, Kugli, Lipostyák, Medzsarek, Maliik, Potyorek, 
Ripczó, Svoroda, Szerezla, Szunamár, Tajtik, Trázsi, Triznya, Zabák, Zabuk.

Német: Czakler, Czilczer, Czirbusz, Czirkl, Erlák, Fajner, Fentser, Hafenscher, Haász, 
Herczel, Hutterer, Kohn, Merkler, Módlis, Paulmann, Roginer, Sajben, Stugler, Stűner, Tesch.

Bizonytalan eredetű

Bugacs, Csepurán, Gruács, Kadvány, Ludmány, Markini, Mertedante, Urkom, Viot.

Néhány név már magyarosítottnak látszik, bár a magyarosítás tényét 
nem közük az anyakönyvek:

Hajdussy, Pálhegyi, Sashegyi, Zrinyi.
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GUELMINO SÁNDOR

ÁTALAKULÁS VAGY HALDOKLÁS
AVAGY EGY KÍSÉRLETEZŐ FESZTIVÁL KONZERVÁLÓDÁSA

Huszonnegyedik életévére elaggott, legalábbis vénember álarcot öltött 
magára országunk mindig fiatalnak tudott, évente főnixként megújuló 
fesztiválja, a MES. Amikor 1960-ban megalakult, célja a kisszínpadi pro
dukciók egybegyűjtése volt. Hat esztendővel később a helyzet, tehát a szín
házfejlődés követelményei módosítottak a fesztiváli koncepción s a kis 
színpadok társakat kaptak az egyre sokasodó kísérleti előadásokban, 
így lett Szarajevó a kis és kísérleti színházak szemléjének házigazdája. Az 
újavantgarde jelentkezése világméretű volt, a hatvanas évek közepén 
forrongott a színházi világ, se szeri, se száma nem volt az underground 
színházaknak; stúdiószínpadokon igyekeztek a modem mai színház forma
nyelvét, új mondanivalóját megtalálni. És ez a főleg fiatal nemzedéket 
mozgósító áramlat beszivárgott a nagyszínházakba is, jeles rendezők ku
tatták az önkifejezés új lehetőségeit, így hát a nálunk is alternatív szín
háznak keresztelt vállalkozások mellett hivatásos színházi előadások is 
szép számban jelentek meg a MES-en.

Nagyjából ez idő tájt hívták létre Belgrádban a korszerű színház nem
zetközi találkahelyét, a BITEF-et, amely bár hazai körülmények között ú j
donságnak, mi több eretnekségnek számított, csak egy volt a hasonló 
irányelvű, elképzelésű európai fesztiválok sorában. Szarajevó jugoszláv szín
házi szempontból rárímelt a BITEF-re. Szintén az új színházi irányzato
kat, a szabad formákat, a lendületet, a fiatalos kísérletező kedvet, a kor
látlan lehetőségeket, az átértékelés és újrafogalmazás próbáját, az új mű
vészetet szolgálta. Támogatója és ellenzője mindig akadt. Hiszen a mű
helymunka mindig magában hordja a kockázat veszélyét. És az értékek 
kikristályosodásához idő kell, ahogy feltételezhetően nem éppen az összes 
extremitásból születik meg a jövő színháza.

Kísérletekre, a megcsontosodott hagyományokon változtatni óhajtó 
szándékra azonban az élet minden területén, így a századok folyamán 
kialakult és formájában még mindig polgári ízlést magán hordozó szín
házban is szükség van. A társművészetek, a képzőművészet, a zene hajlé
konyabbnak, alkalmazkodóbbnak bizonyult, hamarabb túllépett önmaga 
árnyékán. Hiába, a század első évtizedeinek kísérletezései magányos fol
tok maradtak az egyetemes színháztörténetben. Gondoljunk csak Oscar 
Schlemmer munkásságára, a triadikus balettokra, Cocteau és Apollinaire 
szürrealista drámáira, Tristan Tzara botrányos Cabaret Voltaire-jára, a 
totális színház elméletére, Gordon Craig Ubermarionettjére, Max Reinhardt 
színházi forradalmára, vagy Mejerhold színpadi konstruktivizmusára. Ez 
utolsó szó bűvöletében maradva, az „izmusok” és az „ősavantgarde” szín
házreformjai, sajnos, nem kerítették hatalmukba a színház egészét; elszi
getelt és csakhamar elfelejtett próbálkozások voltak. Piscator, Gropius, 
Artaud szelleme azonban jó fél évszázad után ismét hatni kezdett, újrata- 
nulmányozásuk során kiderült, mekkora történelmi hullámvölgybe jutott 
a világszínház; hiszen természetes folytatói az említett színházelméleti 
és rendezői nagyságoknak nem akadtak, ott kellett elkezdeni, ahol az ősök 
végezték első mélyfúrásaikat. Az ő tapasztalataikat felhasználva, a mi vi
lágunk problémáinak kifejezésére kellett törekedni, áthidalva a századelő
től napjainkig tartó, öröknek hitt színházi válságot. Vajon nem ugyanaz
zal a kétségbeesett rombolni és újat alkotni vággyal indult az újavant
garde, eminens társulata, a Living Theatre, Julián Beck és Judith Maiina 
vezérletével, a nonkonformista, a lunch-time színházak, a happeningek 
füzére — amint egy ötven évvel előbbi manifesztum meghirdette? „Le a 
művészettel, mert eladta magát. Le a csendélettel. Le a dekorációval. Le 
a széplelkek maoskazenéjével. Le a hedonizmus cifra penészvirágjaival.
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Áhítatos nagy művészetet a millióknak. A felszabadult ember művészetét. 
Ki az utcára a tömegek elé.” (Palasovszky Ödön kiáltványa 1922-ből.) És 
az alternatív színház valóban kivonult a terekre, a folyópartokra, stadio
nokba, új játéktereket keresett magának. Legtöbbjének valós elméleti meg
alapozottsága volt. De tagadhatatlan, hogy akadtak közöttük „nehezen el
lenőrizhető produkciók" is, melyek, mint Molnár G. Péter írja, „könnyen 
adnak alkalmat szélhámoskodásra, művészi kóklerkedésre, de ez ne té
vesszen meg bennünket, mert nem vitás: új formanyelv van kialakuló
ban, szuverén színházi jelrendszer. S a fiatalok tapogatózó kísérleteinek 
jelentősége legalább akkora, mint a hatvanas évtized fordulóján a film- 
forradalom. Gazdagabbá, hatékonyabbá, önálóbbá válik a színházi kife
jezés".

Ezt a progresszív tulajdonságot méltányolta Szarajevó is, amikor 
a világjelenség hazai megnyilvánulásait karolta fel. És nem tévedtünk, 
amikor társadalmi pártfogásba vettük az új színházi törekvéseket, mert 
azóta bebizonyosodott, nagyban hozzájárultak a jugoszláv színházkultú
rának az európai vérkeringésbe való bekapcsolódásához, a vezető színházi 
nemzetek mögé történő felsorakozáshoz. Ahogy az idézetből kitűnik, 
hiszen Molnár G. éppen a BITEF kapcsán figyelt fel a jelenségre, a mi 
fesztiváljaink se voltak mentesek az eredetieskedéstől, melynek egyetlen 
célja a narciszoid öntetszelgés, a botránykeltés vagy az üres, értéktelen 
álművészet, a „modernség" szél járta kaftánjába bújt gondolathíj as, mes
terségbeli tudást nélkülöző produkciók kiárúsítása. Szarajevóra éppúgy 
vonatkozik a megállapítás. Ez viszont mégsem ok arra, hogy a fesztivál 
evidenciájában kételkedjünk és további létét megkérdőjelezzük. Márpedig 
jelen pillanatban igen-igen kérdéses a MES további sorsa. Hiába az iránta 
megmutatkozó óriási érdeklődés (két évvel ezelőtt például 96 előadást 
neveztek be), a színházi áramlatok szándékos félremagyarázása folytán, 
ami ismét csak egy megváltoztatandó koncepció érdekében történik, igen 
felerősödött egy más elvű, a fesztivál „nagykorúságát" célzó elképzelés. 
Lehetséges, hogy megalomániával kell számolnunk, mindenesetre a MES 
életének utóbbi szakaszában hangot kapott a tendencia, hogy úgymond 
fokozatos metamorfózissal, de az eredeti szándéktól eltérően itt nem ino
vációknak, „a bizonytalanságon át folyó menetelésnek", hanem az ország 
legjobb előadásainak kell helyet biztosítani. Ha emlékezünk még a tavaly- 
előtti szelektor, Gerold László megállapításaira, könnyen rájövünk, ho
gyan profitált azokból a kísérletezésektől borzadó, a „nagyobb, komo
lyabb, rangosabb, a legeminensebb hazai fesztivált" megszervezni óhajtó 
szarajevói művészeti vezetés, élén a mostani igazgatóval, Miro Lasictyal. 
Gerold akkor szó szerint a következőket írta: „Az előadások többsége 
bizonyítja, hogy elérkeztünk a kísérlet fogalmának kiszélesítéséhez. En
nek oka feltehetően az is, hogy színházaink úgy képzelik, minden, ami 
egy kicsit is különbözik a hagyományos színháztól, a hagyományos for
máktól, már önmagában kísérlet... Egyrészt módosult a hagyományos 
színház fogalma, és már az is tradicionálisnak számít, ami még tegnap 
kísérlet volt, másrészt módosult az experimentum fogalma is ... Évek 
óta nem találkozunk extrém kísérletezéssel, vad experimentumokkal, sok
koló effektusokkal. Más szóval, színházunk az utóbbi években kevésbé 
igyekszik kizárólag érzékszerveinkre hatni, idegeinket megtámadni, felszí
ni izgatottságot kiváltani, ellenkezőleg, a néző tudatára kíván hatni. Ter
mészetes, hogy kifejezőeszközei közül az erre megfelelőeket választja ki. 
Az igazi, sokkoló előadások épp azok, melyek redukált eszközökkel, mű
vészi önfegyelemmel, választékos színpadi megoldásokkal készültek, ami 
nem jelenti, hogy elsősorban a szó erejére támaszkodnak és háttérbe 
szorítják a színpadi látványt; valójában a teatralizálás felé indultában 
találjuk a színházat."

Miro Lasić, aki az idei fesztiválra válogatott, a problémakört tovább
szélesíti és saját szája íze szerint magyarázza. Katalógusbeli beszámoló
jából kitűnik, hogy a szarajevói fesztivál Achilles-sarka éppen fizionómi- 
ája és koncepciója, melyek gátat vetnek a színházasok kívánalmainak, 
ezért a MES nem is tükrözi a való jugoszláv színházi helyzetet. Szúrjuk 
ide azonnal, a MES soha nem vindikálta magának azt a kizárólagos jo
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got, hogy a hazai színművészet tükörképe legyen, soha nem rivalizált 
a különböző körzeti, köztársasági és egyéb rendezvényekkel, sajátossága 
biztosította számára létét, hiszen az igény immár két és fél évtizede erős
nek bizonyult fenntartására, eredeti szándékainak megőrzésére. Vélemé
nye szerint a kísérletezések kora lejárt. „Az experimentumot megéltük, 
átéltük és túléltük. A MES tehát olyan előadásokat fog prezentálni, me
lyek a hivatásos színházak garantált profizmusával, de a kis- és kísér
leti színházak gyakorlatáról leszűrt pozitív tapasztalatokkal készültek. 
Nincs más lehetőség, nincs más választásunk, visszafordulni nem lehet/' 
Így gondolja Lasić, és nagyon rosszul gondolja. Több okból. Ehelyütt 
említsünk meg néhányat ezekből. A színészművészetben is, mint bármely 
más művészetben, de az élet minden területén megállni, leállni a kísér
letekkel, a többre, az újabbra, a komplexabbra törekvéssel soha nem sza
bad, mert az a fejlődés halála. Ilyen tekintetben nincs jogunk kijelen
teni, hogy itt van már a Kánaán. Nemcsak sántít, észrevétele, hogy meg
éltük és túléltük a kísérletek korát, veszélyes és káros konstatáció. Hi
szen ha a vad experimentumok, a bolondozások hulláma elülőben is van 
a színház egyéniségeiből sugárzó újító erő, sajátosság egy-egy lépéssel to
vábbviszi a tegnapi művészetet. És a mai néző nem kíváncsi a tegnap szín
házára, a megfeneklett művészetre. Ráadásul senkinek nincs jogában egy 
bizonyos ponton megálljt parancsolni. Miféle istentől adatott mérce alap
ján mernénk kanonizálni egy stílust, egy irányzatot, egy bizonyos fejlő
dési szintet. Egyetlen és lehetséges üdvözítő forma vagy stílus nem lé
tezik. Ellentmond ennek az emberi természet, a művészettörténet. Minden 
kor mindenkor kereste a maga adekvát kifejezését. Egy szarajevói szelek
tornak, még ha a társadalmi vezetés kegyelméből igazgatói székhez is ju
tott e rangos fesztiválon, nincs felhatalmazása leírni az ország minden 
részében tevékenykedő, kísérletező rendezők, színházvezetők autentikus 
és öntörvényű művészetét.

Természetszerű, hogy koncepcióját (ki tudja, hol és kik szentesítet
ték) heves támadások érték már a legismertebbek részéről is. Hiszen a 
fesztivál átalakításának terve egyben a kis- és kísérleti színpadok majd 
két és fél évtizedes hagyományának felszámolását jelentené. Nem azt 
kifogásoljuk, hogy valaha egyszer valahol megrendezzék a legjobb hazai 
színházi előadások szemléjét, lényeg, hogy ezzel ne a MES hátán vágják 
a fát. Hiszen már az idén kínos helyzet állt elő, amikor a „nagy produk
ciók" árnyékába, a tájékoztató műsorba sorolták mindazokat a produk
ciókat, melyeket „csak" kísérletezésnek véltek. Egyébként is bajok voltak 
a válogatás kritériumaival. Erre többen felfigyeltek. A NIN kommentár
jából kiderül, minden előadás más okból került a szűkebb keretbe. Egyik 
társadalmi relevanciája folytán, másik a benne látható kivételes színészi 
alakítások miatt, harmadik, mert figyelemre méltó módon nyúl kulturális 
örökségünkhöz.

Izgalmas színházi tett alig akadt. Még akkor is érvényes megállapí
tásunk, ha közben elismerjük, hogy Szarajevóban láthattuk az elmúlt év 
legjelentősebb színházi előadását és drámáját egyben, Slobodan Šnajder 
Horvát Faustját a belgrádi Jugoszláv Drámai Színház előadásában, pazar 
kivitelben. A MES vezetősége tehát funkcióját meghazudtolva a kísérlete
ző kedv leépítését szorgalmazza? Sajnos, úgy látszik. A kerekasztal-be- 
szélgetések során ez a gyanú fel is merült. Ljubiša Georgijevszki, egyik 
legtehetségesebb rendezőnk, aki az idei MES hivatalos programjában két 
előadással is szerepelt, és aki immár több mint húsz éve jelen van szín
házi életünkben konvenciómentes, ihletett előadásaival, amelyeket szinte 
minden fesztiválon megkoszorúztak, a ljubljanai Mestno gledališče fárasz
tóan monoton Moliére-je után már nem türtőztette magát tovább és szá
mon kérte Szarajevótól a MES-t. A MES-t, amely szemmel láthatóan hal
doklik, a MES-t, melyet halálra sebeztek, melyet meg akarnak ölni. Ha
sonló hangnemben szólalt fel a fiatal Petar Veček, a varaždini Horvát Faust 
variáció rendezője. Mindketten kijelentették: meghívott rendezéseik nem 
illenek a régebben mindig fiatalos, torzonborz fesztiválra. Itt főleg aka
démikus, konzervatív ízléssel készült előadások defilíroznak, melyek sen
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kinek, legkevésbé a jugoszláv színjátszásnak nem válnak hasznára. Geor- 
gijevszki példaként felhozta saját Otelló-rendezését, mely „fantasztikus 
melléfogás" volt ugyan, ezzel maga is tisztában van, mégis szívesebben 
látta volna viszont Szarajevóban, mert érdekes vitára ösztönző kérdéseket 
nyit meg. Sokszor egy félresikerült kísérletből gyümölcsözőbb hasznot 
húzhat az ember, mint tíz sztereotip szokványrendezésből.

A MES tíz napig tartott, de körülötte és vele szemben nem csillapod
tak az indulatok. Sokan rettegnek a fesztivál jövője miatt. A kísérletező, 
merész előadások idei autodaféja semmi jóval nem kecsegtet.

És most, amikor röviden összefoglalni készülünk a tíz jeles nap 
élményeit — az egykori fesztiváli irányelveket tartva szem előtt —, figyel
münk az eredeti ötletekkel kirukkoló előadások felé fordul. Egy-kettővel 
mindkét párhuzamos programban találkozhattunk. Arról nem is szólva, 
hogy a pretenciózus fesztiváli műfaj megjelölés, a csúcsteljesítmények 
hirdetése szöges ellentétben állt a látottakkal. Hiszen a húsz bemutatott 
előadás közül fele nem érdemelte meg, hogy Szarajevóba jöjjön, ami 
pedig a szétválasztást illeti, nincs rá magyarázat, miért került az egyik 
produkció az egyik, a másik pedig a másik kalapba. Szelektorunk ezúttal 
nemcsak kritériumaival állt hadilábon, az egységes rendezői elvet is 
nélkülözte.

Vágtázzunk végig tehát a versenyelőadásokon! Šnajder említett Hor
vát Faustjának két variánsát játszották. Fesztiválnyitóként a varaždini 
August Cesarec Népszínház Petar Veček rendezésében. Hatalom és mű
vészet kibékíthetetlen ellentmondásáról, a hazafias helytállásról és a vál
ságos időszakok emberi dilemáiról beszél Šnajder munkája, mely auten
tikus hősei által még izgalmasabb, rólunk és hozzánk szóló művet kínál a 
nézőknek. Történetként a német megszállókkal kollaboráló zágrábi uszta- 
sák nyomására színpadra kényszerített Faust-előadás történetét és tovább
élését kínálja. Továbbélés, mert címszereplője, Vjekoslav Afrié még a 
bemutató éjszakáján elszökik a partizánokhoz. A színházban továbbra is 
műsoron tartják az előadást, újabb és újabb szereplőkkel, mert a Függet
len Horvát Állam ily módon is demonstrálni szeretné a nyugati hemiszfé- 
rához yaló tartozását. Minden megnyilatkozása lojalitást liheg, akkor sem 
riad vissza, ha kezeit emberek ezreinek vérében kell fürdetnie. A felszaba
dulás, az új hatalom sem hoz teljes örömöt a már egyenruhában érkező 
színésznek, továbbra se lehet önmaga ura, diktálják neki teendőit, 
művészi szabadságról nem eshet szó. Tematikájának felhámja alatt a 
dráma problematikáját valójában korunk, a huszadik század emberének 
vívódásai, reményei és szükségszerű megcsalatásai képezik. Petar Veček 
rendezése radikálisan, szinte kegyetlenül bánt el a szöveggel, majdnem 
egyharmadára csökkenti. Márpedig csonka dráma nem lehet autentikus. 
Vészes hangsúlyeltolódások is történnek előadásában. Afrié, illetve az 
egykori Faust-előadás históriája helyébe az usztasa ideológiával fertőzött 
Intendáns őrületig fokozódó amoralitása, gyilkos tobzódása kerül a figye
lem középpontjába. A partizán-Mefisztó, aki helyén maradva, vállalva a 
következményeket, nemet mond a tajtékzó rendszernek, Veček változatá
ban jelentéktelen figurává zsugorodik, holott ez Šnajder művének egyik 
nyomatékos szerepe. A varaždini Faust keményebb, sűrűbb, artaud-i esz
közökkel építkező, mégis az egyéni psziché elemzését tartja elsődleges 
feladatának.

A belgrádi variáns, Slobodan Unkovszki rendezése, általánosabb vo
natkozású, színészileg sokkal kiegyensúlyozottab, a személyes helyett a 
közösségi sors kérdéseit feszegeti. Pompázatos, a modem színpadtechnika 
minden csodáját, trükkjét felhasználja, s az apróbb lélegzet vesztésektől 
eltekintve csakugyan nagyvonalú, elegáns, hatásos produkció. Mindkét elő
adás meghívót kapott az idei S téri ja Játékokra is.

A Szarajevói Nemzeti Színházban Tadeusz Minc lengyel vendégren
dező Georg Büchner Woyzeckját állította színre. Kidolgozott, intelektuális 
színházi élményt nyújtott, melyet audiovizuális hatáselemekkel tűzdelt, 
néhány emlékezetesen szép jelenetet szervezett meg, de hidegségével,
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mértani pontosságú koreográfiájával, melyből szenvedély helyett csak tuda
tosság sugárzott, nem hódította meg a közönségét.

Claude Vermorel Lenin, Sztálin, Trockij című drámája pletykairo
dalom, Nikola Jevtić rendezése a Belgrádi Nemzeti Színházban ezen se mó
dosítani, se javítani nem óhajtott. Három ismert szovjet forradalmár neve 
fémjelzi a darabot, de a többiek is hiteles történelmi figurák: Krupszkaja, 
Zinovjev, Kamenyev, Jagoda, Bazsanov. Legalábbis névleg hitelesek, mert 
drámabeli ábrázolásuk nemigen fedi emberi habitusukat, akkor sem, s 
talán akkor még kevésbé, ha tudjuk, hogy Vermorelnak a nyugatra szö
kött Bazsanov emlékiratai szolgáltatják az alapot, s hogy kétségtelenül 
antikommunista érzeletű ember „dokumentumainak” hitelességéről vitat
kozni lehetne. A Nagy Októberi Szocialista Forradalom jeles szereplői 
Vermorelnál kisszerű figurák, szatócskapacitások, emberi tartást nélkü- 
löző esetlegességek.

Megkülönböztetett figyelmet érdemel viszont Gorán Sztefanovszkí 
Hi-Fi című drámája Ljubiša Georgijevszki rendezésében és a szkopjei 
Drámai Színház előadásában. Mai tematikájú, filmtechnikával készült, 
feszes realista produkciót láttunk a generációk erkölcsi és viselkedésnor- 
matikai determináltságáról, az életvitelek különbözőségéből származó csa
ládi tragédiákról.

Miro Medimorec a zágrábi ITD-ben rendezte meg Slawomir Mrozek 
Gyalogszerrel című drámáját. Szakmai tudásához kétség nem férhet, csak 
éppen napjaink egyik legnagyobb drámaírójára húzott akadémikus köntöst 
s a nemzettragédia és útkeresés drámájából precíz, de érdektelen kama
rajátékot párolt le.

Moliére Képzelt betegje Mile Korun rendezésében és a szkopjei 
Nemzetiségek Színházának albán előadása (Edward Bond mesedrámáját 
játszotta) szánalmasan kiürítette a nézőteret.

Annál nagyobb intenzitású, kemény, már-már a kegyetlen színház 
brutálisságig hajszolt ismérveit mutatta meg a ljubljanai Slovensko mla- 
dinsko gledališče Nigel Wiliams Osztály ellenség című drámájának hazai 
viszonyokra átfogalmazott és Vito Taufer által rendezett szupematuralista 
előadása.

Nem várt profizmussal lepett meg bennünket a Niši Népszínház tár
sulata. Velimir Stojanović Gyümölcsnap című kamaradrámáját itt Ljubiša 
Georgijevszki rendezte invencióval, ihlető színészvezetéssel. Végül a Spliti 
Nemzeti Színházban Silvio Foretié zenéjére Nada Kokotovié Arisztofanész 
Lüszisztratéját furcsa egyvelegként (műfaji meghatározása — koreodráma) 
balettkarral és hagyományos jelenetezéssel játszatta. Mondhatni, félsi
kerrel.

Ennyiből állt a hivatalos program. Ezek az előadások versenghettek 
a díjakért, míg szélárnyékban maradt például Iván Bakmaz Gyakorlatok 
a Goethe-intézetben című műve, melyet a varaždiniak hoztak színre; élve
zetes volt a Zlatko Bourek rendezte Isidor Stock-bábjáték, az Isteni 
komédia, vagy a legjobbak között emlegetett Ivanovék fenyőfája (Alek- 
szandar Vegyenszkij drámája) az újvidéki Promena főiskolás színház
ból — Haris Pašović rendezése. Lendületes előadást készítettek a bitolaiak 
is Mrožek említett drámájából, a Gyalogszerből, kemény, szögletesen 
energikus volt az Egon Savin rendezte Krötz-darab, a Se hal, se hús, mely 
a szarajevói Kamemo 55-ben került bemutatásra. Martin Shermann Bent- 
jével pedig, melyet a zágrábi Trešnjevka Művelődési Otthon színjátszói 
adtak elő Jakov Sedlar rendezésében, az utóbbi idők legbotrányosabbnak 
hirdetett brodway darab ja kezdte meg jugoszláv pályafutását. (Mellesleg 
tévhitet terjeszt, a nemi eltévelyedés legalizálásán kívül, azt állítja, hogy 
a hitleri Németországban a homoszexuálisok helyzete sokkal rosszabb 
és megalázóbb volt a zsidókénál.)

E meglehetősen furcsára sikeredett fesztivál zsűrijéről sem állíthat
juk, hogy feladata magaslatán állott. Legalábbis a kiosztott díjak, azok

297



elrendezése a meglepetésen kívül felháborodást is keltett, hiszen egyálta
lán nem tükrözte a hivatalos műsor erőviszonyait, jellegzetességeit. A 
MES messzemenően legjobb előadása a belgrádi Horvát Faust volt, a 
fődíjon mégis osztoznia kellett a Woyzeckkal és a zágrábi Gyalogszerrel. 
S ha volt már a szemle történetében színészfesztivál, ha láttunk már 
valaha csillogó színészi alakításokat, most valóban részesei voltunk a 
színművészi brillírozásának. Ennek ellenére hihetetlen, hogy csak két díj 
talált gazdára. Aco Gyorcsev és Predrag Manojlović valóban kolosszális 
volt a Hi-Fi-ben, illetve a belgrádi Horvát Faustban, de rászolgált az elis
merésre Božidar Alié (Varaždin), Uroš Kravljača (Szarajevó), Miloš Žutić, 
Petar Baničević (Belgrádi Nemzeti Színház), Pero Kvrgić (Zágráb), Miloš 
Battelino (ljubljanai Slovensko mladinsko), Milivoje Đaskalović (Niš), Alek- 
sandar Berček és Branislav Lečić (belgrádi Jugoszláv Drámai Színház) is. 
Igazságtalanul mellőzték őket. Mint ahogy igazságtalanul lökte félre idén 
a valódi experimentális, a másfajta színházi ideál ihletésében létrejött 
produkciókat.

Elaggott a MES, írtuk e beszámoló elején. Művészeti vezetése két
ségtelenül sZklerózisos. Sürgős intézkedésekre van szükség egy fesztivál 
megmentése érdekében. Ha már meghalt, nem lesz erő, mely feltámassza. 
Egyszer bizony a főnixeknek is kiürül az akkumulátora.



KATA MARTINOVIC CVIJIN MR.

KIAPADHATATLAN INVENCIÓ
ANA BEŠLIĆ RETROSPEKTÍV KIÁLLÍTÁSÁRÓL

1983. április 26-án, a szabadkai Városi Múzeum kiállítási termeiben megnyílt 
Ana Beslié, ismert szobrászművésznő reprezentatív retrospektív kiállítása. 
Az összesen százkét mű az 1912-ben Bajmokon született alkotó kiformáló
dásáról, tévelygéseiről, sajátos kifejezésmódjának megleléséről tanúskodik. 
Arról, hogy mély érzelmekkel kötődik ehhez a városhoz, ehhez a környe
zethez, életfelfogáshoz és életmódhoz. Mindez munkáin is visszatükröződik.

A kiállítás, egy igen jól és szakszerűen előkészített katalógus segít
ségével, melynek szövegét dr. Katarina Ambrozié készítette, Ana Bešlić 
művészi útját mutatja be, melyet áttekinthetően kísérhetünk művészi 
pályája kezdeteitől, az útkereséstől érett korszakán keresztül a legújabb 
alkotásokig, amelyek a művésznő kitartásáról és kiapadhatatlan invenci
ójáról tanúskodnak.

Néhány mű Ana Bešlić képzésének folyamatát illusztrálja, első talál
kozást a kemény, de mégis formálható anyaggal, a kővel, a bronzzal. 
Már ezekkel a munkáival, amelyek az akadémián való tanulás és a szob
rászat nagy mesterével, Tomo Rosandictyal való első találkozásainak 
idején jöttek létre, sejteti a motívumok csökkenését, éppen csak érzékelteti 
a körvonalakat, így kifejezésre jut az anyag tömörsége és simasága, törek
vés az alakzatok asszociatív tartalmának a jelképig való egyszerűsítése 
felé. Ana Beslié már ezekben a kezdeti munkákban feltárja művészetének 
irányvonalát, a tiszta formák keresését és felfedezését, amelyek alakjaikkal 
és anyagukkal természetszerűleg önmagukért léteznek.

Az első kiállítási teremben Ana Beslié úgynevezett asszociatív művei 
kaptak helyet. Dr. Katarina Ambrozié ezzel az elnevezéssel pontosan jelle
mezte annak a tíz évnek a munkáját, amely a művésznő akadémiai tanul
mányait követte, a sajátos formák legintenzívebb kutatásának idejét, az 
első sikerek és elismerések időszakát, az első olyan művek korszakát, 
amelyeken már felismerhetők Ana Beslié művészetének sajátos jegyei.

Torna Rosandié értékes tanácsai mellett, ebben az időben három 
világhírű szobrász, Arp Moore és Bráneusi munkássága volt nagy hatással 
Ana Bešlićre. Az asszociatív forma időszakában legszembeötlőbb Arp mun
káinak hatása, amelyekkel a művésznő a XXVII. Velencei Biennálén 
1954-ben és Peggy Guggenheim gyűjteményében találkozott. Ana Beslié 
alkotómunkájának ez a korszaka a plasztikus kifejezés, a motívumok 
tiszta, felismerhető jelképekké való redukálásában telik el. Fő törekvése 
ebben az időszakban a lehető legtisztább, elementáris alakzatok megalko
tása, amelyek nagyon közel állnak a természetben kialakuló formákhoz. 
Érzelmeinek expresszivitása és ösztönös megérzései ellenére, az őt körül
vevő világ miatt nem tudott teljesen elszakadni az antropomorf alakzatok
tól, amelyek a kőből vagy bronzból törnek elő egy-egy puha, gömbölyű 
váll, duzzadó mell vagy csípő formájában. Az Anyaság, a Nagy torzó, a Torzó, 
a Két forma, az Összefont alakzatok című munkái arról az absztrakt 
formáról tanúskodnak, amelyhez a háború után nálunk Ana Beslié közelí
tett a legtisztábban, de amelyben még mindig sejthető az emberi, növényi 
vagy állatvilág, felfedezhetők a iképzettársításra késztető részletek. A mű
vésznő 1954-ben Szabadkán megtartott első önálló kiállításán már felis
merhető volt ilyen irányú törekvése. Szabadka rendelkezik a szobrásznő 
néhány, ebből az időszakból származó alkotásával és valóban kár, hogy a 
rendezők legalább fényképpel nem igyekeztek dokumentálni az asszociatív 
forma kimagasló eredményeit, amelyek puha, antropomorf alakzataikkal 
jól beilleszkednek a szabadkai környezetbe és formáikkal valóban eny
hítik és humanizálják városunk modern építészetének merev alakzatait.
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Ana Bešlić munkásságának egy periódusát, a hetvenes évek elejét, 
dr. Katarina Ambrozié átmeneti időszaknak nevezi. Az absztrakció felé 
való törekvés, a természet világában előforduló formákra utaló alakzatok 
eltüntetése eredményeképpen keletkeztek azok a művek, amelyeket Szét
hulló formák vagy Széthulló alakzatok névvel lehet jelölni. Az absztrakció 
keresése közben Ana Bešlić megbolygatta eddigi, spontán keletkezett, 
tömör, világos formáit és inkább gondolkodva, mint megérzései erejére 
támaszkodva alkotott. E munkáinak nagy részét, önkritikát gyakorolva, 
megsemmisítette.

A Városi Múzeum termeinek legnagyobb részét Ana Bešlić munkás
ságának érett, úgynevezett szféra korszakbeli alkotásai töltik ki. A tévely
gés időszaka a művésznőnél rövid ideig tartott; nagy erővel folytatja 
fejlődésének rövid időre megszakított útját a legegyszerűbb, legtömörebb, 
legtökéletesebb formáig — a szféráig. Sikerült gömbszerű alakzatait meg
fosztani minden asszociatív jellegtől, maga a forma vált olyan belső tör
vénnyé, amely indokolja a létezést. A kiállított művek, amelyek ebben az idő
szakban jöttek létre, újat jelentenek nemcsak Ana Bešlić művészetében, 
hanem az egész háború utáni jugoszláv szobrászatban is.

Ana Bešlić azon törekvését, hogy a tökéletes formát színekkel gazda
gítsa, az anyag és a szín összeütközése követte. A művésznő számára 
természetellenes, ellentmondó volt a nemes anyagot, a követ vagy a fát 
színekkel kombinálni. Ezért új anyagok, a különféle műgyanták — fíber- 
glas, poliészter — felé fordult. Ezek segítségével még nagyobb tömörséget, 
világos, határozott felületet tudott adni alkotásainak, amelyeket akadály
talanul festhetett. Sárga és kék, piros és fekete vagy fehér és piros a 
leggyakrabban előforduló színkombinációk, amelyekkel a művésznő a 
felgyülemlett, a gömbformák bevágásaiból előtörő erőt tudta ábrázolni. 
Ezeknek a formáknak belső energiája a színek által még kihangsúly ozot- 
tabb lett. A nagy fehér vagy fekete labdák között járva érezzük az anyag 
energiáját, amely a labdák felületén ejtett sebből buggyan ki, érezzük a 
belső feszültséget, amelyet a vékonynak tetsző külső burok képtelen magá
ban tartani. A legtökéletesebb, legtisztább formák, az olyan alakzatok, 
amelyek saját magukért léteznek, elegendők saját maguknak, amelyek 
minden antropomorf formától, állati vagy növényi formától mentesek, olya
nok, amelyek tökéletesen beleilleszkednek az őket körülvevő térbe, Ana 
Bešlić munkásságának éppen ebben a szakaszában jöttek létre. A gömb
formák, vagy ahogy a művésznő nevezi őket: Elválasztott formák vagy 
Megrepedt formák, a múzeum két legreprezentatívabb termében kaptak 
helyet.

Külön korszakot, fejezetet jelentenek Ana Bešlić munkásságában a 
portrék, melyeket 1979-ben kezdett alkotni. A rendezőség részéről igazság
talanul kissé a háttérbe szorított és a melléktermekben elhelyezett művek 
logikus folytatásai a gömbszerű és ovális formáknak, amelyek az előző 
időszakban keletkeztek. A művésznő sikeresen használja azokat a leg
tökéletesebb szobrászati alakzatokat, amelyekig nehéz munkával jutott 
el, s csak kis beavatkozással, a száj vágásával vagy a haj hangsúlyozásával, 
az ovális formában kissé kiváló orr finom kialakításával tudja jellemezni 
azt a személyt, aki felé érdeklődése fordult, vagy aki érzelmileg közel áll 
hozzá. Az érzékenység és a redukálás képessége, amely a legkiemelkedőbb 
jellemvonásokra szorítkozik, erőteljesen jut kifejezésre Ana Bešlić ilyen 
irányú művészetében is. Külön kitűnnek Miroslav Krleža portréi, amelye
ken a nagy művészt csak néhány, az anyagon ejtett bevágással jellemzi. A 
Kanadai barát arcmásából bizonyos csendes emlékezés és nosztalgikus 
szomorúság sugárzik. Legerőteljesebb, legjellemzőbb a nagy művésznő, 
Milena Berili portréja. Ana Bešlić portréi kiegészítik munkásságát és 
értelmet adnak a kutatásoknak, törekvéseknek, amelyek a legtisztább 
szobrászati formákig vezettek.

A kiállítás anyaga között megtalálhatók azok a munkák is, amelyek 
a Korong gyűjtőnév alá sorolhatók. Az aranyszínűre csiszolt, fekete, sötéten 
fénylő korongok a művésznő játékos kedvéről, a megfogható szobor meg
alkotásáról tanúskodnak. A látogató szinte kinyújtja kezét ezek után a
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tökéletesen sima, tenyérbe való tárgyak után, amelyek formájuk tökéletes
ségével és felületük simaságával megérintésükre csábítanak, arra, hogy 
játszani kezdjünk velük.

Ez a reprezentatív kiállítás, mindenekelőtt a kiváló katalógus jóvol
tából, teljességében és részletesen mutatja be Ana Bešlić munkásságát. A 
művésznő fejlődési útját a kezdeti alkotásoktól a mai napig nyomon 
kísérhetjük. A felállításon eszközölt néhány kisebb átalakítással és a 
kulcsfontosságú alkotások jobb kihangsúlyozásával a tárlat bizonyára tanul
ságosabb és áttekinthetőbb lenne. Azzal, hogy az életrajzi adatokat abban 
a helyiségben helyezték el, ahol a gömbszerű formák kaptak helyet, nem 
pedig az első műveknél, azoknál a látogatóknál, akik nem ismerik eléggé Ana 
Bešlić munkásságát, zavart kelthetnek, azt gondolhatják, hogy ezek a 
művésznő első alkotásai. Ügy rémlik, hogy négyévi előkészület után a 
kiállítás elrendezése elsietett, rendszerezettebb is lehetne.

A hiányosságok ellenére szép és kellemes tudat tölt el bennünket, ha 
arra gondolunk, hogy ezek az értékes műalkotások városunk tulajdonában 
maradnak, ami ismételten bizonyítja, hogy a művésznőt mély gyökerek 
kötik ehhez a városhoz, a szülőföldhöz. Kifejezik hűségét a vidék iránt, 
ahonnan származik, az iránt a vidék iránt, ahol, saját bevallása szerint, 
boldog gyermekkorát és fiatalságát töltötte. A kiállítás bemutatja mun
kásságának kimagasló értékeit, ugyanakkor köszönet is a nagy művész
nőnek.

SZEBASZTIÁN URBÁN Katalin 

fordítása
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OLVASÓNAPLÓ

A REGÉNY ARANYALAPJA

VAS ISTVÁN: Mért vijjog a saskeselyű?
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1981.

Tavaly nyáron Budapesten járva barátaimnak, ismerőseimnek föltettem 
a szokásos kérdést: mi volt az elmúlt félév irodalmi eseménye? A 
válasz szokatlanul csengett egybe: Vas István könyve, a Mért vijjog a 
saskeselyű? S ezúttal ezt az összhangot magam is természetesnek talál
tam, s nyomban arra kellett gondolnom: erről az eseményről is lema
radtunk.

Pedig Vas István könyve nemcsak regény, hanem a maga módján 
irodalomtörténet is, olyan eseményekről, alkotókról is szól — például 
Kassák Lajosról, Kosztolányi Dezsőről —, akik közel állnak hozzánk, 
s olyan történelmi fordulatokról, amelyek e térségben élő népek sorsába 
véres-komolyan szóltak bele. Maga a cím, a Mért vijjog a saskeselyű? 
— a fiatalabbak talán már nem is tudják — Arany János Keveháza című 
verséből való, ahol egy régi, de sorsdöntő ütközet előérzetét intonálja 
így a költő. Vas Istvánnál a hitleri fasizmus előretörésének, a szellemi 
életben is megjelenő hatásának jelképe a keselyű vijjogás. Társszólama 
egy komorabb, de éppoly kegyetlen haláldallamnak, mely a költő életé
nek legendába távolodott társa, Nagy Etel körül szólal meg.

Vas István önéletrajzának ez a könyv már harmadik kötete. Ami 
benne lezajlik, előbb kezdődött, s véget sem ér 1938—39-ben, ahol e kötet 
eseményei megszakadnak. De Éti halála (ahogy e könyvben Nagy Etelt 
nevezi) kétségkívül határköve az életnek, melyről a regény szól. Sőt 
olvan fényforrása, melyből vissza és előre energia sugárzik, emberi je
lentőség, melytől maga az ábrázolt élet is a nagy zenék síkjára kerül.

Aki a könyv regényszerűségét tanulmányozza, annak elsősorban 
ennél a jelentőséginvolváló funkciónál kell időznie, s ha jól látom, ezt 
az eddigi kritikák meg is tették. E kezdeményezések folytatásaként mi 
akár el is szakadhatnánk a regény történeti vonatkozásaitól, s alakjait 
kezelhetnénk úgy, mint egy pár excellence regény figuráit: ama szerepük 
szerint, amint a főhős belső életének és sorsának alakulásába beleját
szanak, mintha valamennyien a fikció művei volnának. Kérdés azonban, 
hogy az a megrendülés, melynek e regény olvasása közben részesei va
gyunk, magyarázható-e, ha a történelmi, a dokumentumhitelű tényeket 
mellőzzük. Végül is, ez a könyv önéletírás, szándékosan az, hiszen ha Vas 
István csak egy szerelmesét, szövetségesét elvesztő férfi, a kor szellemi 
járványai között vergődő költő kálváriáját akarta volna megírni, írhat
ta volna költött nevekkel. A tényéktől és a létezett, létező emberektől 
való eloldozódás még meg is könnyítette volna az érzelmi, szellemi drá
ma alakítását. Nem élt ezzel a lehetőséggel, s ha nem élt, ennek oka 
van, s vannak konzekvenciái is.

Manapság a műfajok között egyre bizonytalanabbak a határok. 
Kivált a regényben. Ez a tény csak bátorítja azokat, akik az önéletírást 
is a műfaj poétikai alapkritériumai felől nézik. E regény kritikáiban ez a 
közelítés máris megbízható eredményekhez vezetett. Nem ezek ellenében, 
h?inem kiegészíthetésük reményében kíséreljük meg a könyv történetírói 
rétegének átpásztázását. Az emlékirat jelleg eleve föl is jogosít erre, de a 
iózan olvasói belátás is fedez bennünket, hiszen ki tagadhatná, hogy ha 
Kosztolányiról, Babitsról, Kassákról, Németh Lászlóról, Weöres Sándor
ról, Radnóti Miklósról van szó, nemcsak azért figyelünk rájuk, mert sze-
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repüik van a könyv hőseinek sorsában, sőt nemcsak azt tudjuk róluk, ami 
a könyvből megtudható. Hiába nevezi néhol csak Miklósnak Radnótit, 
ha nem ismemők Radnóti költészetét és sorsát, bizony sokkal, sokkal 
kevesebbet jelentene számunkra ez a „Miklós”. A műfaji határok elmosód
hatnak, de ez az előzetes tudás az emlékiratok és történelmi regények je
lentésébe mindig belejátszik. Akkor is, ha a történelmi személy merőben 
más szerepben jelenik meg, mint ami nevéhez fűződik. Ilyenkor ez a meg
lepetés is részben abból él, amit már tudunk. A Nagy Romulus császárja 
mint tyúktenyésztő korántsem lenne olyan talányosán mulatságos, ha 
nem a római császárokról való tudásunkat provokálná. Ha Dávid Ferenc 
püspököt egy drámaíró összeköltözteti saját besúgójával, ez attól is haj
meresztő, hogy a főtiszteletű úrról ezt nem tudtuk elképzelni. Túlhajta
nók tehát a poétikai igényt, ha a történetírás történelmi rétegét csak az 
esztétikumot kiszolgáló szerepe szerint vizsgálnánk.

E meggondolásokat természetesen valami poétikán inneni kíváncsi
ság ingere sarkallja: milyenek is hát egy kivételes érzékenységű, benső
ségesen avatott szemtanú emlékezete szerint azok a nagy alkotók, akik 
századunk magyar irodalmára egyéniségük bélyegét rányomták? Kérdé
sünk létjogosultságát csak megerősíti az a tény, hogy Vas István könyvé
ben az írók, még legközelebbi barátai sem magánemberi szerepben, hanem 
a szellemi életben, a költő poétikai tájékozódásában betöltött szerepük 
szerint vesznek részt. Aszerint, ahogy átélték a Vas István által is megélt 
eseményeket, amiként beleszóltak azokba.

Igen érdekes mozzanata ennek a könyvnek a Babitscsal való első 
beszélgetések egyike. Babits a második nemzedékről kérdezi a zavart és 
gyanútlan ifjút. Hogy kiket ismer. Vas István sorolja a neveket megle
hetős bőséggel. Babits közbekérdez: és Török Sophie? Vas István Török 
Sophie-ról is elmondja nem éppen hízelgő véleményét. Nem is sejtve, 
hogy Babits feleségéről beszél.

Ilyen magánjellegű információ, motívum az is, amikor megtudjuk, 
hogy Radnóti miként viselkedett a nyilvánosházban. Több hasonló pél
dát azonban nehéz volna találni, mert ez a könyv a líra regénye, s ezért 
benne minden és mindenki olyan megnyilatkozásaival vesz részt, amelyek 
a költő Vas István belső érlelődésére kihathattak. Kivétel természetesen 
maga Vas, akinek magánemberi dimenziói nemcsak kirajzolódnak, de a 
jelenség zenéjének vezérdallama is ezekből létesül. Ezért a történeti vonat
kozások teljes elkülönítése csak bizonyos önkényesség árán lehetséges. 
Ez azt is jelenti, hogy a Mért vijjog a saskeselyű? irodalomtörténete szük
ségképpen Vas István-i, de a szándék, hogy ez a személyes történetírás az 
objektív igazságnak is megfeleljen, tudatos és erőteljes. Ezért is olyan 
izgalmas, amit a kor nagyjairól mond, hogy ezekről a Vas István-i port
rékról külön tanulmányokat lehetne írni.

Itt van például a Vas rajzolta Kassák-kép. Furcsa, hogy kritikánkat 
még ez sam ingerelte közbeszólásra. Pedig nemcsak Kassákról, a ma
gyar avantgarde-ról is elgondolkodtató, mondhatnék kihívó nézetek, 
emlékek öltenek itt formát. Ismeretes, hogy az induló Vas István Kassák 
köréhez tartozott, s az avantgarde vonzásában kezdte költői pályáját. 
Éti, a felesége Kassák mostohalánya volt. Ez a kapcsolat kezdettől ma
gában rejtette az elszakadás magvát, az emlékirat korábbi kötetei (Nehéz 
szerelem, Félbeszakadt nyomozás) erről kimerítően tájékoztattak. Ebben 
a könyvben már a kötött formákban és Babits híveként magára találó 
s Kassáktól magánemberként is elidegenedő Vas István fest egy-egy új 
vonást a régi képre, vagy húzza keményebbre az ismerős vonásokat. Ez 
a képírói utójáték, ahogy benne a megörökítés erosza, az igazságszeretet 
és a kajánság összevegyül, önmagában is varázslatos. Kapcsolatuk egy 
enyhültebb szakaszában együtt nyaral a család: Kassákné,. akit áhítattal 
csodált Vas István, Éti és a Mester. Ezekhez a napokhoz kötődik s neve
zetesen a népi—urbánus gyűlölködés elleni védekezés részeként kerül szó
ba Kassák: „...nekem  kapóra jött Kassák közelléte is: az én látótávo
lomban, Radnótit kivéve, senkit sem védett ilyen erős fal a fertőzéstől. 
Igaz, ekkoriban, fölújult érintkezésünk során, azt is tapasztalnom kellett, 
hogy ez a bevehetetlen védfal az összeférhetetlensége: Kassák senkit sem
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szeretett, sőt, Füst Milánt és Bartókot kivéve talán senki sem akadt Ma- 
gyaroszágon, akit igazán elismert volna. Senki sem tudott olyan tiszta 
szívből felülemelkedni a népiesek és urbánusok háborúján, mint ő: mind
két hadrendet egyaránt utálta. Ha együttlétünkhöz jó hangulatot akartam 
teremteni, elég volt bárkiről egy becsmérlő szót ejteni, Kassák rögtön 
ráduplázott és fölmelegedett irántam. (II. 222—223.) Ez a nem titkolt ide- 
genség aztán keserű és drámai szakításba torkoll, s Vas István nem hagy 
kétséget abban a tekintetben, hogy ki miatt, vagyis hogy Kassák miatt 
S ez a csapás már a halál által kiszemelt Étit éri, tehát beépül a Vast 
ért nagy vétségek rendszerébe.

Mégis hiba volna, nagyon fölületes következtetés ezekből a családi 
konfliktusokból magyarázni Vas István elszakadását az avantgarde-tól. 
Sokkal több oka volt ennek. Azt lehetne mondani, hogy a könyv iroda
lomtörténeti és poétikai rétegének minden fontos eseménye ezt magya
rázza. Alkati hajlamok, kortendenciák, kényszerek és a nagy minták su
gárzása tette kikerülhetetlenné ezt a fejleményt. Mindezek fölött az a 
tény, hogy Vas István a kötött vers gazdag zeneiségét fölszabadulásnak 
érezte és nyűgnek a szabad verset. Pályájának itt megrajzolt folyamata, 
igen árnyalatos és mély magyarázata, példája a magyar vers alakulását 
megszabó erőknek. Kivált mert amit fölfejt, párhuzamos azzal, ami Rad
nóti, Jékely Zoltán, Weöres Sándor pályájában megvalósult, tehát érvé
nye valóban történeti.

Ez magyarázza, hogy Kassákot, az irányzat-j el képet is ekkor már 
anakronisztikusnak érzi. Még önmaga lehiggadásának poétikai konzek
venciáit sem vonta le — véli Vas István —, „neki annyira rögeszméje volt 
a forma, pontosabban az az egy ikérdés, szabad vagy kötött-e a vers, hogy 
annál nem is akart messzebbre látni: ha egy vers rímelt, már eleve nem ér
dekelte a tartalma”. (II. 228.) Ez az érv persze önmagában nem túl súlyos. 
Vas István tudja is, hogy a kérdés sokkal bonyolultabb, vissza is tér 
rá könyve több helyén. Számot vet mindazokkal a lehetőségekkel, hatások
kal, amelyek érhették. Eszerint Apollinaire-t Kassák nemcsak kisajátítot
ta, meg is fosztotta sok árnyalatától. Különben is Cocteau és Valéry fris
sebb hangnak számított; Reverdytől, sőt Villontól több merészséget tu
dott ellesni, Éluard-tól. Mert — úgymond — éppen az volt őbenne 
és barátaiban a legmodernebb: „a letűnt kultúrák szimultán és polifon 
jelen valósága, párhuzamainak új kombinációkra váró összefüggése — 
ezért lehetett a korszak reprezentatív írója Thomas Mann.” (I. 298.) Egy 
Halász Gábor-kritikára válaszolva írta akkor: „Bolondok is volnánk (...), 
ha lemondanánk erről a gazdagságról. Ez az éppen, ami soha eddig nem 
volt, s talán hosszú ideig nem lesz az emberi kultúra történetében. Tegnap 
dekadensek lehettünk, ma babilonok vagy törökök, s holnap klasszikusok 
vagy szürrealisták/' (I. 298—299.) Persze — fűzi tovább —, ha már akkor 
ismerte volna Eliotot vagy Kavafiszt, Róbert Lowellt, de nem ismerhette, 
és ha ismerte volna is, elfordulása Kassáktól és közeledése Babitshoz épp- 
olvan törvényszerűen bekövetkezett volna — íria —, mint (persze mutatis 
mutandis) Auden, MacNeice, Spender, Day Lewis eltávolodása Eliottól. Ezt 
akkori kritikusai nem ismerték föl, a maiaktól nem is vár ennyi figyelmet. 
Ezt mondja: „És akkor hogyan is volna elvárható azoktól a mai franko- 
mán és avantgardocentrikus kritikusoktól és irodalomtörténészektől, akik 
annyira nyilvántartják a világirodalomhoz viszonyított (késedelmeinket és 
eltéréseinket annak valódi vagy vélt főáramlataitól — hogy rátaláljanak 
olyasmire, amit nem is kerestek?" (I. 300.)

Kikre gondolhat? Akárkikre, tény, hogy a pályatársi ellenvetéseket 
oly serény szenvedéllyel megtorló esztéták ezt a kesztyűt nem vették föl.

Pedig avatottabb vitafelet kívánni sem lehet, s még az sem mond
ható: sebezhetetlen, mert Vas István nem dolgozik sűrű visszavonások
kal, megszorításokkal, tehát rést az ellenfélnek bőven szolgáltat. Ahogy 
elkötelezi magát a Vörösmartyra emlékeztető, gazdagon hangszerelt vers
nek, anna.k belső logikája akkor is kikezdhetetlen, ha az irányzatok kor
szerűségét illetően példája nem perdöntő. Sokkal labilisabb az az érték
rend, melyet az új orientáció sugall. Nem a Babits iránti tiszteletteljes 
vonzalom maga, hanem a háttér, melyből Babits előmagasodik.
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Igaz, ekkor már a költő Babits is pályája tetőpontjához közelít, a 
Jónás könyve magaslatához. Igaz, hogy az egyetemes elvadulás a legjobb 
szellemeket is érinti, a torzulás, a kopás napirenden van. Igen tanulsá
gos példája ennek az Üj Szellemi Frontról szóló fejezet, majd a Kisebb
ségben című Németh László-könyv elemzése. Az elemzés szó persze csak 
bizonyos módosítással illik arra a munkára, amelyet Vas István itt vé
gez, hiszen akármiről szóljon, az érdekli, arról beszél, hogyan érintette 
őt a szóban forgó esemény. Emberi méltóságát legdurvábban a faji szem
pont előtérbe nyomulása érintette. Németh László rendkívüli tehetsége 
e szempontnak tett engedmény miatt válik számára kiábrándítóvá, s na
gyon valószínű, hogy Babits, de még Schöpflin is azért nő meg szemé
ben, mert e járvánnyal szembeszegülnek. Vonzás és taszítás erőinek já
tékát azonban Vas István sokkal differenciáltabban érzékeli, hogysem a 
politikum önmagában döntő lehetne ekkori viszonyaiban. A faji gondo
lattól iszonyodik, de a kor nagy tehetségeit eltöltő nemzeti aggodalmakat 
nem téveszti össze a szellemi járványokkal. Itt-ott azonban érintkezése
ket is észlel: például Németh László vagy Szabó Lőrinc gondolataiban. 
S mert ezek az észlelések egész csillagképét fölbolygatták, ma is keresi 
a magyarázatot: mi a titka, hogy Babitsban, Kosztolányiban nem kellett 
csalódnia. Mi védte meg őket, a Nyugat első nemzedékének nagyjait a fer
tőzéstől? Ügy véli: szellemük méltósága, eleganciája.

Igen érdekes, hogy ebben Kosztolányit mindig Babitscsal egy lapon 
említi, bár ekkor már a két bálvány egymás iránti ellenszenve kölcsö
nös. Azt lehetne mondani, hogy ez is a vonzalom eszmei tartalmasságára 
vall.

Mégis inkább az a sejtésünk, hogy Vas István Babits iránti tisztele
tében nagy része lehet annak az elkülönülésnek, mely a Nyugat plebejus
radikális ága és az esztéta-szárny között végbement. Ez a folyamat Ady 
halála után már elkezdődött. Juhász Gyula legszebb versei nem a Nyu
gatban jelentek meg, Szabó Lőrinc pályája legpolitikusabb időszakában, 
1927-ben alapított új folyóiratot (a Pandorát), József Attila szembefor
dulása Babits Nyugatjával ismeretes, Németh Lászlóé is igen hamar be
következett, s végül kiválik Móricz is. Valamennyien politikushajlamaik 
miatt. Ezek a hajlamok sodorhattak előre, jó irányba, s vezethettek zsák
utcába, sőt zugutcába is. Vas István Babitsa azonban a tisztaság egyértel
mű jelképe, tehát apolitikussága csak színéről jelenik itt meg. Eleganciája 
Vas István mérlegén többet nyom, mint Ady monstruózus világteremtése, 
vagy Kassák másfajta magánossága. Mi több: Babits elmagánosodását, a 
keserűséget, mely a verseiben is formát ölt, a Beszélgetőfüzetekböl pe
dig lépten-nyomon kicsap, nem is észleti. Ügy véli, az írók java végül 
megtért Babitshoz. S mert a műveket nem méricskéli (hogy kié nar 
gyobb), így ez a megtérés meg a személyiség sugárzása ellenőrizhetetlen 
érték marad. Erejét, fényét elhisszük, amíg Vas István vagy Illyés Gyula 
arcáról verődik vissza, de ha József Attilára gondolunk vagy a Tanú, 
az Ember és szerep Németh Lászlójára, már kétségeink támadnak.

A Vas István arcáról visszaverődő fény ugyanis már két .forrásból 
eredő sugárzás eredménye, a „megtérések" jelentőségét pedig optikai 
csalódás is nagyítja. József Attila kései verse, a Magad emésztő inkább Jó
zsef Attilát minősíti, a magaslatot, ahonnan a maga vétségét és a meg
romlott kapcsolatot szemléli, kétségtelenül kegyelettel, s Babitsot az mi
nősítené, ha ő is írt volna egy verset, melyben József Attila tőle való el- 
vadulását legalább fájlalta volna: a tehetséget, a költőtársat! A Szabó Lő- 
rinccel való kibékülést csak túlzással lehet megtérésnek nevezni, Kosz
tolányi és Móricz elhidegülését azonban annál határozottabban, sőt Mó- 
ricznak és Németh Lászlónak az összefogása a Kelet Népében még külön 
nyomatékot is ad ennek. S mivel Radnótiban nem élt ilyen fiúi vonzalom. 
Jékelyben sem, maradna Vas István és Weöres Sándor, de az utóbbi min
dig annyira fölötte állt mindenféle szövetségnek, hogy őt még ebbe a nem
zedéki konstrukcióba is csak erőszakkal lehet elhelyezni.

Tudjuk, hogy Vas István a Babitshoz való hűséget 1945 után, a hege
móniára törő marxisták ellenében, például Lukács -Györggyel szemben is 
tartotta. Kirekesztődése az akkori irodalmi életből e hűségnek is követ
kezménye. Azt is tudjuk, hogy a Babits-örökség, a babitsi magatartás
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méltó jelenlétét évtizedeken át akadályozta a dogmatikus irodalompoli 
tika, így minden okunk megvan tisztelni a szívósságot és a színvonalat, 
amellyel Vas István e szellem mellett tanúskodik, de azt jeleznünk kell, 
hogy a magyar irodalom nagy megújulási törekvéseiben ez a szellem 
korántsem bizonyult olyan bátorítónak és táplálónak, mint azoké, akik
kel szemben Vas István könyvében mértéknek minősül. Egyszerűbben 
szólva: Kassáktól, József Attilától, Németh Lászlótól termékenyebb ösztön
zést kaptak a magyar irodalmak, mint Babitstól, s a tisztaság sincsen 
már annyira az ő nevéhez, művéhez kötve.

Különös, hogy az ikercsillagként tisztelt Kosztolányi maga is érezte 
e tisztaság korlátait. Az Esti Kornél énekének bizonyos kérdései, s a Szám
adás néhány keserű sora — a Kosztolányi-irodalom tanúsága szerint — 
Babitsra vonatkoznak:

Tárgyalj bolond szeszéllyel, 
komázz halál-veszéllyel, 
s kacagd ki azt a buzgót, 
kinek a mély kell.

Mit hoz neked a búvár, 
ha fölbukik a habból?
Kezében szomorú sár, 
ezt hozza néked abból.

Tudjuk mi rég, mily könnyű, 
mit mondanak nehéznek, 
és mily nehéz a könnyű, 
mit a medvék lenéznek.

És a Számadásban:

Igen, kiáltsd ezt: gyáva az, ki boldog, 
kis gyáva sunnyogó, mindent bezár, 
bezárja életét is, mint a boltot, 
mert benne van a csillogó bazár,

és félti kincsét, a sok cifra foltot, 
a lelke szűk, kucorgó és sivár, 
rablót neszei, mihelyt gyerek sikoltott, 
örökre reszket és örökre vár.

Hazája ház, barátja az erős, 
hitvány rokonja az, ki ismerős, 
határa kertfal, tyúkól, pincegátor,

de a boldogtalan tanyája sátor, 
zászlója felleg, ő, csak ő a bátor 
s a jó, csak a boldogtalan a hős.

Vas Istvánt sem ezek a fájdalmas-fényes pengevillogások, sem azok. 
amelyek Babits részéről ezeket kiváltották, nem ingatják meg ama hité
ben, hogy Kosztolányi és Babits a méltóság és elegancia testvércsillagai. 
S ez önmagában is arra vall, hogy viszonyukat az ő fölnéző fiúi tisztelete 
határozta meg, a Nyugat első nemzedékének élő nagyjai a legenda or
main voltak, mire Vas István költő lett, így ügyeikben, vitáikban ítél
kezni eszébe sem jutott. Talán csak akkor, mikor Kosztolányi nyelvvédő 
buzgalmával szemben Schöpflinhez vonzódik, aki a magyar nyelv inter- 
nacionális kapcsolatait és a pesti nyelv létjogosultságát védi. Különben 
jobbára általánosít, ha a nagy nemzedék szuverenitásáról, magas ízléséről 
beszél. Ady már nincs, a piacnak is kiszolgáltatott Karinthy szomorú tér
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mékenysége, Kosztolányi sáfárkodása Rothermere lord körül — nem ér 
el tudata ama rétegéig, ahol a lényeg fészkel. S nemcsak azért, mert feszé
lyezi a fiúi tisztelet, sokkal inkább azért, mert a világpolitika nagy ten
denciái benne is a szellem önvédelmének kertészösztöneit erősítik föl: be
keríteni azt, amit ő jelent, képvisel, s ahhoz húzódni közelebb, a klasszi- 
citás asszú-szépségeihez, ami bizonyos, ami már meg nem fertőzhető. S 
ebben — bárhogy hirdette is Kosztolányi a sátoriét veszedelmeinek válla
lását — alig különbözött Babitstól. Így Vas István ragaszkodása mindket
tőjükhöz logikus vonzalom, az adott korban sokszorosan megokolt is, de 
időtlen programmá avatni hiba lenne, s nem is lehetséges.

Ami a Kosztolányi iránti vonzalmat illeti, természetesen annak is 
van az irodalomtörténeti érdekű tartalmakon innen konkrét irodalompo
litikai értelme. Ahogy Vas István e könyvében alakja fölmerül, éppen 
azért kivételes jelentőségű, mert szerepének irodalompolitikái funkcióját 
nem is elveivel, hanem lénye egészével tölti be. Bizonyos, hogy a mű 
egészéből is kiérezhető ilyesfajta varázs, de így, emberi magatartásának 
jegyeibe, létébe oltva csak a Vas István által megőrzött kép tudja ezt 
ilyen tömören közvetíteni: „De hát kit érdekelt az, hogy Kosztolányinak 
mi a véleménye, pláne a politikai? Elég volt annyi, hogy nemcsak a sza
vaival, a rímeivel, a mondataival, hanem a hangjával, a mosolyával, a fér
fiszépsége stílusával is, győztes ellenlábasa volt azoknak a totális szörny
világoknak, amelyek az idő tartalék-egymásutánjában ellenünk fölsora
koznak. Boldogság, hogy ismerem, hogy létezik ilyen ember, hogy egy 
korban és egy országban élek vele — gondoltam, amikor olimpuszi kapu
nyitása után a Logodi utcán lefelé ballagtam —, és ezzel a magasrendű bol
dogsággal vele járt bizakodásom a világban, Magyarországban.” (II. 43.) 
Ha mást nem, csak ezt az élményt tolmácsolná Vas István könyve, ez is 
elegendő volna, hogy itt, Szabadkán figyelmesen hajoljunk fölé.

Természetesen tolmácsol sok más, lehangolóbb emléket is. Emlí
tettük a Németh Lászlóról szóló fejezetet, s róla azon kívül is sok szó esik 
ebben a könyvben. Ezek mérlegelése külön tanulmányt kívánna, s külön 
fölkészülést. A Németh-mű körül megélénkült eszmecserék és Vas István 
könyve láthatóan összefüggnek, s arra vallanak, hogy e vonatkozásban is 
sok mindent újra át kell gondolnunk. Talán nem is a minősítések módosí 
tása miatt, bár bizonyára erre is sor kerül, sokkal inkább a szerep jelen
tőségének, a jelenség összefüggéseinek, hatókörének fölmérése végett. Hi
szen azt — minden kiábrándultsága ellenére — ez a könyv is tükrözi, 
hogy Németh László szerepe a maga korában igen fontos volt, hatása azok 
arcán is mérhető, akik elfordultak tőle.

Szóvá tennünk ezt azért is érdemes, mert Vas István önéletírását ol
vasva ugyanaz a sejtés támad bennünk, mint a Homályból homályba feje
zetei nyomán: mennyi személyes ok — érdek, sérelem, indulat — rejlik 
az irodalomtörténeti hadrendek és összetűzések mögött. Mennyi emberi 
gyöngeség! S az irodalomtörténetekből ezek rendre kimaradnak. Azért-e, 
mert lényegtelenek a művekhez képest, mert a személyes kapcsolatok 
ellen- és rokonszenvek valóban csak tünetei a társadalmi gyökerű érdekek
nek, vagy mert beidegződött ez a sterilizáló törvényszerűség-keresés? He
lyes-e, hogy a szakmunkák, kivált a kézikönyvek, elsősorban társadalmi 
képleteket keresnek az íróban, az emlékiratok viszont elmerülhetnek az al
kat, a személyiség titkaiban, szeszélyeiben? Az olvasók érdeklődése az 
utóbbiak iránt arra int, hogy a tudománynak kellene közelednie az em
lékirathoz.

Különösen ha a személyes kapcsolatok alakulása a művekre is kihat. 
Nos, Vas István könyve sok olyan információt kínál, amely révén fontos 
szemléleti és esztétikai fejlemények emberibben, árnyalatosabban: meggyő
zőbben magyarázhatók. A Kassáktól és az avantgarde-tól való elfordulás 
motívumairól már szóltunk. Kiaknázásukkal új argumentumokhoz juthat 
a magyar irodalomtörténetírás. Ugyanígy a zsidó vallás föladásának magya
rázatában. A tudomány hallgat erről, pedig olyan alkotók jellemzése válik 
így csonkává, mint Radnóti Miklós, Halász Gábor, Sárközi György. Vas 
István könyvének ez a valláscsere egyik alapproblémája, s a benne érvé
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nyesülő motívumok emberi, filozófiai mélysége oly mérvű, hogy meglepetés 
lehet a szakma számára. Sok új árnyalatot kínál nemzedéke, a harmadik 
nemzedék jellemzéséhez is. Ügy talál rá az összetartozás tartalmaira, hogy 
közben a szemléleti különbségeket is jelzi. A Weöres Sándorról szóló rész
letekben egy elevenen lüktető portré csírái rejlenek.

Az a tény, hogy a népiesek és az urbánusok háborúiban ő inkább az 
előbbiekhez húzott, holott származása és neveltetése alapján urbánusnak 
érezhette magát, észleléseit és meditációit kivételes jelentőségekhez jut
tatja. Áthidalnia — sajnos — neki sem sikerült ezt a szakadékot, de kísér
lete példaértékű, a kísérlet közben szerzett tapasztalatai pedig fölbecsül- 
hetetlen értékűek. Ahogy Hatvany Lajosról és az őt övező „közeg”-ről, 
Illyés Pusztulásának fogadtatásáról vagy az Üj Szellemi Front eseményei
ről ír, minden eddigi krónikánál érdekesebb, s azt hiszem, hitelesebb is.

Ami a személyes viszonyok irodalomtörténeti szerepét illeti, ezek 
nemcsak a Kassákhoz való viszony rajzában, hanem Németh László 
Kisebbségben című könyvének magyarázataiban is nagy nyomatékhoz jut
nak. Vas István úgy véli, hogy ez a könyv elsősorban Babits ellen irányul, 
s ha ezt a csomót kibogozzuk, szétfej tjüik, alig hisszük, milyen sok irányba 
hatott ki a Babits—Németh ellentét. Önéletírásaiban, az Ember és szerep
ben és a Magam helyett fejezeteiben Németh László azt írja, már Illyés 
népiessége iránt is azért bizonyult Babits oly megértőnek, hogy tőle eltán
torítsa. Vas István részletesen dokumentálja, hogy Illyés népisége Babits 
lírájára is hatott, s kettőjük kapcsolatában Babits rendkívüli rokonszenvet 
tanúsított. Akkor is Illyéshez húzott, mikor Kosztolányi a régi Nyugat vers
eszménye felől minősítette pongyolának, földhözragadtnak Illyésék verse
lését. Kosztolányihoz az állt közelebb, amit József Attila művelt — mondja 
Vas István, s ennek stiláris bizonyíthatóságát is valószínűnek tartja.

Ilyenformán Kosztolányi rokonszenve József Attila iránt, épp mert 
mélyebbről eredt, része lett a József Attila—Babits viszonynak is. A Koszto- 
lányi-irodalom eddig inkább az 1929-ben kirobbant Ady-pörtől eredezteti 
az elhidegülést, így Vas István fölismerései e tekintetben is új számvetésre 
serkentenek. Arról viszont Németh László önéletrajza beszél, hogy a Kosz
tolányival való kapcsolatának megszakadását Babitsnak a Tanúról írt 
nevezetes bírálata okozta. Előtte lelkes levélben méltatta Kosztolányi 
a Tanút, amiben része lehet Németh László kitűnő Kosztolányi-tanulmá
nyának is, fölkérte Némethet szerzői estjének bevezetésére, meghívta vacso
rára is, de Babits bírálata után mintha elvágták volna a szálakat. „Engem 
azonban sem bevezetni, sem vacsorázni nem hívott meg többet/' {Homály
ból homályba. I. 472.) Félt, hogy Babits megtudja — véli Németh —, s hogy 
Babits fullánkos kritikája az Esti Kornélról igazolta is e félelmet.

Lehetséges, hogy remekművek körül valóban ilyen kisszerű és sze
mélyes indítékú motívumok alakították az akusztikát? S hogy netán mind
ezek kifejlése — mint Németh László gondolja — elsősorban Török Sophie 
„érdeme”? Ha arra gondolunk, hogy Kosztolányi és Babits jó viszonya 
már az Ady-pör során, tehát 1929-ben megromlott, aztán a Baumgarten-ala- 
pítvány körüli vitákban csak mérgeződött, akkor kételkedhetünk Németh 
László magyarázatában, de az elhidegülések és meghasonlások sokasága 
így is arra int, nem kell túlbecsülnünk a személyes háborúkat. Vas István 
könyve abban is példaszerű, hogy csak a stílusban és a sorsban is kifeje
ződő ellentétek motívumait véli fontosnak. S ezek bevonását az irodalom- 
történet magyarázataiba, minden lehetséges buktató ellenére, termékenyt 
tőnek véljük.

Az emlékiratok sikere — mint írtuk — önmagában is egy erőteljes 
és szomjas igényre figyelmeztet. Arra, hogy a történeti, irodalomtörténeti 
események földolgozott, értelmezett képe helyett az olvasók a tényekre 
lettek kíváncsiak. Volt tábornokok emlékiratait is szívesebben olvassák, 
mint művelt történészek kliséit. Az irodalomtudomány nagy mentsége a 
műközelség, ez zárt ki sok más tudnivalót az esztétikai dolgozatokból. Köz
ben a szépírók fölismerték: az intézmények, az alkotók életének külső 
története nemcsak segíthet a művek megértésében, de önmagukban is ér
dekesek. Csak közelről, friss szemmel és elmélyüléssel kell őket vizsgálni.
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Mikor ebben a kérdésben itthon vitába keveredtem, nem reméltem, hogy 
rövidesen ilyen fényes példa igazolja hiányérzetemet. Pedig gondolhattuk 
volna, mert Herceg János önéletrajzának szépírói emlékképeiben is volt 
annyi poétikai tanulság, hogy tudományunk sterilitására ráébresszen. Vas 
István könyve pedig ezerszáz oldalnyi tüntetés minden belterjes esztéti- 
zálás ellen.

Van ennek a könyvnek és sikerének más tanulsága is. A dokumen
tumok vagy dokumentumértékű vallomások iránti érdeklődés fölfokozódása 
a fikciók hanyatlásának is tünete. Félreértés ne essék: tudjuk, a regény 
legnagyobb esélye a költés, a kitalálás. De visszaélni is ezzel lehet a leg
könnyebben. S a visszaélés zajlik. Szegényes anyagból, nyeglén improvi
zálva készülnek zagyva szövegek, de készülnek kimódolt banalitások is. A 
parabola szép reneszánsza is olcsó divatba hanyatlott. Nagyon valószínű, 
hogy az eredeti források iránti szomjúság ezért nőtt meg, s ez magyarázza 
az emlékiratok, az önéletrajzok népszerűségét is. Elgondolkodtató fejle
mény ez, valóság és esztétikum viszonyának régi kérdését tűzi ismét napi
rendre. Ha a regény nem képes a csodát előállítani — Szerb Antaltól 
tudjuk —, a ponyva tesz rá kísérletet. Ha a regény elszakad a fölismerhető 
élettől, az emlékirat nyújt kárpótlást, mivelhogy egyik a másik nélkül — a 
csoda az élet, a valóság nélkül — a regény műfajában nem létezhet. Ha 
a valóság a fikció hálójából kihull, az emlékiratban még benne maradhat, 
s ezért az önéletírást az epika megújulásának bázisaként is tisztelhetjük. 
Vas István könyvét bizonyosan.

DÉR ZOLTÁN

NÉPZENÉNK TISZTA FORRÁSAI

KISS LAJOS: Gombos és Doroszló népzenéje.
A Jugoszláviai Magyor Népzene Tára I.
Sajtó alá rendezte Bodor Anikó.

A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, Újvidék, 
1982.

Az ősi időben született művészetek közül csak a képzőművészet tárgyi 
emlékei maradtak ránk eredeti mivoltukban. Ezek a sok ezer éves alko
tások olyan tökéletesek, hogy sok laikus szerint talán nem is lehetnek 
eredetiek. Hogy hogyan keletkezett a többi művészet — az ének, a zene, 
a tánc, az irodalom... —, mindörökre titok marad. A kérdés megoldása 
a néprajzosokra v ár . ..  Mert ritmikus mozgás („tánc”) és zenekíséret volt 
már az őskorban is, erre közvetett bizonyítékaink vannak: a paleolit kori 
lelőhelyeken talált „táncoló” emberfigurák, nagy ritkán a táncosok lába 
nyoma a barlangok földjén és egy-két fennmaradt hangszer („fuvola”). 
Ezekkel a gondolatokkal vezeti be A művészet legősibb formái című ta- 
nulmányát Z. A. Abramova, rátapintva a zenei kutatások egyik központi 
problémájára.

A zene eredetének feltárására irányuló kutatásokban azonban nem 
csupán az jelent nehézséget, hogy nem maradtak (nem is maradhattak) 
fenn az őskori zene emlékei, hanem az is, hogy a fejlődés korai szaka
szának zenéje összehasonlíthatatlanul más, mint az a zene, amelyet az 
utóbbi két-három évszázadban értünk alatta. Külön kérdés a területi 
jelleg: a nyugat-európai népzene nagyrészt a középkor végén keletkezett, 
a trubadúrok és Meistersingerek polgári dalai után. A mi népzenénkkel 
más a helyzet: a történelmi-társadalmi viszonyok következtében paraszt- és 
pásztordalaink egészen a múlt század végéig, századunk elejéig megőrizték 
a műzenétől alapvetően eltérő ritmikai, dallam- és szövegbeli jellegzetes
ségeiket.
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A népzene ugyanis, a legjelentősebb folklórművészetek egyike száj
hagyományozó művészet; az embereknél a zene lejegyzésének igénye egyéb
ként is lényegesen később jelentkezik, mint a beszéd lejegyzésének igénye. 
A zene lejegyzésének mai rendszere is alig néhány évszázada vált osz
tatlanul uralkodó rendszerré, szemben az írás sok ezer éves történetével, 
a zenei írás-olvasás pedig még manapság is csak kevesek „kiváltsága". 
Nem azért, mintha — például nálunk — nem volna meg mindenkinek 
a lehetősége ezen írásbeliség elsajátítására, hanem mert az óriási többség 
nem érzi szükségét. A népzene közösségi művészet, jóllehet nem a nép 
„költ" zenét, hanem a folklórművész, aki tehetsége által emelkedig ki a 
közösségből, "alkotásának rendeltetése azonban nem az olvasás vagy a 
hallgatás, hanem a részvétel benne. A költészet és a zene nem különül 
itt el, a szerző sem különül el az előadótól vagy a hallgatóságtól.

A már említett zenei analfabetizmus (a zenei írásbeliség hiánya) 
volt az oka, hogy a népzenekutatás kezdeti szakaszában gyűjtőink csak a 
szöveg lejegyzésére szorítkoztak, pedig a népi énekes számára a szöveg 
elképzelhetetlen dallam nélkül és fordítva. Mi több: a két alkotóelem 
közül inkább a dallam a fontosabb, mert eredetibb és állandóbb. Ezt 
a szabályt a gyűjtők csak későn ismerték fel; persze, közülük is csak a 
legképzettebbek, akiktől a ,yközvélemény" mást várt. (Kuriózumként kíván
kozik ide Kodály egy élménye, első népdalgyűjtő útjai idejéből: Aki 
maga is tud komponálni — kérdezte egy „jóakarója" —, az minek járkál 
falun olyan dalok után, amelyeket minden cseléd tud? ...)

Zenei nyelv vonatkozásában még egy kérdést kell felvetni: a hang
anyag két, egymással összefüggő létezési formája a minden zenei nyelv 
esetében sajátos, csak rá (és esetleg a rokon népek zenéjére) jellemző 
ritmikai és melodikai rendszere.

Mindezek ismeretében vegyük most kézbe a múlt évben elhunyt Kiss 
Lajos posztumusz kötetét, mely Gombos és Doroszló sokszínű népzenéje 
350 dalának közreadásával a Jugoszláviai Magyar Népzene Tára című 
sorozatot indítja útjára.

Csaknem fél évszázada jegyezte le, az első Gyöngyösbokréta-talál- 
kozón, 1936-ban, Kiss Lajos az első gombosi dalokat. Két évvel később, 
Kodály emlékezetes rádióelőadását követően indult meg a szervezett nép
dalgyűjtés vidékünkön, mely a magyar népzene tekintetében addig terra 
incognita volt, és — bizonyos vonatkozásaiban — mindmáig az is maradt. 
Amit Magyarországon és a magyar (zenei) nyelvterület peremvidékein 
Arany János elkezdett, Vikár folytatott, Bartók, Kodály, valamint munka
társaik és tanítványaik végeztek el, az nálunk a mi kisszámú népdalgyűj
tőnkre hárult, akik sorában a legnagyobb egyéniség kétségtelenül Kiss 
Lajos volt. A sors igazságtalansága, hogy ő maga már nem érhette meg 
a könyv megjelenését: a kézirat elkészítését még elvégezte, de azt már 
Bodor Anikónak kellett véglegesítenie, sajtó alá rendeznie.

A földrajzilag viszonylag szűk terület olyan gazdag népdalanyagot 
őrzött meg (a közölt 350 dallam alig egyharmada a két falu népdalainak), 
hogy ez a dallambőség — mint azt a bevezetőben olvashatjuk — nem 
csupán a dallamok kiválasztása, hanem zenei rendezése tekintetében is 
komoly gondot okozott. A dalokat négy nagy csoportra bontva közli a 
gyűjtemény: I. Népzenénk régi rétegének dallamai; II. Népzenénk újabb 
rétegének dalai; III. Másfajta szerkezetű dalok; IV. A népszokások dal
lamai. A rendszerezés egységét megbontja, hogy a dalok sorszámozása 
különböző szempontok szerint történt: az első és a második csoport dalait 
kezdősoruk szótagszáma alapján, a harmadik csoportét vegyes szempontok 
szerint, a negyediket pedig naptári sorrendjük, illetve funkciójuk alapján 
sorszámozták. Igaz, hogy a függelékben közölt jegyzetek és mutatók 
sokoldalú segítséget nyújtanak az érdeklődőnek abban, hogy feltalálja 
magát a kötet dalai között, de időbe telik, atmíg beilleszkedik a gyűjte
ménynek a szokásostól eltérő rendszerezési gondolatmenetébe.

A közölt népdalanyag kapcsán, mindaz mellett, ami az előbbi gondola
tokat elindította, szót kell ejteni néhány olyan általános jellegzetességről, 
melyet nagyszerűen példáz a válogatás.
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A népzene — tudjuk — hagyomány ozás útján terjed, és mivel az 
élőszavas átadás nem biztosítja sem a dallam, sem a szöveg teljes megőr
zését, változatokban él. Általában minden részvevő valamilyen változást 
visz a szövegbe vagy a dallamba (esetleg mindkettőbe). Ez adja azt a 
variációgazdagságot, melynek néhány ritka szép példájára hívják fel a 
figyelmet a gyűjtemény jegyzetei. Kuriózumként emeljük ki a közlésből 
az £ jfé l után egy az óra kezdetű dalt, mely apa, anya és lányuk elő
adásában érdekes összehasonlítási lehetőséget nyújt.

Sokat vitatott (és minden újabb gyűjtemény megjelenésekor fellán
goló) kérdés a népies műzenével határos, vagy nem népzenei eredetű 
dallamok közreadása népzenei válogatásban. Tudnunk kell, hogy a népzene 
történelmileg egyfelől a népzene ősi rétegével, másfelől a műzenével áll 
kapcsolatban: a műdalok megváltozott formában eljutnak a folklórba és 
ott tovább hatnak. Mikor válnak népdallá? Talán egy, a filozófiából vett 
hasonlat segítségünkre lesz a kérdés megválaszolásában. Hány búzaszemből 
áll egy rakás? — tette fel a kérdést Eubulidész megarai görög filozófús. 
Egy búzaszem még nem rakás, kettő sem...  Hát akkor hányadiknál 
kezdődik a rakás? A kérdésre nincs tárgyilagos válasz, mert a „rakás” és 
a „nem rakás” fogalma között ún. mozgó átmenet van. Ugyanilyen bizony
talan a határvonal a „népzene" és a „nem népzene” között is: talán ott 
van, amikor a nép magáénak ismeri el, sajátjaként énekli, formálja.

Száraz esztétizálás helyett idézzük Sárosi Bálintnak a múlt évi 
Nemzetközi Kodály-konferencián kifejtett gondolatait: Kodály nem tett 
különbséget a közelmúlt — a XIX . század — és a távolabbi múlt között. 
A XIX. század kultúráját emellett élő örökségként kapta és olyanként 
szerette. Szerette benne azt is, amivel a népzene forradalmáraként, szazadunk 
elején bizonyos fokig szembe kellett fordulnia: a verbunkost és népies 
dalt. A XIX. század „magyar zenei köznyelvét” zeneszerzőként, tudósként 
és pedagógusként egyaránt értéknek tekintette. Erről tanúskodik — sok 
egyébb mellett — Galántai táncok című műve, Arany János népdalgyűj
teményének mintaszerűen gondozott kiadása és főiskolai tanításának utol
só öt éve, amikor a népzenekutató növendékeknek mintegy fő feladatául 
tűzte ki a X IX. századi nótaszerzők tevékenységének megismerését is.

Mozgalmak és divatok éppen Kodályra hivatkozva feledtetnék el, 
értékeivel együtt, a X IX. század népies zenéjét, pedig a zenekultúra tel
jességét nézve, ebben a teljességben a XIX . század népies zenéjének is fon
tos helye van, és éppígy helye van a határeseteknek tekinthető daloknak 
is a népzenei gyűjteményekben, kiváltképp akkor, ha az esetleg megkérdő
jelezhető eredetű dallamhoz régies szöveg vagy archaikus díszítés, impro
vizáló előadásmód párosul.

Ezzel kapcsolatos, hogy a népzene, a mindennapi gyakorlathoz való 
kötődése folytán alkalmazott jellegű művészet. Ez a sajátossága külö
nösen az alkalmi dalokban domborodik ki, mint amilyenek a katonadalok, 
a népszokásokhoz — jeles napokhoz, családi eseményekhez, a népi élet 
kollektív jellegű szokásaihoz — kapcsolódó dallamok, melyekből örvende
tesen nagyszámú és változatos dalanyagot közöl a gyűjtemény. Ezek 
mindegyike magán hordozza a népdal születésének és életének minden 
jellegzetességét.

Külön kell szólni a dalok egy nagy számot képviselő csoportjáról, 
a táncdalokról. A feszes ritmusú (változatlan, illetve alkalmazkodó tempó 
giusto) dalok a gyűjtemény anyagának több mint kétharmadát képezik. 
Ez arra utal, hogy a két falu táncélete rendkívül gazdag. Az adatközlők 
tanúsága szerint a legrégibb tánc a lányok böjti tánca — Gomboson 
tüsköm-táncnak, Doroszlón csirajozásnak nevezik —, és a férfiak tuss-tánca, 
mely a fiatalság tánca (volt): magukban járták (külön a lányok, külön 
a legények), hangszerkíséret nélkül énekelve. Ezek a dalok a népzene 
egy további jellegzetességére hívják fel a figyelmet: a szöveg, a zene, a 
mozgás (tánc), sőt az alkotó és az előadó személye is összefonódik benne.

Az elmondottak és a gyűjteménynek mindazok az egyéb értékei, 
melyekkel itt nem foglalkozhattunk, azt a meggyőződést támasztják alá, 
hogy Kiss Lajos gyűjtésének közreadása nálunk úgyszólván egyedülálló
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művel gazdagította nemcsak a vajdasági, hanem az egyetemes magyar 
népzenekutatást, valamint az összehasonlító népdal- és dallamkutatást is. 
Néprajz-, de különösen népzenekutatásunk eseményeként kell felfognunk 
a majdani sorozat első kötetének megjelenését.

SZÖLLÖSY VÁGÓ LÁSZLÓ

ALKOTÓI PROBLÉMÁK

BORI IMRE: Móricz Zsigmond prózája. 
Fórum, Újvidék, 1982.

Az első világháború utolsó lángjai
nak kilobbanásakor és az 1918—19- 
es forradalomban született tiszavi
rág életű Tanácsköztársaság leveré
se után a társadalmi életben, az el
lentmondásokkal teli szellemi élet
ben új áramlatok váltották fel a ré
gieket, és képviselőikkel, híveikkel 
mindenik követelte a maga helyét. 
Nemcsak követelte: meg is terem
tette, el is foglalta az átmenetileg 
szabad utakat nyitó, vagy éppen 
gazdátlannak tetsző területeit.

Ennek visszhangja is ezt tük
rözte.

A lapok, a folyóiratok a főváros
ban is, a művelődési élet gócaiban 
is váltották egymást, s ezzel egyide
jűleg az új irányt megtestesítő ve
zéregyéniségek is. Kassák Lajos 
avantgardizmusa után nem sokáig 
tartott a „szélcsend", mert a húszas 
évek derekán jelentkező — már me
részebb hangú — nemzedék Ady, Mó
ricz, Szabó Dezső hatása alatt in
dult. Most ha egy nagy égaljnak ne
vezhetnénk a „két folyó" völgyét, 
ahonnan a modem magyar iroda
lom első hajtása áttörte az újat so
káig fékező régi talaj megkeménye
dett kérgét, akkor — még a Nyuga
tot is beleértve — az élen járó triász 
új dalai indították útnak az új te
hetségeket — egészen fiatalon. Ezek
ben és az ezt követő években még 
olyan kiemelkedő egyéniségek is, 
mint Illyés Gyula, Németh László, 
Nagy Lajos, Tamási Áron nem egy
szer hangsúlyozták, hogy azok a 
„hajszálgyökerek", melyekből ké
sőbb termékenységet árasztó tör
zsük kihajtott, valahol mélyen, a 
nagy hármas televény talaja alatt 
kapott életre. Az itt említetteket az
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utánuk jövők követték, hiszen Veres 
Péterék, Erdei Ferencék, Szabó Pá- 
lék is nem egyszer kimondták, hogy 
az ő éltető erejük is Ady, Móricz, 
Szabó Dezső szellemének kisugárzá
sa volt. S amint a hozzánk olykor 
elkerülő vallomásokból olvashattuk: 
Cs. Szabó László, Kovács Imre, Sza
bó Zoltán sem tagadta le az indulá
suk idején hozzájuk fűződő szálakat, 
amelyeket az idő később eltépett 
már a szellemi egység megszűnte 
után.

Bori Imre Móricz Zsigmond pró
zája című terjedelmes és alapos mű
gonddal megalkotott munkájában 
nem egy esetben utalt az egy-egy 
korszakot és a korszakokat érintő 
vagy átfogó szálakra, hiszen az al
kotók soha nem szakadhatnak el elő
deiktől, sokszor inkább az általuk 
megkezdett út folytatóinak vallot
ták magukat. Szerzőnk, ha nem is 
külön kihangsúlyozottan, de nem 
egy vonatkozásban megemlíti ezt a 
Móricz-monográfiákkal és azokkal a 
mély nyomot hagyó művekkel kap
csolatosan, amelyek Schöpflin Ala
dár, Féja Géza, Németh László, Ső
tér István, Nagy Péter, Móricz Vi
rág, Móricz Miklós, Czine Mihály, 
Vargha Kálmán és Kántor Lajos tol
lából erednek.

De szóljon egy a hatása alatt élt 
nemzedék tagjai közül!

Amikor 1928-ban Apatinban, Rau- 
schenberger Bertalan kalyibaszerű 
antikváriumának hulladékai között 
kutatgatva egy elsárgult régi ívre 
rábukkantam, mindjárt beleolvas
tam. Első mondata így szólt:

„Jól rendelték azt az istenek, 
hogy a szegény ember is tudjon ka
cagni."



Ráismertem, majd az íveket ösz- 
szeszedve négy dinárért megvettem 
a Hét krajcár második kiadásának 
rongyosra olvasott kötetét a Légrá- 
dy Testvérek kiadásában, és attól 
az esztendőtől kezdve egészen az Ár
vácskáig nem tudtam szabadulni 
Móricztól, mint egy lepke, amely 
hogy, hogv nem egy távolról erősen 
fénylő villany égő sugarába került.

Most, hogy a Hét krajcár szét
szóródott lapjainak meglelése óta el
telt öt évtized után Bori Imre rend
kívül becses, hihetetlenül apró, 
szinte ismeretlen prózai részletekre 
kiterjedő kötete a kezembe került, 
olvasása közben — talán emlékeim 
fölmelegednek ebben — olyan öröm 
jár át, mint amikor Rauschenberger 
Berti bácsitól megvettem az örökbe
csű és még ma is féltve őrzött no- 
vellás kötetet, amely Móricz Zsig- 
mond indulását jelentette be az iro
dalomba.

A hallhatatlan nagy sikerek mel
lett mennyi „görcsös, keserves vo- 
naglás” kísérte alkotói útját, az „El
veszett illúzióktól”: a Tündérkerttől 
kezdve a Fáklyán át a „nagy regény
terv agóniájáig”, az Erdélyi trilógiá
ig, amely élete legszebb álma volt, 
kimondhatatlanul többet ígérő, mint 
a Rózsa Sándor legenda felújítása 
a leányfalui magányban, ahol a nagy- 
nagy kert legvégső kis zugában levő 
„cselédszobájában” sokszor alig nyi
tották rá az ajtót.

Nem véletlen, hogy az Alkotói 
problémák című fejezetében elődei
ről, kortársairól és önmagáról vallo
másként ezeket az őszinte sorokat 
írta:

„Minden igazi író regénye kísér
leti regény. . . ”

„Az író ugyanis nem levegőből 
dolgozik, hanem a valóságból. Az 
író már a maga belső kísérleti ku
tatásait dolgozza fel. Az író vivi- 
szekció alapján áll: az élet ránézve 
laboratórium, ahol ő maga, mint 
szereplő éppen ezért éppen olyan 
idegen, mert az agya szakadatlanul 
egy külön önző munkát végez: fo- 
tografál, boncol, elemez, csoporto
sít, feldolgozza kész anyaggá a lé
nye bűvkörébe került létet. . . ”

„De a népi mesélő s az író, mi
kor kitalál, ugyanazon lélektani elv 
szerint dolgozik: élettapasztalatai
alapján kombinálja az élet adalé
kait, és fantáziájában sorra átéli az 
életbeli lehető fordulatokat. . .  Ezt 
teszi az igazi író, ezért az író, az 
istenadta írótehetség tulajdonkép
pen sohasem hazudik: a valóságot 
adj**.”

Itt mintha soraiban az Árvács
kára ismernénk.

És arra, amit egész élete útján 
keresett. Amennyire mindehhez a 
tanulmánykötet során sikerül közel 
férkőznie, Bori Imre így összegez
te azt, amit Móricz prózája nyomán 
híven feltárt:

„Móricz Zsigmondot kora írója
ként igyekeztünk értelmezni, aki 
nem idegenkedett sem az akkor mo
dem politikai eszméktől, sem pe
dig az esztétikai törekvésektől. S 
ahogy nem ellentmondás nélküliek 
társadalmi eszméi és ideáljai, ugyan
úgy viszonyult az esztétikai kérdé
sekhez is. Roppant erőfeszítéseket 
tett elsajátításuk érdekében, és amit 
elért, azt sokszor hosszabb ideig tar
tó benső küzdelmek árán érte el — 
nem is egyszer az önmaga felett ara
tott győzelem árán . . .”

LÉVAY ENDRE

UTAZÁS A GYÖKEREK KÖRÜL

DEÁK FERENC: Kudarc.

Fórum, Újvidék, 1982.

író, költő hazája a nagyvilág, s a 
szülőföld, gyermekkor, anyanyelv. 
Gyökereivel és hajszálgyökereivel

ide nyúlik vissza mindenki, innen 
kapja, innen szívja az éltető ned
veket, a pótolhatatlan „ásványi só
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kát”, élményeket. Mindazt, amitől 
olykor-olykor égig nőnek a fák, bár 
legtöbbször mi kerülünk közelebb 
a földhöz, önmagunkhoz.

Deák Ferenc a tavaly megjelent 
Kudarc című verseskötetében, mint 
valami otthonról messze csavargott 
„tékozló fiú”, újra Ittabé utcáit, rét
jeit, tanyavilágát, gyümölcseit, szü
letése színhelyét, az ősök földjét jár
ja, és hol nosztalgikusan, hol kese
rűen, hol elégikusan az elmerült 
gyermekkori történeteken és emlé
keken mereng; azt kutatja, azt kere
si, hogy mi és miért is veszett el, 
miért néznek át rajta az emberek.

„Velem beszélnek, 
s átnéznek rajtam: 
mögülem az időből 
azt a másikat várják”

Azt a „másikat” várják, holott 
ő hét, harminchét esztendő, egy 
emberöltő árkán túl is otthon van, 
hozzátartozói, rokonai, barátai, 
szomszédjai között. És mégis:

„Csend egyik háztól a másikig. 
Csend a sövény, a kerítés, 
a falakról csend hámlik” ...

„Akikhez te jöttél, 
rég nincsenek itt ”

Akkor hát hol vannak, hová let
tek, hová tűntek?

Elköltöztek, megváltoztak, vagy 
éppen meghaltak, s most már, ha 
visszapereli is őket az emlékezet, 
nincs aki elfogadja a feléjük 
nyújtott kezet. Nincs, vagy legalább
is így érzi a költő, a vissza-visszaté- 
rő, aki rég volt önmagát s az üres 
tanya magányát is látja, mikor „al
konyaikor, / elfedi a napot”.

így j ár-kel Deák, így keresi az 
embereket, barátokat, a hajdani du
haj cimborákat, a „szombati kavar
gó nótát”, vagy épp a ludak ezrét, 
a morzsológépeket, a rostákat, más
kor meg az égből küldött fürjeket, 
pacsirtákat, rigókat..., mandulaso
rokat, mogyoróágakat, estikéket... 
távoli illatokat, színfoltokat, ame
lyek még ma is beragyogják és meg
határozzák, vagy ahogy ő mondja: 
„téregetik” az életét.

Ez a látás, hallás, hallgatás, „le
begő lelkiismeret”, ha jön, ha tá
vozik, akarva-akaratlanul is vele 
van, álmából rettenti..., mert „ily
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üzenetekben él még itt / a régi atya- 
fiság, most a ritka rokon”.

Nos, ezeket az üzeneteket, han
gulatokat, emlekképeket — ahogy 
azt az Öregapám, a szőlőmíves, a 
Hosszú virrasztás, az Ittabé, Zse- 
bengő utca, az Ami maradt, a Nem 
emlékek, a Nagyréti strófák, az Egy 
örök gólról, a Visszatérő kép, a Kép
zetek, az Árvízveszély, a Bánat 
egyik-másik sora és A kudarc szö
vegkönyve legszebb részletei példáz
zák — jól érzi, s az ihlet pillanatai
ban költészetté lényegítve közvetí
ti Deák.

Mint az Árvízveszély zárósorai
ban is:

„Árad az ég vize, 
a föld beledagad; 
a kettő közt keresünk 
hajót és szárnyakat.”

Sajnos, szép számmal akad olyan 
vers is a kötetben, amely a gát ja
szakadt versbeszéd folytán, a fe
gyelmezetlenség következtében in
nen marad a költészeten, vagy he
lyenként épp, mint pl. az Episztolák 
a szívből parttalan áradásában, da
rabokra hullik, szertefoszlik, „mű
szenvelgés ”-be csap.

Mégis, e fogyatékosságok, laza
ságok és közhely-sztereotípiák el
lenére is, Deák jól tájolja be magát 
és olvasóját, „réteges emlékeket” 
idéz fel azokról, akik a lovakkal 
mindig jobban bántak, mint maguk
kal az emberekkel.

De ha „a kudarc ezerszólamú gaz
dag változatát” tartja is elénk, a 
„sárgulás, vénülés és végleg elkal- 
lódás” szomszédságában: a gyümöl
csöt és a tisztaságot, az „istenfélő” 
gondosságot is megmutatja szülő
faluja embereinek életében. Megmu
tatja, mert a szemek, tekintetek, 
érintések, szagok vezérlik szűkebb 
hazájában, az „égmagas kőrisfák” és 
ártézi kutak vizének ízét érzi a 
szájában — és nem éppen melles
leg azt is tudja, emlékezetébe véste, 
hogy az egyik árvíz után úgy hozták 
be a tanyáról, hogy „száradna fel / 
benne emberek között / az olvadó 
lélek”.

Ez a lélek a Kudarc verseiben 
is benne van, hol nyilvánvalóbban, 
hol rejtettebben, hol erőteljesebb, 
hol gyengébb költészetté formálva, 
transzponálva.



Itt-ott ének csendül ki a kötet
ből, máshol viszont még „kristály
ba zárva” várja az élményt, hogy 
tisztára, maradandóra csiszolják — 
anélkül, hogy bárki is eleve megbé
kélne a kudarccal, lehetetlennel.

A kötet leghitelesebb és művé
szileg legerőteljesebb darabja a né
hai Deák József né Buka Rozália em
lékének szentelt — több rétegű, sa
játos formájú és külön olvasatú — 
záróvers, A kudarc szövegkönyve. 
Nem véletlenül, hiszen ebben, a már- 
már kiseposznak is beillő versben 
figyeli és mintázza meg Deák leg

inkább földközelből az emberi ar
cokat, a kétkezi munkások életét, 
tettét és világát.

Deák Ferenc Kudarc című köte
tével jó ideig nem tudott mit kez
deni a „hivatalos” kritika. Én azon
ban — ki egykoron a szülőfalujá
ban tanárkodtam — magamon át
szűrve, és mindent kettős fénytörés
ben látva, állítom, hogy legalább a 
kötet tárgyilagossága, szociográfiai 
pontossága, az értékeit elhallgatok 
és tagadók között is: figyelmet ér
demel.

SZÜCS IMRE

KÉT KÖLTŐTÁRSRÓL

PODOLSZKI JÓZSEF: Barna. 

Fórum, Újvidék, 1982.

TARI ISTVÁN: Ellenfényben. 
Fórum, Újvidék, 1982.

Podolszki Józsefet 1966 óta ismerem. 
Tagja volt annak a zsűrinek, ame
lyik első verseimet díjazta, s ezzel 
közvetve költővé, irodalmárrá for
mált, életvitelem egészét determinál
va.

Podolszki első önálló kötetét — 
Gyanú (1970) — novellákból állítot
ta össze, ezt követi a Hinta c. ver
seskönyv, majd 1975-ben Koponya
törés című versgyűjteménye, s hét
esztendei hallgatás után a tavaly 
megjelent Barna, vidékünk verses 
kiadványaihoz mérten vaskos kötet. 
Előkészületben a Mutatvány (tanul
mányok).

Podolszki Barnája nélkülöz min
den cikomyát, díszletet. A könyv cí

mével áttételesen az érettségre s 
ugyanakkor az ősz színeire is utal: 
az erőt, az élni akarást, s egyszers
mind a lappangó elmúlást rejti ma
gába és közvetíti számunkra ez a szó.

A költő mesterien bánik a sza
vakkal, művének elolvasása után 
érezzük: Podolszki azon költők, írók 
közé tartozik, akik művészi-emberi 
felelősségük tudatában alkotnak, 
megvívnak a szavakkal, a gondolat 
teremtette istenekkel, s eközben ál
doznak is nekik, becézik, dédelgetik 
őket.

A Barangoló törzsekben a magyar 
mitológiából merít:

„Táltos áll magában 
nyugodt az arca nincsenek díszei 
kezéből a bűvös szerszámok hiányzanak 
szavára nem kiváncsi a had”

Ez a remekbe szabott négy sor 
világítja meg a Barna s az eddig 
ismert Podolszki-életmű világát. S 
nemcsak az övét. Univerzális, makro-

kozmikus, költői sorsra nyit ajtót 
versével: az igaz művészet nem igé
nyel „bűvös szerszámokat”, táltosi
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magányban él és teremt a költő. A Koránból c. versciklusának 41.
akkor is, ha „szavára nem kíváncsi versében ezt mondja Podolszki Jó-
a had”. zsef:

„íme jönnek az újabb dalnokok
bűntől kárhozattól szomorú emberek hirdetik
félig sem mondott hamis tanaikat
és akadnak kik megzavarodva követnek
zűrzavart”

Az élet paradox játéka, hogy a rendezve az iszlám hívei szentköny- 
„félig sem mondott hamis tanoknak” vének irodami anyagát, 
akadnak követői. Olyannyira pa- Montázstechnikával készült a
radoxális ez a játék, hogy ez már Barna jó néhány hosszabb-rövidebb
szomorú. A .Barmiban egyébként a költeménye. Például a kötetet záró
fenn említett versciklus úgyszólván Európa; Petőfi összes verseiből van-

nak benne montazsolva a szovonza- 
múforditasnak minősíthető, mo> - ^ ^  ver§ negyecük szakasza így
tazstechmkaval, koltoi logikaval at- hangzik*

„áll a hidegben didereg az ínség 
a fáradt nap röpül most alant 
bolyong a szellem hosszú sivatagban 
csontfalával bekerítve a halál virraszt”

A Montázs ciklikus első két költe- mából képezte. Részlet a második- 
ményét a Magyar Szó egy-egy szá- ból:

„... aggodalomra nincs ok
gyógykezelésen tartózkodik és normalizálódik
az adminisztráció. . . ”

E ciklus 121. oldalon található címszavak értelmezéséből komponál-
versét az Értelmező Szótárból, a ta a költő:

„ ... színes takarmány 
gondolatban elvágyni vágyó 
torzult szakadt világ 
fegyelmezett abriktolt gyakorlat 
női szoknyát feszesre tartó pán t . . . ”

(Abriktolt gyakorlat, részlet)

Podolszki kísérletező kedvét bizo- a Vakok idejében szerepel, szintén
nyitja Leírás című költeménye, mely egy természettudományos tévéfilm
nem más, mint egy tévéfilm versbe ihiette.) Podolszki verse ekként kez-
szedése. (Albatrosz-krisztusok c. ver- dődik:
semet, mely második kötetemben,

„A majmok
hát igen

a majmok kétségkívül a bőséges banánadagtól
vadultak meg
amivel

mint az később kiderült 
fölöttébb meggondolatlanul társasfényképezkedésre 
akarták magukhoz csalogatni a tudósok őket”

A „bőséges banánadagtól”, jól is megvadul néha, ha „társasfényké- 
tudjuk, nemcsak a majmok, hanem pezkedésre” csalogatják. Olykor ok- 
kevésbé szőrös, kétlábú rokonságuk kai, olykor oktalanul.
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Podolszki József költészetére ha
tást gyakorol Teilhard de Chardin 
munkássága. A felszínesen olvasó bo- 
rongósnak, pesszimistának ítélheti 
Chardin gondolatiságát s Podolszki 
költészetét. Valójában, a maguk 
módján, mindketten optimisták,

Szeretnénk, ha Podolszki József 
költeményeivel gyakrabban állna

azokhoz s azokért szólnak, „akik 
szeretik a világot” (Chardin).

A teremtésből kilépve c. Podolsz- 
ki-vers kezdő- és zárósorait idé
zem. Melléje áll a bölcselőnek, ám el 
is távolodik tőle a költő — méltatja 
és ellene szegül:

„Ha a teremtésből kilépve zenged
fogyhatatlan

ki nem hiszel tudatlan anyagban s léttelenben 
ki három pólyába csomagoltál minket 
ki hisztérikusan hiszel minden tapasztalatok 
minden zűrzavar és minden elmúlás ellenére 
a visszatiXremlő végtelenben ...

. . .  higgy az anyagban miriád és miriád szemcsék 
egy és oszthatatlan végnélkülisége rajzik csak bennünk 
ez és semmi több
az örökkévalóság kissé túlkomplikált pillanatai 
ez a mi sorsunk 
és szétterülünk a leképzett lét 
biztosabb mozgásformáiban”

mellénk, szegülne ellenünk.

Kortárs költőről, költőtársról bírá
latot, méltatást írni kényelmetlen 
dolog. Barátról pedig egyenesen 
kényszerűség, mely egyrészt a kül
ső világból szakad ránk, másrészt 
belső világunk lényegisége késztet 
erre a csöppet sem veszélytelen vál
lalkozásra.

Tari István kortársam, költőtár
sam és barátom. Kritikát írni köny
véről számomra ezért nem egysze
rű, de baráti kapcsolatunk másfe
lől egyszerűsíti is feladatomat.

Tari Ellenfényben című második 
verseskönyvének anyagát kéziratos 
korából ismerem. Egyszer egy de- 
cemberi téli éjszakát virrasztottunk 
át fölötte, ismételten át- meg átol
vasva az egyes sorokat, verseket, 
kisprózákat, vagy nevezzük prózai 
költeményeknek ezeket a kötetbe 
súlyosodó írásokat. Mert ezek iz- 
mosítják a könyvet, rávilágítva ar
ra a tényre, hogy a szerző költő mi
volta mellett vagy ennek ellenére 
újságíró is. S kiváló.

Mondatfűzése, gondolatkezelése a 
prózai költeményekben árulkodik 
„világi” foglalkozásáról s arról, hogy 
Tari István mint költő miért isme
ri a hallgatás titkát.

A hallgatás titka. Régi s meg
foghatatlan, megmagyarázhatatlan 
vitatémája az irodalomtörténetnek, 
az irodalom művelőinek körében 
éppúgy, akár ezen a körön kívül.

A költő akkor is munkálkodik, ak
kor is költő, hogyha történetesen 
nincsen írószerszám a kezében. Szál
lóige az, hogy költőnek születni kell. 
Ez így van, s még sincsen egészen 
így. Egyharmad tehetség, kéthar
mad munka. Ekként teremnek a 
költők, alkotók, művészek.

Tari társadalombírálata, annak a 
társadalomnak a bírálata, mely min
dent megad, ám némelyek éppen 
ezt a bőkezűséget próbálják jogta
lanul a saját javukra játszani, a kö
vetkező négysorosában olvasható:

„villan az ég kiterülünk 
a körtéren mozsár zeng 
csillagszórók szaga száll 
hol a méz madzagja ráng”

A kötet címadó versében ezt írja:

„vad terveket forgatok fejemben 
olvasóim kedvét szeretném eltalálni 
fütyköst keresek magamnak 
e vadregényes berekben”
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Merész és dicséretre méltó köl
tői programterv: eltalálni az olvasó 
kedvét. S a költő tudja, hogy ez 
„vad terv", melyhez „fütyköst kell 
keresni e vadregényes berekben".

Miért szükséges fütyköst birto
kolnia a költőnek ahhoz, hogy az ol
vasó szája íze szerint írhasson? 
Egyik kezében fütykös, a másikban 
ceruza. Ez lenne a modern íróember 
szoboralakzata? S éppen nálunk?

Korántsem szoboralakzatról van 
itt szó. Tari István tisztában van a 
szavakkal történő önkifejezés kínos
ságának, a költő versről versre való 
fogyatkozásának a tudatával, s úgy 
véli, nem árt, ha eleve védettnek 
mutatjuk magunkat, még ha nem 
vagyunk is azok.

A verseskönyvet a szerző fotói 
illusztrálják. Tengerre táruló ablak
sorozat. A keskeny fény nyúlványból 
fokozatosan ellenfényben csillámló 
tengerre nyílik a spaletta — a ten
geren, pontosan a szemközti nap víz
re vetülő pásztájában magányos csó

nakban magányos ember. Művész- 
fotó a javából.

Az Ellenfényben egyik lírai da
rabja a Kukucska című költemény. 
Első két versszakát idézem:

„én megénekeltelek Kukucska 
annakidején kurizdltam 
néked — 
hiába

és újból megénekelnélek 
kurizálnék néked ha fogna 
rajtad 
ó a dal”

Befejezésként, annak megállapí
tásával, hogy Tari István immár 
nem ígéret, hanem beérett költő, a 
Hóemberünkről általában című pró
zai költemény két zárósora kínálko
zik:

„Mindenkinek van egy hóembe
ré — ettől fényiünk, mint az öntvé
nyek. Innen a mi törékenységünk”

VANKO GERGELY

KÖZELEBB A TISZAVIDÉKHEZ

PAPP GYÖRGY: Kanizsa és környéke földrajzi neveinek adattára /. 
Vajdaság helységeinek földrajzi nevei 8.
A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, 
Újvidék, 1982.

Papp György nyelvész nevével már 
többször is alkalmunk volt találkozni 
folyóirataink lapjain, újságjaink ha
sábjain. Amellett, hogy a fordítás szö
vevényes kérdéseivel foglalkozik, be
kapcsolódott intézetének onomasz- 
tikai kutatásaiba, s mint Kanizsa 
szülöttét, elsősorban is környezeté
nek, a Tiszavidéknek a topográfiai, 
helyrajzi kérdései érdeklik. Terep- 
járása alkalmával negyvenhét adat
közlőtől gyűjtötte egybe a kommu
na földrajzi neveit, s a kutatócsoport 
már eddig is bevált módszerei sze
rint állította össze száznegyvenkét 
oldalas ikönyvét. A névanyag bőségét 
mi sem bizonyítja jobban, mint az 
a tény, hogy a most megjelent adat
tár csak Adorjánt, Horgost és Ka
nizsát mutatja be, tehát a község
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többi települése a második kötet 
anyagát képezi.

Már a dokumentumok, a régi fel
jegyzések kimutatták, hogy ez a vi
dék vízben nagyon gazdag. így pl. 
Appel Ede Ó-Kanizsa nagyközség tör
ténelmi, helyrajzi, gazdasági, népis- 
mei és statisztikai ismertetése című, 
1886-ban Szabadkán kiadott munká
jában ilyen sorokat olvashatunk Ka
nizsáról: „Vannak a község határá
ban még egyéb vizek és tavak is ... 
szétszórtan a község határában ta
lálhatók szikes tartalmú tavak is, 
vizek is, melyek gyógyerejűleg hat
nak ... e század elején sósforrásra 
is akadtak, melynek vizét a lakosság 
állítólag kenyérsütésre is sikerrel 
használta." Az adattár lapozgatása 
közben kiderül, hogy az észrevéte



lek nagyon is helyénvalók, száznál 
is több víznevet sikerült Papp 
Györgynek bemutatnia rövid leírás
sal, magyarázattal.

A fok, fenék, csaták, ér, böge, sem- 
lyék, tó, víz, bora köznevek mind sze
repelnek többször is a névalakok
ban, hogy alátámasszák a régi állí 
lásokat, s felhívják a figyelmünket 
Különleges névformáinkra, vidékünk 
névadási módjaira. Olyan sajátos 
módja ez a vidék névadásának, mely 
egyenértékű a térképpel s egy dia
lektológiai szógyűjteménnyel. Másik 
jellegzetessége a Tisza mentének a 
tanyaközpontúság, melyre ugyancsak 
szépen utal a tanyanév. Több száz 
omladozó vagy szívósan álló tanya
épület és tanyatulajdonos neve ke
rült be az adattárba, hogy megőriz
ze ezt a síksági építészeti jellegzetes

séget, s a nevéhez fűződő története
ket, anekdotákat vagy éppen mozgal
mi eseményeket. Bár szűkszavú az 
adattár, a földrajzi név sűrít, a való
ság legszembetűnőbb, legfontosabb 
mozzanatait szívja magába, s a nyel
vi szerkezetek, a nyelvi elemek mö
gött mindig ott található az ember, a 
társadalom, az élet. Nyelvi fordula
tok, nyelvi játékok őrzője is emel
lett egy-egy ilyen helynév, de a válto
zásokat is hitelesen tükrözi. A vala
mikori Csorda út Naftások útjává 
változik, a régi Gazdakör épületének 
Szindikát lesz a neve, mert ma már 
a szakszervezeté, nem a nagygazdá
ké. Előkerülnek a nevek mögül a 
népköltészeti termékek is, melyek 
emelik tekintélyüket, egy közösség 
szemléletét, reagálását mutatják a 
különféle eseményekre:

Kossuth utcán van a Radics kocsmája,
Ott történt meg Radics Ferkó halála,
Sárkány Mihály vót annak, csuhaj, a gyilkosa, 

Kit az ördög rávett a rosszra.

Jaj de porzik a horgosi Nagy utca,

Radics Ferkót most viszik végig rajta.
Piros vére úgy folyik, mint, csuhaj, a patak, 

Badér Ica gyenge szíve meghasad.

Közben kibontakozik az adattár
ból a települések lakosainak ragad
ványnév-állománya is. Jellegzetessé
ge a vidéknek a sok becenév, csúf
név, mely természetesen átszáll az 
utcára, az építményre, a dűlőre, az 
erdőre, a halomra, a hídra, az árok
ra, s a Gégások, a Szitások, a Ret
kesek, a Pöckösök, a Csukák névfor
mái hangulatot is adnak a tájnak. 
Papp György gyűjteményét a föld
rajzi köznevek tárháza zárja, mellyel 
könnyíteni kíván az olvasónak a ne
vekben szereplő magyar és más nyel
vű főnevek, melléknevek jelentésé
vel, értelmezésével. így tudhatjuk 
meg, hogy a cser őke alacsony bok
rokkal, cserjével benőtt terület, a 
haterem, ha terem, akkor sokat te
rem, s a vasútvági az, amit a vasút 
keresztülszel.

Adorján, Horgos és Kanizsa leírá
sában találjuk a helységnevek eti
mológiájának adatokkal alátámasz
tott magyarázatát is. A felhasznált 
szakirodalomból, a feltevésekből, az 
oklevelekben található különféle or-

tográfiával írt névformákból hámoz
za ki gyűjtőnk, s adja meg a jó 
nyelvész hozzáállásával azokat a pon
tokat, amelyekre támaszkodhatunk, 
s elfogadhatjuk állítását.

A négy nagyobb fejezetből álló 
könyvet a szerbhorvát nyelvű össze
foglalás zárja. A térképek, a táblá
zatok Kanizsa község népességi ada
tairól, amellett, hogy megkönnyítik 
az érdeklődők tájékozódását, fontos 
kellékei az ilyen kiadványoknak, 
mert alátámasztják a gyűjtő állítá
sait, adatainak hiteles voltát.

Papp György munkájával nem
csak a Vajdaság helységeinek föld
rajzi nevei sorozatunk gazdagodott, 
hanem mi is, akik e vidéknek, a Vaj
daságnak szülöttei vagyunk, keres
sük múltunkat és örökségünket, mi
közben a jelen kínálta adatokat sem 
mellőzzük, hogy minél többet segít
hessük tudományos kutatásainkat, 
művelődési életünket.

Várjuk a következő, kiegészítő 
kötetet újabb színes helynévanyagá
val, hogy ezzel is közelebb kerüljünk
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Bácska, majd pedig Vajdaság Szó- merin, s az előttünk álló Kanizsa I.,
cialista Autonóm Tartomány föld- vagyis az eddig elkészült földrajzi
rajzi névkészletének teljes adattárá- nevek adattára máris bizonyítja,
hoz. Bácstopolya, Szabadka, Kishe- hogy a munka folytatást kíván,
gyes, Ada, Szenttamás, Zenta, Te-

MATIJEVICS LAJOS

GONDOLATOK FONALÁN

BÉLÁDI MIKLÓS: Az értelem-alapító. 

Négy írás Németh Lászlóról.
Új Aurora Füzetek, Békéscsaba, 1982.

Rövidesen egy évtizede lesz, hogv 
a farkasréti temetőben örökre el
búcsúztatták Németh Lászlót, a je
lenkori magyar irodalom magasan 
kiemelkedő egyéniségét, aki prózá
ban, drámában, esszében egyaránt 
maradandót alkotott. Akkor, 1975- 
ben, a temetés után jelentek meg 
Czine Mihály sorai, amelyek később, 
a Nép és irodalom című tanulmány- 
gyűjteményében is helyet kaptak: 
„Érdeme szerint méltatni nemigen 
lehet a sír közelében — felette már 
a jövő ítél —, de annyit talán már
is mondhatunk: Ady óta senki sem 
birkózott íróink közül erősebben a 
sorssal, a Láthatatlan Sárkánnyal, 
s ő hozta irodalmunkba — Ady 
óta — a legtöbb gondolatot."

Jelzi e korai felismerés: Németh 
László hatalmas életműve értékelé
séhez ma még mindig csak hozzá
fogni lehet. Ezt teszik is az eddig 
megjelent tanulmányok, közöttük 
az a négy, amelyik Béládi Miklós 
szintetizáló törekvéseit tükrözi — 
az író munkásságának leglényege
sebb vonásait emelni ki. Tájékozó
dás és tájékoztatás hát ez az új 
könyv felismeréseink között és fel
ismeréseinkről, amelyek közelebb 
vihetnek bennünket a Németh Lász- 
ló-i rejtély mélyen elásott kulcsá
hoz. Hiszen már a kötet címe fen
nen hangoztatja: Németh László az 
egyetemes szellem, és nemcsak az 
irodalom embere; olyan alkotó, aki
nek hatása nem pusztán az irodal
mi, hanem a közgondolkodásra is 
óriási. Ha érdeklődött valamely új 
jelenség iránt, érdeklődést tudott is
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kelteni. Nem kötődött és vonzódott 
egyetlen szaktudomány metodikájá
hoz és rendszeréhez sem, hanem a 
sajátja kidolgozásán fáradozott ko
rai ifjúkora óta, nagy természettu
dományos és filozófiai műveltséggel 
vértezve fel magát. „Az elvontan el
méleti rendszeralkotást »klorofilta- 
lan növénynek« érezte, ezzel szem
ben módfelett érdekelte az ember 
egyéni világa, a társadalom élő éle
te, a történelem fejlődéstana, az eu
rópai, majd a világcivilizáció his
tóriája. Az ismeretekkel együtt fon
tos tanulságokat merített a termé
szettudományokból, és igencsak sok
ra becsülte az élettapasztalatot, a 
személyes gyűjtéseken alapuló szo
ciográfiát, annál kevesebbre tar
totta a szociológiát. Szellemi légkö
rében kitüntetett helyet foglalt el 
a család és az iskolai közösség, az 
itt szerzett élmények meghatározó 
szerepet vittek gondolatvilága ala
kulásába csakúgy, mint azok az ösz
tönzések, amelyeket az egyéniség és 
a kor tükreként kezelt irodalom
tól, legkedvesebb íróitól, Adytól, 
Széchenyitől, Tolsztojtól, Aranytól, 
Prousttól kapott. Németh László ko
rának legjobban képzett, tudomá
nyosan diszciplínáit elméi közé tar
tozott, a szaktudományok egész so
rát nemcsak értette, hanem az ob
jektív igazság letéteményeseként 
méltányolta és alkalomadtán, egy- 
egy részlettanulmány erejéig, művel
te is" — írja A szellemi országalapí
tó című tanulmányában Béládi Mik
lós.

Nem véletlenül éppen a fenti so
rokat idéztük ebből a jól felépített



dolgozni az új helyzeteket és ugyan
akkor emlékeztetni is a múlt érté
keire, egyszóval, a helyi sorsban 
adott lehetőségeket kihasználni”. Az 
élő Németh László című kritika az 
író vásárhelyi korszakát tárgyaló 
könyvet, Grezsa Ferenc munkáját ér
tékeli, kiemelve Grezsa Ferenc meg
állapítását a bevezetőből: „Németh 
László a gondolkodói jelenlétet nem
csak egyetlen műfajban — a tanul
mányban — valósítja meg, hanem a 
szépirodalomban is”. S ha észreve
szi, hogy Grezsa ezt a felismerését 
állította vizsgálódásainak a közép
pontjába, és hogy „könyvének eb
ből a vezérgondolatából fakad kü
lönös időszerűsége is”, maga is e gon
dolat fényszórásában festi meg a 
saját Németh László-képét.

Béládi Miklós tolla nyomán nem 
adatok sorakoznak, hanem a kor 
magyar irodalmi, sőt szellemi vi
szonylatai tárulnak fel. E toll értéke 
éppen ebben rejlik. Ütját követ
nünk a papíron ezért érdemes.

CSORDÁS MIHÁLY

....... ÉS AKI RAJTA ÜLE, ANNAK NEVE HALÁL,
ÉS A POKOL KÖVETI VALA AZT”

VILTQMIL ZUPÁN: Menüett gitárra (és huszonöt lövésre).

Fordította Gállos Orsolya.
Európa, Budapest, 1982.

Vitomil Zupán nevét nem ismerte 
eddig a magyarul olvasók tábora.
Annál jobban a filmofilok, akik a 
cselekményen kívül odafigyelnek a 
filmalkotás egyéb tényezőire is, 
mint például a forgatókönyv írójá
ra. Az Öt perc mennyország című 
film, melynek forgatókönyvírója 
volt, annak idején nagy feltűnést 
keltett szokatlan hangjával. A szoc- 
realista klisék után teljesen újszerű
én szólt a háború pokláról. 1971-ben 
az ő munkája alapján készítette 
Boštjan Hladnik, a szlovén film en- 
fant terrible-je a Maškarada című 
filmet. Tizenkét évvel ezelőtt a cen
zúra a filmet csak erősen meg
nyirbálva engedte a nagyközönség 
elé merész szexualitása miatt. Nap-
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jainkban hetek óta telt házak előtt 
vetítik a cenzúrázatlan változatát...

Az első világháború kitörésének 
évében született, s a háború témá
ja meghatározó erővel volt művé
szetére. A két háború közötti kor
szakban volt profi ökölvívó, világ
járó tengerész. Jugoszlávia össze
omlása után csatlakozott az ellen
állási mozgalomhoz, majd fegyver
rel a kezében harcolt az új társa
dalmi rend megteremtéséért.

Zupán műve, a Menüett gitárra 
(és huszonöt lövésre) „szabálytalan” 
regény egy szabálytalan háborúról, 
a népfelszabadító harcokról. Hőse 
a ljubljanai ellenállási mozgalom
ból lép át a fegyveres alakulatok 
soraiba. Az életrajzi elemek sora

könyvből: beszédesen vallanak ar
ról, honnan származtatja a szerző 
a Németh László-i gondolatokat, 
mely talajból véli kinőni őket. E 
gondolatok fonalán halad azután a 
kötet másik három dolgozatában, a 
mesebeli jelképes gombolyag után 
haladva, amely a vágyott csodavi
lágba elvezetheti.

Éppen a Sárkánnyal birkózó em
berről, a magyar irodalomba leg
több gondolatot hozó alkotóról be
szél A minőségeszmény írója című 
tanulmány is, arról a tudós művész
ről, aki mindenki másnál inkább 
fejet hajtott a tehetség és az igazi 
művészi értékek előtt, mert hitt ab
ban, hogy művészileg minél érté
kesebb egy alkotás, „annál nagyobb 
általános szellemi értéke is”.

Az Egy korszak alkonya újra a 
gondolkozót állítja elénk, vázolva az 
író programját: „a maga helyén kor
szerűségre törekedni, követni az 
időt, a történelmi sugallatokat, fel



igazolja, hogy tulajdonképpen saját 
emlékeit emeli művészi szintre. A 
regény előszószerű bevezetésével ér
zékelteti, hogy emléktöredékekből 
építkezik. S az ellenállás, a népfel
szabadító háború kérdése nem 
szimplifikálható. „A mi oldalunkon 
van az igazság — a másik oldalon 
az igazságtalanság. Azok, a túlolda
lon ugyanezt tanulják... Ez nem 
felfedező út Afrika szívébe, egy is
meretlen folyó zuhatagjainak felku
tatására.” A szerző töprengése meg
határozó erővel van a torma meg
választására: a szabályos időrend 
alkalmazása helyett a retrospektív 
ábrázolási módot választja. Ennek 
következtében az idősíkok gyakran 
változnak. 1943 őszéneik eseményei 
gyakran változnak 1973 spanyolor
szági nyaralásának emlékeivel. Az 
idősíkok váltakoztatása azonban 
nem öncélú. Az „érem” másik olda
lára is át akar kukkantani: az egy
kori ellenfél, egy német százados 
emlékein át próbálja érzékeltetni, 
hogyan látta, hogyan élte át az el
lenfél 1943 őszének offenzíváját 
Szlovénia hegyei között.

De a regény jelenideje sem való
ban jelen idő. Hőse, Berk magával 
cipeli a partizánegységbe emlékeit, 
neveltetését, előző életét, műveltsé
gét. És nem zavarja e szimfóniát 
az sem, hogy a mi népfelszabadító 
háborúnkba belejátszik némiképpen 
a spanyol polgárháború tapasztala
ta is, a nemzetközi brigádok har
cosainak emléke. De az is tulajdon
képpen „szabályos” háború volt: 
frontokkal, hadállásokkal, ahol tud
ni lehetett, hol kezdődik az ellen
séges terület, hol végződik a saját.

A mi körülményeink között 
mindez a tapasztalat a feje tetejé
re állítódott: körülbelül tudták a 
partizánalakulatok, hogy hol az el
lenség, de a harc mindenütt folyt. 
Az ellenséges offenzívak csapása át
hatolt a felszabadított területeken, 
a partizánalakulatokon, mint a szi
lárd test a vízben. Épp úgy össze 
is zárult mögötte ez a képlékeny, 
cseppfolyós anyag, mint a szilárd 
test mögött a víz. A szétvert, ösz- 
szecincált egységek újraszerveződ
tek, a felszabadított területek meg
növekedtek minden támadás után.

Közben változtak, alakultak az 
emberek. A civilekből harcosok ne
velődtek, a régi polgári felfogásból 
alakult, formálódott az új, szocia
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lista erkölcs, és megjelent csírájá
ban a szocialista társadalom intéz
ményeivel együtt.

A háború apokalipszisát nem az 
eseményekkel érzékelteti a szerző, 
ölni és megölni csak járulék a 
számára. A borzalmakat a túlélők 
hordozzák magukban. Es e borzal
makat nem a nagy hadmozdulatok, 
a látványos csatajelenetek képezik. 
Fokozottabban azok az emberben 
jelentkeznek. Az éhség, a tetvek, a
pisxok, a testi tisztátaianság min
den formája, a hideg, a halálos fá
radtság a nagyobb borzalom. Me
netelések, csapdák, fegyveres össze
tűzések, sebesültek, halottak, mene
telések, menetelések, menekülés ... 
Tetvek, éhség, halálos fáradtság: ez 
az epikai magva Zupán regényének. 
Mindezt az ember éli át, és a szerző 
az ember belső történéseit ábrázol
ja. Gondolatait, érzéseit, véleményét. 
Zupán azt akarja érzékeltetni, hogy 
a mozgalom tagja azzal, hogy fegy
vert fogott, máról holnapra még 
nem vált gondolkodásában, viselke
désében az új társadalom teljes ér
tékű tagjává. A mozgató rugókat 
próbálja megragadni. Eközben „eret
nek” nézeteit is kifejti: „Minden 
mozgalom saját tagsága létszámá
nak növeléséért harcol, ezért kell 
propagandát kifejtenie, ezért nem 
szabad elismernie a tényeket, ezért 
kell túloznia, titkolóznia, hazudnia; 
ezért kell használni zengzetes frázi
sokat. Egy szemernyi emberséget 
sem írhat az ellenség javára. Az el
lenség szörnyeteg, bűnöző, az embe
riség szégyene; a mi emberünk hős, 
szent, áldozatkész s bátor harcosa 
az igaz ügynek, ő a nagy kezdőbe
tűvel írott ember.. .  Nem hiszünk 
az ellenségnek, a mieinknek sem 
fenntartás nélkül, egy-két eszme ka
varog bennünk, benned, és ezernyi 
hálóban vergődve rohanunk sorsunk 
felé.”

Rendhagyó nézetei miatt meg is 
kapta a magáét kritikusaitól. Palet
tájukról nem hiányoznak az olyas
féle jelzők, mint nihilista, egziszten
cialista, abszurd, dekadens stb. Nem 
bocsátkozunk vitába méltatóival. 
Egy azonban elvitathatatlan: ebben 
a regényében művészi emberábrá
zolásával mély együttérzést vált ki 
az olvasóból azok iránt a férfiak és 
nők iránt, akik a „nyugati erőd” fa
lain belül fegyveresen felszabadított 
területeket, sajátos államot hoztak 
létre — hihetetlen szenvedések árán.



Mondottuk: férfiak és nők. Fia
tal férfiak és nők. És mint minde
nütt, ahol fiatalok vannak jelen a 
két nemből, jelen van a szerelem, 
a testiség is! Még a halálosan fá
radt, tetümarta testek is megkíván
ták egymást. . .  Zupán nem titkol
ja, nem festi át romantikussá a tes
ti kapcsolatokat. Történelmünk élő 
tanúi döntsék el, hogy hiteles-e, 
amit és ahogy közöl a két nem vi
szonyáról a háború forgatagában. 
Itt és így hitelesnek érezzük, sőt 
demisztirikáló erejűnek!

Ahogy az új ember formálódott, 
úgy alakult fokozatosan, bizonyára 
a tévedéseket sem elkerülve, az új 
társadalom a maga intézményeivel 
és a hatalom hordozóival. A szerző 
azt sem titkolja, hogy a hatalom 
megszervezésekor jelen volt a dog- 
matizmus is a maga csökevényes 
formáiban, szektás képviselőiben: 
„Dolničar felett van még egy Dol- 
ničar és afölött még egy és még 
egy, egészen föl Sztálinig, aki a 
legnagyobb DoTničar.” A szűbordi- 
náció! Akik számára minden vilá
gos, mindenkinek megvan a helye

a hatalmi mechanizmusban, s a de
mokrácia csak amatőröknek való.

A mű struktúrája maga is hor
dozója a művészi mondanivalónak: 
a jelenben ábrázolja a múltat is, 
és a történelemmé vált múlt ott van 
jelenünkben is. A Dolničar képvisel
te múlt aztán nagyon is jelen volt 
egy későbbi jelenünkben... Mint 
ahogy e rendhagyó háború nagyon 
is jelen van Zupán imágójában, kü
lönben nem nyúlt volna harminc év 
után ismét a háborús emlékeihez.

Nincs direkt utalás a műben, de 
a .következtetés magától értetődő: 
a háborút nem lehet elfelejteni! És 
nem is kell elfelejteni! Milliók éle
te, hihetetlen szenvedések története 
a háború, örök mementó: soha töb
bé! Másrészt saját társadalmunk
ban menedék. A tiszta forrás, 
amelynek erkölcsi hagyatékából 
meríthetünk a megpróbáltatás órá
jában.

Nem vagyunk hivatottak, hogy a 
fordítás hitelességéről ítélkezzünk. 
Az eredetivel való egybevetésről 
Tóth Ferenc gondoskodott. A dol
gok túlélik az embert!

HORVÁTH MÁTYÁS
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Szellemi életünk dokumentumai

ÉLETJEL MINIATŰRÖK

1. LÉVAY ENDRE: Üj lélekindulás (tanulmány) elfogyott

2. SÁFRÁNY IMRE: 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: Félólom 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. BARANYI KAROLY: Ikarosz szárnyán (önéletrajz) elfogyott

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

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

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

15. BARANYINÉ MARKOV ZLATA: Vergődés (Farkas Béla napjai) elfogyott

16. SCHWALB MIKLÓS: 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. FEHÉR FERENC: Szabadkai diákéveim elfogyott
(a költő kibontakozásának első szakasza)

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

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 elfogyott
(Kizur István forradalmi életútja)

24. PETKOVICS KÁLMÁN: Áprilistól novemberig (dokumentumriport) elfogyott

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

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

27. IVÁNYI ISTVÁN: Visszaemlékezéseim életem folyására (önéletrajz) elfogyott

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

29. KAZMÉR ERNŐ: Levelek Szirmai Károlyhoz cVogyott

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

31. KENYERES KOVÁCS MARTA: Régi nóta, híres nóta . . . cvo^yott
(Arnold György, Gaál Ferenc és Lányi Ernő munkássága)

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

33. ANDRUSKÓ KÁROLY: Csépe Imre emberkéi (hnrminc illusztráció) ô osvom

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

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

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

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

38. BRENNER JÁNOS: A kinematográfia úttörője 80 dinár
(Lifka Sándor élete és munkássága)



ÉLETJEL KÖNYVEK

1. CSÉPE IMRE: Határdomb (vallomások)

2. KOLOZSI TIBOR: Szabadkai sajtó (1848—1919) elfogyott

3. PÁLINKÁS JÓZSEF: Szabadka népoktatása (1678—1918) elfogyott

4. LATÁK ISTVÁN: Vaskoszorú (lírai emlékezések) elfogyott

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

6. SZEKERES LÁSZLÓ: Szabadkai helynevek (helytörténeti kézikönyv) elfogyott

7. GAJDOS TIBOR: Emlékvár (regény) elfogyott

8. VIRÁG ÁGNES: Skarlát virág (versek) 8 dinár

9. PETKOVICS KÁLMÁN: A kérdőjeles ember (dokumentumriport) elfogyott

10. LACZKÓ ANTAL: Vasasrapszódia (versek) elfogyott

11. LŐRINC PÉTER: Bácskai polgári politikai elmélet (1880— 1920)

12. Dr. GYÖRE KORNÉL: Szabadka településképe élfogyott
(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 EMIL—MŰNK ARTüR: A repülő Vucsidol elfogyott 
(regény)

17. URBAN JÁNOS: Sziromfészek (gyermeknovellák) elfogyott

18. MUHI JÁNOS: Mesélő múlt (helytörténeti írások) 50 dinár

19. DÉR ZOLTÁN: Szembesülések (kritikák, tanulmányok) elfogyott

20. DETTRE JÁNOS: Üj partok felé (válogatott cikkek) 120 dinár

■ 21T A jövőben is élni (délszláv szerelmes versek) elfogyott

22. Susréti (mađarska poezija u Jugoslaviji) elfogyott

, 23. BODROGVARI FERENC: Pedagógia és elidegenedés (értekezés) 80 dinár

* 24. ÜRBAN F. GÁBOR: Füstvirág (versek és rajzok) 40 dinár

. \>5. LÉVAY ENDRE: Az utak ismeretlenjei (elbeszélések) 100 dinár

26. URBAN JÁNOS: Látomás a fennsíkon (versek) 80 dinár

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


