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Elhunyt Dudás Kálmán
Lapunk befejező nyomdai munkálatai során érkezett a fáj

dalmas hír, hogy 1983. július 15-éről 16-ára virradó éjjel Budapes
ten, 71 éves korában elhunyt Dudás Kálmán. 1912. augusztus 27-én 
született Kishegyesen. Korán, már 1929-ben jelentkezett irodalmi 
életünkben, s csakhamar, a harmincas évek második felében az 
egyik legismertebb jugoszláviai magyar költő lett. Első kötete, a 
Déli szél Szabadkán jelent meg 1939-ben. Ezt követte két évvel 
később a Vád helyett, majd az Egy marék föld (Zombor, 1944).
A szülőföldből való kiszakadás — 1948-ban Magyarországra köl
tözött — termő gyökerétől szakította el, úgyhogy negyedik köny
ve csak 1961-ben hagyta el a sajtót Szederillat címmel. Ezután 
még három kötetet publikált: a Sugaras évezőkkel (1971), a Per
cek pillaközén (1975) és a  Kettős szélárnyék (1981) új színekkel 
gazdagította a múlt és a jelen élményvilágából táplálkozó köl
tészetét.

A Bácska költője volt. Jóllehet életének felét tőlünk távol 
élte le, szoros szálak fűzték szülőföldjéhez, szülőhazájához. Nincs 
kötete, amelyben ez a vonzódás, ez a ragaszkodás ne volna fel
fedezhető. Erről a hűségről tanúskodik az a mintegy ötven mű
— regény, színdarab, rádiójáték, versgyűjtemény — is, amelyet a 
legjelentősebb jugoszláv írók munkái közül magyarra átültetett.
A különféle antológiákba általa fordított szerbhorvát, szlovén és 
macedón költemények száma pedig meghaladja a  több százat.
E tevékenységéért 1972-ben megkapta a Szerb Pen Club díját, 
1978-ban pedig a  Julije Benešić-dijat.

Gazdag munkásságával következő számunkban foglalkozunk 
majd.

___________________________________________________________ /



BOGNÁR ANTAL

A CSÓNAKMOTOR

Ismerték-e P. J.-t? Ismertétek, ismerted-e P. J.-t?
Ahányszor ez a némi tó kérdés valaki hiányát jelenítő, arcátlanul, 

vérforralóan közönséges múlt idejében, ebben a feltételes vagy félmúlt
ban egy ideig elhangzott akkoriban a sóvárszabadjai technikum sárga 
épületében és környékén, a  kérdező vizslató, s a kérdezett vagy kérde- 
zettek rebbenő arcán mindannyiszor egyforma hűvöséggel suhant át a 
visszavonhatatlanság árnya. Mert nem is kérdés volt ez így, hanem le
csapó állítás: az illető ismerhetősége, elevenkénti befogadásának lehe
tősége bárki által, elveszett.

Régmúlt, réges-rég múlt kellene ahhoz, hogy semlegessé nemesüljön 
ez a  szürke igeidő, mely itt a frissiben lezárult, alattomosan bekövetke
zett dolgok egiész morbiditását árasztja; s akkor, mint héroszokat övező, 
tetteiket örökítő jeleneteké, a hozzá hasonló, kibabráltságra és kibab- 
rálásra inkább, semmint tragédiára; csúfondárosságra és csalafintaságra, 
s nem csúfságra, a  lehető legocsmányabb megcsúfoltatásna érő, jelenték
telenségüket egész lényükkel elfogadó emberkék emlékezetének — viselt 
dolgainak — egyre s gyorsan kopó szavai is az éltető, megtartó rágon- 
dolás kapcsai lehetnének.

Ismerték?
A sajnálkozással, a  megrendüléssel; a hitetlenkedéssel is valójában 

a kegyelem Tagozódott a szemekben, az arcokon megkésetten, a  sors
társnak kijáró — hisz mindannyian meghalunk — együttérzés (akár 
rosszallással elegy), mindaddig, amíg a  borzadály és csituló gyász egyen
letes légkörét meg nem bontotta egy kínos epizód: Rövid tanár ú r is ezt 
találta kérdezni az iskolaműhelyben a  szünet utáni első gyakorlati órán
— jó két héttel az eset után, *s történetesen épp a fiú osztálytársaitól. 
Mentsége volna rá: másodállásban vezette a műhelyt, ráadásul két iskola 
két-két tagozatával, a  heti egy alkalom kevés volt ahhoz, hogy jobban 
megismerje a diákokat, legfőképp az elsősöket, továbbá ezúttal csak egy 
hét késéssel indíthatta meg a munkát a  vakbélműtéte miatt, így mire 
bement az iskolába, a  hírrel m ár nemigen foglalkoztak, nem jutott 
mindjárt a  fülébe, s tiszta véletlen, hogy épp a fiú osztálya volt soros 
az első napon. Mindenesetre valami viszolyogtató csend támadt a mérő
műszereik fölé hajló, vezetékekkel babráló elsősök között; az a semmi
ből teremtődött meghittség, ami nevének említését kísérte közöttük, 
hiába tisztázódott aztán m ár a félreértés, üresedni kezdett: őrá jobb 
lenne ц е т  is gondolni többet.

Készen van. P. J. tárgy lett, egyszeriben dologgá változott. Végképp 
tárgyiasult.

Ismerték P. J.-t?
Melyiket?
Hát azt az ilyen meg ilyen figurát, tudják már, aki így meg így.^
De minek is aprózni. Ez történt: a téli szünidőben, nyugdíjas nagy

nénje kültelki házában (iskolás kora óta gyámolítottá őt), kevéssé tisz
tázható körülmények között életét vesztette P. J., a sóvárszabadjai villa
mosipari technikum első osztályos tanulója.

Temetésén az iskolából a tanári kar két képviselőjén meg három 
helybeli osztálytársán kívül csak az egyik utazó diák vett még részt, 
akivel az utóbbiak valamelyike véletlenül összetalálkozott a városban. 
A harmincas létszámú osztályból mindössze hatan voltak helybeliek, s

Részlet a  szerző Esélyek könyve című, a Fórum pályázatán első díjjal jutalmazott regényéből.
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az interné tus, amelyben a vidékiek egy része helyet kapott, zárva volt; 
osztályfőnökük sízni ment, késve érte utol a távirat.

— Különös srác volt— mondta egyikük jelentőségteljesen, ahogy 
fenőttesen magukba szállva bandukoltak társuk után, aki ellépett sorsa 
elől, egykettőre letett arról, hogy a .kamaszkor nehéz böjtjében emész
tődve kitanulja a „drótosok" tiszta szakmáját. Mindannyian érezték ben
ne a szépítést, hogy az volt, hiszen csak az lett hirtelen, oly észrevétlen 
volt közöttük, míg élt.

Ellágyul tak.
— Szerette a sportot — mondta a másik sóhajtva; pedig fociban 

mindig utoljára választották a csapatba. De hát attól, tényleg, szerethette 
is; és valóban, egyszer végignézte ennek az osztálytársának a mérkő
zését (ő birkózott ugyanis). Az Olimpiák könyve járt az eszében, amit 
kölcsönadott P. J.-nek, s elfelejtette a szünidő előtt visszaíkémi. Sajnálta 
nagyon, hogy odavan a könyve, és szégyenkezett. Most babonából végleg 
lemondott róla; talán így mégis visszakerül. Szerencsére beleírta a nevét.

Ki hinné, hogy egy következő olimpián címeres mezben fog feszíteni 
a válogatottban, s szerény eredménnyel a tarsolyában is fiatalon egy 
nagyváros ambiciózus csapatát veheti kézbe akár a szövetségi kapitányi 
címre is gondolhatva majd? Amaz pedig már az év végén átiratkozik a 
gimnáziumba, s a művészetek terén arat babérokat kozmikus katasztró
fákat előrevetítő képeivel? És hogy abból a szögletes kis alakból, aki 
mindig úgy nevet, mintha csuiklana, mindennek a megmondhatója lesz 
szülőfalujában, ahonnan most fázósan buszozik be mindennap; mogorva 
koránkelő, akin hite szerint nem foghat bármennyi és akárhány meg- 
bántódás? Ki hinné, hogy a  negyedik, ez a  kapkodó, erőlködésében néha 
dadogó kamasz milliárdokkal dobálózhat szinte, egy nagyszabású elektro
nikai program hosszú — hosszú előkészítése során?

Tiszta nevetség elgondolni, hogy a harminc borzas, idétlen, nyegle 
ifjonc közül ez majd ez lesz, az meg az lesz, de tényleg. Ugyan már!

Az élet érteimén addig egyikük se nagyon gondolkodott. Talán szé- 
gyellték is volna, ha valami ilyesmi fordul meg a fejükben: azt kiderí
teni!? Annyi minden van, minek? Amit szívükben melengettek, bármily 
szertelenségekbe átcsapónak tűnhetett, a pályák tarkaságát meg se kö
zelítette, egyszerűbb, egyformább volt. Hogy többre viszik, ennyi. Többre 
annál, ami csak folytatás volna, apáról fiúra szálló ipar kodás, ipar. Akár 
szülőjük hátán is. S ez lombozódott, lombozódhatott a siker, a dicsőség, 
a hatalom kalandban, kincsekben, eksztázisban tobzódó és mégis végtele
nül szelíd vágyképeivé; mert ide mindenki nagylelkűen bebocsáttatott, 
az osztályból legalábbis, mintha az összetartozás molekulája, alapsejtje, 
győzhetetlen falanxa ez volna éppen a barátkozással pecsételt összetere- 
lődés a férfikor otthonossá élhető előcsarnokában.

Igen, van egy alkalom, feltétlenül lennie kell egy alkalomnak, mint 
egy csúcs, egy világcsúcs, kitörő ováció vagy ez a csillag, mely a világ
tér sötétjében száguld felénk, hogy minden emberöltőben egyszer megje
lentse halványuló titkát. Van egyvalami, amiről akár mindjárt is nyilván
való — és bizonyosan az — ; ilyesmit megélni csak egyszer adatik meg; 
van egy alkalom, s hogy mit kell tenni érte, és tehető-e érte valami, sza
bad-e egyáltalán elébe menni, miféle alkalom ez a pusztulásé vagy a fele
melkedésé, az csak menet közben leshető ki — effélék motoszkálhattak 
harmincuk annyi, de annyi megmosolyogtató és hajmeresztő csapongás 
ága-bogát végigkacsíkaringózó fejében.

Körmölték egyre m ásra a  hetvenöt fokos szögben megdöntött tech
nikai betűket, a  rajztábla fölé görbedve kapargatták a pauszpapírt, kor
zóztak, futballoztak, virtuskodtak, ez elég volt. Mint ahogy azon sem 
találltak okot eltűnődni, mégis mi teszi az áramot, mely lényegű a meg
foghatatlan, ami által, mint zsinegen, úgy pördül együtt a háznyi turbi
nák fordulásával szanaszét a kis gépezetek mindegyike. A tűz meg a víz 
erő, ez világos. És egy, a természettől kicsikart mozdulat drótkötegek 
és körülbugyolált kábelek, kisezer tekercs, kondenzátor, miegyéb látszatra 
áttekinthetetlen, de alapjában véve igen egyszerű szövevényén át lemáso- 
lódhat valahol nagy távolokban egy szemvillanás alatt. S hogy a réz, 
a vas, a szén, a kristályok e képessége ott volt, adott volt mindétiglen?
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Hogy mi minden szunnyadhat tehát bennük és mindenekben? Valamit 
muszáj késznek venned, ez volt az útravalójuk. Hogy biztosan mozoghas
sanak azon az épp elég buktatót rejtő kis területen, ami leendő hivatá
suk, ahhoz az utat épp csak ez egyengethette.

Miért van három lába a suszterszéknek? Miért nem négy, öt, hat? 
Mert három untig elég. A negyedik már fölösleges: három pont síkot 
határoz. Kedvenc példázata volt ez a matematikatanáruiknak. Sértődötten 
s kedvetlenül fejtegette egy felelőtlen közbeszólásra — miért van akkor 
a bútoroknak általában négy lába- a járműveknek négy kereke —, hogy 
mely egyéb szempontok játszhatnak közre, így P. J. letett arról, hogy 
megkérdezze, az állatok közt legalább, miért nincs háromlábú.

Most szorongva látták emitt a magyarázatok mélyén megnyíló tit
kot, a látóterükben is észrevétlen maradt ismeretlent: az eltávozott mint
ha valami nagyobb sejtelem birtokában halálával egyszerre semmibe 
vette volna az ő egész ezutáni igyekezetüket is mindenestül: nesztek a 
jövendő, nem kérek belőle; s önkéntelenül közelebb húzódtak egymás- 
hoz. Hogy a csomóponttörvény szerint egy áramelágazási pont felé haladó 
áramerősségek összege egyenlő az elágazási ponttól eltávozó áramok 
erősségének az összegével, s a huroktörvény szerint zárt áramkörben a 
feszültségek összege nulla, vagyis a feszültségesések összege az elektro
motoros erők okozta feszültségemelkedések összegével egyenlő; hogy a 
fémes vezető két pontja között levő feszültség és a vezetőn átfolyó áram 
hányadosa állandó hőmérsékleten állandó; hogy ha a jobb kezünket úgy 
tartjuk, hogy az erővonalak a tenyerünkbe befelé hatolnak, és kifeszí
tett hüvelykujjunkat a vezető áramának irányába hozzuk, akkor a kinyúj
tott ujjak a vezetőre ható erőt (a vezető elmozdulása) jelölik ki — mind, 
mind haszontalanság, a szállítás, a mérés, a töltés gyermeteg játszado
zás. Én már nem tudok meg róluk semmit, s mi bajom?

Fájt nekik, hogy az árulót, bármit tesznek is, többé nem tudják 
szóra bírni.

Csekélységével nem sok vizet zavart P. J. az alakuló közösség életé
ben: barátkozni senkivel se barátkozott, s ahogy félrevonult, az is oly 
kevéssé volt feltűnő, hogy sok iskolatársa, tanára, mint Rövid tanár úr 
is, csak bevallani röstellte volna, hiába erőlködik, az arcokat újra meg 
újra végigpörgetve sem tudja egészen biztosan kideríteni, melyik is volt 
az a diák, akit az első évben egyéb okokból lemaradókkal ellentétben 
m ár csak halálának különös volta őriz meg az öt-, tíz-, tizenöt éves 
érettségi találkozók unhatatlan és elvalótlanodó témájául. Arcát holtában 
nem láthatták: pléhkoporsóba volt zárva. Állítólag, m ert akiket áram sújt 
agyon, azoké förtelmes grimaszba torzul s a ráncok fehér nyoma olyas
féle mintát hagy a szem és a száj körül, mint az indiánok harci dísze. 
Ez a szarkalábraj zolat.

Most derült iki az is. élete folyásáról kevesen, s alig tudnak valamit.
Az áldozatot az ajtó elé bukva találták meg, az előszobából nyíló 

utcai szobában, gladiátortartásra emlékeztető pózban; nagynénjén oly 
vakrémület vett erőt. amikor sokadszori próbálkozás után egyszerre fel
figyelt rá, hogy az ajtónak csak az alja akad meg valamiben, a teteién 
erősebb lökésre elválik a félfától, s mikor ijedt nekiveselkedéssel sike
rül résnyire nyitnia, valami alaiktalant lát ott kupacban, hogy eszébe se 
jutott: a fürdőszobán keresztül is bemehetne. Sikoltozva lökdöste az aj
tót, tolta arrább a testet, míg be nem tudta préselni magát a résen.

Ezt az ajtót leste csillapíthatatlan vágyakozással P. J.. mióta csak 
az eszét tudja, mihelyt megjött a hír levélben, vagy nagynénje álomfej- 
tésből és hosszú tapasztalatból ötvöződő becslése szerint esedékes lett apja 
hazatérése valamennyi időre. Hogv nyílik-e. és mi lesz — nem is annyira 
addig, amíg a megjöttét várták, hanem attól fogva estéről estére (vagy 
amikor haza vetődött). Épp hosy csak meggyújtott cigarettával, a har
madik szippantást kifújva beoldalos. mint szokása, s a tétova hallgatás 
meg gyorsan elakadó faggatózás után az ide-oda téblábolást megelégelve 
leül majd egyszer vele szemben, egészen közel, és elmondja, amit P. J. 
régóta készül meghallgatni.

Hogy mit?
Azt P. J. el nem tudta volna gondolni, csak a fe s z ü l ts é g  fokozódott 

benne elviselhetetlenné apja jelenlétében, ahogy nagynénje unt kívánal
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mait teljesen meg nem mervén tagadni, az elérzékenyülés határán, daccal 
elegy illedelmesseggel válaszolgatott kérdéseire.

Általában jó előre kigondolt magának valami foglalatosságot, s ha 
változtatott is eredeti tervén hirtelen nekibuzdulással, mire közelgett az 
idő, kapkodva szedte elő a félretett sakkfeladványt az elrakott rajzpapírt. 
Órákon át bénultan kerengett minden gondolata a maga elé fektetett 
lecke vagy időtöltés, fejtörő körül, oly görcsösen, hogy lázálomszerűen 
peregni kezdett előtte api a hazatérésének valamely félig remélt, félig 
vélt változata, valósággal beleizzadt; és sehogy se tudott szabadulni az 
újra meg újra módosuló fordulattól, helyzettől, belekábult, az ideges re
megésig belefáradt a képzelődésbe, mely mind összeférhetetlenebb lett 
bármiféle várhatóval.

Annál feszélyezettebben, annál ingatagabb, néma esdeklésSel vál
takozó merevséggel, már-már lányosán szeszélyesen viselkedett az igazi 
beszélgetéseknek ezekben a felemás pótléklkal lepleződő hiátusaiban. Csak 
lefekvés után — m ert az alatt a néhány hét alatt, míg újra nyoma nem 
veszett, a fia szobájában ágyaztatott —, a sötétben eredt meg a nyelve 
az öregnek. Belemelegedve a mesébe, a szálat el-elejtve mindig ugyan
azokkal a képtelen történetekkel traktálta a leragadó szemmel is figyelni 
igyekvő fiút, miközben húga a nyitott ajtón át többször is rászólt, hagyja 
már, míg az asszonyt el nem nyomta az álom, s horkolásában aláme
rülve újra meg újra elhangzottak ugyanazok a félhangon osztogatott 
bölcs tanácsok, másként s másként kiszínezett lódítások, megestek a 
meghatározóvá szépülő kalandok.

Valami gyámoltalanságtól sem mentes kalandvágy és gyógyíthatat
lan könnyelműség hajtotta a szobafestőt keresztülkasul az országon, Zi- 
monyból Eszékre, majd Tuzlára, onnan vissza Hódságra, s tovább egé
szen Pajinba, aztán Zágrábba, végül egy nagyobb lendület kisodorta 
Bécsbe, „szöget verni” abba a híres fába, mint a régi vándorlegények, 
s attól fogva a fiú csüggedten és kiüresedett képzelettel m ár csak a 
puszta megjelenését leste lopva, mert talán kétszer ha hazakeveredett, 
s aztán Franciaországból, majd Svájcból és újra Bécsből kaptak tőle 
levelet (egyszer még hazaugrott egy nyáron), többé nem jelentkezett, 
csak a híre iött meg, hogy meg sem állt Ausztráliáig. Eljutott-e oda a 
vizeken át? Mári mami kerestette a Vöröskereszt keresőszolgálatával, s 
csak annyi volt kideríthető, hogy jelentkezett egy kivándorlási ügynök
ségben.

Ausztrália — bármily bután hangzik. P. J. előtt erre mindig egy 
ámyéktalan, csupasz zöld domboldal távoli képe jelent meg, a dombte
tőn vakítóan fehér falú házacska tornáccal, és minden mozdulatlan. 
Elsős korában a vézna fiúcskát ingyenes nyaralásra küldte az iskola 
Jezerskóra, s egy napon felmentek a „szlát>”-hoz, a vízeséshez. Onnan át 
fognak látni Ausztriába. A kisfiú képzeletében egy volt Ausztria és 
Ausztrália: valami meseszerűen izgalmas és rettenetes ország, amibe va
lóban csak bekukkantani ajánlatos, de belépni a világért sem; s ahogy 
a hegytetőn, ahová fák törzsén sorakozó ielzések nyomán jutottak, egy 
kanyarulatban zöld domboldal tűnt elő odalenn a völgyben a tomácos 
házzal, s valaki szólt, az ott m ár Ausztria, ő elbambulva megállt, és leste, 
mikor szökell elő valahonnan az első kenguru, hisz az a domb oly ki
váló terep, talán arra teremtődött, hogy ideálról, idefentről jobban látsz- 
szanak az egyébként félénk, észrevehetetlen csodaállatok.

De a dombon semmi se mozdult, nem tűnt fel semmi rendkívüli, 
szakasztott olyan volt, mint ideát a dombok. És nem, és nem — s nem, 
a fiú mégsem akart csalatkozni: az ott, úgy lehet, mégsem az igazi 
Ausztria (csak az előcsarnoka), avagy tájékozatlanságában nem tudja, 
hova s hogyan kell néznie, szeme megtéveszti, rosszul látja, hogy az a 
mező üres. Vagy talán maga ez a látvány, a szép üresség, esetleg az 
állapot, a zavart és bízó tanácstalanságé, ez a kengurúság, ez Ausztrália.

Anyjáról nem kérdezősködött. Kisebb korában bátortalanul föltette 
ugyan a kérdést, miért nincs velük, de api a a ritka alkalmakkor is ki
tért a válaszadás alól; a sok köntörfalazásból annyit leszűrhetett, hogy 
anyja vagy börtönben ülhetett, vagy valamilyen intézetbe került néhány 
évre; s szerzeményét, a kisfiút, vidéki állomáshelyéről áz apja akkor 
hozhatta magával Sóvárszabadj ára megözvegyült húgához vagy pedig
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még korábban, s az asszony aztán egyszer aliglianem kétségbeesetten 
megpróbálta megkeresni, de nem engedték a gyerekhez, majd végleg 
nyoma veszett, legalábbis ezt hámozhatta ki az elejtett szavakból.

Egyszer, egy hisztérikus sírógörcse nyomán Mári mami rejtelmesen 
elmagyarázta, hogy sajnos, a szülőanyja nem lehetett alkalmas a felne
velésére, s bár szerette, nem is akarta vállalni a csecsemő gondozását, 
így került apai nagyszüleihez a tanyára, s onnan a Mamihoz, és ez a 
legjobb az édesanyjanak is, neki is, Mári maminak pedig gyermeke he
lyett gyermeke, mivelhogy sajátja nem lehetett; csak az a haszontalan 
apja egy helyben nyughatna végre, s többet ne is faggassa erről, eljön 
az ideje, amikor érettebb fővel mindent jobban megérthet, mondta 
könnybe lábadt szemmel; mindezekből P. J. azt szűrte le, hogy anyja 
már nem él, s rendre azt diktálta beiratkozáskor, köztes megoldásként: 
anyja — nincsen. Nem is tudakolta senki, mit jelent ez: meghalt-e vagy 
csak külön élnek a szülei.

Éjszakai monológjaiban az apja, olyan alkalmakkor, amikor már 
egészen rekedten fogott bele a mondókájába és a szokásosnál is szagga- 
tottabban beszélt, a fiú ésszrevette. néha valamilyen asszonyt emleget, 
hol Ancsának nevezi, hol Andjának( vagy Angyalnak), s bizonyos érthe
tetlenül némaságra késztető pontoknál meg^megakadva teljesen belebo
nyolódik az időrend és az események rendje, a helyszín tisztázásába kö
vethetetlen logikájú összefüggések alapján (hogy a hét melyik napján, 
s miikor mi eshetett meg egykor), nyilvánvalóan, mert valami fontosab
bat meg akar kerülni, legalábbis elodázni egyelőre, mert mégsem tehette 
semmissé; azt mindenesetre elkönyvelte magában, hogy most aztán fü
lelj, mindent-mindent jegyezz meg.

Az ajtót eltorlaszoló élettelen test körül egy Hydra-4 típusú, 4,5 
voltos üzemfeszültségű, egyenáramú kis csónakmotor darabjai hevertek 
szerteszét. Nehéz volna rekonstruálni, hogyan tört ripityára a szép ki
dolgozású fehér-piros műanyag motorház; az áramütés kiváltotta rándu
lással talán a falhoz nyomta- vagy inkább egyszerűen szétroppant görcsbe 
ránduló markában (mert hiszen áramütötteknek csonti a is törhet, s neki 
az átviteli tengely átdöfte jobb kezén a hártyát hüvelyk- és mutatóujja 
között). A sztátoron a tekercseik lekvárszín masszává olvadtak, a lakk- 
szigetelés bűze sokáig érződött a szobában. Vesztének egyik oka talán 
az volt, hogy a csupasz kivezető drót szálakra hevenyészett dugaszokat 
szerkesztett: azokhoz érhetett hozzá, azokat fogta; az egyik bennema- 
radt a csatlakozóban, esés közben kitépte belőle a drótot.

A csónakmotort előző év májusában, még hetedikesként, egy mű
szaki vetélkedőn nyerte. Az iskolai válogatóversenyen nem is volt nehéz 
elsőnek lennie; noha eleinte semmi dicsőségvágy nem fűtötte, büszkeség
től égő füllel hallotta eredményhirdetéskor a nevét, s habár a községi 
selejtezőből csak másodikként jutott tovább, a tartományin szinte biz
tosra vette, senki sem hagyhatja el, úgv odafigyelt, olv gondosan írt 
be mindent; így is belebizsergett a bőre. ahoerv kísérőiük, a matema
tikatanára szinte rikkantva mondta: ..Első lettél, első! Mész Belgrádba!” 
A tartományi verseny győztesének járt a csónakmotor és egy oklevél; 
egy oklevelet az iskola is kapott, s az ott állt sokáig üveglap alatt a 
folyosón kifüggesztve, mindig rápillantott a szeme sarkából a fordulónál.

őrült a motornak rettentő: karcsú volt és fehér, s piros a pro
pellere. Eljutott a köztársaságira, ő egyedül az egész iskolából.

Csónakot kellett keríteni, hogy kipróbálhassák. Mári mami nagy 
tüsténkedve előkerített valahonnan egv díszes álezüsttel kirakott velencei 
gondolát (alighanem Janacsekéktől, náluk állt a vitrinben, Janacsekné 
kéthetente fordult Trieszt és Sóvárszabadja közt), úgy kunyerálhatta ki 
a szoba ékességét; végében ott állt a gondolás és kis lámpa csüngött, 
ám mindhiába, a hatyúívű alkotmány egy hang nélkül süllyedt alá az 
esővizes hordó szúnyoglárvás vizében, mely bamállott, akár az alvadt 
vér. Ott gebeszkedtek a hordó oldalán Mári mami, Janacsekné meg a 
fiú átkozottul elkedvetlenedve, Miska bácsi végül egy csaknem négyzet 
alakú, nagyobb fajta szappantartó félével állt közéjük, arra nagy nehe
zen ráerősítették a kismotort, csakhogy a súlya alaposan lehúzta a vé
kony falú műanyag edényt, égnek lendült az orra. De a fiú egyszerűen
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a zseblámpaelemet a  csónak elejébe tette , s már csak a drótokat kel
lett meghosszabítani; ahhoz használta fel a  dugaszokat. Elfordították a 
motort, amennyire csak lehetett, hogy körben forogjon, de a hordó ki
csi volt, háromnegyed fordulat után m ár az oldalához ért az imbolygó 
szappantartó, s ahhoz súrlódva meg a széles orra m iatt csak lassacskán 
haladt. Valami nagyobb víz kellene hozzá, vizesárok vagy gödör, amelybe 
bele lehet gázolni, nagy víz semmiképp, m ert távolról nem irányítható. 
Hogy suhanna egy rendes, keskeny orrú csónak!

Két nap múlva ezzel a gonddal is kevesebb volt: nyilván a kelleté
nél valamivel jobban rászorította a rögzítő csavarokat (épp félelmében, 
hogy baj ne essen), amikor váratlanul betoppanó apjának kívánta be
mutatni, s az oldalfal észrevétlen megrepedt darabja letörött, egy buttya- 
nással a motor elmerült, magával rántotta az elemet is, csak a csonka 
csónak billent vissza dühítő gyorsasággal, A hordó csak félig volt vízzel, 
így apja rögtön belenyúlt, kiemelte, de a víz beléhatolt, s nem műkö
dött aztán akkor sem, amikor megszáradt. Apa megígérte, hogy elviszi 
egy műszerész barátjához, az majd megnézi, de húzta-halasztotta a dol
got, el-elfeledkezet róla, s amikor indulása előtt egy nappal a fiú sápad
tan elé állt, végtére zsebre tette; ám ugyanúgy hozta vissza. Röstellte 
volna bevallani, hogy a  műszerész nem volt otthon, így hát annyit mon
dott, az áramszedőt kell kicserélni, s abból pillanatnyilag nincs megfe
lelő darabja a barátjának, de legközelebbre beszerzi, s akkor tíz perc 
alatt megjavítja. Már a nyelvén volt a kérdés: akkor miért nem hagyta 
ott, de gyorsan lenyelte; s mintha apja előtt is hirtelen, s csak most, 
ugyanez vetődött volna fel, tanácstalanul állt egy másodpercig, kezében 
a villanymotorral, aztán lassan a szekrényke sarkára fektette, mint egy 
beteget, melynek árt a legkisebb rázkódás is. Valami csoda folytán he
tekig ott maradhatott, Mári mami valahogy nemvette észre takarításkor, 
s csak amikor már elteltek első középiskolás napjai, akikor szólt, tegye 
el valahová. Csak lejjebb került: alá ja, ott porosodott, s m ár fogta a 
rozsda, mert kézzel is nehezen, akadozva volt forgatható a piros pro
peller.

tartja láncát
bugyborékgyűrű pattog szemünkben 

csattan
a bátkai nap kis tó tükrén 
egy pillanat

BALOGH ISTVÁN

BÁTKA:TAVASZ

nézd
Lacinak
Jóskának

mindent elragad este Lacó zongorája kalimpált
bőszen és nagy hangon bugyogott belőlünk
a hímzett mező

csak valami 
gugyiféle 
csak az füzfatuskó tetején 

zöld hajú boszorkány 
kapta szoknyáját nyakába 
fekete faráról gyöngyszemű 
éveink kakukkolnak

lázadó zsigerrel
azért csak belekiabál az ember
a fényes levegőbe
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KOPECZKY LÁSZLÓ

ETŰDÖK ÍRÓGÉPRE

RÖVID KURZUS: HOGYAN LEHET PÁLYÁRA LÉPNI 
S OTTAN MARADNI?

Ha klottgatyás éveimben mellemnek szegezik a kérdést: „Mi leszel, öcsi. 
ha felnősz?”, természetesen az igazat, csakis az igazat, s mindig csak az 
igazat mondom:

— Középkori lovag, vagy futballista!
Ezen a hülyeségen az emberek, lehet, elmosolyodnak, bezzeg mikor 

az angol válogatott szélsőjévé serdülsz, s a  királyné saját patyolat ke
zével üt lovaggá a kupagyőztesek -kupájának kupájában, már korántsem 
oly hitetlenek.

Nincs az a gyermeki badarság, amelyet a felnőttek meg nem esi- 
nálnának, megfelelő évekkel bizonygatva, hogy így mért nem az!

önök is voltak lovagok anno ohohó?
Naná!
Mit fel nem próbáltam vért gyanánt!
Volt rajtam  feneketlen hordó, láncpruszlik.
A lánc a kecske tulajdona volt, nem sokat takart, de félelmetesen 

csörgött.
Szép voltam még: rozsdás könyökcsővel a könyökömön. (Na abból 

alig tudtam kihúzni a kezemet!)
És sisaknak?
Minden, ami felment a fejemre.
Legtöbb gondom, mondhatnám állandó jelleggel, a prályával, alias 

pajzzsal támadt. Legádázabb ütközeteimet is félbe kellett hagynom, mert 
elvitték nagymosásba, pedig már az ostromolt fáskamra úgyszólván a lá
baim előtt hevert.

A Rongylaszti Vitézei közt több nagy jelenésem volt, de a futball- 
karrieremnek legfájóbb pontja: az orrom.

Közelebbi bátyusom (korban) egyszer elvitt tréningre, ahol bemele
gítés előtt a  tréner tehetségkutató teszteket végzett a mezítlábas csapat 
részére.

Ez a teszt abból állt, hogy odahajította a focit, s azt vissza lehetett 
rúgni, vagy elcsípni, amennyiben kapusi álmokat melengettél szűz keb
ledben.

Én ez utóbbi iránt éreztem ellenállhatatlan vonzalmat.
Egyikét labdát le is húztam vetődve, de aztán orron talált és elvé

reztem, mindkét értelemben: mint futball-zseni, és mint törött orrú.
Én még úgy vérezve védeni akartam, de bátyusom karomnál fogva 

elrángatott.
— Foglalkozz inkább a nőkkel — mondotta, s engem ezzel lehetett 

akkoron leginkább önérzeten rúgni.
A szebbik nem csak per „pisis” tretíroztatott általam. A daliákon, 

akik a szoknyák közé sodródtak, mindenki röhögött. A tanítónő meg egye
nesen azzal büntette a lecke-nemtudást, hogy közibük ültetett.

Ez a szégyen egyszer esett meg velem .. .  (Jaj istenem, de szép volt!)
No de a „rövid kurzus?”
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A vasárnapi meccsre a következő módozatok segítségével lehetett 
bejutni:

Preventíve még, békés hétköznapon, lyukat vájni a kerítés alatt. Nem 
túl korán persze, mert észreveszik és idő előtt betömik.

Át lehetett mászni a tetején is, de ahhoz két személy kelletik, s a 
„létra", hacsak helyettes létrát nem talál, kinn marad.

Ilyenkor fennállt még az a veszély is, hogy a cirkáló lovasrendőr 
egyszerűen leemel, vagy a fenekedre sóz a  gumibottal. S az ám irtó fájt, 
pedig fehér kesztyűben csinálták.

Lyukat ugyan a kerítésbe is vájhattál, de az már csak a legnyomo
rultabb páriák utolsó esélye volt.

Azokat folyton hajszolták a pribékek. Meg aztán, ha odabenn va
laki a lyuk elé állt, nézhetted a hatást egy félideig.

Félidőben ugyanis megnyíltak a paradicsom kapui, s akkor betódult 
a kárhozottak serege.

Igen, a kárhozottaké, mert egy bajnoki mérkőzésből akárcsak tíz 
másodpercet lelopatni a balsors által a végpusztulással volt egyenlő.

A legsikeresebb bevonulási attitűdnek számított, órákkal előbb, mi 
előtt a kapukat még be nem zárták, besurranni, s mikor terelni jöttek 
kifele, elmentél pisilni.

A klóért — el lehetett reteszelni belülről — közelharcot kellett 
vívni — s ahogy ez már lenni szokott: az erősebb pisilt!

Még egy lehetőség mutatkozott: a bejáratnál ólálkodni, s minden 
szabályos jeggyel rendelkező felnőttnek könyörögni kezdeni: „Bácsi, vi
gyen be!”

Ez a fogadott-szurkolóság visszatetszőnek tűnt számomra. Egyszerűen 
nem tudtam elviselni, hogy kézenfogva vezessenek. Inkább pofozkodtam a 
taccszászlóért.

Mert azt ugyebár mondanom sem kell, hogy az előmeccs taccsbíró- 
ja joggal tarthatott igényt a főmérkőzés megtekintésére.

Nem, semmiféle kvalifikáció nem kellett hozzá. Tulajdonképpen lab
daszedő gyerek voltál. A bíró tudta jól, mit kell ítélni a hazai pályán, 
hogy a szurkolók meg ne verjék.

Nyilván felmerül önökben a kérdés ennyi strapa láttán: „Nem lett 
volna egyszerűbb jegyet váltani?"

S akkor én felsikoltok:
— E g y  d i n á r é r t ? !
Hiszen öten éltünk hatból egy hétig!
Egy dinár!
Tizenhat éves koromig nem is láttam annyit egy összegben!
Most még csak röviden az akkori idők játékosvásárlásáról.
Hát már akkor is volt?
De mennyire!
Egy olyan alszövetségi csapat is, mint a Bácska, a flanc kedvéért 

vásárolt magának egyet. . .  Még a nevére is emlékszem: Yungnak hívták.
S én, aki az imént felsorolt módozatok valamelyikének segítségével 

lógtam be, de még igencsak a lábak közt lapulva, félszemmel a karszala
gos rendezőkön csüggve, az ugyanúgy lapuló haveromnak büszkén mu
tattam  az új osatárra:

— Ezt is most vettük, apám . . .
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FEKETE LAJOS

SZÁGULDÓ AUTÓ
Forró szélben ez a rohanás 
a védőszenteket s Istent kísérti. 
Porfelhő száll. . .  Vajon olajág 
jár-e azoknak, akik teérted 
s e b e s s é g  — halnak szörnyhalált?

KÖLTŐTÁRSr
Igaz költő! Legfőbb életelve 
a bor, barátság és a húsleves volt. 
Búját, vígságát szedte kurta versbe 

s elcammogott 
aranyfürtű éveit cipelve. . .

ZAJ
A csend halálát is megértem. 
A csendét. Féltett békességem 
kék üvegházát összetörte 

a durva zaj — 
sikoltva dőlt le.

TISZAFA
Zöld fény lobban a tiszafán 

s piros bogyók — 
szép szerelem gyümölcse tán, 
hogy úgy csattan a madarak 

csőre között, akár a csók?

SZÉNAGYŰJTÉS
Széna száll a szagos szélben, 
lányok gyűjtik, asszonyok; 
villájukon a nap fényt vet, 
könnyű szoknyájuk lobog: 
énekelnek, boldogok!

URAK
Fej mennyi volt cilinderes 
s a sok fej közt mennyi üres, 
amelyben csupán gőg lakott. 
Ma nem látok ily kalapot, 
s csodáld: a nap mégis ragyog!

A fenti verseket abból az alkalomból közöljük a költő hagyatékából, hogy tíz évvel 
ezelőtt, 1973. július 8-án hunyt el Fekete Lajos, irodalmunk két háború közötti időszakának 
kiemelkedő alakja, aki folyóiratunknak indulásától kezdve haláláig állandó munkatársa volt.
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KÉZFOGÁSOK

KÉT HÁBORÚS NOVELLA

PAVEL VARGA

PARANCSNOK ELVTÁRS, 
A FELADATOT TELJESÍTETTÜK

A sekély árokban néhány gyerek, még úgyszólván gyerek, lopakodott az 
erdő felé. Az árkot övező magas, sűrű bokrok fedezéket nyújtottak a 
felderítőknek, akik az erdő közelébe érve térdükre és könyökükre támasz
kodva settenkedtek tovább. Egyszer csak a csapat vezetője, S. Fejdi, a 
század felderítőtisztjének helyettese, hasra ereszkedett, felemelte a kezét 
és jelezte a többieknek, hogy ők is így cselekedjenek:

— Fiúk, itt vannak még. Forduljunk vissza! Észrevettek bennünket!
És valóban, talán ötven méternyire tőlük, megmozdult néhány szür

készöld egyenruhás alak, ugyanabban az árokban, velük szemben. Abban 
a pillanatban megszólalt a fasiszták könnyű golyószórója. A dumdum 
golyók valóságos levél- és ágzáport zúdítottak a lapuló felderítőkre. A 
mellettem fekvő K. Krajšer felnyögött, s valaki mögöttem elkáromkodta 
magát. Megfordultam, ami bizony nem volt könnyű — fekvő helyzetben, 
a sekély és keskeny árokban. Sikerült egy darabon tovább kúsznom, ami
kor ismét megszólalt a golyószóró.

— Mi nem nyitunk tüzet rájuk, nehogy felfedjék tartózkodási he
lyünket. Közel vagyunk — suttogta a vezetőnk. — Néhányan gyertek 
vissza hozzám. Rado megsebesült.

Közben a selenčai Mišo N.^hez kúsztam. Mišo összeszorított fogai 
között sziszegte:

— Lövés érte a lábamat, nézd meg, milyen a seb — suttogta.
A jobb lábikrájából vér szivárgott és pirosra festette a nadrágot. 

A piros folt szemmel láthatóan növekedett. Átnyújtotta a zsebkendőjét, 
mivel egyikünknél sem volt kötszer. Felgyűrtem a nadrágját és láttam, 
hogy a seb nem veszélyes. A csont érintetlen maradt. Közös erővel bekö
töztük.

— Tovább kúszhatsz segítség nélkül? Majd ón viszem a golyószó
ródat.

Bólintott. Én pedig megfordultam és tovább kúsztam, vállamon 
Mišo könnyű, olasz golyószórójával s az én automata puskámmal. A 
többiek már jócskán előrehaladtak, s én is igyekeztem utánuk. Akkor 
azonban a vezetőnk visszahívott, ö  egy könnyű aknavető mellett Radót 
is cipelte. Csak most láttam, mi történt. Radót egy golyó szájon találta, 
átment a felső ajkán, a nyelvén,, az állkapcsán, s a nyakán távozott, 
tátongó sebet hagyva maga után. Vérzett és nagyokat nyögött. Nem tud
tunk mihez kezdeni a sebbel.

— A száját nem köthetjük be. Kössük be legalább a nyakán levő 
sebet — mondtam.

így is cselekedtünk. Rado a fájdalomtól állandóan emelkedett és 
talpra akart állni. Le kellett fognunk, mert tudtuk, a következő golyó
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zápor nem fog megkímélni bennünket. Egy tisztáshoz érkeztünk. Már 
vagy ötven méternyire magunk után hagytuk előbbi állásainkat, s a lö
vészárkunkig még néhány száz méter hiányzott, melynek utolsó szaka
sza szintén tisztás volt.

Elindultunk mi is. A többiek m ár jócskán előrehaladtak. Hasra 
ereszkedve, könyökünkkel, térdünkkel segítettük az előrehaladást. Sebe
sült baj társunkon kívül magunkkal cipeltük automata puskáinkat, a 
golyószórót és a könnyű aknavetőt is. Félúton ajánlottam Samkónak, 
menjen a fegyverekkel az állásunkhoz és küldjön valakit egy hordágy- 
gyal. Addig majd én viszem Radót. Így is történt. Feladatunkat már 
úgyis teljesítettük, ami az volt, hogy megállapítsuk, vajon a fasiszták a 
régi állásaikban maradtak-e még. Megállapítottuk, hogy igen.

Megpróbáltam Radót a hátam ra emelni. Nehéz volt, mert még min
dig ellenkezett. Amikor kilélegzett, néhány csepp vér a nyakamba hul
lott. Nagyon sajnáltam, hiszen ő volt a legjobb barátom. Szerettem vol
na valahogy segíteni rajta, de nem lehetett. Nagyon kimerültem testsú
lya alatt, s amikor a lövészárkunk előtt elterülő tisztáshoz érkeztünk, a 
fáradtságtól nem bírtam továbbhaladni. Egyszer csak a lövészárkunkbó] 
kiugrott egy alak egy hordággyal, s a tisztáson keresztül felénk futott. 
Irena N. volt az, a II. zászlóalj szerb századának ápolónője. Amikor 
megérkezett, a hordágyra emeltük sebesült barátunkat, s a lövészárok 
felé futottunk. A fasiszták nem lőttek. Az árokban m ár vártak ránk a 
harcosok és a századparancsnok.

— Parancsnok elvtárs, a feladatot teljesítettük. A fasiszták még 
a régi állásaikban vannak. Két bajtársunk megsebesült. Az egyik súlyo
sabban.

Tehát még egy feladatot teljesítettünk. Petlovacon tértünk pihenőre. 
Rado néhány nap múlva belehalt sérüléseibe. Katonai tiszteletadással 
búcsúztunk el tőle. De nem volt idő a hosszú gyászolásra. A háború 
folytatódott. Üjabbnál újabb akciók vártak ránk. Még sok baj társunk 
megsebesült vagy elesett a harcokban. Minden egyes akció alkalom volt 
arra, hogy bosszút álljunk elesett baj társainkért. És mi — bosszút is 
álltunk.

RONCSÁK Alekszandár fordítása

IVÓ POPIĆ 

A FUTÁR

Szép augusztusi nap volt.
A knin—bihaći út felett, egy hegyi tisztáson pihent a partizán 

zászlóalj.
Egy vén mogyoró tövében az első csapat futárja heverészett. A zász

lóaljnál tréfásan a Bolha nevet adták neki. Becenevét még 1942-ben kapta, 
amikor a prtizánokhoz került.

Jó fiú volt. Alacsony, fürge, állandóan nyughatatlan és mozgékony. 
Pattant, mint a bolha. Nem neheztelt bajtársaira neve miatt, jókat neve
tett ra jta maga is.

Most a bokor alatt, arcát bal kezére fektetve, nyugtalanul rágcsált 
egy fűszálat. Lassan telt az idő, mint minden harci feladat előtt. Gondola
taiba mélyedt. Aki nem ismerte, azt gondolhatta volna róla, hogy fé l. . .  
Pedig hát nem. Erről szó sem volt. Bátor, határozott fiú volt ő, igazi par
tizánharcos. Arról a régi vágyáról ábrándozott, amely eddig nem teljesült, 
és amelyről gyakran beszélt baj társainak: „Majd két éve már annak, hogy 
partizán lettem, s a zászlóaljnak azóta sem sikerült ágyúra szert tennie. 
Ha kicsi is lenne, az se baj, csak már szereznénk egyet. . . ”
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Amint a nap lebukott a láthatáron, lágy szellő kezdett lengedezni a 
tisztás felett. Az éjszaka nem sokat váratott magára, körülfogta a tisztá
son pihenő harcosokat.

— Megérkezett a szövetségesünk — mondta ujjongva a kis futár.
— Igazad van, Bolha — helyeselte a mellete fekvő harcos.
— Ha nem volna éjszaka, rosszul állna a szénánk . . .
Alighogy megjelentek az égen a csillagok, közéjük lépett a zász

lóalj parancsnok, amiből mindenki megsejtette, hogy a zászlóalj hama
rosan útra kel.

Leszállt a sötét éjszaka. A zászlóalj elindult. A menetoszlop lassan 
vonult el az éjbe borult tisztásról. Bolha, a futár a parancsnok mellett lép
kedett, a menet élén. Jobb kezével puskája agyát szorongatta, baljával meg 
szabadon hadonászott,. Megszokta már, hogy a parancsnok mellet menetel
jen, nem első ízben lépkedett vele a menet élén. Útközben szüntelenül az 
ágyúra gondolt, amit — lehet — épp ebben az akcióban szerezhetnek majd 
meg. De nemcsak gondolt rá, fennhangon is erről morfondírozott.

— Mit beszélsz, Bolha?. . .  — kötekedett vele a parancsnok nagyol 
nevetve. — Talán álmodban ágyúkat láttál?

A fiú bosszaríkodott. Nem annyira azon, hogy baj társai az ő szám
lájára szórakoznak, mint inkább amiatt, hogy a parancsnok feltételezi 
róla, hogy menet közben alszik.

— Bocsánat, parancsnok baj társ — mondta röstelkedve. Aztán el
mondta neki régi vágyát. Még folytatta volna, de előttük felbukkant a 
hegy lábánál kanyargó út.

A harcosok elfoglalták állásaikat az út mentén. Nemsokára itt ellen 
séges tehergépkocsik fognak elrobogni. Az éj csendjét madárrikoltás törte, 
meg. Az idő csigalassúsággal múlott. Minden pillanat egy örökkévalóság.

A távolban fények villantak, s felhangzott a távoli motorzúgás.
— Itt vannak, jönnek! — suttogta a futár.
Egy tehergépkocsi, kettő, három . . .  Minden fegyver tüzelni kezdett. 

A jármüvekben bombák durrogtak. Mintha vége szakadt volna hirtelen az 
éjszakának: kis idő alatt vagy tíz autó lángba borult. A tűz fényében úszott 
a likai Velika Popina falu előtti mezőség.

Míg a harcosok az élelmet szedték ki a tehergépkocsiból, Bolha, a 
futár lelkendezve futott a parancsnokhoz.

— Parancsnok, baj társ! — kezdte izgalomtól remegő hangon.
— Zsákmányoltunk egy ágyút! Gránát is van hozzá!
A parancsnok meglepetten ment a balszárnyra, ahol az első csapat tar

tózkodott.
— Baj társak, az ágyút nem semmisítjük meg. Szükségünk lesz rá!
A nyári éjszakában valóra vált egy ikívánság.
Az elkövetkező tavaszon Bolhát, a futárt a zsákmányolt ágyú mellé 

osztották be!

BURKUS Valéria fordítása
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VIERA BENKOVA

A RÁCHEL CIKLUS VERSEIBŐL

Kukkants be a bárkába 
És bontsd ki a tekercset 
Elolvashatod 
Mi szép mi rút

De ha vizet mersz 
Megtudhatod 
Mit csak a sejtelem súg 

*

Nyissátok meg a föld gyomrát 
Levante mámorító vizei 
Elmerülök bennük 
Az apai ház ízei

Nyílj meg tengerfenék 
Hogy lássam magam 
Tiszta tükrében az ősanyagnak 
Én mába nyúló ó korok lánya

Én Ráchel 
az ígéret Földje 

*

Agyagból gyúrtalak téged 
Fene nagy tűzzel játszadozva 
Mely a sötétbe borult világ felett 
Kettéhasította az eget

Én lön Kelet — és lön Nyugat 
Amerre lefolynak hogy 
Maguk sem tudják 
Az utolsó vizek

Délen legel a nyáj 
Északon telel 
Én Ráchel szeme 
Mely hátrafelé is lát 
Könyörgöm ily szókkal 
Szolgálj meg

*

A szamárbőr számlálja napjaink

Akár a kibontott pergamentekercs 
Megnyílt előttünk az út 
Ígéret Földjére 
Ahol lakoztunk valaha

A nap nyugovóra vágy 
Árnyékunk utána zuhan 
Elszórt betűk vagyunk a tarlón 
Amelyen a te könnyeid keressük 
Ráchel

Elvesztünk hogy egymásra találjunk 
Mikor a testen úrrá lett az álom 
Csábosán és gyönyörűn, asszonymód 
Megjelentél nekem.

Az álom mécsesében kihunyt a láng
És a szemembe lobbant
Ráchel,
De a te tüzedbe vakultam bele.

Dörzsöld be testemet 
illatos balzsammal,
Hogy kinyújtózzam és elaludjak 
Az álom nyoszolyáján.

Amikor megsápadt a hold 
Csábosán és gyönyörűn, 
drága mirtuszvirág,
Eljöttél hozzám
Te, kit szívemben megálmodtam 
És egy nyájjal megszolgáltam.

*

Amikor szomjas voltam 
Korsó hideg vizet adtál 
Nekem az asszony 
És első látomásom voltál

Szívemben ki kínban megszült 
Annak finom vonásait 
hordoztam soká 
Most minden út hozzád vezet 
Ráchel
örökös szomjamnak oltogató kútja 

BORBÉLY János fordításai
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ÖRÖKSÉG

HERCEG JÁNOS 

SZENTELEKY EMLÉKE
SZÜLETÉSÉNEK 90. ÉS HALALANAK 50. ÉVFORDULÓJA ALKALMABÓL

Gondolatban körülnézek és alig látok m ár valakit azok közül, akik vele 
voltak. S halála után az ötven év úgy múlt el, hogy ő mégis mindig ve
lünk volt. A hagyományok lassú vizeinek partján éppúgy, mint az avant- 
garde kísérletezéseiben. Mert ő oltotta belénk a megmaradásért való 
küzdelem gyógyító mérgét és ő biztatott az újért lelkesedni, ahogyan 
minden európaisága mellett elvárta tőlünk, hogy az itteni sorsról, erről 
a különös világról, színeiről és népéről és népének helyzetéről szóljunk. 
A magyar írás szolgálatában, miközben jómaga nem volt magyar, ha szár
mazását nézzük. Apja S tankovié György, anyja Kosié Riza, ami megint 
csak a vidék sajátos viszonyai között alakult m últjára figyelmeztet, a 
betelepítés mindössze kétszáz évére, mialatt szabadságharcok, háborúk 
és forradalmak tüzében olvadtak össze, illetve kerültek engesztelhetet
lenül egymással szembe az idejött népek. Ebből a jó termőföldhöz kö
tött heterogén egységből, ebből az ötnyelvű konglomerátumból hajtott 
ki az itteni magyar irodalom gyönge virága. Zsidóik és szlávok, „svá
bokból jö tt magyarok" is magukénak vallották azzal a szabadelvű polgári 
meggyőződéssel, hogy nem a származás számít, hanem a nyelv, a  ne
velés, az odaadás.

És ez a meggyőződés jó  ideig érvényben m aradt az impériumválto- 
zás után is. Amíg csak a  faji megkülönböztetés kataklizmája nem szakadt 
ránk.

De akkor ő már nem élt. Temetésén még együtt voltak mindazok a 
népi és társadalmi rétegek, amelyeket itt hordott egymásra az idő. Az 
egyik oldalon zsakettes, cilinderes urak, a „magyarság vezetői", ahogy 
magukról hitték, a másikon a zombori szabadkőműves páholy avatott
jai álltak, akik közé csaknem húsz éven át tartozott. Aztán a falu népe 
következett, a száváciak gyülekezetének háromnyelvű lakossága, hogy 
megadja végtiszteletét a  „doktor úrnak". És az itteni magyar írók szét
szórt kis csapata az akácfák alatt. Miután pedig külön-külön szétszóród
tak koporsója fölött a búcsú szóvirágai és felhangzott a papi ének: „Kö
rülfogtak engem a pokol gyötrelmei...", latinul természetesen, mert a 
katolikus egyház akkor még szükségesnek tartotta egyetemességét nyel
vében is kifejezni, két galambszürke egyenruhás fiatalember, a szerb na
cionalista szervezetnek, a Narodna odbranának a koszorúját helyezte a 
koporsó mellé, a m ár nem létező magyar párt koszorúja közelében. És 
ezen senki sem csodálkozott. Csaknem mindenütt, szinte hivatalból a 
tiszti orvos volt ennek az ugyancsak papíron maradt szervezetnek az 
elnöke. Hogy ki volt a  két egyenruhás fiatalember, jó tíz évvel később 
tudtam meg: Lančuški, a negyvenegyes párttitkár, aki az osztályharc 
jelszavával ment a  halálba, mikor kivégezték, a másik Dura Bogdanov— 
Baba, aki sok éven át töltött be fontos tisztségeket az új rendszerben. 
Igen jellemzően az idők változására!

Szentelekynek rövid élete alatt mintha nem kellett volna változnia, 
csak talán annyiban, hogy szépen hangzó romantikus írói nevet választott 
magának, s három héttel a  halála előtt a pravoszláv vallásból áttért a 
katolikus hitre, korántsem istenfélő predesztinációnak engedve, hanem 
azért, hogy ne szakállas pópa temesse őt, a magyar írót!
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Abban is látszólag mennyi ellentmondás volt, hogy a vármegye 
urainak világában született fiú, akit német és francia nevelőnője kísért 
az alispánéihoz zsúrra, s tizennégy évesen Canalettóról írt tanulmányt, 
mert Velencét jobban ismerte, mint Zombor külvárosát, Szelencsét, s 
ugyanez a Szenteleky, aki a szivaci „intelligenciával” műkedvelő előadáso
kat rendezett, halála előtt az új szovjet irodalomért lelkesedett, egyenes 
eredményét látva benne a Neue Sachlichkeitnek. „Nem tudom, olvasol-e 
franciául? — írta ugyanakkor egy ifjú novellistának. — Egy kedves me
sekönyvem van, egy proletárfiu kalandozása a kapitalista igazságok 
között.”

És ami annyi meddő vitára adott később alkalmat, programja: a 
couleur locale! De hát mondhatta volna azt: írjátok meg a nemzeti tü
relmetlenséget, a kisebbségi sors megannyi baját? A jogtalanságot, a 
megkülönböztetést? Ilyet nem lehetett volna a szigorú cenzúra mellett 
mondani a királyi Jugoszláviában, osak magunk közt szidni!

A félreértések egész sora kísérte különben ezt az ő irodalmi prog
ramját. A kivénhedt dilettánsok támadásától kezdve, akik a szabad költői 
szárnyalás gúzsba kötését látták a korszerűség szellemének s a „helyi 
színek” követelésében, egyik versének egészen groteszk és irredenta be- 
lemagyarázásáig.

Ne nyögjetek tartott bácskai ákácok,
Sáros világtoknak, ha nincs fénye-pírja,
Lesz még egyszer ünnep, lesz még egyszer m ájus . . .

Vidéki, tánccal egybekötött rendezvényeken rebegték el sejtelmesen 
ezeket a nem túl figyelemre méltó, nem is eredeti sorokat, mint valami 
meghitt ígéretét a  nemzeti jövőnek. Mert senki sem tudta, hogy az akác 
a szabadkőművesek jelképe, s Szenteleky a  zombori Jövendő nevű páholy
ban mondta el alkalmilag, mielőtt megjelentette volna.

A legendák azonban erősebbek voltak, mint az ellentmondások. Fa
lusi magánya, gyógyíthatatlan betegsége állította romantikus fénybe az 
irodalomszervező Szentelekyt. Ilyen láthatatlan szent ember kellett ahhoz 
a kis szellemi mozgalomhoz, amelynek vajdasági magyar irodalom yolt 
a neve, s amelyet ó egy szerb költői antológia fordításával indított el.

ö t ven évvel a  halála után még mindig a legendák éltetik emlékét! 
Pedig a valóság, amelyből a világ elé lépett, többet mutat belőle, ai vi
dékből és népből, amely felé fordult, s amelyről írt, mint a  hol itt, hol 
ott kisajátító partikularizmus. Ellentmondásaival együtt kell őt elfogad
nunk, ahogy ellentmondásokból s a népek egymásra tett hatásából ki
bontakozó sajátos magatartásunk formálódott, mindig az adott lehető
ségekkel számolva, de mindenkor híven a  magyar írás szép szolgálatá
hoz.

így követjük fényben m aradt alakját a múló időben, kötelező hagyo
mányok és a fiatalság bátor újításai között. Mert hagyomány is, újítás 
is elválaszthatatlanul összetartozott Szentelekyben, akárcsak európaisága 
a vidékhez való ragaszkodásban, s a nyelvi fennmaradásért folytatott 
küzdelme és csüggedése.

Ahogy ma is mindenben ez a kettősség, tézis és antitézis törvénye 
teremti meg példája nyomán a jugoszláviai magyar irodalom egyre töb
bet ígérő jövőjét.
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JUHASZ GÉZA

ILYEN ITT AZ ÉLET
MIS KO KRANJEC (1908—1983)

Hol folyik és milyen ez az élet? Szlovénia egyik peremvidékén, a Mu- 
rántúlon, s úgy, ahogyan Miško Kranjec negyven kötetnyi életművében 
megformálta. Mert a harmincas-negyvenes évek szlovén irodalmában 
valami hasonló jelenségre figyelhetünk fel, mint a századvégi magyar 
irodalomban. E korszak Magyarország-térképe ugyanis úgy jelenik meg 
olvasói szemünk előtt, hogy egyes tájegységeire írók neve van nyomtatva: 
az északi vidék, a palócság Mikszáth birodalma, Erdély írója Petelei István, 
Szeged vidékéé Tömörkény István, még délebbre, a Bácskáé pedig Papp 
Dániel. A két háború közötti szlovén irodalom legjelesebb alkotói szintén 
a peremvidékekről indulnak és szolgálnak egyetemes irodalmi értékű 
híradással: Prežihov Voranc Karintiából, Ciril Kosmač az isztriai ten
germellékről, Anton Ingolič és Iván Potrč Ptuj környékéről, Miško Kra
njec pedig a Murántúlról.

Klasszikus gimnáziumot végzett Miško Kranjec, s az egyetemi tanul
mányokba is belekezdett Ljubljanában, de egyhamar meg is szakította, 
hogy hazatérjen, hisz ott várt rá a sok-sok tennivaló elmaradott és ki
semmizett népe érdekében. Két évig szerkesztette (1934—36) a Ljudsika 
pravica című pártlapot, s ezen kívül is igen aktív szerepet vállalt a  poli
tikai életben. Bizonyos, hogy épp a szülőföldjétől eltávolodva, kitekintve 
a nagyvilágba döbbent rá az ő kedves Murán túl ja mozdulatlanságára, 
elmaradottságára, kimaradására mindenféle fejlődésből, haladásból. „Mesz- 
sze innen — írja magyarra is lefordított regényében, Az élet tengelyében
— a világ sokkal gyorsabban és határozottabban halad az útján. Valahol 
az emberek szép hintákban kocsikáznak, fehér kenyeret esznek és vidá
man élnek. Itt viszont az emberek sajátos módon tengődnek. A nagyvi
lág forgataga sohasem érintette őket; úgy tetszik, hogy a világ egyre 
gyorsabb léptekkel halad előre, csak ez a falu és vidéke marad mozdu
latlan, minden különösebb változás nélkül".

Első regénye m ár 1932-ben megjelent, a Tezaki (Napszámosok), az 
említett Az élet tengelye pedig 1935-ben. Talán mondani sem kell, hogy 
amint e hajdani (magyar) grófi birtokok népe felé fordult figyelme, meg
látta évszázados nyomorúságát s annak legfőbb okát, az egyenlőtlen bir
tokmegoszlást is, azaz egyszerre ráérzett népe középponti problémájára, 
a földkérdésre. Érthető ez, hisz agrárproletár népe, a napszámosok és 
törpebirtokosok, de még a falusi kisiparosok is a nagybirtok halálos 
szorításában tengődtek egészen az első világháború végéig, akárcsak a 
Monarchia egész parasztsága. Sőt ezen a téren, mint köztudott, a régi 
Jugoszláviában végrehajtott felemás földreform sem hozott lényeges vál
tozást. Ezt példázza Az élet tengelye főhősének, Marko Magdié falusi 
asztalosmesternek az életútja is. Három fia maradt oda a császár há
borújában, őmaga részt vett a forradalmi zendülésben, majd földet ka
pott, s szinte élete végéig azért küzdött, hogy a hét holdnyi szántó és 
négy holdnyi legelő ne aprózod jón fel a népes család gyerekei között. Va
lami hasonlóra törekedett falusi viszonylatban is, de terve „koraiságát” 
maga is kénytelen volt belátni. „Az ilyen terv megvalósításához — gon
dolta munka közben — emberekre van szükség. Olyan emberekre, akik 
nem önmaguknak, hanem a tervnek élnek. Az enyéim, sajnos, egyelőre 
csak önmaguknak akarnak élni. De ki tudja, nem történhetik-e meg az
— és ettől félt Marko legjobban —, hogy a földet maguk között szét
osztják, és soha többé eszükbe sem jut tervszerűen gazdálkodni.” Mag
dié tehát valamiféle kollektivizásról ábrándozik, amit azonban még a 
családja körében sem tud megvalósítani. Mégis hiszi, hogy azok a gon
dolatok, melyeket fia, Tinek hozott magával a városból, „addig-addig 
rágcsálják majd a megöregedett, vén, korhadt kérget, míg végül át nem 
rágják .
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Kranjec mintái között Tolsztojt, Gorkijt, Reymontot emlegetik, ér
zelmi kötődését paraszt hőseihez, epikájának lírával való átszövődését, 
s a természet lágy színeinek túlsúlyát, az impresszionisztikus természet
festést. Mint már említettük, alapvető szociális élménye a falu, a  vidék 
mozdulatlansága, mind nagyobb lemaradása a világ haladása mögött, s 
ezt az öregek békés egykedvűségével tudja a legérzékletesebben kifejezni. 
Az elöregedett és elmagányosodott, a világgá ment lányukat egyre re
mény telenebbül hazaváro Gederéket a házuk előtt üldögélve figyeli meg: 
„Az évek múlásával mind nehezebb, kínzóbb lett egyedüllétük. Beszélni 
sohasem beszéltek róla, mintha attól féltek volna, hogy óhatatlanul egy
mást okolják majd a történtekért. Pedig nem volt mit egymás szemére 
vetniük, mindent tisztáztak, mindent megbocsátottak már; a világ előtt 
titkolt szerelmük átvészelte ezt is. Noha ebben a szerelemben nem volt 
semmi rendkívüli, mégis olyan volt, mint egy gyermekkorukban hallott 
szép dal, melynek csak a fele maradt meg az emlékezetükben, s most 
egyre ismételgetik magukban, hátha eszükbe ju t a vége is. De nem ju t
nak a végére soha. Ebben a szerelemben nem volt semmi izgalmas: 
olyan volt, mint a csendes víz, mely lassan, lustán folydogál az árokban, 
s a gaz, a bozót állja útját."

S erre a békés, szomorkás, távlattalan életre rímel, ezzel alkot han
gulati egységet a  természeti jelenségek váltakozásának állandósága, mo
notóniája: ,,Múltak az évek: nyáron, tavasszal fehér bárányfelhők úsz
káltak az égen; olykor vészterhes, sötét fellegek is, de végül csak szép, 
apró szemű esőt hoztak ezek is. Késő ősszel és télen vad szelek kere
kedtek, hó lepte be a tájat; aztán sápadt volt a köd, kék az ég; újra 
virágoztak az almafák, lepkék és gyerekek hancúroztak a napon, posz- 
méhek döngicséltek az árvacsalán virága körül, újabb nemzedék nevel
kedett a darázsfészekben, bérleménynek tekintve a vén körtefát; nekik 
meg nőttön-nőtt a magányuk, akár a lassan érlelődő gyümölcs vagy az 
elmérgesedett seb."

Szó szerint kell értelmeznünk azt a vallomását, hogy csak olyan 
emberekről ír, akik rokonszenvesek neki, a többiek egyszerűen nem 
érdeklik. Ezzel a nép iránti elkötelezettséggel, együttérző szeretettel 
összhangban a művészi realizmust választja ábrázoló módszeréül, eluta
sítva a valószerű és fantasztikus összeötvözésének vidmari elvét. Talán 
nem járunk messze az igazságtól, ha úgy véljük, hogy a népélet e rea
lisztikus, a részletek rajzában olykor naturalisztikus ábrázolása, Kranjec, 
lírai elemekkel át- meg átitatott művészi realizmusa az utóbbi évtizedek
ben mintha vesztett volna vonzerejéből, amikor valóságos divatja volt 
az emberi elidegenülés művészi kifejezésének. Anyanyelvi közegében, 
a szlovén nyelvterületen azonban mindez nem volt érvényes Kranjec mű
vészetére. Az utóbbi mintegy fél évszázad egyik legtermékenyebb, egy
szersmind legolvasottabb írója is volt és maradt a szlovén nyelvterüle
ten. Szilágyi Károly, egyik fordítója egyenesen a Jókaiéhoz hasonlítja 
népszerűségét — természetesen a szlovén olvasók körében. Irásművésze- 
tének egyszerűsége, stílusának közvetlensége („Olyan magától értetődő ter
mészetességei írt, mintha beszélne" — írja Szilágyi Károly), a népélet 
kiváló ismerete mellett része lehet ebben annak az állhatatosságnak is, 
mellyel népe ügyét a  közéletben is szolgálta. Korábbi magatartásából 
és munkásságából természetszerűen következik részvétele a népfelszaba
dító mozgalomban, ideértve a fegyveres harc vállalását is A felszabadu
lás után a  könyvkiadás talpra állításán fáradozott, több könyvkiadó 
szerkesztője, igazgatója volt s jó ideig elnöke a Szlovén Írószövetségnek, 
egyidejűleg pedig tagja a szlovén nemzetgyűlésnek. Közben fáradhatat
lanul alkotott: regény trilógiát írt a falu szocialista átalakulásáról, tetra- 
lógiát a 14. hadosztály hősi harcairól, írt s kötetekbe rendezte elbeszé
léseit — opusának értékesebb felét —, összesen több mint negyven 
könyvet. Sokoldalú munkásságának elismeréséül a Szlovén Tudományos 
és Művészeti Akadémia rendes tagjainak sorába választotta.

„Restellkedve" írja le Szilágyi Károly Kranjec halála alkalmából, 
hogy „a magyar olvasó polcán mindössze egy vékonyka kis Kranjec-kö- 
tet szerénykedik". A restellkedés természetesen indokolt, bár az egyetlen
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kötet némi pontosításra szorul. Kranjec magyar bibliográfiját a Hídban 
1947-ben közölt elbeszéléssel kell kezdeni. Ezt ugyanitt 1958-ban egy újabb 
elbeszélés követte. Jelen van az író a Testvériség—Egység Jugoszláv el 
beszélők című antológiájában (1950) csakúgy, mint a budapesti Európa 
Mai jugoszláv elbeszélők (1960) kötetében is. Regényei közül megjelent 
Az élet tengelye (1969), a Mese a jó emberekről (1974), egy elbeszélés- 
gyűjteménye, A Mura hullámain (1978); az Európa kiadó A szlovén iro
dalom kistükre című antológiájában pedig regényrészlettel és egy elbe
széléssel szerepel. A vajdasági Tankönyvkiadó Intézet A galambszivü 
géppuskás (Válogatás a népfelszabadító háború irodalmából) című házi- 
olvasmány-kötete (1978, 1980) útján eljutott a magyar tanulóifjúsághoz is.

Az itteni magyar kritikus és olvasó hiányérzete azonban indokolt. 
A Kranjec-művek jelentős része ugyanis nem a Fórum, hanem a mura- 
szombati Pomurska založba és a budapesti Európa külön együttműködése 
keretében vagy a magyarországi kiadók külön vállalkozásaként jelent 
meg, s így a könyvek nemigen jutottak el az itteni olvasókhoz, sőt még 
a legnagyobb könyvtárakban sem találhatók meg.

Bölény (1968)
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SZÖLLÖSY VÁGÓ LÁSZLÓ

GONDOLATOK EGY ARS POETICÁRÓL
DESANKA MAKSIMOVIĆ 85. SZÜLETÉSNAPJA KAPCSÁN

Desanka Maksimović köszöntésére írt sorokat olvastam egyik napila
punkban: vannak, akiket első kötetük, netán első verseik megjelenése 
avat iköltővé, mások poétának születnek — már első sírásukban, első 
életmegnyilvánulásaikban a későbbi költemények ígérete rejlik. Desanka 
Maksimović költősége sem kevesebb évei számánál; ha irodalmunkban 
valakiről elmondhatjuk, hogy nem költővé vált, hanem költőnek született, 
ez őróla mindenkinél előbb elmondható.

Az antológiák, a tankönyvek, az irodalomtörténetek — mint minden 
más költőt — őt is megkísérlik besorolni valahová. Miodrag K ujundžić^l 
szerelmi, hazafias és reflexív lírájáról olvashatunk, Csuka Zoltán szerint 
a szerb költészet hagyományos útját járja, verseit a természet sajátos, 
közvetlen átélése és elementáris erő jellemzi, legújabb verseiben pedig 
már a szürrealizmushoz közeledik. Költészetének alapvető vonásaként a 
versek keresetlen dallamosságát, a finom lebegő ritmust, a kristálytiszta 
metaforákat emeli k i . . .  Mindez igaz, és mégis mily (keveset mond a 
költőnőről, még akkor is, ha az elmondottakat megtetézzük azzal, amit 
maga vall önmagáról: „Az én költeményeim hősei általában az emberi 
érzelmek és azok a lények, illetve jelenségek, amelyeket gyermekkoromban 
ismertem meg, mint például a nap, a tavasz, s általában az egész termé
szet. Még gyermekkoromban imádójává és alattvalójává szegődtem annak 
a tüzes csodának, amely minden reggel előtűnt valahonnan a templomudvar 
hársfái mögül, ez az alattvalói alázat mindmáig megmaradt bennem . . . ” 
Fűzzük hozzá: megmaradt és transzformálódott:

Már alászállt, de két felhő között 
elakadt a nap.
Se szél, se hang, már a barmok se bőgtek.
A völgyben, lenn, a réten,
mint finom selymet, csak a tücskök szőtték
a csöndet.

És láttam: két felhő közt lengett, 
s ott állt a nap fenn, mint hatalmas, 
izzó aranypók.

(Л pók. Csuka Zoltán fordítása)

És Desanka Maksimović, a gyermekek költője? Mert műveivel a  ma 
embere rendszerint gyermekkorában találkozik először. Hazafias lírájával 
is rendszerint az általános iskola felsőbb osztályaiban ismerkedik meg, 
és itt valahol, az ifjúkor küszöbén ismeri meg e sokszor és sokak által 
kárhoztatott farmemadrágos nemzedék — úgyszólván egyidejűleg a sze
relemmel — Desanka Maksimović szerelmi költészetét. És hányán vannak 
közülük, akik magukénak vallják, mi több: magukénak érzik ezt a költé
szetet, mert — jóllehet a mai tizenévesek felszabadultabbak a párkapcsola
tokban, de ugyanakkor jóval tartózkodóbbak az érzelmeket illetően, mint 
apáik, anyáik — nekik is megvannak a maguk szerelmei, szenvedései, vá
gyódásai, ábrándozásai, amelyekben visszhangot íkelt a mélyen emberi, 
költői szó.

Sokan lefokozásként élik át a „költő” szó mellé illeszkedő „gyermek” 
jelzőt. Idézzem Kodályt? Senki sem túl nagy ahhoz, hogy a gyerekeknek
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írjon. Sőt: igyekeznie kell, hogy elég nagy legyen hozzá. És ugyanez a 
gondolat Desanka Maksimovié költői megfogalmazásában:

Göcsörtös ujjakkal, számyatörten 
nyugszik a csontos, vén kéz az ölben.

Csak hogyha kisgyerek fejére téved, 
moccan meg benne a pisla élet, 
mint növény ha víztől erőre kap.

(A kéz. Fehér Ferenc fordítása)

A legszebb verseket érzelmekből ötvözik — olvastam valahol. Talán 
helyesebben így kellene mondani: a verseket csak érzelmekből ötvözik. 
Így ötvözi Desanka Maksimovié is a maga verseit érzelmekből, érzel
mekkel. Néha a pillanat ihletésében, mint leggyakrabban közölt, legtöbb
ször idézett-szavait, talán a legtöbb nyelvre lefordított versét, a Véres 
regét. Jóllehet már sokszor leírták, mégis idekívánkozik, hogy a kraguje- 
vaci öldöklésről a költőnő egy ismeretlen asszony révén szerzett tudomást
— egy járókelőtől —, aki megdöbbenésének, rettenetének súlyát egymagá
ban már nem viselhette el: meg kellett osztania azt valakivel. Ez a valaki: 
Desanka Maksimovié volt, aki azonmód, amint hazaért, papírra vetette 
az azóta úgyszólván minden antológiába felvett ötvenkét sort, a halálba 
induló kragujevaci kis- és nagy diákokról, akik

. . .  sűrű sorban
kézen fogták egymást rendre,
s az utolsó óráról
szépen szelíden indultak a vesztőhelyre, 
ügyet sem vetve a halálra.
A kispajtások tömött sora 
egyazon percbe röppent a soha 
nem múló hazába.

(Véres rege. Dudás Kálmán fordítása)

A Véres regét akár egy dialógus bevezetéseként is felfoghatjuk — so
kan vannak, akik így fogják fel —, melyet a költőnő az emberi szenvedéssel 
és halállal folytat. Ez a dialógus tovább tart és mind személyesebbé válik 
Nem hasonlítható az Arany János-i Epilógus Az életet már megjártam 
hangvételéhez. Desanka Maksimovié még igenis éli az életet, jóllehet ide
jéből már mind kevesebbre futja:

Nem futja már időmből hosszú mondatokra, 
nem érek rá tárgyalgatásokra, 
mondandómat táviratként kopogom le.

Nem érek rá hátranézni s visszatérni.

Nincs időm álmokra, könnyed ballagásra.

(Nem futja már időmből. Fehér Ferenc fordítása)

És mivel még sok a mondandója, tovább kopog a távíró, a költőnő 
üzenetével azok felé, akik irracionálisan hisznek a költészetben, mint 
ahogy hinni lehet a szerelemben, az odaadásban, az őszinteségben, a hű
ségben . . .
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POMOGATS BÉLA

WEÖRES SÁNDOR HÉT ÉVTIZEDE

Weöres Sándor mindig megújuló költői egyéniségét mintha a gyermek 
kíváncsisága vezérelné: természetes érdeklődés, amely minden ismeretet 
és érzést birtokba szeretne venni, amely nem ismer tilalmakat és határo
kat. Akár a gyermek gyanakvás nélkül, nyílt szívvel és elmével közeledik 
a világ dolgaihoz és csodáihoz, a természethez és a mindenséghez. Kérdé
sekkel ostromolja az ismeretlent, « annál mohóbban kérdez, minél inkább 
foszlik a homály. Költészete kérdések sorából épül, makacs kérdésekből, 
a dolgok mögé leső kíváncsiságból. A költészet, az ő kezén, nemcsak ábrá
zolás és kifejezés, ismeretszerzés is, egy minden iránt érdeklődő költői 
személyiség tájékoztatásának és szellemi gazdagodásának eszköze. Elemek
re bontja a világot, közben mégis tudja, hogy valamiképpen minden össze
tartozik. Ember, virág, madár és csillag — az ő szemében valamiképpen 
rokonoknak látszanak: titkos vonzások kapcsolják össze az embert és a 
természetet, az egyént és az univerzumot. Weöres Sándor meggyőződése 
szerint nem vagyunk egyedül, emberi létünk a világ testvéri rendjébe 
tartozik.

Ennek a meggyőződésnek a nyomán teremtette meg a költészet színes 
tündérvilágát, ezt a világot mindazonáltal törvénykereső igény hatja át. 
Weöres Sándor abban találta meg költői hivatását, hogy az emberi élet, 
általánosságában a létezés, mindent átfogó törvényszerűségeit keresse, 
Ars poetica című versében ezt így fejezte ki: „Fogd el a lélek árnyán fény
lő forró igéket: /táplálnak, melengetnek valahány világévet." A „lélek ár
ján fénylő forró igéket" — a létezés és az emberi sors magyarázatát — 
ősi mítoszokban kereste, nemcsak az antik vagy a keresztény mitológiában, 
hanem a keleti vallások, a brahmanizmus, a buddhizmus, a régi kínai böl
csesség tanításaiban is. A huszadik században élő ember darabjaira tört 
világképe helyett egységes világképet szeretett volna adni, az archaikus 
kultúrák egységes világmagyarázatát tekintette példának, midőn a mí
toszban keresett választ a kor és a költészet nagy kérdéseire.

A mítoszteremtésben a költői gondolkodás következetessége nyilatko 
zott meg, Weöres Sándor mind teljesebben építette fel a maga mitologikus 
költészetét, szellemi kalandjaiban, művészi alakváltásaiban világmagyarázó 
igény működött. Mélyre merült: a történelem előtti világba, a lélek benső 
körébe. Költészete időnként ezoterikussá vált, magyarázatra szorult. A 
bölcseleti elvonatkoztatások veszélyétől játékossága és formateremtő tehet 
sége óvta meg. Játékos szelleme számtalan nyelvi és formai kísérletbe 
fogott, akármivel foglalkozott, mindent tiszta és arányos művészi alakban 
fejezett ki, mindennek költői szépséget adott. Képzelete váratlan össze
függéseket teremtett, ebben a szürrealisták tanítványának bizonyult. Míves 
biztonsággal állította a mitikus bölcselet vagy a költői játékosság szol
gálatába akár a „nyugatos" lírai és az avantgarde művészi vívmányait, 
akár a népies hagyományokat. Költészete ilyen módon vált a modern ma
gyar líra gondolati és művészi tekintetben egyaránt hatalmas opusává: het
venedik születésnapján ennek a nagyszerű költői életműnek a további gaz
dagításához kívánunk neki munkakedvet és erőt.
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ÉGTÁJ

SZEKERES LÁSZLÓ

SZILÁNKOK SZABADKA RÉGMÚLTJÁBÓL

A városok is — mint valamilyen élőlények — róják saját törvényeik és 
az objektív körülmények szabta életútjukat. Sorsuk folyása változó: meg 
vannak a felemelkedés és ugyanúgy a hanyatlás korszakai is. Történetük 
át meg át van szőve ünnepélyes, felemelő pillanatokkal, de nehéz, sőt 
tragikus időszakokkal és küzdelmes újrakezdésekkel is, olyan nekilendü
lésekkel, amikor a nehézségeket követően a testben és lélekben erősek 
hozzáfognak az új élet megteremtéséhez, a romok eltakarításához, a 
gazzal benőtt ugarak újbóli felélesztéséhez.

Mindenből ju t bőven mindegyiknek, de mégsem jutott minden város
nak ugyanaz a sors osztályrészül, nem mindegyiket sújtották egyenlő 
arányban a megpróbáltatások. Ha lenne valamilyen semleges mérce, 
annak alapján Szabadka biztosan a hányatottabb sorsú városok között 
foglalna helyet. Történetének szekere többet bukdácsolt rögös utakon, 
mintsem gördült sima talajon.

Ha kibontakozásának szakadozott szövetét a gondolat ujjaival végig
tapogatjuk, néhol egészen kusza pontokat találunk rajta, amelyek mögött 
rejtelmes erők sejlenek fel. Azok a természeti, politikai és társadalmi té
nyezők, amelyek változó intenzitással, de szünet nélkül kifejtették hatá
sukat.

Szabadka fejlődésének sajátosságai között válogatva, elég sok jel
lemző mozzanatot lehetne felsorakoztatni. De nem kell messzire nyúl
nunk — itt van érdekes példának m ár maga a város neve is.

Nem hiszem, hogy sok olyan város létezik, amelyiknek hivatalos 
nevekben Szabadkához hasonló választéka lenne: a változatokat figyelem
be sem véve — összesen négy. Még a nála jóval régebben alapított váro
sok sem tesznek rajta túl. Sőt, egyenesen törvényszerűnek látszik, hogy 
éppen a legősibb városok tartották meg a legkövetkezetesebben távoli 
időkből származó neveiket. Elég talán az alábbi pár példát erre felem
líteni: a római Celeia a mai Celje, Siscia a mai Sisak és a szintén római 
Poetovio mai utódját Ptujnak nevezik.

Egészen más a helyzet Szabadkával. A Zabotka név először a kö
zépkorban, egy 1391-ben kelt okiratban bukkan fel először amelyből a 
rákövetkező 250 év leforgása alatt több, lényegében változatlan forma 
hajtott ki.

A török hódoltság utolsó éveiben, pontosabban 1687-ben, Bécsben az 
Osztrák Haditanács egy okiratában egy új névalak tűnik fel — a Sobat- 
hiz, amely később egy másik okiratban Suboticára tisztul, levetve magá
ról a német ajkú Írnokok és jegyzőkönyvvezetők hallomra ráhúzott orto- 
gráfiai kötelékeit. Ekkor 1727-et írtak.

A Szabadka és Subotica történelminek mondható alakokat 1743-ban 
új, egy költött név váltotta fel, a Szent Mária. Talán tanácstalanul áll
nánk a váratlan változat előtt, ha nem tudnánk, hogy Mária Terézia csak 
három évvel korábban lépett az osztrák trónra és hogy azzal egyidejű
leg elkezdődött az osztrák örökösödési háború. Nem fér kétség hozzá, 
hogy az uralkodónő hívei politikai poénnak szánták azt, ha egy város, 
régi neve helyett, az övét veszi fel. Fél évszázad sem telt el, csupán 36 
év, és a körülmények úgy alakultak, hogy a hivatalnokoknak és a város 
polgárainak újabb, immár a negyedik névalakkal kellett barátkozniok.
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Szent Mária (vagyis Szabadkát) 1779-ben, szabad királyi várossá történt 
előléptetése alkalmával Maria Theresiopolisra keresztelték át, ezzel mint
egy nyomatékot adva a korábbi, talán kissé szemérmes szándéknak.

Talán szükségtelen bizonyítani, hogy sem a Szent Mária, sem a 
Maria Theresiopolis nem volt az akkori szabadkai polgárság találmánya.

*

Szabadka mai központját körös-körül magasabb terület övezi, me
lyet az a hosszú mélyedés szel keresztül, amely a Kelebiai-tó felől délke
leti irányban halad a Palicsi-tó teknője felé. így azután akárhonnan kö
zelítjük is a régi városmagot, minden oldalról mélyedésbe kell eresz
kednünk. Vagyis, mai szemmel nézve, városunk nem eszményi helyen 
keletkezett, hanem jelentős része mély, egykor mocsaras területen foglal 
helyet. Ennek a jelenségnek aránylag egyszerű a magyarázata.

Az, ami ma a városrendező mérnököknek gondot, problémákat okoz, 
egykor a megmaradás biztosítéka volt. Szabadka szélesebb értelemben 
vett környékén a középkori települések kivétel nélkül mind vízfolyások, 
tavak, mocsarak, áradmányos területek mellett keletkeztek. Így jött létre 
az a település, amely a mai munkásotthontól kezdve húzódott a Marx 
Károly út elejéig, az egykori zentai útig, két mocsaras mélyedés közé 
szorulva. így jött létre az a település is, amelyik a körösi út közelében 
az Agina bara nevű mocsár keleti felén terült el, továbbá az is, amelyik 
a közkórház mögött levő részen, a Palicsi-tó partján volt, aztán az is, 
amelyiket 1911-ben fedeztek fel a Borjú-köz és a pesti vasút közötti ho
mokos magaslaton, és végül az is, amelyik szintén a Palicsi-tó partján, de
annak déli, sándori felén, a zentai országút vonalában követte a vízpar
tot. A felsorolásból kivehető, hogy a mai város területén nem kevesebb, 
mint öt középkori település nyomait tudjuk kimutatni, amelyek közül 
azonban csak kettőnek a nevét ismerjük: Zabotka és Kér.

A XV. század második felében, az egyre szaporodó török becsapá
sok idején, amikor a környező települések lakosságának menedéket kel
lett biztosítani, egy erőd építését vették tervbe. Az addig elszenvedett 
veszteségek érzékenyen sújthatták vidékünket, m ert ellenkező esetben a 
környék akkori birtokosa feltehetően nem határozta volna el magát egy 
nagyon is költséges építmény létrehozására, olyan területen, ahol a ter
mészet adta építőanyag teljesen hiányzik és ahol még a téglaégetéshez 
szükséges fűtőanyag beszerzése is gondot jelentett. Hogv az építtető ki
volt, nem tudjuk. Lehet, hogy II. Ulászló király, aki 1498 és 1501 között
birtokolta Szabadkát és a körülötte fekvő falvakat, de lehetséges az is, 
hogy Corvin János, aki a királytól más birtokokért kapta cserében ezt 
a területet. Egy biztos csak: 1504-ben, Corvin halála évében már állt a 
vár. A vár helyének kijelölésekor nem véletlenül esett a választás éppen 
arra a magaslatra, amelyen ma a Ferencesek kolostora és temploma áll, 
ahol már, a feltételezések szerint, egyébként is létezett egy korábban 
emelt, árkokkal és palánkokkal körülvett menedékhely-földvár. Zabotka 
helyzete védelem szempontjából abban a pillanatban határozottan elő
nyösebb volt a többi településhez viszonyítva és ez a körülmény döntötte 
el. hogy a körülötte elhelyezkedő többi, nagy iából hasonló település mel
lett (Tavankút, Sebestyénegyház, Györgyén, Budakuta, Pélegyház, Ludas- 
eervház stb.) neki jutott az a szerep, hogv egykor igazi nagy várossá fej
lőd jön. Helyzete előnyösnek bizonyult azért is, mert keleti oldaláról e<*v 
ma már csak híréből ismert tó határolta, a későbbi Rogina vaerv Rókina 
bara, a mai Lenin park és a vasútállomás helyén, a nyugati oldalon r>e- 
dig a már említett mocsaras árok. amelyen egv patakocska (a Fok) folv- 
dogált keresztül, észak felé pedig kiterjedt, sömjékekkel váltakozó vég
eláthatatlan homokbuckák húzódtak.

A települések, falvak — mint láttuk — alig néhány kilométerre fe
küdtek egymástól. Esténként a vár bástyájáról körös-körül látni lehetett 
a parázsló pásztortüzeket, amelyeket melegedésre és a nádasokban ta
nyázó toportyánok távol tartására, esetleg a jószág körül gvakran ólál
kodó garázda rablók miatt gyújtottak a juhászok vagy gulyások.

349



A nagy áldozatok, rengeteg robot árán felépített vár környékén még 
egy ideig béke honolt, majd lezajlott a nagy, tragikus kimenetelű, Dózsa 
vezette parasztlázadás is, és a korábbi pásztortüzeket nemsokára más, 
nagyobb tüzek váltották fel; elérkezett 1526 augusztusa és szeptembere, 
a mohácsi csatavesztés ideje is.

Az élet, a gabona m ár mindenfelé a csűrökben és vermekben volt 
és a tisztes fűvel borított tarlókat a kasokból kiáramló méhek seregei 
lepték el, amikor a Buda alól szétszéledő zsákmánnyal rakott, de további 
zsákmányra éhes győztes török csapatok egy különítménye a zabotkai 
városhoz érkezett. A falakon kívül nem volt kegyelem. Lángba borultak 
a hajlékok, égtek a közeli és távolabbi falusi templomok zsindelyes vagy 
náddal fedett tetői, tornyai is, s a parázsló bakokról utolsót kondulva 
zuhantak alá az érces szavú harangocskák apró ízekre* töredezve, szinte 
készen az elszállításra.

Aki a várba már nem juthatott be, az a nádasokban keresett mene
déket, óvakodva, hogy rejtekhelyét fel ne fedjék és őt magát és gyerme
keit rabláncra ne fűzzék, kardélre ne hányják. Égett, pusztult az egész 
vidék, csupán a vár és a várban szorongok dacoltak. Még egy ideig, de 
végül ők sem kerülhették el sorsukat. Az első még könyörtelenül pusztí
tó, ellenállásba alig ütköző török hullám elvonult ugyan a falak alól és 
az ország területét is elhagyta anélkül, hogy birtokában óhajtotta volna 
azt tartani. A megfogyatkozott lakosság megújította hajlékait, ismét mű
velni kezdte földjeit, látszólag ismét nyugalom volt. A mohácsnál elesett
II. Lajos király utódlása körül kitört viszályok azonban olyan helyzetet 
teremtettek, hogy 1541-ben Buda könnyűszerrel a törökök birtokába 
került és ezután sorra estek el az addig még ellenálló várak. 1542-ben 
Szabadka is behódolt és a bennlevők megadták magukat. Részleteket 
ezekről az eseményekről nem ismerünk és az ezt megelőző húsz évről 
sincsenek, sajnos, pontos és részletes adataink. Tény, hogy még mielőtt 
a vár a törökök kezére került volna, egy rövid ideig benne tartotta fő
hadiszállását Jovan Nenad, a Fekete ember is. Izgalmas, bár még ma 
sem eléggé világosan kikutatott mozzanata ez Szabadka történetének.

1542 után azonban a kapubástyán már csak a félhold díszelgett a 
lófarkas árbocon. A falakon belül tanyázó kis létszámú turbános, bugyo- 
gós helyőrség érvényesítette a budai basa fennhatóságát az egész környé
ken. A szolgálattevőknek azonban nem sok tennivalójuk akadt, mert a 
korábban pezsgő életet elhagyott puszták, felperzselt és elnéptelenedett 
falvak váltották fel és csak itt-ott lehetett látni a felszálló családi tűz
hely füstjét.

A török hódoltság tartama alatt teljesen felbomlott, egyszerűen 
megszűnt a megelőző fél ezredév alatt kialakult településrendszer, elpusz
tultak szerény építészeti emlékeink és velük együtt az írott okiratok is. 
Csupa pótolhatatlan veszteség.

A lakosság már a korábbi török becsapások hatására kezdett me
nekülni a biztonságosabb északi területek felé. Ez az elvándorlás akkor 
is folytatódott, amikor a török megszálló hatalomnak többé nem a pusz
títás, hanem az elfoglalt területek hasznosítása volt a fő célja. Akik nem 
menekültek el, azoknak vállalniuk kellett a török fennhatóságot és a 
vele járó rafinált adórendszeret, amely kezdetben, a XVI. század végéig 
még nem sokban különbözött a korábbi adóterhektől. A törökök ugyanis 
áttanulmányozták az előttük alkalmazott adórendszert és a vele járó 
szokásokat és az elején hasonló módszereket vezettek be azzal a céllal, 
hogy minél zökkenőmentesebben történjen a rezsimcsere. A későbbiekben 
azonban, a társadalmi és katonai fegyelem lazulásával egyre több és 
súlyosabb visszaélés történt, egyre több és nehezebb adó és közteher 
nehezedett a népre, a „rájára”.

Az adóegység a kapu volt, ami megegyezett a házzal. A lakosok ka- 
puadó-kötelezettségét a törvény évi 50 akcséban határozta meg, ami ma
gában véve nem volt túlzott követelés (1 mázsa búza 80 akcséba került). 
De a kapuadó mellett fizetni kellett még a sertések és juhok után, a bor
termés után, fizetni a széna- és tűzifaadót, a méhkasadót, gyertyaöntési 
illetéket, fizetni kellett az állatok mezei kártérítéséért, a más határban 
(elhagyott falu határában) használt legelőkért, és megadóztatták -még a
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házasságkötést is, amiért menny asszony adót követeltek. Erre jöttek még 
a tizedek a gabonaneműre, a mustra, a halászott h a lra . . .  stb. És ezek 
mind még csak a földesúri terhek voltak. Az állami terhek külön kate
góriát képeztek és a törvény értelmében két tételt képeztek: volt a dzsizje 
adó és a harács vagy a „császár adaja”. Ezek évenként, a kapuadóhoz 
hasonlóan, évenként szintén 50 akcset tettek ki, ami ismét nem lett volna 
elviselhetetlen, amennyiben ehhez nem járult volna még az erős állami 
robot, amely különböző katonai célokat szolgáló kötelezettségekből állt. 
Ha lehetséges, a XVII. század második felében még nagyobbra növeked
tek az addig is nehéz terhek. Óriási méreteket öltött a korrupció és a 
rablógazdálkodás, mert a hivatalok, a tisztségek és a föld jövedelméből 
eredő haszon élvezete időszakos volt. A birtokok nem voltak örökölhetők, 
mert minden föld a szultán birtokát képezte, ami a gyakorlatban azt 
jelentette, hogy a tisztségek és földek pillanatnyi élvezői a rendelkezé
sükre álló idő alatt igyekeztek minél több hasznot kisajtolni a földet 
művelő népből, tekintet nélkül arra, hogy a rájuk bízott javak és alatt
valók meddig bírják ezt a feszítést elviselni. A földhözragadt nép kilátás
talan helyzetének súlyosbításához hozzájárult az is, hogy voltak olyan 
birtokok, amelyekről az adót nemcsak a török hajtotta be. esetleg két
szer is, hanem még a törökök elől elmenekült régi földbirtokos képvise
lői is megjelentek az úr egykori jogai szerinti adó beszedésére.

A török területek és az osztrák, egyben magyar király felségterüle
tei között tehát nem szakadtak meg teljesen a kapcsolatok. De nemcsak 
az előbb leírt kapcsolatok maradtak meg, hanem politikai téren és gazda
sági téren is voltak érintkezési pontok. Nem véletlen tehát, hogy Szabad
ka környékén is folyamatosan forgalomban maradtak a magyar pénzegy
ségek — amelyekkel a törököknek adót is lehetett fizetni —, és hogy 
török pénzleleteink a város környékéről egyáltalán nincsenek.

A közállapotok állandóan romlottak és ez a romlás magával hozta, 
hogy a termelőerők még jobban megritkultak. Ha a török birtokosok a 
termelési folytonosságot (értsd: saját hasznukat biztosítani akarták, ak
kor telepítésekkel kellett a problémát megoldaniuk. A törökök nemcsak 
elnézték a köznép fluktuációját a passzívabb területekről a termékeny 
síkságok felé, hanem valószínűleg elő is segítették azt. Bizonyára ebben 
keresendő a bunyevácok Szabadka környékére történt áttelepedésének 
indítóoka is.

A XVII. század folyamán Szabadka volt Észak-Bácska egyetlen szá
mottevő központja. Bizonyítja ezt, hogy aránylag nagy számú helyőrsége 
volt, vámfelügyelőségi hivatala és néhány fontos más hivatali személy is 
szerepelt az akkori település társadalmában. Hogy ez a társadalom ho
gyan festett, arra csak nagyon kevés írott adatunk, utalásunk van. A 
rendelkezésünkre álló adatok túlnyomó része száraz, adókra és katonai 
kiadásokra vonatkozó tényeket tartalmaz. Kivételt csak Evlija Cselebi. a 
budai basa egyik megbízottjának leírása képez, aki 1666-ban (vagy 1667- 
ben) tett hosszabb utazásának tapasztalatait rögzítette és adott az ak
kori Szabadkáról rövid jellemzést.

Szerinte Szabadka palánknak vára van. Vámfelügyelőségi hely a sze
gedi szandzsák területén. Janicsár szerdárja van (zászlós várparancsnok) 
150 katonával. Ezenkívül van helyettes bírája, számvevője, adószedője, 
eminje, építészeti agája. Vára egy végtelen terjedelmű sík mezőség köze
pén fekszik (!). Nyugati részén van egy kis tó (Vucsidol?), amelyben kü
lönféle ízes halak tenyésznek. Várában 40 katonaszoba és egy dzsámi van. 
(Ennek a dzsáminak egv korábbi, 1628-as adat szerint 5 szolgája volt.) 
Külső városában, jelenti tovább Cselebi, 140 nádas tetejű ház van, ame
lyet tömésfal kerítésű palánk vesz körül.

Ha Cselebi adatai pontosak, és nincs okunk kételkedni szavahihe
tőségében, akkor megállapítható, hogy Szabadkának az említett időben 
viszonylag sok lakosa volt. Bizonyos azonban, hogv ez nem az általános 
képet tükrözte, hanem inkább azt, hogy a lakosság szívesebben telepe
dett a megerősített palánkok mögé, helyőrséggel rendelkező várak köze
lében, mint a mindenkinek kiszolgáltatott pusztákra. Ezt látszik bizo
nyítani az a legújabban előkerült adat is. amely szerint Szabadka kör
nyékén, „a szabadkai lakosok földjein", 1570-ben 63 szállást tartottak
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nyilván, amelyeknek a száma csupán nyolc év elmúltával 14-re csökkent. 
Továbbá az is, hogy — bizonyos ingadozásoktól eltekintve — a várban 
állomásozó helyőrség létszáma is állandóan emelkedő tendenciát mutat. 
1545-ben például, három évvel a vár elfoglalása után, benne csak 22 gya
logos katona teljesített szolgálatot, beleértve ebbe a várparancsnokot 
és helyettesét is. Ez a szám 1569-ig alig változik, akkor azonban hirtelen 
felszökik 78-ra, azzal, hogy a helyőrség zömét janicsárok képezik. Ezek
ben az években bizonyosan történt valami komoly esemény, esetleg ép
pen az, amit Cselebi is megírt, csak téves évszámmal, miszerint „Az 1595. 
évben véletlenül az ellenség kezébe került, de Szinán pasa visszafoglalta” 
Nézzük azonban tovább. 1573-ig a katonák száma 91-re emelkedett. A 
következő ötven évben kissé megfogyatkoztak ugyan, 1628-ban negyven
négyen voltak, de azután ismét ugrásszerűen megnövekedett számuk és 
1666-ban 150-re gyarapodott.

Ekkor azonban m ár a török uralom napjai meg voltak számlálva, 
gyorsan közeledett a vég.

*

A törökök vereségével zárult, európai jelentőségű zentai csata (1697; 
után a város történetében ismét új fejezet kezdődött. „Mivel a törököt 
kiűzték a magyar területekről, a zentai csatából pedig vesztesként kerül
tek k i . . .  őfelsége Mária Theresia rendeletének értelmében, a termőföld 
megvédésének érdekében, ezt a helységet katonai segítséggel 14 sánccal 
vették körül” — szól a krónikás. Szabadka határőrvidéki város lett, mi
vel a törökök pozícióikat a mai Bánátban továbbra is megtartották, így 
a Tisza lett a határ az osztrák és a török birodalom között. Városunk 
katonai szerepe azonban elég rövid ideig tartott, m ert az 1716-os péter- 
váradi vereség után a törökök teljesen feladták az Alföldet és a katonai 
védelem létrehozott határőrvidéki szervezetet felszámolták, többé nem 
volt szükség rá.

A védelmi sáncok azonban továbbra is megmaradtak, ha szerepüket 
el is vesztették és nagy részben meghatározták a város további fejlődését. 
Annyira rányomták bélyegüket a még embrionális állapotban levő tele
pülésre, hogy a mai város utcahálózatában még a mai nap is könnyen 
felismerhetők a sáncok. No persze nem árkok formájában, hanem abban, 
hogy egyes fő irányú utcák az árkok helyén, azoknak vonalában kelet
keztek. Ezek a Zmaj utca — a börzétől a Minerváig —. a Tucovié utca — 
a Minervától a Sárga Házig — és a Makszim Gorkij utca — a Sárga 
Háztól a régi Törvényszékig. A törvényszék és a börze között nem ástak 
árkot, mert ott jó szolgálatot tett a Rogina bara nevű mocsár.

Lasanként látható fejlődésnek indult a város.
Az első pergamenre kaligrafált, bársonykötésű, aranyozott oklevél, 

„Nos Máriái Theresia Dei grazia regina. . . ” kezdettel. 1743-ban érkezett 
Szabadkára. Vele a korábbi katonai sáncnak a királynő a kamarai kivált
ságos város jogait adományozta, a m ár említett Szent Mária névvel 
egyetemben. 1745-re készült el az első szabadkai városi szabályrendelet
— bunyevácul.

Az időközben óriási területekre, lakatlan pusztákra szert tevő vá
rosnak a XVIII. század, nagy általánosságban, a társadalmi tagolódás, a 
különböző érdekek összetűzésének és parázslásának korszaka volt, jár
ványokkal és egyéb bajokkal tarkítva. A város polgársága, annak vezető
rétege tapasztalatlan volt és még inkább önző, a felmerülő és mindegyre 
halmozódó problémákkal nemigen tudott megbirkózni. Még 1779 után 
sem, amikor pedig óriási erőfeszítések árán végre sikerült elérni a sza
bad királyi város rangját, és amikor elméletileg minden feltétel meg volt 
az önálló cselekvésre és a fejlődésre. Királyi biztosok közbenjárására és 
erélyes beavatkozásra volt szükség például arra. hogv az állandó viszá
lyokat előidéző birtokviszony-problémák rendezése 1788-ban végre meg
oldást nyerjen és nagy nehezen bevezessék a nyomásváltás sok előny
nyel járó rendszerét.

Marakodtak bár. de a szabadkaiakban ennek ellenére is volt mindig 
egy nagy adag lokálpatriotizmus. Ha szükség volt rá, túlozni is tudtak.
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„Das ist schön, dass Szent Mária als in einem Paradies lieget, ..."  (szép, 
hogy Szent Mária mintegy paradicsomban fekszik) jelentette ki kegyes 
leereszkedéssel Mária Terézia Josic Péter lelkes leírása után, amikor 
1777. március 6-án egy szabadkai küldöttség őfelsége színe elé járulhatott. 
De hogy az a „paradicsom" valóban paradicsom volt-e, arról, annak egyik 
árnyékos helyéről megrázó tudósítást hagyott hátra Scultéty Ferenc kirá
lyi biztos egy jelentésének abban a részében, amelyben a Szabadkán ak
koriban uralkodó közállapotokról valamivel később, 1820-ban írt. Scultéty 
egyebek között meglátogatta az aggok házát is és a látottakról az alábbi
akat írta: „Az aggok egy, a legszükségesebbeket nélkülöző, vert falú. 
elhanyagolt, kerítes, kút és árnyékszék nélküli házban vannak elhelyezve. 
A házban 20 krónikus, minden segítség nélkül, alig támolygó beteget talál
tam két szobában annyira összezsúfolva, hogy ott még egy ágyat elhe
lyezni lehetetlenség. A szobában piszkos, utálatot kiváltó rongyokon kívül 
mást nem láttam. Véleményem szerint ezek a szerencsétlenek a kínok 
kínjára vannak ítélve." (Ulmer Gáspár fordítása latinból.)

A fentiek ismeretében m ár csak el sem csodálkozunk, hogy 11 év 
múlva, 1831-ben a városban kolerajárvány ütötte fel a fejét, amelynek 
körülbelül 2500 szabadkai esett áldozatul. Nagyon sok!

Az alábbi adat sem paradicsomi állapotokról tanúskodik. 1842-ben 
Bajmok, Csantavér és Sándor jobbágyait éhínség pusztítja. Csak Bajmo- 
kon 1136 jobbágygyerek szenved gyalázatos kínokat. És mindez alig 140 
évvel ezelőtt.

Sorolni lehetne tovább is az eddig kevésbé ismert adatokat. Szeb
beket is talán, de a jóhiszemű kutató gyakran nem tehet arról, hogy 
egymás után ilyen szörnyűségeket tartalmazó hírek jutnak a kezébe, meg 
azután a visszásságok gyakran sokkal jobban a dolgok velejébe hatolnak, 
mint a felszínen tarto tt korabeli információk, amelyekkel íépten-nyomon 
találkozhatunk a város történelmével foglalkozó különféle iratokban.

*

Akárhogyan nézzük is a dolgot, Szabadka történeti irodalma nem 
mondható különösen gazdagnak. Sem mennyiségi, sem minőségi szem
pontból.

Iványi István annak idején — körülbelül száz évvel ezelőtt — úgy
szólván a nulla pontról indult el, és egymaga olyan hatalmas ismereti 
térségeket hódított meg, amelyeknek teljes bevételét az őt követő tudós
közkatonáknak még a mai napig sem sikerült teljesen befejezni. Enyhítő 
körülménynek vehetnénk a közbejött világháborús megrázkódtatásokat, 
a két háború közötti, kutatásokra talán alkalmatlan gazdasági és politi
kai viszonyokat és talán azt is, hogy a felszabadulás utáni idők dinami
kus, az élét minden pórusába behatoló gyökeres változásai minden ener
giaforrást igénybe vettek, de ennek ellenére sem tudjuk kielégítően meg
magyarázni az előállt lemaradást. Hiszen az utóbbi negyedszázad folya
mán a korábbiaknál kedvezőbbek voltak a feltételek, és ha többet nem, 
legalább az Iványi által elért szintet illett volna megközelíteni, vagy 
szervezett kísérletet tenni annak elérésére.

Ehelyett m it csináltunk? A korábban lefektetett vázat variáltuk 
kevés újabb elem felhasználásával, vagy többször a nélkül. Ennek elle
nére van egy másik jellegzetessége a szabadkai történetírásnak: tudato
san vagy ösztönösen, a szerzők minduntalan szintézisekre törekedtek a 
részletek teljesebb felkutatása és ismertetése helyett. Rögtön szintézist 
akarnak függetlenül attól, hogy milyen mennyiségű tisztázott nyersanyag 
áll rendelkezésükre. így történt meg, hogy a már régóta érezhető hiányo
kat, űröket még nem sikerült feltölteni, úgyhogy egy ilyen cél eléréséhez, 
véleményem szerint, még nagyon sok céltudatos munkára és a mainál 
sokkal több aktív, írással is foglalkozó kutatóra van szükség.

Ezek a problémák ismételten felvetik egy ide vágó folyóirat, idő
szaki közlöny megindításának kérdését, amely immár kerek húsz éve 
lebeg a levegőben, az elhatározás és megvalósítás között.
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DR. BÁRT A LÁSZLÓ

HORGOS 1828-BAN

AZ ORSZÁGOS ÖSSZEÍRÁS

Az 1828. évi országos összeírás (Regnicolaris Conscriptio) célja az volt. 
hogy számba vegye a Magyarország (Erdély nélkül) adóalapját képező jö
vedelmeket. Végrehajtására akkor került sor, amikor a feudális termelés 
válságjelei már szembetűnően mutatkoztak, de magának az összeírásnak 
az előzményei messzebbre nyúlnak vissza.1

Az adózók az állandó hadsereg fenntartásához szükséges hadiadót 
(contributio) és hadisegélyt (subsidium) fizették. Az évi adóösszeget vagy 
az országgyűlés vagy a helytartótanács osztotta fel a törvényhatóságok 
(vármegyék, kerületek, szabad királyi városok) között. Az adókivetés alapja 
az adóköteles telek (porta) volt, s az adót úgy számították ki, hogy az 
országra kivetett adót elosztották az országban levő porták számával 
a hányadost megszorozták a törvényhatóságokban fekvő portákéval: ezt 
kellett behajtani a törvényhatóságnak.

A 18. század folyamán a telki állomány változott. A század végére 
szükségessé vált az 1767. évi úrbéri rendelet végrehajtása nyomán kiala
kult új helyzetet számba venni, ezért az 1791:67. törvénycikk szerint megala
kult bizottságok feladata lett az országos összeírás előkészítése. Az 1802. 
évi országgyűlésen elfogadták a végrehajtási utasítást (Instructio) és az 
űrlapmintát. A francia háborúk és az abszolút kormányzás egyéb gond
jai miatt csak az 1825—27. évi országgyűlés rendelte el a végrehajtását 
(1827:7. te.).

Ennek értelmében az országos összeírást a legközelebbi országgyű- 
lésre (1830) kell elkészíteni. Lebonyolításának legfőbb irányítója József 
nádor (palatínus). Munkájában az Országos Bizottság (Regnicolaris Depu- 
tatio) segíti. Ennek alá vannak rendelve a saját kebeléből alakult Orszá
gos Albizottságok (Regnicolaris Sub-Deputatio). Az összeírást a törvény- 
hatóságok (jurisdictio) hajtják végre összeíró biztosok által. Az ország- 
gyűlés után a törvényhatóságok közgyűlést hívnak össze, és ezen meg
választják az összeíró biztosokat: két biztost a belső, kettőt pedig egy 
másik törvényhatóság területén végrehajtandó összeírásra. (A második 
biztos az elsőnek a helyettesítője annak akadályoztatásakor.) Az összeíró 
bizottság tagjai: a törvényhatóság belső biztosa (conscriptor intraneus), 
egy másik törvényhatóság külső biztosa (conscriptor extraneus), az il
lető járás szolgabírája (judex nobilium, röv. judlium) — ha megyéről 
van szó — és a járás es'küdtje (jurassor). Munkájukat 1828. április 14-én 
kezdik el, és folyamatosan végzik, amíg be nem fejezik. Közvetlenül a 
nádornak vannak alárendelve, és kéthavönként jelentést tesznek neki a tör
vényhatóság közvetítésével. Kétségeiket felterjesztik, s problémáikat a 
nádor utasítása szerint oldják meg. Működésük során szoros kapcsolat
ban vannak a törvényhatósággal.

Az összeíráskor a bizottságon kívül jelen van még a földesúr vagy 
megbízottja, a helység bírája (judex), jegyzője (nótárius), egy esküdtje 
(juratus), egy tehetős, egy közepes vagyonú, egy szegény jobbágya (co- 
lonus), egy zsellérje (inquilinus) és egy házatlan zsellérje (subinquilinus). 
Ha a helység több kerületre (sectio) vagy tizedre (decima) oszlik, az ösz- 
szeírásban a kerület választott képviselői (electi) is részt vesznek a mun
kában. A fölsoroltak mind esküt tesznek, majd a házak sorrendjében 
elkezdik és folytatják az összeírást.

Az elkészült összeírásokat és a bizottság jelentéseit a törvényhatóság 
tárgyalja meg, és észrevételeit mellékelve felküldi a nádornak. A nádor 
az Országos Bizottságnak adja át fölülvizsgálatra, ez a részletes vizsgála
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tót valamelyik albizottságra bízza, amelynek előadói részletes véleményt 
írnak róluk. Ezek az észrevételek — a szolgálati utat visszafelé járva 
végig — újra a törvényhatóságokhoz kerülnek vissza. A törvényhatóság 
összeíró bizottsága elvégzi a szükséges javításokat, és a kijavított és le
tisztázott táblázatok végül elnyerik a nádor jóváhagyását.2

Ennek a bonyolult, de logikus mechanizmusnak a föl vázolása szük
séges az összeírás tartalmának a megértéséhez is, ezért — úgy érzem — 
nem mellőzhetjük.

Az összeírás elveit tartalmazó Instructio és a magyarázatul kidolgo
zott útmutató (Inviatio)3 szerint az összeíró biztosok nyomtatott űrla
pokra vették föl az adózók adatait. A táblás űrlapnak 14 rovata van. (Ezek 
ismertetésében mellőzzük azokat a részleteket, amelyek Csongrád me
gyére nem vonatkoznak. Szeged szabad királyi város volt, nem tarto
zott a megyéhez.)

1. rovat: Az adózók neve (nomina contribuentium). Ide írták a csa
ládfő nevét. Nem vették föl a nemesek, a lelkészek, a tanárok, a tanítók, 
a kántorok nevét, a földesúri malmok és kocsmák béréért dolgozó mű
ködtetőit, a földesúri tisztviselőket és cselédeket, a honoráciorokat, a 
jegyzőket, az elbocsátott katonákat, a kereskedelmet és ipart űző ne
meseket, a tehetetleneket és gondnokság alatt állókat — mindezeket, ha 
nem volt adóköteles vagyonuk. De fölvették őket, ha adóköteles vagyonuk 
volt; vagyonuk beszámított az adóalapba, de adót ők nem fizettek. Ter
mészetesen fölírták a jobbágyok, a zsellérek, a házatlan zsellérek, a ke
reskedők, az iparosok, a dohánykertészek, a napszámosok és az izraelisták 
nevét.

2. rovat: A mindkét nemű, házas vagy szabad adózók személyei élet- 
koruk 18. évétől kezdődően és 60-ig bezáróan (personae contribuentium ...). 
Ebbe a rovatba került a családfővel egy kenyéren élők száma, a megadott 
korhatárokon kívül. Ha maga a családfő elmúlt 60 éves, ezt a Megjegyzés 
rovatban az öreg (senex) szóval jelölték.

3. rovat: A 2. rovat részletezése, de csak az összeírásban érdekelte
ké. Ide írták az okleveles értelmiségi családfőket (honoratiores), a telkes 
gazda családfőket (coloni), a házas zsellér (inquilini) és házatlan zsellér 
családfőket (subinquilini), a testvéreket (fratres), a fiúkat (filii), a leá
nyokat (filiae), a család cselédeit (servi) és cselédlányait (ancillae), a fő
foglalkozású iparosokat (opifices) — a Megjegyzés rovatba írták, hogy mi
lyen ipart űz, hány segéddel és az év mekkora szakaszában —, a kalmá
rokat, vagyis a kiskereskedőket (mercatores) és a nagykereskedőket (quae- 
stores).

4. rovat: Házak, amelyek után bért fizetnek (domus a quibus census 
solvitur). Ebben a rovatban összeírtak — a középületek és a privilegiált 
ingatlanok kivételével — minden állandó lakhelyül szolgáló házat, tekin
tet nélkül arra, hogy valóban bérbe voltak-e adva. A valóban bérelt házak 
mellett az évi bérleti összeg 1/10-ét tüntették föl.

5. rovat: Belső telkek (fundi intravillani). Csongrád megyében ezeket 
nem írták össze.

6. rovat: Gabonatermés (procreatio seminaturae). Ezt később részle
tezzük.

7. rovat: Rétek (prata). Ezt is később.
8. rovat: Szőlők (vineae). Ezt is.
9. rovat: Almások és szilvások (pomaria et pruneta). Az összeírók 

szerint Csongrád megyében nem voltak.
10. rovat: Nagyobb állatok (pecora) — vagyis igás ökrök (boves ju- 

gales), fejős vagy borjas tehenek (vaccas foetae aut matres), meddő te
henek (vaccae steriles), 3 évnél idősebb tinók és üszők, 3 évnél idősebb
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igás- és méneslovak (equi curriferi et armentales, 3 annos superantes),
2 évnél idősebb igás- és méneslovak.

11. rovat: Aprómarhák (pecudes) — vagyis egy évnél idősebb juhok 
(oves unum superantes), egy évnél idősebb sertések (setigeri) és egy év
nél idősebb kecskék (caprae); kecskét azonban nem írtak össze a megyében

12. rovat: Erdők (silvae). Nem írtak össze erdőt.
13. rovat: Kocsmáltatás (educillum). Ide írták a helységnek a közös

kocsmái tatásból származó jövedelmeit.
14. rovat: Megjegyzések (observationes). A lap szélén az illető sor

folytatásaként, a sor valamelyik rovatának magyarázata vagy néhány
szavas kiegészítése.

Az összeíró kötet — nagyobb helységek esetében az utolsó kötet — 
végső lapjain hosszú és részletes rovat van Megjegyzések.. .-hez (Obser
vationes quoad...) címmel. Ennek ismertetése később következik.

A CSONGRAD MEGYEI ÖSSZEÍRÁS

Csongrád vármegyében 1827-ben próbaösszeírást tartottak.4 A nádori 
észrevételek5 birtokában az 1828. január 10-én tarto tt megyei közgyűlés 
megválasztotta külső összeírónak. Esztergom megyében Klauzál Gábor 
táblabírót, s tudomásul vette, hogy a Komárom megyei Ordody Bálint 
táblabíró lesz az itt működő biztos.6 (Az összeírást azonban már nem ő 
kezdte el, még csak nem is a  helyettese, hanem Kürthy Alajos Komárom 
megyei jegyző.) Belső biztostársa Nagy Ferenc megyei tiszti főügyész és 
táblabíró lett.

A vármegyében 35 helységet írtak össze. 3 mezővárost, (oppidum 
Csongrád, Hódmezővásárhely, Szentes); 6 községet (possessio Algyő, Hor
gos, Kistelek, Mindszent, Szegvár, Tápé); 26 pusztát (praedium Anyás. 
Baks, Bánomhegy, Belsődóc, Berk, Buzgány, Buzsák, Csany, Dongér, Ellés, 
Fehértó, Felgyő, Felsőszentgyörgy, Hantháza vagy Külsődoc, Homok, Ken
deres, Kovászd, Mártély, Pusztaszer, Sámson, Sasülés, Síróhegy, Sövény
háza, Szentgyörgy, Szentpéter és Tés).

Az összeírás 1828. április 16-án kezdődött, s a biztosak az 1829. janu
ár 12-én tarto tt megyei közgyűlésen jelentették be, hogy munkájukat be
fejezték.7 Ez azonban még nem jelentette az összeírás végét, mert a köz
ben fölmerült vitás kérdésekre meg kellett várni a nádor válaszát, utána 
kellett járni a  nádori észrevételeknek, ha pl. a dikális (rovásos) megyei adó
összeírásokhoz képest eltérés mutatkozott, vagy ha a biztosok tévedtek 
a számolásban. Az utómunkálatokra a megye belső biztosokat nevezett ki 
Nagy Ferenc és Klauzál Gábor személyében, ők 1832-re végezték el a  szük
séges igazításokat.8 Az összeírás itt feldolgozott dokumentumaiban már 
a kijavított számok találhatók.

HORGOS KÖZSÉG (POSSESSIO HORGOS) ÖSSZEÍRÁSA

Levéltári jelzete: CsmL (SzF) IV. A 12. b/. 60. k.
Horgoson 1828. július 28-án kezdődött. Jelen volt Nagy Ferenc várme

gyei jegyző, táblabíró mint belső, Fajkürthi Kürthy Alajos Komárom me
gyei jegyző mint külső összeíró, a járási főszolgabíró esküdtje, valamint 
Horgosi Kárász Pál, az uradalom képviseletében. A községet a  következő 
választott lakosok képviselték: Császár János bíró, Boros István jegyző, 
idősb Tóth Mihály esküdt, Huszár Mihály tehetős, Balogh András köze
pes vagyonú és Csaré Gergely szegény jobbágy, valamint ifjabb Kása János 
házas és Orosz József házatlan zsellér.

A községben 100 benépesített jobbágytelek volt, ebből 99 adóköteles,
1 adómentes: a l/ 2 papi és a V% tanítói telek.

Nemesek nem bírtak úrbéres telket, elhagyott telek (deserta sessio) 
nem volt.
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A táblázatos összeírás összesített adatai (summa):

1. adózó családfő 326
2. 18—60 éves adózó 685
3. közülük honorácior 0

polgár 0
telkes gazda 211
zsellér 57
házatlan zsellér 55
testvér (fivér) 7
fiú 85
leány 10
cseléd 34
cselédlány 0
iparos 6

kalmár 0
kereskedő 0

4. ház 268

ben)

5. a belső telkeket nem írták össze;
6. a gabonatermést a Megjegyzésekben részletezzük;
7. a rétek hasznát is ott;
8. a szőlőkét is;
9. almásokat és szilvásokat nem írtak össze;

10. a nagyobb állatok közül igás ökör 172
tehén 88
meddő tehén 28
3 éven fölüli borjú 2
2 éven fölüli 7
3 éven fölüli ló 418
2 éven fölüli 14;

11. az aprómarhák közül 1 éven fölüli juh 779
1 éven fölüli sertés 63
kecskét nem írtak össze;

12. erdőt nem írtak össze;
13. az úrbéres korcsmáltatásról a  Megjegyzések közt olvashatunk;
14. megjegyzések: a megnevezett családfők sorának végére írt néhány 

szavas megjegyzésekből megtudjuk, hogy az illető iparosnak mi a 
foglalkozása, az év hányadában dolgozik, van-e segédje: így meg
tudjuk, hogy a 6 állandó foglalkozású iparoson kívül volt 12 takács 
(textor) — közülük hárman fél évig, kilencen negyedévig űzték 
a mesterségüket —, 1 kovács (faber ferrarius), 1 szűcs (pellio) ne
gyedévig, az év többi részében mezei munkával keresték a kenye
rüket; megtudjuk, hogy volt 16 idős (senex) — 60 éven fölüli — 
családfő, 4 kiszolgált katona (dimissus miles), 1 jegyző, 1 uradalmi
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cseléd (servus dominalis), 3 uradalmi csordás (armentarius), 1 ura
dalmi kocsis (auriga), 1 uradalmi pásztor (opilio), 1 uradalmi nap
számos (mercenarius), 2 gyorskocsis (assecuratus insurgens), egy 
telkes gazda uradalmi házában, egy háztulajdonos pedig a más há
zában lakott.

A kötet végén levő Megjegyzések a Horgos községben folyt országos 
összeíráshoz (Observationes quoad Conscriptionem Regnicolarem Possessio- 
nis Horgos) című rovat ismertetésében az adatközlésen kívül igyekszünk 
bemutatni azt a módszert is, ahogyan az összeíró biztosok kiszámították 
a szántók, a rétek, a szőlők és a tehenek hasznát.

Horgos úrbéres telekállományát az 1777. évi úrbérrendezés (urbárium) 
és az ezzel kapcsolatos egyéb intézkedések 100 telekben állapították meg." 
Az 1828. évi országos összeírás idején a földesúr és a község között folyt 
úrbéres perben éppen akkor nevezett ki a vármegye egy küldöttséget a 
földek újbóli fölmérésére,10 ez a per azonban az összeírás időszakában még 
folyt. Így — bár kétségtelenül fontos esemény volt az úrbéres telkek ki
igazítása — a mi szempontunkból nem sok jelentősége van. Tehát az úr
bérrendezéskor 157 lakos között 96 2/e telket mértek ki, 4/8-ot kapott a 
plébános, Ve-ot a község. A maradékot — 2 telket — négy l/2 telekre osztva 
egyelőre nem népesítették be. Egy egész telek 34 hold (jugerum) tanyás 
földből (tuguriolum), 12 hold szántóból az 1. nyomásban és 12 holdból 
a 2. nyomásban, 4/ e hold belső telekből és újabb 4/8 hold belső kiegészítő 
kertből (adjustatio), ez összesen 59 hold. Ehhez jött még 4/ 8 holdtól 10 
holdig változó mennyiségű újabb kiegészítés (benificatio), ez összesen 540 
Ve holdra ment.11 Joggal föltételezhetjük, hogy — a többi Tiszán inneni 
helységhez hasonlóan — egy hold föld Horgoson is 1200 négyszögöl volt. 
Ebből ki lehet számítani, hogy az úrbérrendezés idején, amikor még
— aranykori állapotok! — minden jobbágynak volt telke, volt Horgoson 
külső állományként 100 telek, vagyis 3400 hold tanyás föld, 1200 hold szántó 
az 1. nyomásban, 1200 hold szántó a 2. nyomásban, 570,5 hold bonificatió, 
tehát összesen 6370,5 hold — a belső telket és kertet nem számítva. (S mi
vel az országos összeírás alkalmával sem vették föl a belső telkeket, 
közlésüknek itt nincs értelme.) Ez a terület 764 460 négyszögöl, vagyis 
4777 katasztrális hold, azaz 2749 hektár. Hogy ebből akkor mennyi volt 
a szántó, mennyi a legelő, azt sejteni sem lehet. Az biztos, hogy a két 
nyomás szántó valóban szántó volt, de biztosra vehető, hogy a tanyai 
földeknek mind nagyobb hányada vált művelt földdé. (Ennek a kidolgo
zása azonban újabb és más irányú kutatást igényel.)

A közben lefolyt idők alatt ez a telki állomány összességében nem 
változott. 1828-ban 99 telek volt az adófizetők használatában (a papi és a 
tanítói föld adómentes volt), ezenkívül a község bírt a földesúrtól 27 po
zsonyi mérő szántót és 16 2/ 4 pm legelőt, ezek évi tiszta jövedelmét 
22 Ft y4 kr-ra becsülték, a házipénztárt (cassa domestica) gyarapította. 
Horgoson egy telek külső állománya 27 kishold szántó és 22 hold rét volt 
(=20,25 kh= 11,65 ha szántó és 15,25 kh=8,78 ha rét). A telki állományhoz 
tartozó szántó kiterjedése feltűnően kicsi: Szentesen és Hódmezővásárhe
lyen 34 — 1100 négyszögölével —, Csongrádon 36, Kisteleken — a megyé
ben a legtöbb — 42 hold. Horgoson azonban kétharmadába, másutt csak 
felébe vetettek gabonát.

A horgosi határ három nyomásra (calcatura) volt osztva, minőség 
szerint a szántók 1. és 2. osztályúak voltak, a réteket pedig az 1. osztály 
hoz sorolták — bár ez utóbbi fogalmazás nem pontos. A háromnyomásos 
földművelést egyedül Horgoson űzték Csongrád megyében: a többi te
lepülésben a határ nem volt nyomásokra osztva, az úrbéres földek a 
jobbágyoknak egy-egy tagban voltak kiosztva, és a szántók fele maradt 
ugaron. Ebben a tekintetben Horgos előbb járt: a három nyomásban a 
szántóknak csak egyharmada pihent. Másrészt viszont tudjuk, hogy az 
ugar (vervactum) máshol sem jelentette a föld teljes pihentetését, hanem 
csak azt, hogy nem gabonát vetettek bele.
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A szántóföldeket (agri) — mint már említettük — termékenységük 
szerint két osztályba sorolták. Ezek az osztályok értékkategóriák voltak, 
minősítő kulcsként azt az összeget adták meg, amennyiért bérbe adták vagy 
adhatták volna (census).

1. osztályú volt 2376 pm — 30 kr censussal, összesen 1188 Ft-tal,
2. osztályú volt 1188 pm — 24 kr censussal, összesen 475 Ft 12 kr-ral 

tehát összesen volt 3564 pm szántó 28 kr átlagos censussal.
A biztosok pozsonyi mérőben számították a szántóterületet. A pm 

eredetileg űrmérték: kb 62,5 liter. Területmértékként akkora szántó, amek
korába 1 pm gabonát vetnek, általában és Horgoson 600 négyszögöl, de 
Szentesen, Vásárhelyen és a többi tiszántúli helységben 550 négyszögöl, 
vagyis mindenképpen 0,5 kishold (Horgoson tehát 1 pm=600 négyszögöl= 
= 0,375 kh=0,216 ha).

Mivel az említett 3564 pm szántó a megművelt földet jelenti, s mivel 
a szántók y3 része pihent, a teljes szántóterület 5346 pm volt, vagyis 
2673 kishold (=2004,75 kh= 1153,66 ha); bevetve a 3564 pm = 1782 kishold= 
= 1336,5 kh=769,11 ha).

A horgosi jobbágyok búza-kétszerest (triticium mixtum), árpát (hor- 
deum) és zabot (avena) termesztettek.

A szántók terméséből eleve leszámították a vetőmagot és a termé
szetben fizetett nyolcadot (octava=egyházi tized+ földesúri kilenced). A le
vonás után úgy becsülték, hogy minden szem kétszeres l3/s, az árpa l6/e, 
a zab l6/e termést hoz, az átlagos hozam P/e-szoros, tehát az egész vetés- 
terület termése 579V/2 pm. Ebből kétszeres 23686Д pm (1 pm=43 kg, tehát 
101 856 kg), árpa 17117e pm (1 pm=35 kg, tehát 59 898 kg), zab 17117a pm 
(1 pm=25 kg, tehát 42 784 kg). A termésátlagnak és az átlagos áraknak a 
kiszámításakor az 1820-tól az 1826-ig eltelt hét év közepes értékét fogad
ták el.

A termés pénzbeli értékének kiszámításéikor az összeíró biztosok 
föl jegyezték, hogy a községben állandó piac (emporium) nincs. Legkö
zelebb Szeged szabad királyi városban van, ennek a távolsága 1 és l/A 
stáció (kb. 25 km), ebből kifolyólag a gabonaárakat így számították: 1 pm 
kétszeres 58 kr, 1 pm árpa 287з kr, 1 pm zab 30 kr, tehát a termesztett 
gabonafélék átlagos ára pm-nként 3879 kr. Ha ezt megszorozzuk a tisz
tán term ett 579ГД pm gabonával, a teljes tiszta termés értékeként 
3744 Ft 1 kr-t kapunk.

Ez azonban még nem a tiszta haszon (purum lucrum) volt. Kiszá
mították korábban, hogy 1 pm szántón termett átlagosan P/e pm gabona. 
Ezt megszorozták az átlagossal, 387/ 9 kr-ral, ebből megkapták 1 pm szántó 
tiszta termelésértékét: 1 Ft 37?2 kr-t. Ebből kellett levonni a termelési 
költségeket: a két őszi és az egy tavaszi szántás egyenként 19 kr, tehát 
másfél szántás ára 283/<s kn, a vetés és a boronálás 10 kr, a trágyázás
3 k r — a termelési költség pm-nként 4РД kr. Ezt le kellett vonni a 
tiszta termés értékéből, az 1 Ft 37?z kr-ból, és akkor megkapták 1 pm 
szántó tiszta hasznát: 2137?2 kr-t. Ebből már egyszerű szorzással kijött 
a 3564 pm szántó tiszta hasznar 1277 Ft 5537?2 kr.

Tetszetős és logikus számítások után jutottunk el a végeredmény
hez. Megtudtuk, mekkora volt a szántóterület, és hogy milyen gabonafé
léket termesztenek rajta. Megtudtuk az átlagos gabonaárakat és az át
lagos munkabéreket. Talán rekonstruálhatjuk az egyes gabonafélékkel 
bevetett területek nagyságát és arányát. Az átlagok valóban alkalmasak 
egy tartós adórendszer megalapozásához, de aligha jók arra, hogy feltár
juk segítségükkel az egyes emberek vagy a lakosság rétegeinek életmód 
ját. Ezért itt sem mulasztjuk el hangsúlyozni, hogy a helytörténetnek 
csak egyik forrása lehet ez az összeírás.

Az úrbéres telek réti állományát — mint láttuk — az úrbérrendezés 
nem állapította meg. 1828-ban — szintén tudjuk már — 22 kishold volt
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egy telek réti tartozéka. Az összeíró biztosok azonban nem holdban, ha
nem kaszásban (falcastrum) adták meg a rét (pratum) nagyságát. A ka
szás vagy embervágó területi mértékegység: amennyit egy ember egy nap 
alatt lekaszál. Ez a terület változó nagyságú Csongrád megyében azonos 
a holddal, tehát Horgoson 1200 négyszögöl volt (Szentesen, Hódmezővá
sárhelyen 1100 négyszögöl). A teljes réti állományt az I. osztályba sorol
ták (más helységekben több kategóriába), és értékmérőül, vagyis census- 
ként — hasonlóan az 1. osztályú szántóföldekhez — 30 kr-t állapítottak 
meg pm-nként. A horgosi határban 2178 kaszás rét volt (=1178 kishold= 
= 1633,5 kh=940 ha).

A rét termésértékének kiszámításakor abból indultak ki, hogy meny
nyit hozna a rét, ha szántóként hasznosítanák, vagyis a rét szénatermését 
átszámították gabonára. Mivel a réten termett eszmei szemmennyiséget 
úrbéres szolgáltatás nem csonkította, vetni se kellett, 1 pm kiterjedésű 
rét szemtermését 2 pm-ben állapították meg. Ezt megszorozták a gabona 
átlagos Ipiaci árával, így 1 pm rét eszmei szemtermésének ára 1 Ft 
175A kr lett.

Ez azonban még nem a tiszta haszon. Le kellett vonni belőle a rá
fordított munka értékét, vagyis 36 kr-t a kaszálásért, másik 36 kr-t a 
gyűjtésért, boglyába rakásért, hordásért: ez tehát összesen 1 Ft 12 kr-ra 
ment kaszásonként. A kaszást most átszámították pm-re, de nem kétszer, 
hanem másfélszer vették — ezt az Utasítás írta elő, nem tudom, miért —, 
így 1 pm rét termelési költsége 48 kr lett. Ezt levonták a „szemtermés” 
árából, és megkapták 1 pm rét tiszta hasznát: 29s/9 kr-t. Az egész határ 
úrbéres rétjeinek tiszta hasznát úgy számították ki, hogy a kaszások szá
mát másfélszer vették, és megszorozták 295A kr-ral. A végeredmény: a 
3267 pm eszmei kiterjedésű rétek teljes tiszta haszna 1609 Ft 18 k r lett.

Aligha kell hangsúlyozni, mily kevéssé lehet használni az összeírásnak 
ezt a részét arra, hogy bármi valós adatot megtudjunk belőle. A terület 
nagyságát megadja ugyan, de biztosra vehető — más helységekhez hason
lóan —, hogy az is inkább csak elméletileg kiszámított, de soha meg 
nem mért mennyiség. Hiszen éppen ekkor kezdik fölülvizsgálni. A bonyo
lult számítgatások a termés értékéről — mind csak spekuláció, egyetlen 
valós érték sincs bennük. De akkori céljuk nem is volt más, mint az adó
alap rögzítése: arra pedig nem rosszabb módszer, mint bármi más.

Szőlő (vinea) 272/ 4 pm, vagyis 110 kapás (fossor) volt a horgosi ha
tárban. A kapás területi mértékegység: amennyit egy ember egy nap meg
kapál. Mennyisége Csongrád vármegyében 100—150 négyszögöl, Horgoson 
150 ( = 540 m2) volt; de itt is, mint a rét esetében, a megadott területnagy
ságot erős fenntartással kell fogadni. Ha elfogadjuk az összeíró biztosok 
által följegyzett 272/4 pm területet, ez 13,75 kishold, vagyis 10,31 kh, azaz 
5,98 ha szőlő volt, elég kis terület.

A szőlők hasznának kiszámításakor a szőlők minőségét a  szántókéval 
vetették egybe, és censusul 30 kr-t állapítottak meg pm-nként. Ez egyezett 
a megye más szőlőtermesztő helységében kialakult összeírási gyakorlat
tal. A termést kapásonként 6/ 7 urnára becsülték, vagyis elég alacsonyra. 
Az urnát itt egyenlőnek vesszük a pm-vel, tehát 62,5 literrel, egy fossoron 
átlagosan 53,5 liter (egy kisholdon 428 1, az összes horgosi szőlőben 5885 
liter bor).

Egy urna bor piaci ára 1 Ft 18 kr, tehát egy fossor szőlő hozadéka 
1 Ft 66/? kr. Ebből levonták a termelési költségeket: a négy kapálásért 
55 kr-t, a metszésért 164/s kr-t, a kötözésért 12 kr-t, összesen 1 Ft 234/ 5 kr-ft. 
Ebből következik, hogy a szőlőművelés ráfizetés volt: fossoronként ló23/^ kr, 
a 110 kapás szőlőn 31 Ft 35/? kr volt a horgosi gazdák kára (damnum).

Az összeírt és kiszámított adatok számos lehetőséget adnak bizo
nyos következtetésekre: árakat, munkabéreket, termelési szokásokat is
merhetünk meg belőlük. De hitelességük itt is kétes: ugyan m iért csi
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nálták, ha ráfizettek? A mi mai szemléletünket persze nem vetíthetjük visz- 
sza 1828-ba. . .

A 88 tejelő tehén (vacca) hasznának kiszámításakor az összeíró biz
tosok megállapították, hogy a horgosi tehenek évi 6 hónapig, vagyis 182 
napig adtak tejet. Ez sok, máshol általában rövidebb ideig, némely pusz
tán csak 3 hónapig. Egy tehéntől napi 2 icce (média) tejet fejtek, egész 
évben tehát 364 iccét (1 icce=8 dl, egy tehén évi tejhozama 291,2 liter). 
Egy icce tej piaci ára 4/5 kr, egy tehén évi tejhozamáé tehát 4 Ft 517s kr. 
Ehhez jön évi egy borjú (vitulus) 2 Ft 24 kr-ért (igen olcsó!) és a trágya 
(fimus) 12 kr-ért, ez összesen 7 Ft 277s kr.

Ebből levontak a téli takarmányozás költségére 4 Ft 48 kr-t, és meg
kapták egy tehén átlagos évi tiszta hasznát: a 2 Ft 39ys kr-t. A 88 horgosi 
tehén évi tiszta haszna tehát 233 Ft 293/s kr volt.

Az összeíró biztosok itt megjegyezték, hogy Horgos lakói nem legel
tetnek bérelt legelőn.

A tej gazdálkodásra vonatkozó adatok elég vigasztalan képet feste
nek, de nemcsak itt, hanem az egész megyében. Valószínű azonban, hogy 
a tej hozam adatai nem egészen valósak, bár — mint említettem — ennél 
sokkal rosszabbakat is elfogadtak a biztosok.

Kalmár (mercator) és kereskedő (quaestor) nem lakott Horgoson.
Az iparosok (opifices) közül hatan egész évben gyakorolták mester

ségüket. Segédje egyiküknek sem volt. Mesterségük szerint négyen ko
vácsok (fabri ferrarii), egyikük lakatos (serrarius), egyikük pedig bog
nár, kerékgyártó (rotarius). De már említettük, hogy volt 12 takács 
(textor), 1 kovács és egy szűcs (pellio), akik az év negyedében, ill. felében 
űzték mesterségüket. Ezek az adatok meglehetősen kezdetleges viszonyokat 
mutatnak. Ügy látszik, Szeged közelsége megakadályozta a nagyobb dif
ferenciálódást.

Az összeíró biztosok — az Utasítás 23. §-a szerint — 14 kérdést tettek 
föl a lakosok által választott bizalmi férfiaknak és a hivatalból jelenle
vőknek. Ezek a válaszok elég részletesen mutatják a község életkörül
ményeit.

1. Különleges jövedelme nincs a lakosságnak.
2. Területe sík, talaja homokos, kevéssé termékeny.
3. őszi és tavaszi gabonát vetnek: kétszerest, árpát és zabot.
4. Háromévenként kell trágyázniok, de mivel nincs elég trágya, egy

telkes gazda nem képes 2 pm-nél többet.
5. ősszel kétszer, tavasszal egyszer szántanak, 4 ökörrel.
6. A legközelebbi piac Szeged szabad királyi városban van, 1 és !Д 

stáció távolságra (kb. 25 km).
7. A gabona átlagos ára — figyelembe véve a Szegedtől való távolsá

got: a kétszeres 59 kr, az árpa 29 kr, a zab 30 kr pm-nként.
8. A községnek a féléves úrbéres korcsmáltatáson kívül más jöve

delme nincs. Ez 35 Ft 12 kr.
9. A Tisza folyik a falu mellett, sem hasznot nem hoz, sem kárt 

nem okoz.
10. A 14. pontban.
11. A köz jövedelmek nem fedezik a kiadásokat, ezért a lakosoknak 

hozzá kell járulniuk a  házipénztárhoz.
12. Az egyetlen közintézmény a postahivatal, ott azonban télen tíz 

lovat kell tartaniok, noha csak ötöt számolnak el nekik.
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13. Az úrbéres helyek gyarapítása a földesúrtól függ.
14. Az állandóan ott állomásozó (katonaság ellátásából — a piaci 

árak és a megtérített költségek különbségeként — az utóbbi három év
ben 658 Ft 7 kr, tehát évente 219 Ft 227з kr vesztesége (deperdita) szár
mazott a községnek. Ez a vármegyei táblázatba be is van jegyezve.

Még két utólag beszúrt megjegyzéssel fejeződik be az összeírás:
Házbérlet nem volt.
A terület fekvése — különösen az úrbéres földeké — egyenetlen. Dom

bos, völgyes vidék, fekete, sárga és fehér futóhomok, amely váltakozik 
használhatatlan, szikes földekkel. A terület nagyobb része homokos és 
terméketlen. Inkább a szelek játékának, mint gabonatermesztésnek 
való föld.

AZ 1828. ÉVI NÉPÖSSZEÍRÁS HORGOSON

Az országos összeírás és a vele párhuzamosan megtartott megyei 
népösszeírás12 összehasonlítható adatai Horgoson is, a megye más helysé
geiben is eltérnek némileg egymástól. Megismerésük és felhasználásuk 
azonban így is nyereség lehet, mert új értesüléseket szerezhetünk belőlük. 
A lakosság társadalmi, foglalkozásbeli, vallási, kor és nemek szerinti 
csoportosítása, a családszerkezet megismerése jócskán gazdagítja Horgos 
feudális kori képét. Csak az adatokat közöljük, mellettük zárójelben az 
országos összeírás eltérő számait.

Horgoson van ház 266 (268)
család 

A férfiak közül
293 (326 családfő)

tisztviselő, értelmiségi 
iparos
nemesek szolgája
paraszt
zsellér
fiú

5 (0)
4 (6)

36 (34) 
125 (211) 
221 ( 112) 
694

A női nemhez tartozik 
A fölsoroltak (az egész lakosság)

1004
2089

A férfiak közül
1—17 éves 

17—60 éves nős
530
304
69

178
1081

0
0

nőtlen, özvegy
40 év fölötti
katolikus
református
evangélikus
zsidó
távollevő
kiszolgált
1828-ban született

0
86
49

4
4

meghalt
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AZ 1830. ÉVI ADÓKIVETÉS HORGOSON

Az országos összeírás, a megyei népösszeírás és a megyei rovásos 
(dicalis) összeírás föltárta az adóalapokat. A vármegye közgyűlése által 
megválasztott küldöttség elkészítette a megyére kirótt hadiadó és a me
gyei háziadó kivetésének tervezetét. A személyek, állatok, földek, malmok, 
mindenféle egyéni és közös haszonvételek és jövedelmek számbavétele 
után Horgos községnek 5062/8 volt a rovásán. Ezt 1 Ft 36 kr-ral szorozva 
megkapták a hadiadó, 7 Ft 7 kr-ral szorozva pedig a megyei háziadó 
(honnyi adó) (összegét. Ez 810 Ft, ill. 1071 Ft 336/ 8 kr, összesen 1881 Ft 
336/e kr lett az 1830/31. katonai esztendőre.13

Íme, elértünk a bonyolult számolgatások végére: most már csak be 
kellett hajtani az adót. Horgos minden lakosára — beleértve az újszü
lötteket és a halni készülőket is — majdnem 1 ezüst forint jutott, kb. ennyi 
volt a megyei átlag is.

AZ ÖSSZEÍRÁSOK TÖRTÉNETI FORRÁSÉRTÉKE

„A helytörténetek monographusai a történeti irodalomban az össze
írás adatait — legtöbbször az összeírás céljának és egyben forrásértékének 
minden magyarázata nélkül közlik, és ezért az ilyen forrásközlésben sze
replő adatok alig használhatók" — írja Bottló Béla elemző tanulmánya 
végén.

Vitathatatlan, hogy a rengeteg adatból sok szempontból valósághű 
társadalomkép rajzolódhat ki. A termelésről és annak jövedelmezőségéről 
is sokat megtudhatunk, ha elvégezzük a lehetséges sokféle átszámolást. 
összehasonlítást.14 „A helytörténetek monographusai", Bottló Béla és Bo- 
hony Nándor említett cikkeit használva, részben föltárhatják városuk vagy 
falujuk gazdasági és társadalmi struktúráját.

De csak részben. Mert hány olyan gazdasági és társadalmi jelenség 
van, amelynek nincs helye az összeírásban! Csak két példát. A nemességről 
szinte semmit sem tudunk meg belőle. A termesztett kultúrnövények több
ségéről egy szó sincs benne.

És amit megtudunk — olykor százezred krajcár pontossággal — azt 
bemondás és becslés alapján állították meg. Márpedig a tájékoztatást 
adó okozóknak is, az összeírást végző megyei uraknak is, az uradalom kép
viselőjének is az volt a célja, hogy az összeírt adóalap minél kisebb legyen, 
így — noha mindenki esküt tett az igazságra — aligha hihetjük, amit a 
megsárgult írás állít.

De „a helytörténetek monographusai" majd összevetik más források
kal is a Regnicolaris Conscriptio anyagát, és közelebb jutnak a történelmi 
igazsághoz.

KÍSÉRLET A FELDOLGOZÁSRA

Az országos összeírás adataiból egyes dolgokat teljes biztonsággal 
meg lehet állapítani, másokat ki lehet következtetni, ismét másokról sem 
mi biztosat nem lehet megtudni. Kíséreljük meg egy család anyagi viszo 
nyainak részbeni föltárását az összeírás alapján.

Pintér Márton adózó családfőt 4-es sorszámmal vették föl az 1. ro
vatba (rubrica). A 2. rovatból kiderült, hogy a családfővel együtt 4 felnőtt 
adózó élt a gazdával egy kenyéren. A kiskorúakról és a 60 évnél időseb
bekről itt semmit sem tudhatunk meg. A 3. rovatból látjuk, hogy a csa 
ládfő telkes gazda, vele egy háztartásban él egy fölnőtt fia és egy férfi
cselédje. így csak egy felnőtt személye marad homályban: ő valószínűleg 
a gazda felesége volt. Saját házukban laktak (4. rovat).

Pintér Márton egész telkes jobbágy volt, tehát 36 pm szántót művelt, 
és 22 kaszás rétje volt (6. és 7. rovat). Ebből kiszámíthatjuk, hogy 54 pm 
szántóföldje volt (=27 kishold = 20,25 kh= 11,65 ha) és 8,78 ha rétje. (Ne
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felejtsük el, hogy Horgoson háromnyomásos földművelés volt, tehát a 
szántó kétharmad részét művelték!) Mivel a határbeli szántók 2/ 3 része 1. 
osztályú, 7 3 része 2. osztályú volt, tételezzük fel, hogy a mi gazdánké is 
így oszlott meg. A valóságban természetesen csak több éves átlagban 
számolhatunk ezekkel az arányokkal, mert alighanem úgy volt, hogy a 
három nyomásból kettő volt 1. osztályú, a harmadik 2. osztályú, ezért az 
egyik évben a megművelt és gabonával bevetett szántó 100%-a, a másik 
évben 50°/o-a tartozott az 1. osztályhoz. De az is lehet, hogy másként volt. 
Nos a mi Pintér Mártonunk 36 pm-be vetett gabonát (=18 kishold=13,5 kh= 
=7, 77 ha). Tegyük föl — bár a valóságban aligha lehetett így —, hogy 
mind az őszi, mind a tavaszi vetés, valamint a termesztett gabonafajták 
mind átlagolható mennyiségek, s az összeíró biztosok átlageredményei 
nem térhettekk el túlságosan a  valóságtól (A valóság pontosabb megkö
zelítése lehetne, ha tudnánk, amit nem tudunk meg az összeírásból. Bár
milyen számolgatásban föltételezett tényezőkkel is kellene dolgoznunk, 
ezért eredményeink mindig kétesek volnának. Maradjunk az átlagoknál...) 
Termett tehát a 36 pm szántón — a nyolcad és a vetőmag levonása — 
P/e-szoros mennyiség, tehát (5791,5 pm:a 99 telek) 58,5 pm.

Pintér Márton — miután félretette a jövő évi vetőmagot, és be
szolgáltatta a tizedet és a kilencedet — 2066 kg gabonát vermelhetett el. 
Ennek a piaci ára durván számítva 38 Ft volt. Gazdánk azonban aligha 
adta el a gabonáját: feléből — zabból és az árpából — alighanem a 
jószágokat takanmányozta, kb. 100 kg búza-kétszerest pedig elfogyasz
totta a család, amelynek — mint emlékszünk — legalább négy felnőtt 
tagja volt.

Persze a 38 Ft még nem jelentette a gabonatermesztés tiszta hasz
nát. A termelési költségek a 36 pm szántón kb. 25 Ft-ra rúgtak, a tiszta 
haszon mindössze kb. 13 Ft volt.

Ez mai szemmel nézve igen kevés. Figyelembe kell vennünk azon
ban, hogy a családnak bőségesen megvolt a mindennapi kenyere, hogy 
jutott az állatok takarmányozására és almozására is, hogy a földműve
lés célja Csongrád megyében elsősorban az önellátás volt, s végül hogy 
az adóbevallást jellegénél fogva nem tekinthetjük megbízható forrásnak, 
ha a jövedelmet akarjuk megtudni.

Pintér Mártonnak volt 22 falcastrum rétje is (7.rovat; 22 kishold = 
15,25 kh = 8,78 ha). Ez nem volt kimérve, hanem a falu közös legelő
jének használatából — kaszálás, legeltetés — ennek arányában részesült. 
A 22 kaszás réten term ett kb. 43 Ft értékű széna, ennek a termelési költ
sége kb. 26 Ft volt, így az 1 teleknyi rét tiszta hasznát kb. 17 Ft-foan 
állapították meg. Ez természetesen végtelenül kevés. De tudjuk, hogy a 
horgosiak nem kényszerültek legelőt bérelni, tehát rétjeik — az úrbéres 
és a födlesúrral közös rétek — elegendőnek bizonyultak a jószágtartásra.

Pintér Mártonnak 2 kapás (= 300 négyszögöl = 0,5 pm = 1080 m2) 
szőleje is volt. Ezen 107 liter bor termett, és ez 2 Ft 14 kr-t ért. A terme
lési költségek ugyan 2 Ft 48 kr-ra rúgtak, és így a borászatra ráfizetett 
34 kr-t, de legalább az ünnepeken volt mit inniok. S a termelési költsé
gek itt sem — mint a szántók esetében sem — pénzkiadást jelentettek, 
hanem munkaráfordítást. A saját gazdaságban végzett munkának pedig 
csak elméletben lehetett pénzértéke.

Ha most összeadjuk, hogy gazdánknak mennyi tiszta hasznot hozott 
egy jó középparaszti birtok és szőlő, elképesztően kevés jön ki belőle: 
nem egészen 30 forint.

De nézzük a jószágállományt (10—11 rovat). Volt 4 igás ökre. Szük
ség is volt rájuk, hiszen Horgoson két pár ökörrel szántottak, és nem 
is volt minden telkes gazdának igás jószága — tehát bérszántást is vál
lalhatott velük. (De vajon valóban 19 krajcárért 1 pm-t? Aligha.) Volt 
egy fejős tehene is. Ez napi 1,6 liter tejet adott hat hónapon át. Biztosra 
vehető, hogy ezt a család el is fogyasztotta. A összeíró biztosok számí
tása szerint a tehéntartásból származó tiszta jövedelem 2 Ft 40 kr volt, 
tehát tulajdonképpen a  borjú és a trágya ára. A trágya szűkén elég volt
1 pm szántó megtrágyázására.
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Három lovat is tartott. Ha ezek igáslovak voltak, a saját gazdasá
gában szükséges munkákon kívül vállalhatott velük fuvart, nyomtatást, 
esetleg szántást. Ezek jövedelmét azonban nem jegyezték föl, mi pedig 
még találgatni sem tudjuk. Azt sem tudjuk, voltak-e csikói.

34 birkája volt; ennél többel senki sem dicsekedhetett a községben. 
Sertést nem tartott, így föltételezhetjük, hogy a húst a juhok és a szár
nyasok adták a konyhára. Nyilván a tejtermékek nagyobb része is a 
juhtartásból származott. Gyapjút is nyírhatott. Igaz, az összeíró bizto
sok nem számították ki a jiihtartás hasznát, mégis biztosra vehetjük, 
hogy ez volt a gazdaság legjövedelmezőbb része. Az egyetlen készpénz
forrásnak látszik az összeírásból. Ha a gazda olykor beszekerezett a sze
gedi piacra, a saroglyában csirkét, kacsát, libát, túrót, sajtot, bárányt és 
gyapjút vihetett. Meg mindazt, amije a belső kertben és az ugarban ter
mett, de amiről az összeírás nem tesz említést.

Az összeírás célja — soha szem elől nem tévesztettük — az adóala
pok feltárása volt. A megye adózó lakosságára kivetett hadiadót és a 
megyei adminisztráció fenntartását szolgáló háziadót már a vármegye 
rótta ki az egyes adózókra, de nem az országos, hanem a megyei diká- 
lis (rovásos) összeírás alapján. Pintér Márton adóját az 1828-29. katonai 
esztendőre készített adófelosztási kulcsból számíthatjuk ki.15 Ettől alig
ha térhetett el a már említett 1830-31. évi.

Pintér Márton adójának kiszámítása bonyolultnak látszó, de tulajdon
képpen egyszerű művelet volt. Nézzük a hadiadót. Emlékszünk rá, hogy 
egy rovásra 1 Ft 36 kr hadiadót vetettek ki. Sorra vették és följegyez- 
ték az adó alá eső személyeket, állatokat, földeket, hasznot hozóm eszkö
zöket és bármiféle jövedelmeket. Mindegyik mellé egy számot írtak, ez 
a szám osztó volt: annyi felé kellett osztani a rovást, illetve ebből kö
vetkezően az 1 Ft 36 kr-t. Pl. a sertés szó utáni 8-as azt jelentette, hogy
1 sertés adója 7« rovás adója, vagyis 12 kr (1 Ft = 60 kr). Ha egy gaz
dának 16 sertése volt, ez 2 rovást, tehát 3 Ft 12 kr hadiadót! jelentett. 
Ennyi — talán már fölösleges — magyarázat után lássuk Pintér Márton 
rekonstruált adóívét:

1 jobbágy 2 (V2 rovás) 48 kr hadiadó
1 fia 8 (7.) 12 kr
1 szolgája 12 (7.2) 8 kr
4 j ármos ökre 16 (4x7..) 24 kr
1 fejős tehene 16 (7.6) 6 kr
3 hámos lova 16 (4x7«*) 18 kr

34 juha 8 (34x7.) 408 kr
1 2. oszt. (?) háza 2 0/2) 48 kr

12 hold 1. oszt.
megművelt szántója 12 (12x7«) 96 kr

6 hold 2. oszt.
megművelt szántója 24 (6x 7 24) 24 kr

22 hold 1. oszt. rétje 12 (22x7.:) 176 kr
2 kapás 2. oszt.

szőleje (1. oszt. nincs) 4 (2x%) 48 kr
4 személyre nádvágás 96 (4x79.) 4 kr

Ezeket a tételeket összeadva kiderült, hogy 56/96 rovása volt, és erre 
fizetnie kellett 15 Ft 20 kr hadiadót. A megyei háziadó (honnyi adó) egy 
rovása 2 Ft 7 kr-t ért, ezért 20 Ft 17 kr-t fizetett.

íme egy horgosi jobbágy gazdaságának számokkal kimutatható ál
lapota, működése és eredménye az összeírások tükrében. Világosan lát
szik belőle, hogy az országos összeírásnak a terméseredményekre vo
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natkozó számai merő képtelenségek. Az is kitetszik — a vármegyei adó
kivetők tudták is —, hogy 1830 táján az állattenyésztés, elsősorban a 
legeltető juhtenyésztés adta az adózó horgosi (és Csongrád megyei) pa
raszt jövedelmét. Az sem kétséges, hogy a jövedelmek egy részének — 
szerintem sokkal nagyobb részének, mint hinnénk — a fölméréséhez az 
elavult módszerekkel hozzá se lehetett fogni. A kertben és az ugarban 
termesztett növények — zöldségek, gyümölcsök, ipari és takarmánynö
vények — kisiklottak az állami és földesúri adózás alól, ugyanúgy a 
szárnyasok is. Ha egyéb forrásaink nem bizonyítanák, már csak ezért 
is föl kellene tételeznünk, hogy így van: ezért az összeírások — bár el
sőrendű történeti források — igénylik más kútfők segítségét is.

NÉHÁNY KIEGÉSZÍTÉS
Az országos összeírás horgosi anyagának feltárásakor fölmerült 

azoknak az időknek a mélyéből néhány olyan esemény, amely kapcso
latban van az összeírásokkal, és gazdagítja képünket a korabeli Hor
gosról.

A legfontosabb a földesurak, tehát a Kárász család és a község 
között éppen akkor folyó úrbéres pör a határ és a telkek kiigazításáról. 
Ennek azonban most csak a puszta említésével kell beérnünk, föltárása 
csak hosszabb kutatás eredménye lehet.16

Az összeíró biztosok minden helységben följegyezték, hogy a la
kosok hány öl gátat és utat tartanak karban. Horgoson ezt nem tették, 
pedig lett volna mit felírniok — talán éppen azért mulasztották el, mert 
a horgosi lakosok megyei robotterhei éppen akkor változtak meg. Kárász 
Benjámin járási főszolgabíró — maga is a földbirtokos család tagja — 
javasolta a vármegye nemesi közgyűlésén, hogy mivel a pest-temesvár— 
erdélyi postai főútvonal Horgos határában húzódik, „célirányos volna, 
ha nem tsak az elkerülhetetlen szükséges helyeken állíttatnának tölté
sek, hanem általán fogva, az egész Posta út rendes formába hozattatna”. 
Kérte a közgyűlést, hogy a horgosiakat mentse föl az amúgy is távoleső 
sártói töltés gondozásának kötelezettsége alól. Ezt az ésszerű javaslatot 
a közgyűlés el is fogadta.17

Hogy ez a változtatás mennyire időszerű és helyes volt, azt bizonyítja 
az a helytartótanácsi rendelkezés is, amely szerint a Félegyháza (Kis
kunfélegyháza) és Horgos közé eső útszakasz igen rossz állapotban van, 
sürgősen ki kell javítani, és Kisteleken. Szatymazon és Horgoson posta- 
állomást kell létrehozni. Az állomáshoz az uradalmaktól kell telket sze
rezni.18

A korabeli postautak biztonságát gyakran fenyegették a fegyveres 
rablótámadások. A száraz számok tömegének megismerése után talán egy 
eleven kaland történetével zárulhat a Horgosról szóló dolgozat. A hor
gosi postakocsit 1829-ben „a Kanizsa határjában lévő Putri Kortsmához 
közel” kirabolták. Mivel ez a hely m ár Bács megyében volt, az esetről 
Zomborból érkezett felvilágosítás, a tiszti vizsgálat jegyzőkönyve:19

,,Mi e tárgyban Martonyos Hellységébe ki rándúlván, a már előbb 
széjel hányatott Putri Kortsmában kotsmároskodó Horváth Antalt, kér
dőre vettük, hoev a kérdéses estve kik voltak az nevezet Putri Korts- 
mába bor ivók, ki azon vallását tette, hogy a kérdéses estve semmi bor 
ivók nem voltak, eő azon erőszak tétel felül mind addig semmit sem 
tudott, miglen Tsordás Mártonv fel nem kiabálta álmából akitől hamar- 
jába lei tudta, hoev eey Kotsi után mellybe két Ló belé volt fogva, 
Ö-Kanisa Mező várossábol előre ugyan két. utánna 4 Lovasok követték, 
éppen hogy kiindúlt. mint egv háromszász lépésnyire puffanását hallotta 
az ütéseknek, a puskáját ki sütötte, hogy a gonosz tévők meg ijedjenek, 
mivel segétségére a kotsisnak nem mert menni, egy kis vártattva kotsi 
zörgést hallót feléjek jönni, gondolván, hoev a gonosz tévők el-távoztak, 
és a kotsis vissza felé hajtva a Lovait, ellenkező képpen eset a dolog, 
mivel a kotsis a kotsit maga húzta vissza, elő beszéllette, hogy a gonosz
tévők Lovait erőszakosan elvették; továbbá Tsordás Mártonvt ki halgat- 
ván, a ki ezen dolgot hasonlóképpen elő adta, azon hozzá adással, hogy
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midőn a kotsis Kanisa felől a Putri Kortsma felé hajtott volna, legelő
szer két gonosztévőtől meg álitatott, de mivel magát az Horgosi Posta 
Kotsisának álitotta, e - hagyták őtett, egy kis vártattva négy gonosztévő 
követte, akik midőn a Tsárdát el hagyták, mind egy három szász lé
pésnyire, akkor a kortsmárost fel költötte látta ugyan, hat gonosztévő
ket nyargalni, közülök egyett szint ollyas termetüt mind Súgár Matyi, 
gondol lenni, mivel többször látta az emlitett Súgár Matyit azon kesej 
paripán nyargalózni, a többit ugyan fel-nem esmérte — Ezen Ország 
szerte, ösméretes gaz ember, nem sokára ezen esett után, a megyebeli 
Tömlötzbe be vitetett más gonoszsága végett, s most — is ott vagyon — 

Továbbá a Horgosi Posta Mester Csanádi Miklós előttünk meg-je- 
lenvén, azt kinyilatkoztatta, hogy azon kérdéses éjezaka azon hat gonosz
tévők, a Martonyosi lovászokra — is reá ütöttek, ne talán azok a hat 
gonosztévők közül valamellyikre reá ösmértek. Mi tehát elejbénk rendel
tettük őket azon környülálásokrol ki halgattuk, vallásai következendők: 

Első Tanú Jurgats Gergely 20. esztendős nyőtelen Római Chatoli- 
kus, Martonyosi Lakos hite ajánlása mellet vallja, hogy eő azon éjeza- 
kán, mellyben e nyáron Ó-Kanisai Útban lévő Putri Csárdánál Horgosi 
Posta Mester Ur két Lovai ki raboltattak, Horgosi határ felé fekvő Mar- 
tonosi földekben 3 Lévait legeltette légyen, magával pedig együtt azon 
éjezakán lovak legeltetésnél emlitett Martonyosi Hellységből még heten 
jelen voltanak, nevezetessen Kovács Gáspár, Farkas János, Szeredi Ta
más, Antoczi Mihály, Kotsis Imre, tudniillik Góliát Jakabnak béresse, 
Nemes Dantsó Mihály a ki lovakra-is vigyázott és egy nevéről ösmeret- 
len rácz fiú, melly éjezakán 6 lovas gonosztévöket feléjek kőzelgetni 
látta azokbol négyen nagy káromkodások közt reá jók rontottak, mellv- 
ben Farkas Jánosnak két Lovait erőszakos képpen el-is szakasztották, 
de emlitett vigyázó Nemes Dantsó Mihály, és mink többiek-is segít
ségre hozzá álván a gonosztévőket utói értük, és az el-ragadott két Lo
vat tőlük el-vettük, azonban azok gonosztévők kik voltak meg nem ne
vezheti a Tanú, mivel közülök egyet sem ösmért fel.

Második Tanú Nemes Dantsó Mihály 34. esztendős feleséges Római 
Chatolikus Martonyosi Koronális Hellység Lakosa, a szerént maga val
lását, eő-is a mint Iső Tanú előadja.

Harmadik Tanú Farkas János 26 esztendős feleséges. Római Cha
tolikus vallia, hogy a kérdéses éjezaka midőn a lármára fel serkent al
vásából a Tanú Lovai közül kettőt, négy lovas Tolvajok erőszakkal el
hajtották, midőn meg látta a Tanú-is többit ott lévő martonosiakkal 
üzöbevette, a Tanú akkor tsak tulajdon lovainak lenni meg esmérte, 
azon két Lovat, midőn a rósz emberektől el-vették; nem sok idő múlva 
Horgosi Posta káros Urnák kotsissa azon éjezaka el-jött. azon panaszát 
nyújtotta, hogy az eő Lovait is. és szűrét a gonosztevők erőszakossan 
el-vitték de hogv kik voltak azon Tolvajok nem tudja.

Negyedik Tanú Antoczi Mihály 16. esztendős nyőtelen Romai Chato- 
lious Martonosi Lakos vallja, hogv az éjezakán akkoriban. Horgosi 
Posta Mester Urnák, midőn két Lovát, némelly éjezakai úton állok e lra 
bolták. a Tanú ország útján Szeged Városságra vezető veres Kereszten 
innét Horgos felől. Martonvosi határba lovait legeltette, a legeltetések 
végett voltak még hatan a Tanúval, éjfél előtt midőn négy lovas Tolvaj 
lovaikat fel zavarták, a lármára alvásból fel ébret, de m ár akkor 2. lovat 
említett gonosz tévők jó darabon el-hajtották, a Tanú a többi lovakat 
egy rakásra forgatta. A Posta Mester Ur két lova erőszakos el rablását 
annak kotsissátul, tsak akkor tudta meg, midőn Horgas felé mentébe 
a Tanúhoz tért panaszolva, hogy szűrét, gazdájának két lovait szerszá
mostul egvütt erőszakossan el-vettók továbbá azt-is vallja hogy azon 
.gonosztévők közül egyet sem ösmért fel.

öttödik Tanú Kovács Gáspár 35 esztendős feleséges Római Chato- 
licus. Martonosi Lakos, Vallását a negyedik Tanúval egy éránt elő adta.

Hatodik Tanú Szeredi Tamás 18. esztendős nyőtelen Romai Chato- 
licus. Martonyosi születés, előbeni negyedik Tanúval egv éránt vall. Költ 
Sz. Tamáson Kis-Asszony hava 21-én 829. esztendőben. Radigics Istvány 
All: Sz: Biro.

Hajnal Istvány Eskütt.”
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BUZSAK, SZENTPÉTER ÉS BUZGANY PUSZTÁK (PRAEDIA BUZSAK, 
ST. PÉTER ET BUZGÁNY) ÖSSZEÍRÁSA

Levéltári jelzete: CsmL (SzF) IV. A 12. b/68. k.
Dohánykertészségek. A lakosoknak egyéves szerződésük van, ennek 

lejárta után szabadon elköltözhetnek. A dohánytermesztésen kívül más 
jövedelmük nincs. Nem viselik az átmenő katonasággal járó terheket 
(transennale), nem kell természetbeniekkel ellátniok a katonaságot, sem 
a megyei tisztviselőket fuvarozniok. 9 öl köztöltést gondoznak (17,06 m). 
Közös jövedelmük nincs, a házipénztárhoz hozzá kell járulniok.

A táblás összeírás összesített adatai:

1. adózó családfő 34
2. 18—60 éves adózó 72
3. közülük zsellér 33

házatlan zsellér 1
fiú 12
leány 3;

4. ház 33;
5—9. nem írtak össze;

10. a nagyobb állatok közül tehén 22
meddő tehén 2
2 éves borjú 7
3 éves ló 53;

11—13. nem írtak össze.

A tehenek haszna ugyanannyi, mint Horgoson, vagyis egy tehéné
2 Ft 39 Vs kr, a 22 tehéné 58 Ft 22 2/s kr.

A népösszeírás adatai:
Buzsákon 6 ház, 7 család, 7 zsellér, 11 fiú, 25 nő, összesen 43 lakos;

férfiak: 1—7 éves 9, 17—40 éves nős, 4, nőtlen, özvegy 1, 
40 éven fölüli 4, katolikus 18; 1828-ban született 6, meghalt 2.

Szentpéteren 20 ház, 21 család, 19 zsellér, 45 fiú, 54 nő, összesen 118 
lakos;
férfiak: 1—17 éves 31, 17—40 éves nős 12, nőtlen, özvegy 6, 
40 éven fölüli 15, katolikus 45, görögkeleti 19;
1828-ban született 4, meghalt 3.

Buzgányban: 10 ház, 12 család, 8 zsellér, 19 fiú, 17 nő, összesen 44 lakos;
férfiak: 1—17 éves 13, 17—40 éves nős 7, nőtlen, özvegy 2, 
40 éven fölüli 5, katolikus 27;
1828-ban született 3, meghalt 2.

Az 1830. évi adókivetés

Buzsákra 42/e rovásra 6 Ft 49 kr a hadiadó, 8 Ft 596/e k r a megye házi
adó, összesen 15 Ft 47 6Д kr;

Szentpéterre 95/e rovásra 25 Ft 24 kr a hadiadó, 20 Ft 223/e k r a megyei 
háziadó, összesen 35 Ft 463/« kr;

Buzgányra 43/« rovásra 7 Ft a hadiadó, 9 Ft 155/e kr a megye háziadó, 
összesen 16 Ft 155/« kr.
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JEGYZETEK

1 Az országos összeírás történetének és módszereinek összefoglalásában Bottló Bélának Az 
1628. országos összeírás c. tanulmányát használtam fel. (Megjelent A történeti statisztika forrásai
c. kötetben, a Közgazdasági és Jogi Kiadónál, Bp. 1957. Szerkesztette Kovacsics József.) Az össze
írás módszerének követésében nélkülözhetetlen munka, elemzi az összeírás történelmi forrás
értékét, és felhasználásához is hasznos tanácsot ad. Hasonlóképpen alapvető művek H. Pálfy 
Ilona cikkei Székesfehérvárról, Veszprémről, ill. Szombathelyről a Magyar Statisztikai Szemle 
1936. és 1937. évi Számaiban.

2 A Csongrád megyei Levéltár Szentesi Fióklevéltára — a továbbiakban CsmL (SzF) — 
egyike a mindössze 12 megyei levéltárnak, ahol a teljes táblázatos anyag megmaradt. Meg
található: IV. A 12. Csongrád vármegye adószedőjének iratai 1714—1848, b/ Regnicolans 
Conscriptie 1828:1—72. kötet. A teljes táblázatos anyag latin nyelvű, ezért adjuk tájékoztatóul 
az összeíró biztosok által használt kifejezéseket.

3 A pontos, de hosszú latin címek az említett Bottló-tanulmány 4. lábjegyzetében vannak.
4 Táblázatos anyaga hiányzik.
5 CsmL (SzF) IV. A 3. Csongrád vármegye nemesi közgyűlésének iratai 1790—1848. a/ 36. 

Közgyűlési jegyzőkönyv 1828:197. sz.
« Uo. 207. sz.
i CsmL (SzF) IV. A 3. a/ 37. Kgy. jkv. 1829:2. sz.
» CsmL (SzF) IV. A 3. a/ 40. Kgy. jkv. 1832:913. c. sz.
9 Liber Exhibens Nomina Colonorum Horgosiensium quibus in Conformitate Benighae

Urbarialis Regulations Sessionale Constitutivum in individue Manu Geometrica excusium, et 
effective exassignatum est. Anne 1777 no. Mense Septembri Opera Josephi Vertics. CsmL 
(SzF) Feudális coscriptiók gyűjteménye 1715—1849, 3. doboz 40. sz. Eredeti helye: IV. A 1. 
f/ 1777:40. sz. Az úrbérrendezés teljes feldolgozása, majd a birtokviszonyok változásainak 
követése figyelmet érdemlő téma volna. A szentesi levéltárban nagyszerű anyag van hozzá.

“ CsmL (SzF) IV. A 3. a / 36. k. Kgy. jkv. 1828:475. sz.
11 Lásd a 9. sz. jegyzetet!
12 Summarium Comitatus Csongradiensis Populáris Conscriptions pro Anno 1828 peractae.

Készítette 1829. január 12-én Szomor József megyei számvevő. CsmL (SzF) IV. A 3. h / 1828:91.
sz. Üjabb helye: Feudális conscriptiók gyűjteménye 1715—1849, 11. d. 91. sz. A nemesek adatait
ez sem tartalmazza.

13 Tekintetes Nemes Csongrád Vármegye Hadi és Honnyi Adójának Fel osztása az 
1830/31-ik Esztendőre. CsmL (SzF) IV. A 3. b / 1830:1171. sz. A katonai esztendő november 
1-én kezdődött.

14 A feldolgozás módszerében két mű adott példát a már említett Bottló-tanulmányon 
kívül: Schneider Miklósnak A nógrádi adózó nép viszonyai 1828-ban (Salgótarján, 1972) c. kö
tete és Bohony Nándornak a Visonta gazdasága és társadalma az 1828-as összeírás tükrében 
(Agrártörténeti Szemle 1978. 3—4. sz.) cikke. Ez utóbbi ,,szerény kísérlet a megoldási lehető
ségek felderítésére" — ahogy a szerző írja. Számítási módszereit kitűnően lehet használni 
a mi esetünkben is.

15 Az adó felosztásának Kulcsa az 1828/9dik esztendőre. CsmL (SzF) IV. A 3. b / 160.
d. 1828:1051/a  sz.

16 Az ide vonatkozó legfontosabb irat, az úrbéres földeket újból fölmérő megyei kül
döttség jelentése nincs a helyén. A közgyűlésen pedig beszámoltak róla: CsmL (SzF) IV. 
A 3. a/ 36. k. Kgy. jkv. 1828:1003. sz. A közgyűlés ugyanekkor tárgyalta a horgosi összeírást is: 
uo. 1828:1002. sz.

”  Uo. 1828:679. sz.
» Uo. a/ 38. k. Közgy. jkv. 1830:153. sz.
19 Az esetet uo. az a/ 37. k. Kgy. jkv. 1829:1274. sz. alatt tárgyalta Csongrád vármegye 

nemesi közgyűlése. A Bács megyei levél száma 1829:1850. Másolata talán megvan a Vajdasági 
Történeti Levéltár Bács-Bodrog megyei fondjában: Arhiv Vojvodine — Sremski Karlovci; 1. 2. 
Arhivski fondovi 4. Bačko-Bodroška Zupanija 1699—1849.

AZ ORSZÁGOS ÖSSZEÍRÁS TÁBLÁZATOS ANYAGA

A teljes táblázatos anyag közlésével lehetővé akarjuk tenni bármily 
célú felhasználását. Az üres rovatokat kihagyjuk. A rovatok számozását 
ismertetésünk elején megmagyaráztuk, most a kezdőbetűkkel is segítjük 
a tájékozódást.
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HORGOS KÖZSÉG ÖSSZEÍRÁSA

1.

Az adózó családfők neve
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1 Steph. Demos 3 1 1 l

2 Step. Koza Anna Retskó 5 1 2 1
3 Joan Dani 1 1
4 Mart. Pintér 4 1 1 1 1
5 Georg Nagy 3 1 1 1
6 Jacob Császár 5 1 1 1 1
7 And. Tornai 7 1 2 1 1
8 Joan Birényi 5 1 1 1 1

9 Fr. Kováts 4 1 1 1 1
10 Steph. Bálint 2 1 1
11 Joan Nagy 2 1 1
12 Jós. Vincze 2 1 1
13 Jós. Vincze 2 1
14 And. Nagy
15 Joan Hús vár
16 Ant. Fagyas
17 Jós. Bentsik
18 Joan Császár
19 Mich. Husvár 1 1
20 Georg Nagy
21 Jós. Zelei
22 Mich. Tóth
23 Ant. Retskó
24 Emer. Vincze
25 Math. Hegedűs
26 Petr. Erdélyi
27 Jós. Biró
28 Joan Dongó
29 Joan Szalai
30 Adalb. Dongó
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36 22 2 4 1 3 34 4

36 22 2 2 15 5

36 22 2 4 1 2 25 2 6

36 22 2 4 1 1 1 3 1 30 2 7

36 22 1 4 1 3 15 1 8
36 22 1 4 1 1 2 25 1 9
18 11 7 2 4 1 10
18 11 4 1 11
9 57. 2 12

13
öreg 14

36 22 4 2 26 1 15
8 16

17* 2 2 1 kovács 17
63 38 1 8 3 2 3 3 2 2 öreg 18
36 22 4 1 2 1 25 1 19
54 33 1 4 2 1 10 1 20

1 21
18 11 7 2 2 22

23
9 578 2 24
9 57 7 a 2 25

54 33 l ' / i 6 1 1 3 1 25 1 26
18 11 1 2 1 2 15 1 27
9 57 7 i 2 1 28

1 öreg 29
9 578 2 30
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31 And. Kalmár 2 1 1
32 And. Bognár 2 1 1
33 Mich. Czini 2 1
34 Anna Tóth Steph. Koza 1 1 1
35 Anna Fehér Petr. Mátyus 2 1 1 1

36 Emer. öze 2 1 1 1
37 And. öze 2 1 1
38 Steph. Ágoston 2 1 1 1
39 And. Balog 4 1 1 i i
40 Mart. Bíró 3 1 1 1
41 Joan Goráts 2 1 1

42 Jós. Nede 2 1
43 Jós. Heredi 3 1 i i ;
44 Jós. Molnár 2 1 i
45 Petr. Volkovits 2 1 i (
46 Joan Kalmár 2 1
47 Mart. Seres 2 1 i .
48 Elis. Tornyai Jós. Csécsei 1 1 i
49 Math. Fodor 2 1 i .
50 Joan Trepka Agn. Bódi 1 1 i ,
51 Geor. Gubinyi 1 i
52 Emer Jakos 1 1
53 Steph. Radits 2 1 i .
54 Petr. Temyész 2 1 i f
55 Steph. Kováts 2 1 1 i
56 Ant. Tószegi 2 1 i

57 Joan Ambrus
Anna Czibulya 1 1 i

58 Steph. Fülöp 1 1 j

59 Justina Bogáromi
Mart. Husvár 2 1 1 1 ,
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9 57. 31
9 578 2 32
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18 11 72 2 2 1 1 2 1 1 38
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27 167. 1 2 1 2 1 40
9 57 72 1 2 41

42
9 57. ’/l 2 43

18 11 72 2 1 2 1 44
9 578 45

46
9 578 2 47
9 57 72 2 48
9 57. 72 1 49

50
öreg 51

52
9 57. 72 1 2 53

18 11 72 1 2 54
9 57. 72 2 55

56

9 57.1 2 57

58

18 11 2 2 59
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9 5V. 2 10 60
61

18 11 2 62
9 578 7i 1 2 63

64
9 578 72 2 takács Vaévig 65

66
9 57. 2 67
9 57« 68
9 57. 2 69

70
9 57. 2 71

xh évig 
takács 72

9 57. 2 73
8 74

7« évig 
szűcs 75

öreg 76
77
78

18 11 1 1 2 79
1 1 80

36 22 4 2 81
9 57. 2 82

öreg 83
1 84
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2 86

9 57. 2 87
88
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89 Paul Német 1 1
90 Mich. Nagy 2 1 1
91 Mart. Bálint 4 1 1 1
92 Gasp. Berta 3 1 1 1
93 Jós. Kasza 2 1
94 Math. Pillangó 2 1 1
95 Jós. Huszka 5 1 1 1 1
96 Mich. Pálinkás 2 1 1
97 Steph. Fülöp 3 1 1 1

98 Steph. Rigó 1 1
99 Joan Gyenes 2 1 1

100 Paul Rauch 2 1 1
101 Mich. Bodor 2 1 1
102 Mich. Heredi

Ilona Radits 3 1 1 1

103 Paul Krekuska 1 1

104 Jós. Fülöp 2 1 1
105 Joan Vincze 1 1
106 Joan Fazekas 2 1 1

107 Joan. Kováts
Ápol. Kovátsi 2 1 1 1

108 Paul Demus 2 1 1

109 Jós. Limbai 2 1

110 Jós. Körmöndi 1 1
111 Joan. Bálint 2 1
112 Gas. Dobák 2 1
113 Mich. Király 1 1 1

114 Jós. Horváth 2 1
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1 9i 57. 1 1 2 1 112

» 57. 72 2 1 113
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4.

115 Joan. Koza 2 1 1
116 Paul Vig 2 1 1
L17 Laud. Rigó 5 1 1 1 1
118 Georg. Almási 1 1 1
119 Steph. Ágoston 2 1
120 Mich. Retskó 2 1
121 Steph. Lebó 2 1

122 Steph. Ponatz 2 1 1

123 Lucas Rigó 2 1 1

124 And. Luczó 2 1 1

125 Georg. Miskoltzi 2 1 1 ‘

126 Jós. Bálint 1 1
127 Joan Miskoltzi 2 1 1
128 Mich. Nagy 4 1 1 1
129 Mich. Miskoltzi 2 1 1
130 Joan. Vas 3 1 1 1
131 Mich. Danyi 3 1 1 1
132 Mich. Mosó 2 1
133 Georg. Bálint 2 1 1
134 Jós. Csábi 3 1 1 1
135 Gasp. Tóth 2 1 1 1
136 Mart. Dani 2 1 1

137 Adam Mosó 1 1

138 And. Tóth 2 1 1
139 Mich. Mosó 2 1 1
140 Joan László 2 1
141 Mich. Liptai Ros. Nagy 1 1 1
142 Joan. Csuka 2 1
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18 11 2 2 115
116

36 22 2 1 2 117
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119
18 11 1 2 1 120

121

72 7* évig 
takács 122

9 57. 72 1 2 123

7a évig 
takács 124

72 125
126

9 57. 2 127
27 167. 2 2 2 1 2 15 1 128
18 11 1 2 1 129
9 57. 72 2 130

18 11 2 1 2 1 131
1 132

9 57. 2 133
9 57. 1 2 134

kovács 135
9 57. 2 136

9 57. 2 kiszolg.
katona 137

9 57. 2 138

18 11 2 2 139
140

1 öreg 141
8 142
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143 Joan. Csuka 1

144 And. Dongó 2 1 1

145 Laur. Szalai 2 1 1

146 Joan Kováts 2 1 1
147 Mich. Fazekas 2 1 1
148 Ant. Pribiszki 1 1
149 Emer. Bodor 2 1 1
150 Mich. Káli 2 1 1
151 Mart. Tratyik 2 1 1
152 Greg. Csóré 4 1 1 1

153 Mich. Huszár

154 Th. Valkovits 2 1 1
155 Mich. Huszár 1 1 1
156 Joan. Liptai 4 1 1 1
157 Jós. Miskoltzi 2 1 1 1
158 Joan. Szaszkó 1 1 1 1
159 Joan. Bunyi 2 1 1
160 Joan Varfai 2 1 1
161 Steph. Kora 2 1 1
162 Steph. Sárkán 2 1 1
163 And. Fehér 2 1 1
164 Paul Tóth 2 1 1 1
165 Joan. Kováts 1 1
166 Paul Bajtai Elis. Huszár 3 1 1 1

167 Steph. Pálinkás 2 1

168 Joan. Geleta 4 1 1 1
169 Jós. Bajtai 2 1
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146
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2 öreg 148
9 57. 2 149

Vj 1 2 150
9 57. Vi 2 151
9 57. 1 1 2 152

9 57. 1 urad.
csordás 153

18 11 2 154
155

18 11 1 2 156
9 57. 2 157

18 11 1 2 öreg 158
159

9 57. 2 160
161

9 57. 2 162
163

27 167. 2 1 2 10 164
9 57. Vi öreg 165

27 167. 2 2 1 2 10 166

'Л évig 
takács 167

18 U 1 2 1 2 6 168
169
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170 Greg. Kováts 2 1 1
171 Joan. Miskoltzi 2 1 1
172 Paul Vargai 1 1

173 Jós. Csórai 
Elis. Szarkai 1 1

174 Mich. Kiss 1 1 1
175 Step. Németh 2 1

176 Marth. Faggyas 2 1

177 Georg. Szegedi 2 1
178 Steph. Árvái 2 1 1
179 Gobr. Kabza 2 1 ,

180 Paul Hokszó 2 1 1
181 Joan. Kiss 2 1 1
182 Emer. Erdélyi 2 1 1
183 Mich. Beretka 2 1 1
184 Emer. Lepár 2 1 1
185 Steph. Kiss 1 1
186 Mich. Csonka 2 1

187 Mart. Czibula 1 1

188 Steph. Varnyú 2 1 1
189 Mich. Varnyú 2 1
190 Ant. Privitzki 2 1 1
191 Jós. Seres 2 1 1
192 Fr. Csaló, Cath. Tóth 1 1 1
193 Joanes Csóré 2 1 1

194 Mich. Harangozó 1 1

195 Steph. Retskó 2 1
196 Mich. Orosz 2 1 1
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9 57. 2 180
9 57. 72 1 2 181
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9 57. 2 191

72 192
9 57. 72 1 193
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10 196
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197 Paul Veréb
198 Steph. Hoksza

199 Steph. Pálinkás 
Clara Dobák 1 1

200 Mich. Tarnos

201 Georg. Hallai
202 Georg. Virgantz

203 Steph. Herédi

204 Jós. Grekuska
205 Joan. Fazekas
206 Jós. Czibula
207 Georg. Erdélyi
208 Ign. Csécsei
209 Georg. Semlye
210 Ant. Dankó
211 Paul Tóth
212 Joan. Pataki
213 Georg. Fodor

214 Fr. Szaniszló 
Anna Kováts

215 Greg. Fodor 1 1
216 Mich. Bíró
217 Ant. Dobák
218 Adalb. Fodor
219 And. Forró
220 Jós. Körmöndi
221 Georg. Körmöndi
222 Ant. Koza

223 Jós. Juhász 
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9 578 1 197

9 54/e V2 2 198

9 572 7« 199

1 kovács
74 évig 200

kovács 201
9 57. 2 2 1 202

9 57. 2 4 a évig
takács 203

9 57. 2 204

18 11 2 1 2 1 205
9 57. 1 206

36 22 72 2 1 2 15 1 207

36 22 172 4 1 2 15 208

36 22 1 4 14 209

18 11 2 2 210

9 57. 1 2 211

36 22 1 4 1 2 15 2 212
18 11 2 213

36 22 1 4 2 2 15 1 214

63 387. 2 6 2 2 1 1 3 1 30 2 215
36 22 2 4 1 1 1 3 15 1 216
18 11 1 2 217
18 11 1 2 218

219
9 57. 72 2 220

221
18 11 2 10 222
18 11 72 2 1 2 223
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224 Paul Bálint 1 1

225 Joan. Huszár 1 1

226 Georg. Berényi 3 1 1 1
227 And. Bíró 2 1

228 Mich. Berényi 2 1
r

229 Jós. Berényi 2 1

230 Joan. Tóth 2 1 1 f
231 Adalb. Fodor 2 1 f
232 Ant. Zámborszki 2 1

f
233 Georg. Vanger 1

f
234 Bárt. Bemart 2 1 f

235 Joan Czibula 4 1 i i ;*■
236 Georg. Tóth 2 1

i-
237 Mart. Sárkán 2 1 1 1
238 Adalb. Berta 4 1 1 1

t
239 Jós. Döbrei 2 1

r

240 Jós. Nagy

241 Joan. Dávid 3 1 1 1 *
242 Steph. Földi 1 1 f
243 Ant. Seres 2 1 -r
244 Gasp. Bogáromi 3 1 1 1 1 i
245 And. Almási 3 1 1 1 1 ,*
246 Joan. Fazekas 2 1 1

247 And. Varga 2 1 1 ! 1
»

248 And. Balázs 2 1
249 Sebast. Fekete 1 1

■ 1

250 Joan. Baj'tai 1 1
1

251 And. Dongó 1 1 1 |
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9 57. 225

18 11 2 1 2 1 226

18 11 1 1 2 227
9 57. 2 228

229

10 230

231
9 57. 72 1 2 232
9 57. 72 2 öreg 233

1 234
9 57. 72 2 235

18 11 72 1 - 2 1 236
kovács 237

36 22 1 2 2 2 10 1 238

9 57. 2 239

27 167. 1 2 kiszolg.
katona 240

18 11 2 1 4 241
242

9 57. 4 1 243
36 22 1 4 3 15 1 244
27 167. 2 2 10 245
9 57. 2 246
9 57. 72 1 2 247

18 11 1 1 2 248
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1 2 urad.
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18 11 1 1 2 251

387



1.

Az adózó családfők neve

2.

0

1

3. K ö z ű jü k
4.

N'rt
D •»—>4—» zs

el

ht
l zs >■M .'3iG <U 0NСЛ V)o

252 Steph. Korikol 2 1

253 Paul Sulyok 4 1 1

254 Adalb. Galgóczi 2 1

255 Fr. Fodor 2 1

256 Fr. Tóth 2 1 1

257 Georg. Masó 1 1

258 Éva Hegedűs
Joan. Csabai 1 1

259 Joan. Tóth

260 Steph. Beretka 2 1
261 Steph. Varbai 3 1
262 Jós. Tóth 2 1 1

263 Joan. Tóth 2 1

264 Anna Tódor 
Joan. Hegedűs 1 1 1

265 And. Valkai 2 1 1

266 Math. Pálinkás 2 1 1

267 Steph. Ágoston 2 1 1

268 Elis. Tóth 
Steph. Fehér 1 1 1

269 Fr. Kiss 2 1

270 Emer. Repár 1 *

271 Mich. Varnyú 1 1 1

272 Adalb. Magótsi 2 1 1

273 Joan. Sisa 2 1 1

274 And. Hoksza 2 1 1

275 Joan. Döbrei 2 1 1 1

276 Joan. Zámborszki 2 1 1 1

277 Joan. Kovátsik 2 1 1 1
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278 Paul Trilinkó
279 Mich. Tóth
280 Ant. Galgótzi
281 Mart. Tilinkó
282 Mich. Retskó
283 Paul. Krekuska
284 Georg. Bíró
285 Mich. Miskoltzi
286 And. Eleven
287 Joan. Kasza
288 Jacob. Bálint
289 Math. Faggyas
290 Anna Nagy Mich. Hevesi 2
291 Elis. Albert And. Tóth
292 Emer. Danyi
293 And. Kiss

294 Ros. Antsár 
And. Csécsei

295 Georg. Czibula
296 Jós. Oldal
297 Mart. Eberhard
298 Georg. Földi
299 Steph. Almási
300 Joan. Bozó
301 Jós. Poberai
302 Ant. Dávid
303 And. Zámborszki
304 Ant. Német
305 Mich. Farkas
306 St. Kovátsik

307 Jós. Budai
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309 And. Zámborszki
310 Joan. Herédi
311 Petr. Tóth
312 Alex. Fodor
313 Steph. Farkas
314 Ant. Sódar
315 Mich. Ágoston
316 Math. Czalbert
317 Emer. Radits 1
318 Anna Varga, Paul Posta 3

319 Julián. Bajtai 
Joan Varnyú

320 Steph. Császár
321 Greg. Faggyas
322 Joan. Sárkán

323 Comunitas (község)
324 Georg. Tánczos
325 Hebraeus Moyzes Schreier 3
326 Steph. Boros

összesen 685 211 57 55 7 85 10 34 — 6 268
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18 ii 2 308
309

9 57. 2 2 310
9 57. 1 311

312
9 57. 1 1 313

314
27 1678 Ví 2 2 10 1 315
18 11 1 1 2 10 1 316

317
18 11 4 10 318

18 11 2 1 1 319

36 22 1 4 2 1 2 1 15 2 öreg 320
9 57. 1 2 1 15 321

27 167. 1 4 2 1 3 1 20 322
27 167. 323
18 11 2 324
9 57. 1 2 325

18 11 1 jegyző 326
3564 2718 110 172 88 28 2 7 418 14 779 63
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1 Joan. Bogdány 2 1 1 1 2
2 Joan. Kántor 1 1 1 öreg
3 Emer. Szalma 2 1 1 1 2
4 Joan. Forró 2 1 1 1 2
5 Joan. Deák 3 1 1 1 2
6 Joseph Forró 2 1 1 2
7 Steph. Nyári 2 1 1 1 2
8 Jós. Borikh 2 1 2
9 Ign. Forró 2 1 1 2

10 Joan. Ábrahám 3 1 1 1
11 Jós. Szántó 2 1 1 2
12 Joan. Szántó 2 1 1
13 Steph. Forró 3 1 1 1 1 1 2
14 Junior Steph. Forró 2 1 1 2
15 Georg. Drasits 2 1 1
16 Isidor Drasits 4 1 1 1 2 4 2
17 Georg. Szegedi 2 1 1 1 2
18 And. Szegedi 4 1 2 1 1 1
19 Greg. Gradits 1 1 1 2
20 Paul Udvardi 3 1 1 1 3
21 Paul Marinkó 3 1 1 1 1 1 2
22 Joan. Barát 1 1 1 2 2
23 Joan. Szalma 2 1 1 2 2
24 Mich. Marinkó 4 1 1 1 2 2
25 Greg. Utomyik 2 1 1 1 2 2
26 Gabr. Utomyik 2 1 1 1 2
27 Fr. Hebők 2 1 1 1 2 2
28 Paul Kiss 2 1 1 1 2
29 Joan Szüts 2 1 1 2
30 Steph. Danyi 2 1 1 1 2
31 Fr. Bende 1 1
32 Ant. Katona 1 1 öreg
33 Ant. Hamar 2 1 1
34 Vaszó Pákászki 3 1 2 1 3

összesen 72 33 1 12 3 33 22 2 7 53
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HERCEG JÁNOS

KITEKINTŐ
NAPLÓJEGYZETEK 36.

Amíg élt, semmit se tudtam Fassbinderről, hiszen nem vagyok mozi járó. 
Most, hogy tavaly meghalt, tele vannak vele a nyugati lapok, s filmjei 
ugyancsak elindultak világhódító és az idősebb korosztályt elismerésre 
késztető körútjukra. Mintha több lett volna tehetséges és korszerű ren
dezőnél. ígéret mágusa volt, a mai fiatalságnak olyasmiről beszélt film
jeiben, ami nem volt, hanem lesz. Nem is mindig a jövő lehetőségeit fesze
getve, olykor az elmúlt és várható idő korrelációjában megsejtetve va
lamit.

Alfréd Döblin nagy regényének, a Berlin Alexander platmsik film- 
változata ugyanacsak efféle kísérlet, miközben mint film, méghozzá ilyen 
marathóni méretekben, tizenöt előadásra felosztva, önmagában is, az em
lített sejtelmek konzekvenciái nélkül, minden bizonnyal imponáló si
kert arat. A regény az expresszionizmus divatja idején született, s Proust 
meg Joyce után sokan Döblinben vélték látni a modem próza folytató
ját. Most m ár tudjuk, hogy ezt a feltevést semmi sem indokolta. Maga 
a regény azonban rendkívül mozgalmas, dinamikus, helyenként még köl
tőien eredeti és játékosan érdekes, ótestamentumi betétei meg archaikus 
díszítményekként is hatásosak.

A regény 1930-ban jelent meg, a nemzetiszocializmus hatalomátvéte
lének előestéjén, amikor még csaknem egyforma eséllyel indult a válasz
tásokon Hitler az egyik, és Thálmann kommunista pártja a másik olda
lon. Vannak, akik Döblin regényében a Jó és a Gonosz, a humánum és 
a fasizmus harcának jelképét látják, ez azonban alighanem irodalom
történeti tévedés. Ehhez Döblin költészete kevés volt, reális szemlélete 
pedig már azzal elhibázott, hogy a szemben álló társadalmi erők küz
delmét Berlin alvilágában próbálta megfesteni, a lumpenproletariátus 
tömegeiben. Stricik és utcalányok kocsmai felvonulása s egy-két betörés 
tarkítja a cselekményt azután, hogy a főhős, Franz Biberkopf kiszaba
dul a tegeli fogházból és az egykor gigantikus főváros forgatagában pró
bál tovább élni. Korábban a cemenkeverőknél dolgozott, aztán volt szál
lító munkás, majd újságárus, s gyakorló munkanélküli, aki úgy tengő
dött, ahogy tudott. Az író szerint jóságra született, de a végzet mindun
talan elbuktaitta, s társát, a gonosz Reinholdot részesítette előnyben. Ez 
a hangsúlyozott végzetszerűség az oka, hogy a regényt nem igazolta a 
történelem. Németország és azzal együtt Európa sorsát az ostoba német 
kispolgárság magatartása döntötte el, amely a munkanélküliséget a rend 
hiányának és a nemzetközi zsidóság befolyásának tulaj dóm totta a hit- 
lerizmus tanítása nyomán.

De az, ahogy 1930-ben sok minden látszólag mégis együtt van Bér 
linben, m ár nemcsak az akkori kispolgárt tévesztette meg, a mai embere 
is könnyen zavarba hozza. Például a Berliner Arbeiterzeitung nem a mun
kásosztály lapja, csak annak mondja magát, miközben fejlécében ott 
van a zöld horogkereszt. És a vétkesen naiv viták, hogy mit ígér a szo
cializmus és mit a kiszolgált mázoló, azzal a békés belenyugvással, hogy 
szegények meg gazdagok mindig voltak és lesznek, azt a bárgyú tanul
ságot sugallja, hogy nem lehet mindenkinek eleget tenni. Tényleg ez a 
hülyeség gyújtotta lángra Európát?

Fassbinder filmjében ennek az igazán színes emberi menazsériának 
felvonulása adhatja meg olykor hitelesnek tetsző vaskossággal, máskor 
a lírai elkalandozás szépségeivel egy letűnt világ látványos egzotikumát.

Hogy kinek volt igaza, ama ott van a történelmi válasz. Ha úgy 
tetszik, a világégés utáni Németországban is, ahol két rendszer vitája, 
ha szelídebb formában is, de még mindig nem ért véget.
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Döblin emigrációba vonult regénye megírása után, a kisember sor
sa többé nem volt téma a német irodalomban, Hans Fallada, aki szintén 
expresszionista modorban s ugyancsak a kisemberről írta a Mi lesz ve
led emberke? című nem kisebb sikerű művét, otthon maradt, megalkuvó 
lett, mintha az expresszionizmus mégsem lett volna belépőjegy a haladó 
irodalom arénájába.

*

Schopenhauer-kötetet hirdet a belgrádi kiadó. Nem főművét, amely
ben az akaratot jelölte meg az emberi lét legfőbb mozgatóerejének, ha
nem a stílusról és az írás szépségéről szólót, mintha a marxista világné
zetet vallóknak mégsem ajánlhatná a pesszimistának kikiáltott bölcselő 
olyan munkáját, amely az élet reménytelenségét és kilátástalanságát 
bizonygatja. Schopenhauer ugyan korántsem volt ilyen sötéten látó, éppen 
csak az illúziókkal számolt le, s az emberi butaságnak üzent hadat, amely 
intézményesen, egyetemi katedrákról terjesztette a sötétséget, amit aztán 
a vallás még csak elmélyített.

Felfogása az írás művészetéről s a pallérozott stílusról a Tart pour 
l'art-ban jutott kifejezésre. Igaz, filozófiájának végső konklúziójaként, s 
így nem kell csodálkozni rajta, ha életművéből, alig százhúsz évvel a ha
lála után, ezt kínálja a hálátlan utókor. De bármily óriási hatása volt a 
költőkre a 18. században, s kicsit még azután is. Miközben Byron és 
Leopardi világfájdalmas lírájában igazán gyönyörűen lombosodott ki az 
akarat mögött félve megbúvó reménytelenség, talán nem is maradhatott 
volna belőle más, mint a szépség dicsérete. Ezt fokozta aztán szinte a 
képtelenségig Baudelaire, s ennek az igézetében mondhatta Flaubert: „A 
semmiről szeretnék regényt írni!”

Kantból indult ki a danzigi bankár fia és beleütközött Hegelbe. A 
Tiszta ész kritikája nyitotta meg előtte az utat, hogy tovább vezesse a 
gondolat fonalát, de mint a berlini egyetem magántanára, szembekerült 
a dialektikával, amellyel Hegel vélte — nem ok nélkül — felfedezni a 
létezés értelmét. S miután a kor érthetőbbnek találta a dialektikus gon
dolkozást, amelyet Marx és Engels folytat majd tovább, Schopenhauer 
változatlanul a költők bölcselőié maradt. Arisztokratikus magányában 
bejárta Rómát, Nápolyt, Firenzét, megrészegedve a reneszánsz művésze
tétől. majd elment — nyilván kijózanodni — a polgári Svájcba, ahol 
az akarat túlhaladta a képzetet s mégsem maradt minden csupán illúzió, 
ahogy ő hirdette.

Különben nem lehetett valami békés természetű. Nemcsak Hegel
lel került szembe, családiát is megtagadta. Weimarban egvszer se kereste 
fel anyja irodalmi szalonját, ahol pedig Goethe is megfordult, s a di
lettáns írónő egyetlen megjegyzése elég volt, hogy a költő feleségül ve
gye az egvszení Cristiane Vulpiust. akivel együtt élt. de röstellt meg
esküdni vele. ..Ha most a felesége lenne — mondta Mimé Schopenhauer 
—. ő is velünk teázhatna.” Goethének, aki adott a formákra, ennyi is 
elég volt. Igaz. hogy később nem törődött vele, mert az asszony állító
lag ivott, de talán azoknak is igazuk volt. akik azt mondták, azért iszik, 
mert nem törődik vele. S úgy temette el korai halála után, hajnali négy
kor, hofi^ a weimari előkelőségeket megkímélje a temetésen való meg
jelenéstől. ..Egész nap ágyban maradtam”, írta naplójába Goethe, aki 
aztán a fiatal Schopenhauerra is megharagudott, amikor látta, hogy a 
danzigi gondolkodó nem maradt a tanítványa, hanem tovább megy a 
maga útján, s ezért a Faustban ki is karikírozta mint ifjú Jobbantudót.

„A kispolgári filozófia ostorozója volt” — mondta róla Krleža, jólle
het maga Schopenhauer nagy tisztelője volt a polgári rendnek, nyilván 
ezért hagyta vagyonát az 1848-as forradalmat várbe fojtó porosz veterá
nokra. „Élvezetesebb olvasmány alig van az ő sötét könyvénél!” — kiál
totta Babits, de a kor nem állt meg e költői elragadtatásoknál. A történe
lem színpadán felvonult a munkásosztály s elkiáltotta a jelszót, mely 
szerint az életnek akkor lesz értelme, ha megszűnik a nyomor.
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A vonulás helyenként még tart. Talán ezért időszerűtlen már a vi
lágfájdalom filozófiája, s a belgrádi kiadó az írás szépségéről, a világos 
stílusról szóló schopenhaueri gondolatokkal igyekszik megismertetni 
kissé megkésett olvasóit.

*

Vannak rejtélyek a  nagy alkotók életében, amelyeket senki se ké
pes megfejteni. Stendhalról se derítették ki máig, mi volt a rugója ren
díthetetlen Napóleon-imádatának. Mert róla nem lehet elmondani, hogy 
csak csodálta, de nem szerette a világhódító korzikait, aki egyformán 
tudott zsarnok és felszabadító, elnyomó és jótevő lenni. A középkor 
udvari költőinek lantja m ár elnémult,, s Stendhal különben is józan és 
vesékbe látó prózaíró volt, akitől távol állt a dicshimnusz. Es mégsem 
tudott szabadulni Napóleon hatásától. Talán azoknak van igazuk, akik 
azt mondják, benne ismerte fel valahol a középúton, isten és ember kö
zött, az Übermenisch alakját. Pedig hol volt még Nietzsche! Aztán jött 
egy romantikus korszak Napóleon bukása után, amelyben az átlagember 
fájdalma keresett hangot a költészetben, itt volt Chateaubriand és Mus- 
set, úgyhogy Stendhalnak várnia kellett vagy negyven évig a halála után, 
amíg majd felfedezik. És akkor már az utókor se tudott betelni Na
póleon nagyságával. Tolsztoj nem írt regényt róla, mint Stendhal, aki 
Julién Soréi alakjában támasztotta életre eszményképét, az akadályt nem 
ismerő, céltudatosan feltörő fiatal embert, akit ma karrieristának kelle
ne nevezni, s aki nem arányaiban, hanem legföljebb szuggesztív cselek 
vőerejében hasonlítható a nagyszabású diktátor egyéniségéhez. Illetve 
abban sem, hiszen Napóleon csak egy volt azután, hogy Attilát és Dzsin- 
gisz kánt már elfelejtette a világ és a kisebb kaliberű zsarnokokat még 
nem volt szerencséje megismerni. De nagysága Tolsztojt is lenyűgözte, s 
nálánál csak az orosz népet találta nagyobbnak, amely hűvös közönnyel 
nézte, hogyan ragad bele a korzikai az orosz sárba Moszkva alatt 600 000 
emberével, mire elégedetten dörmögi szakállába a Háború és béke epiló
gusában: „Napóleon tevékenységének egész ideje alatt olyan volt, mint a 
gyermek, aki a kocsi belsejéhez kötött madzagba kapaszkodva azt hiszi, 
ő hajt."

De a kritikus Taine se mulasztja el feljegyezni csodálatos hatását 
katonáira, akiket egyszer keményen lehordott mondván: „Hallom, sze
retnétek hazamenni. Verjétek ki a fejetekből Párizst meg az örömlányo
kat. Nyolcvanéves korotokig itt tartalak benneteket. Mert értem kell, 
hogy éljetek, nekem tartoztok az életetekkel..."  — s még hozzátette: 
„ . . .  fiaim!" Mire harsány éljenzés volt a válasz, s mentek a csatákba meg
halni Napóleonért.

Mindezt Stendhal közelről látta németföldi hadjárata alatt, ahol 
mint intendáns, magyarul géhás, szolgálta Bonapartét, s látta Moszkva 
alatt, ami elég volt neki, hogy egész további élete során, szerelmi törté
neteiben is ezt a magasan az átlag fölé emelkedő embert ábrázolja.

Ehhez azonban talán Napóleon tragikus bukása is hozzájárult. Mert 
nem mindig a dicsfény, a töviskoszorú gyakran még nagyobb tömegeket 
hódít. S Szent Ilona után Stendhalt mint Bonaparte hívét megbízhatatlan
ság és állandó gyanakvás kísérte. Szerelmi sikerek és kudarcok között 
csak írt és írt mint konzul Civita-Vecchiában, majd Milánóban és más 
itáliai városok vendégfogadóiban, mert állandó lakása nem volt és imádta 
Olaszországot. Egyik ottani modellje, a Pármai kolostorban, Fabrici dél 
Dongo — egyébként Stendhal önarcképe — szintén javíthatatlan Napó- 
leon-hivő, aki olasz létére osztrák uralom alatt önként megy Waterloo 
alá harcolni. Itt ugyan már megváltozik a regényhős lelkialkata, nem szá
mító akarnok többé, hanem érzelmes rajongója Napóleonnak, de abban 
aztán őszintén az.

Kétszáz éve született a magát Stendhalnak nevezett Henry Beyle, 
ezért íródott ez a kis szellemidézés. Meg azért, mert regényei még mindig
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a világirodalom remekei közé tartoznak, amit ő maga, ha időben téve
dett is, előre megjósolt.

Pedig nem törekedett világhírre. Rejtőzködő egyéniség volt, mint 
álneve is bizonyítja, s szerelmes természete mellett sem zavartalanul 
boldog, önmagát kegyetlenül bíráló jellem lévén, egoistának vallotta 
magát és elégedetlen volt a külsejével, rövidnek találta a lábát és vastag
nak a nyakát. A halálában is rejtőzködő maradt, sírkövén milánóinak 
mondva magát, amit ezzel a három szóval egészített ki: Visse, scrise, 
amo — Élt, írt, szeretett.

*
A belgrádi kritikusnak az a sommás megállapítása, hogy a nőírókon 

mindig megérződik a konyhaszag és a pletykára való hajlam, méltán 
váltotta ki a népszerű képes lap nőolvasóinak haragját. Igor Mandié, 
a kritikus megenged magának efféle önkényes megállapít ásókat, s ha 
ezúttal nemcsak igazságtalan volt, de ami ebben az esetben nagyobb bűn, 
udvariatlan is, megérdemli a tiltakozó levelek özönét.

Kár, hogy a haragos hozzászólások inkább csak elvi álláspontról 
kiindulva, a női egyenjogúságot hangoztatva szálltak szembe a kritikus
sal, s tájékozatlanságukat, hogy ne mondjam irodalmi műveletlenségüket 
nyitva hagyva és láthatóvá téve, néhány olyan névre hivatkoztak, ame
lyek inkább a kritikus állítását bizonyítják, mint az ő igazukat.

Az ember ilyenkor elcsodálkozik, s riadtan néz körül, hogy hol va
gyunk. Hát ide még Margaret Mitchell se jutott el, Sigrid Undset se, aki 
pedig Nobel-díjat kapott, s mintha Francois Sagan regényét a minden
napi bánatról sem olvasták volna a levélírók vagy Simoné de Beauvoir 
terjedelmes regényeit, amelyek pedig oly okosan és szellemesen ismerte
tik a modem nő társadalmi helyzetét és az általuk hangoztatott egyen
jogúság feltűnő ellentmondásait.

Szerettem volna segíteni nekik e könnyelmű kritikusi nagyképűség 
visszaverésében, de hát eimek egyrészt technikai akadályai vannak, más
részt hiába hivatkoztam volna mondjuk Kaffka Margitra, aki a század
elő magyar prózájában egészen eredeti helyet foglalt el, vagy Tormay 
Cécile-re, akiről különben ma nem is igen illik beszélni, pedig nekem A 
régi ház legkedvesebb regényeim közé tartozik, mint afféle magyar 
Buddenbrook, amelyet líra és stílus ötvözetének finom aranyfüstje fut 
be, mint egy értékes antik ékszert.

A világirodalomba kellett volna elvezetnem e harcias hölgyeket, per
sze futó pillantásra se méltatva egy Virginia Wolfot, aki csak elriasztot
ta volna szegényeket, ha százszor vallja még mindig úinak és autentikus
nak az egész jelenkori irodalomtörténet, vagy épp ezért. S még kevésbé 
szólva azokról a formabontó nőírókról, akik talán szerényebb arányok
ban. de mégis komoly és lelkes törekvéssel teremtenek szabadabb kife
jezési lehetőséget a mai regénynek.

De hát itt van Mme Colette, akinek — mint olvasom — épp mosta
nában idézték az emlékét a francia feministák abból az alkalomból, hogy 
az idén lett volna száztíz éves. Pedig micsoda tekintélyt vívott ki magá
nak ez a Gabrielle Sidonie Colette a maga három tucat kisregényével, 
úgyhogy André Gide elragadtatással írt neki, amikor hatvanéves lett a 
francia irodalom nagyasszonya, pedig mindenki tudja, hogy Gide nem 
szerette a nőket: „Maga egy új földrészt fedezett fel a világnak. És mi
lyen bátor! Én sose fogok megtanulni oly könnyedén és közvetlenül írni. 
mint maga, Madame! Pláne szerelemről!"

Mert Mme Colette mindig a szerelemről írt és valóban bátran, köz
vetlen hangon és természetes könnyedséggel. Az erotikától sem ijedt 
meg. Erre még első férje bátorította, m ert hármat nyűtt el belőlük hosz- 
szú élete során, de Willy. a pornográf regények szerzője megíratta vele 
kislány kori szerelmi emlékeit, s egyre azzal biztatta, hogy ne idegenked
jék a sikamlósabb részektől sem, mert egyrészt semmit sem szabad le
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tagadni, ami emberi, másrészt ez kell a közönségnek. Igaza volt, a Clau- 
dine á l’ecole-ш к  óriási sikere volt. De a férje nemcsak a tehetségét bo
csátotta áruba vele, hanem a szépségét is. Varietében léptette fel, ahol 
táncolt és énekelt, amíg meg nem unta a tapsot is, meg az urát is.

De tovább írt, s mindig a szerelemről, a gyerekkori emlékekben el
kalandozva, minthogy a művész holtáig a gyerekkorából él. Most már 
senki sem utasította a könnyű irodalom perifériájára. A Belga Akadémia 
tagjai közé választotta, aztán a  Concourt halhatatlanjainak tagsága kö
vetkezett. Mme Colette írásművészetének azonban nem ártott sem az aka
démia, sem a siker.

Velem még mindig előfordul, hogy elalvás előtt belelapozok két kis 
hősé, Philippe és Vinca bájosan álomba ringató történetébe, amely oly 
tiszta és ártatlan, amilyen csak az első, de soha el nem halványuló sze
relem emléke lehet.

Szívből sajnálom a felháborodott belgrádi asszonyokat, hogy a nő
írók tehetségét oly magasról lefitymáló kritikust nem tudták legalább 
Mme Colette nemes írásművészetével rendre utasítani.

*

A Figaro Litteraire vasárnapi vezércikke, ha csak egy fél mondat
ban, de örömmel állapítja meg, hogy a Tart pour Tart újjászületett, élni 
és virágozni kezd. Mi történt — néz körül az ember —, hogy Flaubert, 
Gautier és Oscar Wilde e számukra nem nagyon kedvező korban köve
tőkre talált? De talán túloz is a francia katolikus orgánum, amely ma 
mindenek ellenére még mindig némi tekintélynek örvend. Talán mégsem 
szabad szó szerint komolyan venni az örömhírt, m ár csak azért sem, 
mivel a leányzó tulajdonképpen nem halt meg, éppen csak nem vette 
mostanában észre senki. Háttérbe szorították az elkötelezettek, s az utób
bi évtizedekben pláne jobbról is meg balról is kegyetlenül átgázolt rajta 
a propaganda szekere.

De mindig is baj volt ezzel a szép előkelő, de érzékeny virágával 
az önmagáért való művészetnek, amely hűvös közönnyel nőtt fölébe 
önelégült kispolgári butaságnak éppúgy, mint a mindennapok lázas küz
delmeinek. Nem érdekelték zászlók és jelszavak, az élet legmélyén for
tyogó szenvedélyek éppúgy hidegen hagyták, mint a szegények és elnyo
mottak sorsa, amikor pedig jobbról is meg balról is hangos szóval ezek
kel akart törődni a  világ. Miért? Tálán ma nincsenek m ár szegény dk meg 
elnyomottak? Vannak, fis ez a baj, ezért kell majd vállalniuk ezeknek 
az el nem kötelezetteknek az időszerűtlenség vádjával gúny és megvetés 
minden ódiumát. Az arisztokratizmus fölöttébb vétkes magatartását, 
amelyet végső kétségbeesésében Vörösmarty is magáévá tett a világról 
szólva mondván: „hadd forogjon keserű levében"; az impassibilitének ezt 
a művészi raison d'eter-jét ma is a kor ítélőszéke elé idézik majd, aho
gyan Baudelaire-t állították bíróság elé. És Flauber-t meg Oscar Wilde-t, 
aki megírta élete legszebb művét, a Readingi fegyház balladáját.

Mintha azonban az újramegjelenés pillanata is hasonlítana megszü
letése idejéhez, a forradalom és a császárság közötti langyosan átmeneti 
állapot, amikor évtizedekre némult el szabadság, egyenlőség és testvéri
ség világraszóló eszménye. Gautier még harcolt vörös mellényben Victor 
Hugó Hernanijának előadásán a kivezényelt rendőrökkel, aztán egyszer 
csak elfogta a csömör, hátat fordított a külvilágnak, az elefántcsont
torony honpolgárságát vette fel s Maupin kisasszonyról szóló regénye 
előszavában megkiáltotta a Tart pour l'art elvét, mely szerint csak a mű
vészetért érdemes élni. Tárgyilagos és szenvtelen ábrázolásra törekedett, 
csak azt akarta megírni, amit látott, semmit sem hozzátéve a vizuális 
élményhez, amit m ár csak azért is meg kell értenünk, m ert eredetileg 
festőnek indult, s mintha írott műveiben is az maradt volna, annyi 
bennük a szín.

Hát nem volt szép és még hősies is ez a kivonulás a hétköznapi 
élet zajából? Jó, nem volt demokratikus, egy elithez fordult, vájtfülűek-
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nek írt és vállalta a népszerűtlenséget. De épp ez a vállalása kelt tisztele
tet az emberben ma, amikor beállni az elkötelezettek sorába biztonsá
got és védettséget jelent. Pedig minden valamirevaló művészt megkísér
tenek időnként a különállás bátorságát sugalló, vagy ha úgy tetszik, az 
ellentmondás következményeit is figyelmen kívül hagyó démonok, mintha 
a külön hang vétele a kórusból kiválva külön örömmel is járna. Mérték
kel persze, hogy koromhoz és helyzetemhez illően hamar visszalépjek 
a sorba én is.

És eközben m indjárt csalódottan kell bevallanom, hogy a Tart pour 
l'art sem az a téren és időn felül álló fenomén, amely magában is megőrzi 
a remekművet a romlástól. Ki olvassa ma m ár Gautier regényeit vagy 
Oscar Wilde történetét Dorian Gray-ről, aki örökké fiatal marad, csak az 
arcképe öregszik? És mennyi az ellentmondás a katolikus Figaro Litte- 
raire örömében is az új Tart pour l'art megjelenése fölött! Az embernek 
kedve lenne odakiáltani: hát megfeledkeztek a közöny és a szenvtelenség 
fölött pálcát törő prófécia szavairól: kiköplek a számból, m ert se hideg, 
se meleg nem vagy! És ez az oka, hogy az önmagáért való szépség ér
zékeny virága megfagy a  jeges szélben és elfonnyad a forró nyárban, 
csupán illatának az emléke veszi körül olykor-olykor az embert.

Oroszlán (1968)
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ALKOTÓMŰHELY

GUELMINO SÁNDOR

A VÁLOGATÓ ÉS FESZTIVÁLJA
GYORSJEGYZET A STERIJA JATÉKOKRÖL

A sorrendben 28. Jugoszláv Színházi Játékok után közvetlenül meglepően 
sok eufórikus beszámoló, összegezés jelent meg lapjainkban, bizonygatva, 
hogy az idei főszelektor, Ljubisa Georgijevszki jól döntött a  kevés elő
adásszámú, de egységes értékű fesztiváli struktúra mellett. Mint minden 
szubjektív megítélésen alapuló állítást, így a Sterija Játékok sikerességére 
vonatkozó valorizálásokat is megkérdőjelezhetjük — ugyancsak szub
jektív gyanakvásunk jogán. Néhány kemény argumentummal még szol
gálhatunk is véleményünk alátámasztására.

Mindenekelőtt lássuk összeségében a tíz napra szétnyújtott hat 
versenyelőadással kínálkozó rendezvényt! Egy dolog tagadhatatlan: a 
hosszú időtartamban látott kevés bemutató üregessé, szellőssé változtatta 
az évek hosszú során oly töménynek ismert programot. Ismeretes, hogy 
Georgijevszki politikai felhőtorlódással súlyosbított helyzetében meg
alkotta az úgynevezett „üres szék” cseppet sem rokonszenves, ám az 
adott konstellációban talán egyetlen áthidaló megoldást reveláló fogalmát 
(1. Golubnjaéa-ügy). Szelektori jelentésében így érvel: „Egyetlen lehető
ségem maradt, hogy más, inferiórisabb előadást nem hívok meg, és így 
nem bánok el igazságtalanul ezzel a produkcióval". Műsorjavaslatának 
közzététele mégis heves tiltakozásokat váltott ki. Ezekbe, természetesen, 
már regionális érdekek is belejátszottak, a személyes sértettség hangjai 
is megszólaltak, mindennek ellenére jó adag igazsag lapul a harci szen
vedélyek mélyén. Georgijevszki fő válogatóvá történt kinevezésével a 
Sterija Játékok — feltehetően — két legyet kívánt ütni egy csapásra: 
ráterm ett szakembert bízni meg a műsorösszeállitással és rajta keresz
tül békítő szándékkal közeledni a radikális színházi változásokat köve
telő és saját gyakorlatukban megvalósító színházasok csoportjához, mely, 
mint ismeretes, két évvel ezelőtt élesen összetűzött a vidmari vonalt tá
mogató „stérijásókkal” és nagyjából azóta hallgatólagos bojkotott hir
detve, távol tartja magát a fesztiváltól, az intézménytől és annak egész 
évre kiterjedő munkájától. Nos, Georgijevszki, lóvén maga is kontradik- 
torikus, eszerint kiszámíthatatlan jelenség, diplomáciai ügyeskedés he
lyett nem várt új vitahullámokat borzolt. És nemcsak az említett be- 
mu tat ó-csökkentés sel, hanem meggondolatlan kijelentéseivel és válasz
tásával. Értesültünk arról, hogy a zágrábi Horvát Nemzeti Színházat 
még biztatta is, gyakoroljanak, próbálják meg adaptálni Ivó Vojnovié 
Dubrovniki trilógiáiét az újvidéki körülményekhez, színpadhoz, végül 
mégse sorolta be a  kiválasztottak társaságába. Közvetlen honfitársai, a 
macedónok még inkább felháborodtak, hiszen expanzióban levő nem
zeti színjátszásuk, mely például az év legjobb előadásait összegyűjteni 
szándékozó, új koncepciójú szarajevói MES-en négy előadással képvisel
tette magát, a  Sterija Játékokról egyszerűen kiszorult. Vele együtt elma
radt a fesztiválról Gorán Stefanovszki sok helyütt repertoárra tűzött 
műve, az új jugoszláv dráma .időszerű problematikát tárgyaló vonula
tának egyik csúcsa, a Hi-Fi. (Macedóniát versenyen kívül a szkopjei 
Nemzetisegek Színházának albán társulata reprezentálta.) Elvártuk, hogy 
rendezői elkötelezettségéhez híven, konvenciómentes szemléletének meg
felelően izgalmas, egyéni látásmódot, válogatói elvet tükröző műsort 
állít össze. És mi történt? Georgijevszki jó érzékkel választotta ki Slobo-
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dán Snajder Horvát Faustjának négy verziója közül a két, bár rendező- 
ileg egymástól távol álló, ám autentikus belgrádi és varaždini előadást, 
értékelte Janez Pipán sajátos hangulatú ljubljanai előadását, A szabad
ság foglyait, s ezzel mintha meg is szűnt volna az a modem szenzibilitás. 
mely rá mint rendezőre mindig jellemző volt. Hipotézis, de megkockáz
tatjuk, mert felmentő érv más nem mutatkozik: kompromisszumot kö
tött önmagával, széntiméntalizmusával, egy trenddel, egy hagyománnyal, 
így kerülhetett a Játékokra Fabijan Sovagovié elnyújtott parasztdrá
mája, Jovan Ćirilov regényének színpadi változata és Mile Korun her- 
metikus, steril színháza.

Fesztiválról fesztiválra vándorló edzett színikritikusok szerint, ha a 
műsor fele érdemlegese teljesítmény, m ár az egész rendezvény sikeresnek 
mondható. Mi, akik eleve kevesebbszer juthatunk el hazai vagy nem
zetközi szemlékre, kevesebb szkepszissel várjuk, és ebből kifolyólag na
gyobb csalódással konstatáljuk a dolgokat. Hiszen, ha patriotizmusunk 
sötét szemüvegébe ököllel is csap bele annak a külföldi szakembernek 
állítása, aki a kívül álló objektivitásával jól érzékelte, hogy fesztiválun
kon elsősorban a  hazai dráma szókimondása, múlttal való szembenézése 
becsülendő, viszont a színházi mesterséget illetően (néhány produkció
ból ez derült ki) bizony lemaradtunk az európai vezető nemzetek mögött, 
kijelentésén el kell gondolkodnunk. Annál is inkább, m ert elmarasztaló 
vélekedése nem a Faustokra és nem is A szabadság foglyaira, vonatkó- 
z o tt. . .

Rég tisztázott kérdés, hogy a Sterija Játékok nem képezi a jugosz
láv színjátszás keresztmetszetét, az évi összproduktumnak csak egy szub
jektív értékmérővel kiemelt szegmentuma lehet, mely mindig magán 
viseli egy adott ízlés, elkötelezettség, történelmi pillanat stigmáit. Min
den szelektod választás vitatható, ugyanakkor tiszteletet kelt egy idea, 
színháztípus melletti konzekvens kitartás. így az egységes arculatú 
szemle érdekében vállalja a gyengébb produkciókat is. Ilyen szelektor 
volt Vladimír Stamenkovié, akinek segítségével egy fiataí alkotógárda 
tört be színházi köztudatunkba, s aki a mával perlekedő, politikai szín
ház támogatója, propagátora kívánt lenni művészeti igazgató minőségé
ben. ö t követően Dalibor Foretić kinevezését kényszer szülte. Hirtelen 
csöppent megbízatásába, s addig lavírozott, míg egy teljesen arc nélküli, 
unalmasan szürke válogatással állt elő. Nem mondhatni, hogy Georgi- 
jevsziknek volt ideje tájékozódni, szilárd koncepciót hirdetni és azt gya
korlatában megvalósítani. Jelentésében mégis érdemként, nagy alapkri
tériumnak tünteti fel hirtelen támadt szelektort patthelyzetének tehetet
lenségét, mondván: „a priori elhatároztam, hogy őrizkedem bármiféle 
koncepciótól, kívánságtól, vágytól vagy kötelezettségtől bárki iránt.” Té
telét továbbfejtegetve kijelenti, hogy csak saját szíinházfelfogására ha
gyatkozott, mely töri és zúzza a „régi lemezeket” és mindenáron újdon
ságra tör. Hasonlóképp — írja — „nem mondhattam le a mély és szé
les társadalmi érvényességű színházról sem, arról, mely az emberi egzisz
tencia radikális kérdéseit feszegeti. . Ennek a két válogatói ismérvnek 
összebékítése azonban nem volt könnyű. Nem is sikerült. Külön-külön 
egy-egy előadás keretében még felfedezhetnénk a szelektor kritériumait, 
de talán a varaždini Horvát Faust az egyetlen, mely mindkét elvárásnak 
eleget tesz. Lássuk hát röviden ebből a szempontból a 28. Sterija Já
tékok programját!

Fabijan Sovagovié: Sokol nem szerette őt. Dalos és lövöldözéses 
drámai krónika két részben. Előadta a zágrábi Gavella Drámai Színház 
Božidar Violié rendezésében.

A színművészként országszerte becsült Őovagovic nagy fába vágta 
fejszéjét, amikor gyermekkori emlékeiből megírta egy szlavóniai paraszt
család történetének krónikáját 1943 őszétől 1945 nyaráig. Abszolút fő
szereplője Sima, az akkurátus, patriarchális viszonyokat őrző családfő, 
akinek e háborús zűrzavarban egyetlen célja a túlélés. Különböző színe
zetű eszmék és katonaságok forgatagában igyekszik jól helyezkedni, va
lójában kívül maradni az eseményeken. A történelmi pillanat azonban 
megköveteli a választást, Sima viszont köldöknéző világszemléletéből,
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önelégült életviteléből kifolyólag képtelen helyesen tájékozódni; ez okoz
za tragédiáját. Családját se képes megőrizni, téves számításának fia esik 
áldozatul. Sovagović remek témát választott, feldolgozási módja ellenben 
m ár nem volt ilyen szerencsés. A lustán hömpölygő történet konvencio
nális drámaépítkezés eredménye, a műfaj, a krónika epikus szerkezeté
vel elnehezül a színpadon, életképek sorjáznak, s közben az író igazi 
drámai konfliktusok híján túlbeszéli a történetet. Az az érzésünk, hogy 
több részes tévéjáték {alapanyagául sokkal jobban megfelelt volna. Zá
rófejezetét persze akkor is el kellene hagyni hiszen az a megoldás, hogy 
Simát agyonrúgja kedvenc lova, Sokol, nem következik az előzményekből, 
nem szervesül a drámai krónika egészével. Színpadra állításakor alapos 
húzásokat eszközölhettek volna a szövegben, Božidar Violić rendező azon
ban integrális szöveget játszatott, feltehetőleg színészére, Sovagovićra 
való tekintettel, Nos, ha a színész-író hiúságát legyezgette is ez a gesztus, 
az előadásnak csak ártott. Hosszúra nyúlt, andalítóan unalmassá vált, s 
csak a m ár kissé anakronisztikus földhözragadt realista színjátszás sablon
jaiban is csillogó Nada Subotić, Ljiljana Gener és az egész előadást pil
lérként tartó, de gyakran saját manírjaira hagyatkozó Fabijan Sovago 
vid játékát élvezhettük.

Georgijevszki nyilvánvalóan túlzott, amikor Šovagović műve és az 
antik tragédiák között fedezett fel hasonlóságot, azt viszont jól látta 
meg, hogy a „tébolyodon, eszelős, abszurd háborúban", mely megsem
misíti, felfalja az embereket, „mindenki áldozat, azok is, akik tudják, 
miért harcolnak, azok is, akiknek fogalmuk sincs róla. Minden egyes 
ember elvesztése ugyanúgy fáj a hozzátartozóknak", összegezzük: mivel 
színházi előadás szempontjából a Gavella nem elégíthette ki a szelektor 
hangoztatott igényeit, hiszen végig „régi lemez forgott", feltehetően a 
dráma emberi problematikáját érezte izgalmasnak, olyannak, mely meg
érdemli, hogy az ország nyilvánossága előtt, a legrangosabb hazai szín
házi rendezvenyen is bemutassák.

Emil Filipčič: A szabadság foglyai. Előadta a ljubljanai Szlovén Ifjú
sági Színház Janez Pipán rendezésében.

Filipčič két csavaros vagy két csavarású drámaként jegyzi munkájá
nak műfaját és hát nem <kell különösebb dramaturgiai ismerettel rendel
keznie a nézőnek, hogy megállapítsa, ilyen meghatározás nem létezik, 
Filipčič definiciója viccelődés, szándékolt ironizálás, bukfenc-játék. Eklek
tikus szövegtörmelékével, Hernádi Gyulára asszociálva, blődlit is emle
gethetnénk, hadat indít minden mítosz, érték, az emberi agy és társada
lom által megteremtett forma és élettartalom ellen. Pusztán blődli volna, 
ha nem járná á t minden sorát az értelmetlen és őrült világ elleni tilta
kozás, a fiatal generáció palástolatlan szkepszise minden iránt, amit csak 
az emberi faj elért történelme folyamán. Filipčič egyaránt hazugnak látja 
a Keletet és a Nyugatot, a forradalmat és a társadalmi mozgáshiányt, 
céltalannak a jóléti társadalom unalmát, a hatvanas évek szexhisztériáját, 
de mindenekfölött veszélyesnek, önpusztító esztelenségnek a fegyverkezési 
hajszát, az atombombákkal hivalkodó, beszűkült agyakat. Fragmentáris 
dramaturgiájú műve, áltörténelmi kollázsa parodizálja azt a buta, ön
telt világot, mely napjainkban is szinte megállíthatatlanul rohan az ön
megsemmisítésbe. És „a szabadság foglyai" nemcsak tiltakoznak, vádol
nak is, keményen, kérlelhetetlenül egy tőlük függetlenül, de számukra is 
megteremtett abszurd vüágot, melyben helyüket, életük értelmét nem 
találják. A létrehozott „rend", ez a fajta emberi szabadság méltatlan 
hozzájuk. És Filipčič lesújtó véleménye szerint az egész emberi fajhoz. 
Figyelmeztetés ez akkor is, ha némelykor komolytalannak, persziflázs- 
nak, kamaszosan csipkelodőnek érezzük is. Az előadás pedig Janez Pi
pán meg a fiatal szlovén színművészek lelkes, akonvencionális stílusa ré
vén lendületes lesz, s úgy tetszik, eklekticizmusa végül is nem zavar, 
hiszen a borzas, laza összefüggésű szövegnek hiteles színpadi megvalósu
lása. Ha teljességgel nem is tudunk azonosulni e fiatalos világlátással, 
minden értékkel cicázó életszemlélettel, el kell ismernünk, hogy ennek a 
mai, gyakran a társadalmi történések periférijáára szorított ifjúságnak 
valahol mégiscsak igaza van. A Sterija zsűrije ugyan nem méltányolta 
díjakkal A szabadság foglyait. Georgijevszki mégse hibázott, mikor a  ha
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tos keretbe felvette. Egyébként ismétlődően évről évre vitatható dönté
sek születnek a bíráló bizottság ülésein. Nyugodt lelkiismerettel állíthat
juk, egy-egy előadás végső megítélésekor nem lehet kizárólag szavazat- 
töbséggel meghozott díjak tükrében szemlélni a fesztiváli előadásokat.

Jovan Ćirilov: Bizonyos idő Salzburgban. A regényt színpadra alkal
mazta Borka Pavičević. Előadta a Zenicai Népszínház Zlatko Sviben 
rendezésében.

Az egész fesztivál legproblematikusabb előadása. Cirilov erudíció, 
val, klasszikus kultúrán iskolázott, de modem szenzibilitással átitatott 
napló formájú regényének színpadi változata Borka Pavičević dramaturg
tól folyamatos történet elmesélését igényelte, még akkor is, ha mozaikos 
szerkezetre határozta el magát. Kiderült, hogy bár az alkalom, egy nem
zetközi szeminárium sokszínű forgataga jó lehetőséget kínál egyfajta 
drámai cselekmény kibontakoztatására, mint Gerold László is megjegyez
te, a különböző ideológiáju, világpézetű és nemzetiségi hovatartozású fia
tal értelmiségiek egy helyre gyűjtése alkalmat nyújt a mozgalmas törté
netre, a konfliktusra, konfrontálódás mégse következik be, csak a „sze
minárium krónikáját" kapjuk „aforizmák és anekdoták szintjén lényeges 
eszmeiség nélkül”. Ezt az igzai drámai töltetet nélkülöző szöveget Sviben 
rendezése számos külső effektussal kívánta gazdagítani, áthidalni a dra- 
matizálás fogyatékosságait, mégis, mint a kerekasztal-értekezleten is meg
állapították, mindez öncélúvá vált. Georgijevszki választását tehát mi 
sem igazolja.

Dominik Smole: Arany cipellők. A ljubljanai Szlovén Nemzeti Szín
ház előadása. Rendező: Mile Korun.

Sötét tónusú, pesszimista tartalm at hordozó, abszurd történetet 
vetett papírra Sanole. Egy öngyilkos színészt, illetve m ár a halottat bíró
ság elé idézi, hogy megállapítsák bűnösségét vagy ártatlanságát. A tár
gyalás menete zajlik a színen. Végül a halottat felmentik, hiszen meg
állapítást nyer, hogy a világ elviselhetetlen, nem ő a felelős öngyilkos
ságáért. Mikor az eljárás véget ér, a bírósági gépírónő, aki munkája 
során már számos tragédiát hallott, megért és meg jegyzett, felakasztja 
magát a lámpavasra. Miért? Mert rádöbbent, hogy az ő élete sem kü- 
lömb, az övé is el van rontva, értelmetlen a. további kínlódás. Az ő pél
dáját pedig m ajd követi más. Korun rendezése a végsőkig hideg, mond
hatni hermetikus előadást teremtett, kapcsolatot a közönséggel nem ke
resett, nem is talált. Ezt maga Georgijevszki is elismerte előre, hiszen 
jelentésében utalt arra, hogy nem éppen ínyére való a szlovén előadás 
hidegsége, túlzott hidegsége, hermetikussága, de úgy vélte, mindemel
lett kifogástalan. Szerinte az előadásnak nincs más lehetősége, mint 
hogy szépen formált, üres edénnyé változzon, melyhez a néző adja hozzá 
saját költői tartalmát. Hát, fején találta a szöget, mert Korun művé
szete az utóbbi időben,, sajnos, üres formalizmussá vált (bizonyította a 
Szarajevóban látott Moliére-rendezése is).

Slobodan Őnajder: Horvát Faust. Előadta a belgrádi Jugoszláv
Drámai Színház Slobodan Unkovszki rendezésében. Színre vitte a va- 
raždini August Cesarec Népszínház is Petar Veček irányításával.

Egyugyanazon új jugoszláv drámaszövegnek két színpadra állítását 
legjelentősebb két hazai színházi fesztiválunknak mindkét szelektora, 
Miro Lasié és Ljubiša Georgijevszki is meghívta az általa válogatott
szemlére. Ez a tény m ár látatlanban is bizonyítja, hogy esetünkben való
ban releváns szöveggel van dolgunk. A kétféle rendezői hozzáállás sike
re pedig mutatja, hogy a megközelítéstől függetlenül a Horvát Faust
nak számos kiaknázandó értéke van, és minden rétegének felfejtésére 
egyetlen előadás szinte képtelen. Nemcsak azért, m ert a dráma szövege 
integrálisán száznegyven oldal, hanem mert gondolat- és jelrendszeré
nek komplex mivoltából egy-egy tolmácsolás csak bizonyos vonulatokat 
emelhet ki. Őnajder műve elsősorban szómágia, filozófiai megalapozás; 
csak részben sorsdráma és szintén részben revelál nemzeti tragédiát. 
Mint a drámájához írt bevezető sorokból kitűnik, a Horvát Faustnak 
semmi köze Spengler Faust-komplexusához, Goethe hősével ellentétben
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is túlnőtte az individuum fogalmát, s mint az új lehetőségek matricája 
a legjobb történelmi példákból áll össze.

Snajder drámájának személy szerinti főhőse Vjekoslav Afrié zág
rábi színész, aki a németekkel összepaktált Független Horvát Állam 
által a nyugati kulturális hemiszférához való tartozás példájaként 1942- 
ben Tito Strozzi rendezésében óriási színpadi spektákulumként Zágráb
ban bemutatott Faust-előadásnak címszereplője volt, majd még a pre
mier éjszakáján több társával elment a partizánok közé. Ezek történel
mi tények. S hogy némely elemzők mégis apokrifnak nevezik Snajder 
művét, két dologgal magyarázhatjuk. Az egyik, hogy szerzőnknek csupán 
kiindulópontul, origoként szolgált, ihlető forrást képezett az Afric-eset, 
hogyan válik egy körülrajongott bonvivánból harcos ellenálló; a másik, 
lényegesebb eltérés és félreértésre alkalmat adó momentum, hogy a 
Horvát Faust igazi főszereplője maga az előadás, a színházművészet, 
mely az idők folyamán külön-mérkőzést vív a hatalommal.

Unkovszki látványos nagy előadást szervezett, s mivel főleg a tör
ténésekre koncentrált, jó érzékkel rövidített a szövegen, kihagyta a sod
rást retardáló elemeket, a könyvdrámák jellemző irodalmi ballasztjait. 
Hűségesen végigkísérte a fasizálódott rendszerben tovább egzisztáló elő
adás metamorfozisait s a  maga ráadás-kreativitásával hangsúlyozta záró- 
jelenetében a meghasonlott művész kétségbeesését. Egységes, korszerű 
színészi játék dominált az előadásban, melynek főbb szerepeit az igaz
ságtalanul díj nélkül m aradt Predrag Manojlovié, Branislav Lečić, Alek- 
sandar Berček és Stojan Dečermić játszotta.

A varaždini előadás sikerét két művész, a rendező Petar Veček és 
az Afriéot alakító Božidar Alié alkotó jelenléte alapozta meg. Večeket 
elsősorban a szereplők pontos pszichológiai elemzése, a magatartásfor
mák színképe érdekelte. Rendezése keményebb, célratörőbb, a  szöveghez 
is radikálisabban nyúl. Legemlékezetesebb jelenetében az őrjöngő Inten
dáns, aki végül a Faust-szerep átvételére kényszerül, hullahegyek tete
jén végez az ellenállás két tagjával, két színészével, s ráadásul a horvát 
nemzet sorsa felett siránkozik. Módomban volt két fesztiválon is látni 
a varaždini előadást, vitathatatlanul erőteljesebb, megrázóbb volt Sterija- 
bemutatkozása. Szereplőgárdáját persze most is a tisztességes vidéki szín
játszás minden erénye és hibája jellemezte.

Nem volna teljes e beszámoló, ha a zsűri munkájáról megfeledkez
nénk. Alig akad valaki a szakmából, aki egyetérthetne döntésével. Igaz, 
hogy — ha szótöbbséggel is —, bíráló bizottságunk rászánta magát a 
Horvát Faust díjazására (nem tudni, melyik szöveget látta riválisának), 
igaz, hogy a belgrádi előadás elvitte a nagy díjat és a rendező, Slobodan 
Unkovszki szintén díjban részesült, és különdíjjal jutalmazta Petar Vécé
két, de ezzel mintha elvágták volna realitásérzékét. Felháborító, hogy a 
legerősebb színészgárdából, a Jugoszláv Drámai Színház társulatából 
senkit sem talált kiemelésre méltónak. Az újszerű, modem színjátszói 
stílus iránt teljesen érzéketlen volt ez a zsűri. Ugyanakkor, amikor a 
szakma átforrósult lelkesedéssel beszélt Manojlovié, Lečić, Alié és a 
többiek alakításáról. Esetünkben a közönség és kritika egy véleményen 
volt, a közönségdíjat Predrag Manojlovié kapta. Mint Dalibor Foretié 
írja a Danas művelődési rovatában, épp az említett díj nélkül mara
dottak jegyében zajlott az idei Sterija Játékok, egy újfajta színészi szen- 
zibilitás jegyében, amely most kezd körbeáramlani színházainkban. Tel
jességgel ignorálni — bűn volt.

S végezetül említsük meg, hogy magas korára és betegségére való 
tekintettel leköszönt tisztségéről a Sterija Játékok főbizottságának el
nöke, dr. Josip Vidmar, aki e jugoszláv színházi szemlének megalakítá
sától kezdve irányítója, affirmálódásának fő szervezője volt. Az ő tekin
télye alapozta meg a fesztivál tekintélyét is. Nehéz lesz adekvát módon 
helyettesítem.
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CSORDÁS MIHÁLY

A VÍZIÓK ÉS A VALÓSÁG HATÁRAI
SÁMUEL BECKETT AZ UTOLSÓ TEKERCS C1MÜ MONODRÁMÁJÁNAK 
BEMUTATÓJÁRÓL

A 'kicsiny, de gyorsan fejlődő kultúrák mindennapjainak gyakori eseményei 
a nagy magánvállalkozások, a bizonyítani akarás erőteljes megnyilvánu
lásai, amelyek tendenciáikban sorsdöntő jelentőségűek, ám eredményeikben 
nem mindenkor érnek fel a mögöttük feszülő akarások szintjéig. Csakis 
megértéssel fogadhatjuk hát őket, ha fogyatékosságaikra rá is mutatunk. 
Nem mindig, vagy úgy is mondhatnánk: csak ritkán hoznak átütő sikert 
a bátor (inkább talán merész!) alkotónak, művésznek, aki a kockázat 
árán is rendkívüli teljesítménnyel szerette volna gazdagítani művészi-szel
lemi értékeinket.

Éppen a fentiekben rejlik — véljük — annak az oka, hogy az utóbbi 
egy-két évben négy fiatal színész is önálló előadóesttel lepte meg a szín
ház új csodái iránt mindinkább lelkesedő, létszámában szinte hónapról 
hónapra gyarapodó közönséget. Ladik Katalin alig mutatta be a Bayer 
aszpirint, pódiumra lépett a Psychébői „írt" játékkompozíciójával Daróczi 
Zsuzsa, ezt a tagadhatatlan remeklést Jónás Gabriella ismételte meg az 
Árva Bethlen Kata című monodrámában, most pedig Takács Imre próbál
kozásának lehettünk tanúi.

Mondhatnánk: e legutóbbi vállalkozás volt a legveszélyesebb.
A Szabadkai Népszínház magyar társulatának évadvégi bemutatója 

dilemma elé állítja a színház ügyének leglelkesebb pártfogóit is: hogyan 
segítünk inkább a szárnyukat bontogató művészeknek: ha mindjárt a 
nagyon nagy alkalmat kínáljuk fel nekik, vagy ha az igazán nekik való 
szerepben léptetjük fel őket? Szép gesztus volt ugyanis Takács Imre 
társulatától, hogy ennyire „az első pillanatokban" közel engedte újdon
sült tagját a perzselő és vakító rivaldafényhez, ám hiányzik e gesztus 
mögül a fiait szárnyukra bocsátó madár vigyázása: nagyon mélyre, kemény 
talajra ne eshessenek.

Sámuel Beckett Az utolsó tekercs című darabjának az előadásához 
igencsak kívánatos az alapos terepismeret: az 1959-ben írott mű, amely 
egyébként magyar nyelven 1965-ben jelent meg a mai angol drámák című 
kötetben, az ötvenes és hatvanas években váltott ki nagy érdeklődést 
világszerte, azóta viszont éppúgy klasszikus alkotássá vált, mint a világ- 
irodalom korábbi remekei. Nem akárhogyan, hanem igencsak iskolázottan 
és kivételes tehetséggel játszhat ja hát el valamely komoly tapasztalatokkal 
rendelkező színművész. S míg Takács Imrénél észlelhettük az előbbi két 
sajátosság csillanásait, regisztrálnunk kellett az utóbbi hiányát is.

A túlméretezett vállalkozások előadását láttuk azonban nemcsak a 
lehetetlennel kacérkodó szerepformálás, hanem a szöveg lehetőségeit ugyan 
felfedező, de teljességgel ki nem aknázó rendezés miatt is. Hemyák György 
mintha úgy igyekezett volna a Beckett-monodrámát Takács Imre színészi 
adottságaival rímeltetni, hogy kiszűrte a darabból az eredeti stíluselemek 
egy részét, a néző számára a szimpla mesét hagyva meg, amelynek szálain 
haladva a színész igen sokat improvizál, gyakran ismételve önmagát.

Megállapítottuk már: nemcsak a színész és a rendező vetette el 
a sulykot a világirodalom egyik legértékesebb színműve mostani szín
padra vitelével, hanem mindannyian azok, akik valamiképpen részesei 
a döntésnek: belefogtunk ebbe az irreális vállalkozásba. Mert rendben van 
az, hogy Takács Imre dicséretes ambícióval látott munkához, sőt az is, 
hogy nem valamilyen fércmű, hanem egy jeles alkotás színpadra vitelével
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szerette volna nevét beírni színjátszásunk történetébe; renben az is, hogy 
a rendező, Hernyák György, ugyanebből a logikából nem a könnyű dara- 
bocskák, hanem egy fajsúlyos dráma felé orientálódott. Csak hát ami 
hiányzott a próbálkozás eredményességéhez: a produkcióról való előzetes 
gondolkozás. A viszonylatokban látó szemnek észre kellett volna vennie 
azokat az akadályokat, amelyek Az utolsó tekercsnek ez elé az előadása 
elé tornyosultak. Takács Imre túlságosan fiatalnak bizonyult a groteszk 
Beckett-figura megjelenítéséhez; de a darabértelmezés rögös és hosszú 
útját sem járták, járhatták be teljesen az előadóest előkészítői. Hiszen 
a mű majd három évtizede szárnyára bocsátott üzenetét ma aligha tol
mácsolhatjuk egy az egyben a közönség felé. Az elidegenedés, a remény- 
vesztés, a kilátástalanság furcsa költeménye ez az abszurd dráma, amely 
az öregség prizmáján át vizsgált élet történéseit szedi le a modern kor 
eljövetelét szimbolizáló magnótekercsről. Víziókat vetít elénk a darab 
Krapp tragikus sorsának verőfényes tájairól. „Meghallgatom azt a kis 
hülyét, akinek harminc évvel ezelőtt képzeltem magam, amikor harminc
kilenc éves voltam" — mondja a szűkölő, nyöszörgő agg, akinek gesztu
sait és mimikáját inkább az abszurdnak és morbidnak kellene jellemeznie, 
mint a más stílussajátosságoknak, amelyek minden elosztás nélkül domi
nálnak a darabban. Az abszurd és morbid révén ugyanis hívebben fejez
nék ki Beokett mondását: „Nem, megnevezni semmit nem lehet; kimon
dani, nem kimondani, semmi sem kimondható."

„Nincs mit mondanom" — foglalja három szóba az életét Krapp. A 
végén kicsit romantikusra fogott előadásból éppen ez nem derül ki tel
jességgel, ám néhány jó részlet (például a sír ás-jelenet) mégis kárpótol 
bennünket és a rendező Hernyák György, a zenei munkatárs Ábrahám 
János tehetségéről tanúskodik. Hármuk együttdolgozásának a „terméke" 
sikerdarab is lehetett volna.

Takács Imre a szerepével való azonosulásra törekszik, ám mégis 
inkább megmutatnia, mint érzékeltetnie sikerül, milyen is tulajdonképpen 
Krapp. Kisebb következetlenségekre ezen az azonosulási törekvésen belül 
is felfigyelhetünk: a pszichikai és fizikai megnyilvánulások nem mindig 
illenek egymáshoz, holott az egyiknek determinálnia kellene a  másikat. 
Azért nézzük idegen szemmel Krapp szenvedését, mert pontosan érezzük 
a határokat a víziók és a valóság között.

Mégis művelődési életünk új értéke ez az előadás, amely igényekről 
vall. Benne különösen Pataki Éva díszletei — élesztik, élesztgetik a Krapp 
szobájába költöző víziókat. Fogalmazzunk úgy: a darab tendenciáiban 
jelzi mindazokat az eredményeket, amelyek a vajdasági színjátszás új 
nemzedéke számára egyszer megvalósíthatóak lesznek.

Sámuel Beckett: AZ UTOLSÓ TEKERCS (monodráma). (Fordította: Szenczei László.) 
Előadta: Takács Imre. Rendezte: Hernyák György m. v., Üjvidék. Díszlet és jelmeztervező: 
Pataki Éva m. v., Üjvidék. Zenei munkatárs: Abrahám János. Bemutató 1983. május 19-én, 
csütörtökön, a Szabadkai Népszínház kamaratermében.
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OLVASÓNAPLÓ

NÉGY MODERN NÉMET ÍRÓ
GUNTHER GRASS, MAX VON DÉR GRUN, SIEGFRIED LENZ 
ÉS BOTHO STRAUSS LEGÚJABB MÜVÉRŐL

Vajon mit jelent egy szépirodalmi mű esetében, ha népszerűségnek örvend, 
olvassák mind az átlagolvasók, mind a kritikusok? Mennyit érnek ezek 
a művek? Hiszen ma már annyira polarizálódott a giccses pszeudoregény 
és az intellektuális, arisztokratikus irodalom, hogy elménkben önkéntelenül 
végezzük a beosztást: ami sokak által olvasott, az értéktelen, amit kevesen 
olvasnak, az művészileg értékes. A népszerű könyv egyszeriben érthető, 
a magas irodalom megértéséhez és élvezéséhez feltétlenül szükségesek 
a „segédeszközök" (beavatottak magyarázatai, lábjegyzetek tömege, utasí
tás az olvasóhoz stb.). Ez a megállapítás elsősorban a XX. század regé
nyére vonatkozik, mivel a polgári nagyrealizmus virágkorában az alkal
mazott ábrázoló eszközök olyanok voltak, hogy az általuk megjelenített 
írói világ egyszerre volt áttekinthető, élvezhető és művészi.

A mai német irodalom bővelkedik olvasott írókban, de természetesen 
közöttük lényeges különbséget fedezhetünk fel. Elsősorban ki kell rostál
nunk az olyan „író gépeket”, mint Konsalik, kik az olvasók legelemibb 
igényeit igyekeznek kielégíteni és a pszeudoregények egész sorozatait 
gyártják futószalagon. Népszerűség dolgában ezek a könyvek tagadhatat
lanul az első helyen állnak. A már kissé igényesebb és tájékozottabb olva
sók azonban más műveket vesznek kézbe, más szerzők műveinek olvasása 
jelent számukra élményt. Jellemző, hogy a jelenlegi „magas” német iro
dalom művelői szem előtt tartják a követelményt, hogy olvasóikra is gondol
niuk kell, és ez nagyban befolyásolja alkotásukat. Alábbi vizsgálódásom 
célja az volt, hogy valamilyenfajta összefüggésre leljek a népszerűség és 
a magas irodalom lehetséges egyidejű jelenléte között.

Amikor Günther Grass kisregénye, a Das Treffen in Telgte (A telgtei 
találkozás) megjelent, a német irodalmi közvélemény nem fogadta han
gos lelkendezéssel, sőt: néhány kritikus azt állította, hogy az ismert 
írónak valamilyen „melléktermékéről, irodalmi exkurzusáról” van szó. 
Talán szerzője sem szánta „remekműnek”, egyszerűen ilyenre sikerült. 
Ez a kisregény azonban sokban eltér eddigi, legismertebb műveitől, mivel 
történelmi kisregénynek készült. Az esemény időpontja 1647, a helyszín 
pedig Telgte, valahol a két, immár vagy 30 éve egymással hadban álló 
vallási csoport közötti ütköző térben. A tárgyalások már folynak a békéről, 
amikor Simon Dach, akkor élő és alkotó művész, összehívja író kortár
sait: beszéljék meg a német irodalom, nyelv és általában a német hon 
gondjait-bajait. A kisregény nem más, mint a telgtei találkozó háromnapos 
története.

Előre kell bocsátani, hogy Telgtében ilyen találkozásra soha nem 
került sor. A korabeli szépírók csak Grass kisregényében verődtek össze, 
a valóságban soha. Grass azonban nem is titkolja, hogy kisregényével nem 
a fiktív telgtei találkozásnak akart emlékművet emelni, hanem a Gruppé 
47 megalapítójának, Richtemek, és háború utáni találkozásuknak. A pár
huzam vonása nagyon is időszerűnek tetszik mindkét évben (1647-ben és 
1947-ben) a  németek helyzete igen hasonló vonásokat m utatott fel. S a 
felvonultatott költők, írók, nyelvészek és kiadók 1647-ben is úgy ágálnak 
és aggódnak hazájuk további sorsa miatt, mint azt a valóságban tették 
a Gruppé 47 tagjai 300 évvel később.
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Grass nyilvánvaló élvezettel írta meg e kisregényét. A történteket 
időrendi sorrendben mondja el, méghozzá majdnem korhű nyelven, ami 
valószínűleg nem esett nehezére, hiszen korábbi műveiben is rendszerint 
barokkos burjánzású és szerkezetű mondatszövéssel ábrázolt. Most való
sággal úgy érzi magát ebben az általa teremtett nyelvben, mint a számára 
legkedvesebb elemben. Kisregénye hiteles beszámolóhoz hasonlítható, amely
ben mindenről, fontosról és jelentéktelenről egyaránt igyekszik beszámolni. 
Gyakran ügyesen és szellemesen megszerkesztett jegyzőkönyvre emlékeztet 
A telgtei találkozás. A felidézett alakok, a korabeli világ kellékei, mint a 
tárgyak és a táj, olyannyira meggyőzőek, hogy nem túlzás a megállapítás, 
miszerint Grassnak sikerült megalkotnia egy teljes mértékben hiteles 
történelmi kisregényt. Valójában azonban ennél többről van szó, mert a 
szerző tudatosan három idősíkkal manipulál: az első a képzelt történet 
lejátszódásának időpontja, a másik 1947 (a Gruppé 47 megalakításának 
éve) és a harmadik a jelen, hiszen a két említett idősíkon át is érezzük 
Grass aggodalmát a németség mostani sorsa iránt. Az utóbbi két idősíkra 
természetesen még a legközvetlenebb utalások sem lelhetők fel a  kisregény
ben, de ezt a m ár kissé beavatott olvasó is „kiérzi” soraiból.

A mű nagyrealista regény hagyományaihoz híven készült el, de 
ugyanakkor annál több is. Ez pedig a  szerzőnek az ábrázolt félfiktív világ 
hoz való viszonyulásával magyarázható. Tudniillik a hitelességet Grass 
iróniája oldja fel a maga módján. Nagy megértéssel van hősei iránt, csendes 
gúnnyal idézi fel ezeket az alkotókat: hiúságukat, korlátoltságukat, merev
ségüket, de ugyanakkor magyarázatot is talál rájuk és megbocsátóan 
megmosolyogja őket. Ebből a szemszögből nézve a legrokonszenvesebb 
alakja az egyedül álnéven szerepeltetett Grimmelshausen. Csupán ő az, 
aki nem fontoskodik, nem ágál, nem gyárt elméleteket, hanem cselekszik 
és kipróbálja az élet nyújtotta összes kellemes és kellemetlen élményeket. 
Legyen erre szemléltető példa az írók beszállásolásának mulatságos le
bonyolítása. így lesz aztán A telgtei találkozás nemcsak hiteles történelmi 
kisregény, hanem Grass mesterségbeli ismereteinek, az anyaggal való szu
verén bánásmódjának, játékos alkotó kedvének és humánus, szelíd meg
értésének tanúj ele.

Max von dér Grün neve hazájában, a Német Szövetségi Köztársaságban 
jóval ismertebb, mint annak határain túl. Olvasott és népszerű, több alko
tásából filmet és televíziós játékot készítettek. Ez talán azzal magyaráz
ható, hogy legtöbbször a máról és hazájának gondjairól-bajairól ír, méghozzá 
az átlagpolgár, illetve a munkások szemszögéből nézve. Szókimondósága 
nagyon is ismert a német közvélemény számára. Jómaga így fogalmazza 
meg írói mottóját: „Ich schreibe für die öffentlichkeit und weil ich glaube, 
dass ich etwas zu sagen habé." (A nyilvánosság számára írok és mert hiszem, 
hogy van mondanivalóm.) Mindez talán elsősorban von dér Grün szárma
zásával és életútjának alakulásával van kapcsolatban, valamint a benne 
felhalmozódott közlési vággyal. Munkásszülők gyermeke, jómaga is munkás 
volt, többek között bányász. Aránylag későn kezdett el írni, de most már 
abból él. Mindezek ismeretében érthető politikai-társadalmi állásfoglalása 
is: von dér Grün haladó, baloldali nézeteket valló alkotó. A neves 
Luchterhand kiadó 1980-ban megjelentette elbeszéléseinek és egyéb rövi- 
debb írásainak válogatott gyűjteményét, amely remekül szemlélteti ennek 
a munkásírónak erényeit és fogyatékosságait.

Von dér Grün nem tartozik a kísérletező írók közé, mondhatni nem 
alakította ki a  maga „védjegyzett” stílusát. Nála az írói üzenet minél egy
értelműbb, gyakran bántóan leegyszerűsített, közérthető, olykor jelszavakba 
torkolló kimondásán van a hangsúly. Egyedül a lélektani regény egyes 
elemeit vonja írásművészetébe, bár nem nagy sikerrel. Művészi képessége 
a munkások életének hiteles és dokumentumszerű ábrázolásában rejlik. 
Amíg jómaga is munkás volt több éven át, valószínűleg gazdag közvetlen 
élményanyagra tett szert és a munkával kapcsolatos légkört, a dolgozók 
közérzetét valójában hitelesen képes érzékeltetni. Munkásokról ír kezdet
ben, először anyagi gondjairól szól, majd amikor azok többé-kevésbé 
megoldódnak, a fellendülőben levő nyugatnémet társadalomban vizsgálat
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tárgyává teszi a munkások magánéletét és felfedezi annak gyakran bántó 
tartalmatlanságát. Később erősen bővíti az általa művelt megnyilatko
zási formákat: élménybeszámolót, háborús történetet, tudósítást, detektív- 
történetet, politikai pamfleteket stb. ír. Szinte nincs olyan társadalmi 
probléma a mai nyugatnémet társadalomban, amelyhez ne tudna hozzá
szólni. És szót is kér, mivel úgy érzi, látja mindennek a magvát és azt 
közölnie kell a közvéleménnyel. S valójában: a munkások kihasználtságá
nak gyökereit meglepő pontossággal fedi fel.

Külön ki kellene e helyen térni a vendégmunkásokról megrajzolt 
arcképekre, amelyek a riport, a dokumentumjáték és a széppróza eszközei
vel közlik az olvasóval az igazságot ezekről a gazdaságilag kihasznált és er
kölcsileg megtört emberekről. Sajnos ez a mindennel való foglalkozás és ál
landó „ügyeletesség" a munkások érdekében a művészi ábrázolás kárára 
történik. Von dér Grün történetei gyakran vontatottak, hiányzik belőlük a 
feszültség vagy csattanó, nagyon is érződik a szerző jelenléte, a tanulság 
levonása és a lényeg banális megfogalmazása erősen zavaró, sőt: bosszantó. 
Kiderül, hogy a művészi alkotás megírásához nem elegendő a közvetlen 
élményszerzés és a szakmabeli ismeretek birtoklása, illetve az elérendő 
végcél világos meglátása, amennyiben az író nem rendelkezik a tömörítés 
és kiválasztás képességével. Minden alkalommal, amikor von dér Grün 
túl akar lépni önmagán, talajt veszt, és írásainak hitelessége, értéke 
erősen csökken. Ügy rémlik, épp a modem irodalom ábrázoló eszközeinek 
elutasítása és saját hangjának ez ideig sikertelen kibontakozása erősen 
akadályozza szerzőnket abban, hogy értékesebb műveket alkosson. Von 
dér Grün írásai olvasmányosak, némelyek hitelessége megragadó, de az 
általa alkalmazott, a polgári nagyrealizmus által kialakított művészi meg
jelenítő eszközök nem képesek arra,_ hogy teljességében bemutassák az 
összetett nyugatnémet valóságot. Ettől függetlenül von dér Grün eredeti 
színfoltot jelent a mai német irodalomban.

Siegfried Lenzet az irodalmi közvélemény úgy tartja  nyílván, mint 
sikerírót. Könyvei nagy példány számban jelennek meg, olvasottak és — ami 
igen érdekes — a kritikusok többsége is elismeri, hogy értékesek. Már 
kialakulóban volt egy Lenz-imágó: egy író, aki érdekesen tud mesélni. 
Mesélni, megállás nélkül mesélni. Lenznek van egy „ősélménye" gyermek- 
és ifjúkorából: a mazúri tavak és mocsarak vidéke, az ott élt németek 
sorsa. Erről írt legtöbb művében, így például a rendkívül népszerű Hon• 
ismereti gyűjteményben. Legújabb regényével, amelynek címe Dér Ver- 
tust (A veszteség), úgy tetszik, le akarja rombolni a róla kibontakozóban 
levő imágót, igazolni akarja: nemcsak a múlt felidézője ő, hanem a jelen
ben élő és alkotó író. A Dér Verlust színhelye Hamburg, az időpont: ma, 
hősei német átlagpolgárok, akiknek múltjáról keveset tudunk meg a 
könyvből. A cél nagyon is tudatos volt: csakis a jelenről írni. Újszerű a 
regény „sterilitása" is. Tudniillik előbbi műveiben a szerző, bár a múltról 
mesélt, annak hatásait is bemutatta a jelen német társadalomra. Nem 
volt idegen számára a politizálás, hiszen a Honismereti gyűjtemény egy
értelmű kiállás a múlt hamis és veszélybe sodró eszményítése ellen. A 
Dér Verlust ezzel szemben teljesen apolitikus regény, kimondottan a ma
gánélet szférájában játszódik le bármilyen, akár többszörösen áttételes uta
lás nélkül a mai német politikai helyzetre. Hőseinek nincsenek társadalmi 
„gondjaik": dolgoznak és saját kis vagy nagy gondjaik-bajaik foglalják 
le gondolataikat, azaz nem gondolkodnak társadalmi szinten. Lenz meg
tagadta előbbi írói énjét azzal is, hogy legújabb műve cselekményben arány
lag szegény, feszültsége laza. Egyébként rendkívül olvasmányos könyvről 
van szó, benne minden egyszeriben világos, érthető és értelmezhető. 
Még az átlagolvasók alsóbb kategóriája is minden további nélkül olvas
hatja az új Lenzet. Nyelvezete nem több az újságírói tudósításokban 
használtnál. Vontatott regény a Dér Verlust, cselekménye két-három mon
datban elmondható, és ezt a szerző gyakran a mikrorealizmus segítségével 
igyekszik áthidalni. Számtalanszor aprólékosan ír le egy szobát, tárgyat 
vagy egyéb kellékeket, legtöbbször funkciómentesen.
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Miről is szól a Dér Verlust? Egy idegenvezető váratlanul agyvérzés 
áldozatává válik és ennek eredményeképpen elveszti beszélőképességét 
(innen a regény címe). A mű tartalma nem más, mint annak a kísérlet
nek az elmondása, amely arra irányul, hogy Üli Martens újra „meghódítsa” 
az őt körülvevő valóságot. Ebben kezelőorvosa, majd pedig szeretője 
támogatja, az utóbbi hosszas tépelődés után vállalja a nehéz feladatot. 
A regény soraiból az emberi szeretet árad felénk, egy-egy szakaszában a 
szerző rendkívüli beleélő készségéről győződhetünk meg. Mondjuk, igen 
szuggesztív a nyelvét vesztette főhős gondolatainak és érzéseinek megje
lenítése. Az érzések ábrázolásán van a hangsúly, úgyhogy e könyv elsőkor 
bán a melodrámai mozzanatokat „élvező” és az érzelmek feltárásában élve
zetet sejtő olvasók számára vonzó. Mindezek ismeretében nyugodtan le
szögezhetjük, hogy a Dér Verlust valószínűleg sikerkönyv lesz, de nem 
erényei, hanem inkább fogyatékosságai miatt; ezek közül az első helyen 
áll a gyakran hamis érzelgősség. Lenz megkísérelt megírni egy modern 
tematikájú lélektani regényt, azonban ez nyilvánvalóan nem sikerült neki. 
Elutasít minden kísérletezést, ami a belső formát illeti, stílusa és ábrázo
lásmódja visszakanyarodik a nagy realizmus eszközeihez, de ugyanakkor 
erősen megközelíti a pszeudoregény jellemzőit is, amely épp a nagy realiz
mus eszközeit alkalmazza giccsesen. Lenz ezzel a művével csak rontott a 
róla kialakult előnyös képen, de marad a remény, hogy újra megtalálja 
hangját. Könyvéről adott nyilatkozatában jelentette ki: „Ich bin entschlos- 
sen, weiterzuschreiben und weiter Geschichten zu erzahlen.” (Szilár
dan elhatároztam, tovább írok és tovább mesélek történeteket.)

Botho Strauss neve szinte teljesen ismeretlen hazája határain túl. 
Évei alapján m ár nem tartozik a kezdő írok közé, bár első alkotásai a 
közelmúltban jelentek meg. Rumor című regénkére figyelt fel elsősorban 
a kritika, drámáját több nyugatnémet színház tűzte majdnem egyidejűleg 
műsorra. Strauss rövid időn belül „divatos” íróvá vált. Hangsúlyoznunk 
kell, hogy könyvei korántsem jelennek meg olyan nagy példány számban, 
mint az előbbiekben tárgyalt három, immár befutott alkotóé, de jellemző, 
hogy az értelmiségi réteg szívesen olvassa és értékeket vél felfedezni műve
iben. Érdemes a Strauss-jelenséggel foglalkozni most, amikor megjelent 
legújabb kötete, melynek címe Paare Passanten (Párok járókelők). A kér
dés: milyen értékei vannak?

Strauss a kísérletező írók közé tartozik. Nagyon hamar, már első 
műveiben megtalálta „hangját”, egyéni kifejezési módját. Erről tanús
kodik említett legújabb könyvé is. Több fejezetre oszlik, amelynek címei 
hasonlóan a könyvéhez, egy-egy szóból állnak (Paare, Verkehrsfluss, Schrieb, 
Einzelne — Párok, Közlekedési folyam, írás, Magányosok stb.). Ezek az 
alcímek az illető fejezetben tárgyalásra kerülő főtémára utalnak. Jelleg
zetes az, hogy míg a könyv első harmadában kitapintható valamilyen fajta 
cselekmény vagy összefüggő képsor, addig a továbbiak folyamán ezek tel
jesen elhalványulnak és eltűnnek s helyüket reflexiók, csapongó elmélkedés, 
elméletgyártás, afféle intellektuális portyázás váltja fel. Némi leegyszerű
sítéssel szólva talán azt mondhatnánk, hogy a Paare Passanten az értekező 
próza specifikus, straussi változata. Kezdetben olvashatunk még egy-egy 
kerek történetet vagy felvillan előttünk egy vakuval megvilágított, bántóan 
éles kép (java részük központjában maga a szerző áll), de aztán mindjob
ban eluralkodnak azok a gondolatok, amelyek a szerző fejében bontakoznak 
ki e történetek vagy képek alapján. A valóság töredékei Straussnak csak 
indítékul szolgálnak ahhoz, hogy elmondja elképzeléseit egy-egy társadalmi, 
művészeti, szociológiai vagy egyéb jelenséggel kapcsolatban. Műve így 
aztán mozaik, amelynek kövei az élet legkülönbözőbb megnyilvánulásai
ról vallanak. Többek között Strauss elmélkedik az emberi arcról, a so  
ványító kúráról, egy kambodzsai harcos utolsó üzenetéről, a  férfiak ne
miségéről, az anyák emlékeiről, a népies nyelvi kifejezések fenntartásáról, 
a „hm” hangocska különböző értelmezhetőségéről, a lakóházak birtok
bavételéről, a leírt szavak önálló életéről, az irodalmi hullámok alakulá
sáról, a művészi magányról, a fegyverkezésről, az iráni forradalom hatá
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sairól, a terrorizmusról, a filmről, a színházról stb. Strauss nyitott szem
mel jár a világban, minden érdekli, mindennel kapcsolatban vannak ész
revételei.

Igen nagy fogyatékossága a felületesség. A maga szabad prózáján 
keresztül mindenről ki akarja alakítani saját elméletét, amelyet valószí
nűleg az egyedüli elfogadhatónak tart. Márpedig elméletei nem egyebek, 
mint fordított piramisok: egyetlen tényre súlyos gondolatépítmény nehe
zedik. Az alkalmazott belső forma pedig nem más, mint egy tarka zagyva
lék: novella, esszé, szabad vers, parabola és riport váltakozik minden 
tervszerűségtől mentesen. Tagadhatatlan, hogy a szerzőt elsősorban az 
emberi magatartásformák és kapcsolatok rendkívül érdeklik, ezeket bon
colgatja éles szemmel, önmagát sem kímélve. Itt-ott eljut a kimondott 
társadalombírálatig, de alternatíva nélkül. Legtöbbször sokértelmű köz
helyekben oldódnak fel gyártott tételei. Mindezek ismeretében leszögezhet
jük, hogy Strauss legújabb könyve érdekes, de alapjában véve sikertelen 
kísérlet a próza felfrissítése érdekében. A Paare Passanten szerzője ügyes 
író-szemfényvesztő, aki el tud szórakoztatni, de olvasása nem jelent tar
tós élményt.

Amennyiben egy fogalommal kellene jelölnöm véleményem a fenti
ekben röviden ismertetett négy, a közelmúltban megjelent német művet, 
akkor legszívesebben a csalódás szót használnám. Szerzőiknek szemükre 
vethető, hogy alig próbálkoznak új szerűen szólni az olvasóhoz. Ebből a 
szemszögből nézve legtovább talán Strauss jutott el, hiszen könyvében 
igyekszik igen különböző, mások által már sokszor alkalmazott, ábrázoló 
eszközöket szintetizálva felhasználni, de fontoskodása, enyhén szólva sze
rénytelen tételgyártása visszautasítóan hat még a beavatottabb olvasó 
számára is, az átlagolvasó pedig valószínűleg egyszerűen unalmasnak ta
lálja. Strauss azok közé az írók közé tartozik, akik nem törődnek a köz
ízléssel és megvetően viseltetnek vele szemben, de ugyanakkor különckö
désükkel épp a nyilvánosság figyelmét akarják magukra felhívni, s ez már 
egyenlő a népszerűség titkos óhajával. Von dér Grün azok közé tartozik, 
kik a tartalmat tekintik a mű lényegének és nem vesződnek a sajátos és 
újszerű belső kifejezési formák kialakításával. Egyszerűen átveszi az örö
költ riportszerű lélektanival megfűszerezett, realista ábrázoló módot és 
ehhez társítja politikai éleslátását. Akárcsak Strauss, ő is „felismeri” mind
egyik társadalmi jelenség legtitkosabb rugóit és azokat szókimondóan, na
gyon is leegyszerűsítve közli az olvasóval. Tagadhatatlan, hogy mester
ségbeli ismeretei alaposak, hiszen gyakran aránylag ügyesen szelektál és 
tömörít, de stíluseszközei, amelyek a klasszikus nagy realizmusban gyöke
reznek, nem alkalmasak arra, hogy művészi szinten valljanak a mai német 
valóságról. Népszerűségének titka épp ezért nem az általa elért művészi 
szintben, hanem ábrázoló eszközeinek egyszeri áttekinthetőségében és tár
sadalombíráló valóságvisszatükröződésében rejlik. Vele ellentétben Lenz 
legújabb regénye azért lesz népszerű, bár nem olyan mértékben, mint a 
szerző korábbi művei, mert teljesen mellőzi a társadalmit és a lélektani 
elemek gyakran túlzott hangsúlyozásával az átlagolvasókat megkapja. 
Ismerve korábbi műveit, feltételezhető, hogy a szerző ezt nem tette célza
tosan, azaz nem volt szándékában ily módon megtartania (és esetleg 
növelnie) népes olvasótáborát. Talán egyszerűen engedett a közkívánatnak, 
amely szerint a nyugati fogyasztói társadalomból hiányzik az őszinte 
emberi kapcsolat, egyszerűen: az igazi emberi érzés. Lenz, érzésekről lé
vén szó, főleg a lélektani regény eszköztárával „fegyverzi fel magát”, de 
ezt valahogyan felületesen teszi, úgyhogy regénye nem lett valójában 
hiteles illusztrációja egy lélektani esetnek. Az ő esetében is nyilvánvaló, 
hogy mestere az írásnak, de ez alkalommal semmilyen kísérletet nem tett 
az újszerűség irányában. Grass regénye, a maga játékos komolyságával, 
kétségtelenül a legértékesebb a négy tárgyalt mű közül. Sikerült az egyen
súlyt fenntartania a művészi ábrázolás és a közérthetőség között. Az a gu- 
nyoros és megértő játékosság, a szerző elhatárolódása az általa elképzelt 
világból, a többi idősíkban folytatott, szerencsés kimenetelű kötéltánc 
kimondottan századunk modern prózájának vívmánya. Regénye így válik 
többszólamúvá, olvasmányossá és tartalmassá. A telgtei találkozás ugyan
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akkor üzenet és felszólítás is, amelyen keresztül a szerző írótársaihoz 
fordul: bármilyen mostohák is esetleg a körülmények, az írónak alkotnia 
kell. De hogyan? És itt visszatérünk a bevezetésben feltett kérdéshez. Vá
laszképpen talán idézzük az amerikai John Barth-ot, ki egy nemrég meg
jelent munkájában a következőket állítja: „Szememben olyan író teste
síti meg a posztmodernista eszményt, aki nem utasítja el, de nem is egy
szerűen utánozza a XX. századi modernista atyáit vagy XIX. századi pre- 
modemista nagyatyáit. Nem emlékeztet minduntalan a  XX. század ele
jére, de nem is fordít hátat neki.” Szem előtt tartva Barth megállapítását, 
leszögezhetjük, hogy míg Lenz és von dér Grün tárgyalt művei a XIX. 
században gyökereznek, s míg Strauss ellenkezőleg csak „modernista 
atyáit” ismeri el, addig Grass regénye nagyjából megfelel az amerikai 
író elképzelésének korunk írójáról.

VARGA ISTVÁN

AMIRŐL A NEVEK VALLANAK

PENAVIN OLGA—MATIJEVICS LAJOS: Temerin és környéke földrajzi 
neveinek adattára.
A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete,
Üjvidék, 1982.

„Nyári délutánba kósza ösvénykék 
futnak; Hei nagv itt a titka min
den kis gyalogúinak” — írja Fehér 
Ferenc a  Volt cselédházak tövében 
című versében, ráérezve az ember 
és a táj, a környezet kapcsolatának 
rejtélyes tartalmaira. A „kis gyalog
utak nagy titkainak” felderítésére, 
a titkokat őrző és továbbadó népies 
földrajzi nevek feltárására vállalko
zott Penavin Olga és Matijevics 
Lajos sok évvel ezelőtt, és ennek 
eredményeként bontakozot ki a 
Vajdaság helységeinek földrajzi ne
vei sorozat, és jelent meg immár a 
hetedik kötet Temerin és környéke 
földrajzi neveinek adattára címen.

Az adattárakban található, az il 
lető községek helyzetét bemutató 
szituációs térkép arra inspirálja az 
olvasót, hogy az egész feldolgozott 
területet egységében szemlélje, el
képzelje. Ha nem sajnáljuk ezt a 
kis fáradságot, szép nagy terület 
áll össze előttünk: az északi ország
határtól szinte már Újvidékig, a 
Tiszától a közép-bácskai települése
kig terjedő tájegység. Ebben a lán
colatban minden újabb község fel
dolgozása kettős haszonnal jár: be
mutatja az adott területet is, az 
egész feldolgozott vidék nagyobb 
összefüggéseit is. Lássuk ezt a ket
tős kibontakozást a temerini adat
tár esetében!

A földraj zinév-gyűjtemény a te- 
merini kommuna három településé
nek: Járeknek, Szőregnek és Teme- 
rinnek a névanyagát dolgozza fel, 
a sorozat hagyományos szerkezetét 
követve és letisztult feldolgozási, 
közlési módszereivel, amelyekről 
már az Üzenet lapjain is ejtettünk 
szót.

Az adattárat a sorozatindító 
előszó vezeti be, amely a legutóbbi 
füzetekhez viszonyítva újdonság, 
mert azokban csak rövid bevezetést 
találunk, itt viszont alaposan tá
jékozódhatunk a célkitűzésekről, el
vekről. Ezt a temerini kommuna 
rövid jellemzése, földrajzi, statiszti
kai adatai követik, amelyeket a két 
térkép, a szituációs és az úthálóza
ti vázlat tesz teljesebbé.

Maga az adattári rész világos 
belső tagolódású: az illető telepü
lés bemutatására, illetve a kül- és 
belterületi nevek betűrend szerinti 
közlésére oszlik.

A település bemutatását a hely
ségnév népi, hivatalos, szerbhorvát 
népi és hivatalos alakjai, illetve a 
Pesty Frigyes-féle gyűjtésből szár
mazó és más történeti alakváltoza
tai vezetik be. Ez utóbbiak csak 
bizonyos időbeli mélységet repre
zentálnak, azaz 1853-tól kezdődnek,
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még Temerin esetében is, amelyről, 
mint a bevezetőből kiderül, már 
1332-ben történik említés. A figye
lembe vett időszak valószínűleg a 
gyűjtemény szinkron természetével 
áll kapcsolatban.

A történeti jellemzésből kiderül, 
hogy például Járek nem túl régi 
település, 1853-ban tűnik fel neve 
először, de az ősi Ireg falu helyére 
épült, neve pedig a Római-sáncok- 
ra utaló, „árok” jelentésű járókból 
ered. Szőr eget 1883-ban is még csak 
pusztaként említik, ma főleg szer
bek lakják, és igen jelentős volt a 
Preporod nevű művelődési egyesü
lete.

Természetesen a község névadó
jának, Temerinnek a történeti, föld
rajzi ismertetése a legterjedelme
sebb, hiszen ha vázlatosan is, de 
hatszáz évet kell átfognia, főleg ha 
a terület egy korábHT nevét, a „vil
la Oranatit” vesszük figyelembe, 
amely 1237-ben IV. Béla vadászterü
letére és vadászlakára vonatkozott. 
1332-ben a pápai tized jegyzék egy 
Laur de Temerin (Temerini Lőrinc) 
nevű plébánost említ, később Che- 
meri (Csömöri) alakot találunk, 
1703 körül pedig Almás nevű falut 
(amellyel valószínűleg kapcsolatban 
állt az újvidéki Almási temető, illet
ve az oda vezető úttal). A követke
zőkben a Temerin helynév eredez- 
tetését is megtaláljuk. Eszerint az 
elnevezés alapjául az ótörök Temür 
(vasat jelent), Temer szolgált, eh
hez járult a szerbhorvát -in toldalék, 
birtokjelként azt jelenti, hogy vala
mi Temeré, mint ahogyan az Apa- 
tin azt, hogy valami az apáté.

Szó esik még a település törté
netének különböző korszakairól, a 
katonai határőrvidék koráról, a 
XVIII. század végéről, amikor a 
terület a gróf Széchen család birto
kába került, és megkezdődött az 
új lakosság betelepítése, az 1848-as 
időkről, valamint a helység közel
múltjáról és jelenéről is. A szerzők 
több érdekes forrásból merítették 
anyagukat, mint amilyen Mészáros 
Sándor Temerin története című 
műve vagy Mindszenthy Antalnak, 
Komárom megyei táblabírónak a 
Tudományos Gyűjtemény 1842-es 
évfolyamában található írása, az 
Egy fordulás az Alföldön.

Az adatári rész településenként 
tagolódik, és fő, illetve utaló szó
cikkekből áll. A fő szócikkek a be
tűrend szerinti első, illetve a leg
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gyakoribb névváltozatot veszik ala
pul, de a többit is tartalmazzák, va
lamint a hol? honnan?, hová? kér
désekre felelő ragozott alakokat, a 
szerbhorvát népi és hivatalos alakot, 
a jelölt tájegység, tereptárgy leírá
sát és legtöbbször a helymeghatá
rozást is. A szócikkeket a helyne
vekkel kapcsolatos néprajzi asszo
ciációk, színes népi magyarázatok 
zárják, ha a gyűjtők találtak ilye
neket. Például a Bánom név után 
a következőket találjuk: Nr. Régen 
ez a terület mocsaras rétség volt. 
A temerini grófnak, Bánom-puszta 
tulajdonosának eltűnt a kecskéje, 
keresésére indult. Barangolás köz
ben elmerült a mocsárban, és ami
kor nagy nehezen kihúzták, azt 
mondta az embereknek: „Bánom, 
hogy a kecske után indultam.” Az, 
persze, más kérdés, hogy mennyire 
felelnek meg ezek a valós névadás
nak, de erre a néprajzi magyaráza
tok nem is hivatottak.

Az utaló névcikkek a fő szócik
kekben már feldolgozott vagy fel
dolgozandó alakok, amelyek ezek
re utalnak vissza. Például Fürdő 1. 
Griszka fürdő; Tidrtch malma 1. 
Leégett malom. Némely táj résznek, 
utcának három (Tambructelep~ 
Szilágvitelep~Szúnyogsziget), de az 
is előfordul, hogy hét névváltozata 
is kialakult (Telep~öregtelep~Gaz- 
daköri telep ~  Vizes-telep ~Ü j telep 
~ONCSA sor ~  Lepár sor), amelyek 
más-más fogalmi jegyeket emelnek 
ki a megnevezett tájegységből.

A nevek rendszerét áttanulmá
nyozva nagyon sok érdekes alakot 
találunk. Ezeknek egy része a kü
lönböző anyanyelvű lakosság hosz- 
szú egymás mellett éléséről tanús
kodik: Alsó-kaszáló^Unterweisen,
Nenadié-féle szállás, Zadruga-dűlő, 
Gyorgya-bara, Szlatina stb. Mások 
a régmúlt események, korok meg
kövült emlékei, mint a Jogok, Kő
kúti dűlő, Leégett malom, ördög
árok. Prága hídja (amely az adat
közlők szerint egy prágai utasról 
kapta nevét, aki itt lefordulva a 
vízbe fulladt). Szépszámmal van
nak olyanok is, amelyek inkább a 
tájjal, lakhellyel kapcsolatba ke
rült embereket jellemzik, mint ma
gát a helvet. Például az Amerika, 
Fehércomb utca, Fityulacsárda, Hat
rongyos (ahol valamikor a legsze
gényebbek éltek), Nagy fogú Treszka 
sarka. Egves nevekben a nyelvi fan
táziát csodálhatjuk meg: Lecsúszi, 
Delelő, Kőhomlok, ősök nyárfája,



Kutyaluk, ördögbocskoros, másak
ban viszont a ritka nyelvi szerke
zetet, szerkesztésmódot: Túlabara
(amely a barán túl tájékozódó meg
jelölésből alakult ki), a Mali Bent, 
amely német és szerbhorvát ele
mekből állt össze.

Az adattári részt, a nevekben elő
forduló általános elemek, a földraj
zi köznevek értelmezése követi. Er 
re azért van szükség, mert egy-egy 
névelemnek a nyelvterület egészé
től eltérő jelentése lehet, vagy 
olyan nyelvjárási, idegen nyelvből 
átkerült alakzat is előfordulhat, 
amelyet máshol meg sem találunk.

Ugyanezt teszik a szerzők a szerb
horvát névelemekkel is, ami a csak 
magyarul tudóknak jelent nagy se
gítségét.

A bemutatás során természete
sen sok szempontot, lehetséges 
problémát nem érintettünk, a gyűj
tés teljességét, a leírás, helymegha
tározás kérdéseit, amelyekhez csak 
a helybeliek tudnának érdemlege
sen hozzászólni, de ez a kis gyűjte
mény ezektől az esetleges hiányos
ságoktól függetlenül is jelentős ada
lék egy jellegzetes dél-bácskai köz
ségünk megismeréséhez és a helybe
liek önismeretéhez egyaránt.

PAPP GYÖRGY

A FESTŐ A KÉPBEN

SEBŐK ZOLTÁN: Médiumok és művészetek. 
Fórum, Újvidék, 1982.

Az utóbbi időben kevés olyan köny
vet vagv napló jegyzetek gyűjtemé
nyét olvastam a művészetekről, 
amelv nem a tárlatokon látott mű
vek hatása nyomán felmerülő kér
dések halmazára kívánt választ ad
ni — vagy legalábbis kísérletet tett 
ebben az irányban —, hanem épp 
ellenkezőleg: az innen is, onnan is 
előhozott kérdések halmazával lepi 
meg az olvasót, mint aki a pop 
arttól kezdve a szürrealizmuson át 
az egzisztencialista művészeti törek
vésekig főleg elméletileg és irodal- 
milag sok mindenben jártas, olyany- 
nyira, hogy a képzőművészethez el
szegődött kritikussal is bátran föl- 
veheti a vitát. Ilyenkor a valahon
nan előkerült idézetek segítenek is, 
meg is nehezítik az olvasót állásfog
lalásában, mert az említett régebbi 
vagy mostani tárlatokon szerzett 
élményekkel nem minden esetben 
vannak összhangban. A szöveg, 
amelv az itt következő tizenhat fe
jezetben elénk kerül, a művészet 
személytelenítése felé irányítja a 
figyelmet (kivéve Dalit); olyan már 
ismert, s vidéki világunkban még 
ismeretlen vállalkozásokra — befe
jezett vagy befejezetlen alkotásokra
— tereli a szót, amelyek, hogy úgy

mondjam: igazán jól szórakoztat
ják, vagy egyenesen megdöbbentik 
a közönséget. Ha a látogató jobban 
figyel: a néző megtorpan vagy
megdermed a kiállítási csarnokban, 
keresi a festőt a képben, és ekkor 
a látottak pillanatában inkább va
lami taszító hidegség, lehűtő lég
kör csapja meg s nem belülről ki
fele ható együttérzés ragadja ma
gával.

Vagy — kissé megkésve — állít
ja meg a mű előtt.

I tt a sok kérdés között — ala
posan, átgondoltan megfogalmazott 
kérdések ezek — felmerül még egy 
kérdés.

Az ember elmélkedően áll meg 
az említett vagy reprodukcióban 
bemutatott alkotás előtt. Elálmélko- 
dik Schaár Erzsébet Falain, átol
vassa a képregények megértéséről 
szóló ismert sorokat, hosszasan 
megáll a Salvador Daliról, a bölcs
ről szóló (illetve vele készített) in
terjú előtt, fokozottabb érdeklődés
sel elidőzik Wols amorf expresszio- 
nizmusa felett, vagy fogodzót ke
resve bámulja Pauer Gyula múmia
szerű Maya című művét, amely 
egyáltalán nem múmia, hanem — 
ahogy szerzőnk mondja —: „A Maya

415



egyrészt Buddha anyja, másrészt 
fátyol, amely elrejti a valóságot.” 
. . .  Aztán nézheti a következő mun
kát: a falról „rámeredő” portrét, 
amely nem is portré, hanem vala
mi más . . .  Nyitott formák ..., göm
bök, . . .  torzók,.. modellek. . .  ar
cok . . .  arcok . . .  alakok. . .  kollá
zsok . . .  Az ide választott japán mű
vészek fémplasztikáiból is valami 
hasonló sugárzik.

Az olvasottak és a látottak fel
sorolása után térek rá, hogy most 
egy olyan könyv került a kezembe, 
amelynek fejezetei már napok óta 
foglalkoztatnak. Egyik vagy másik 
bekezdése újabb átolvasásra kész
tet, mint amikor az ember egy
könnyen nem hisz annak, amit az 
imént olvasott.

Ezek előre bocsátása után szól
junk magáról a szerzőről.

Sebők Zoltán Médiumok és mű
vészetek címmel a művészetekről 
és a művészek alkotói munkájával 
kapcsolatosan írt esszéit, jegyzeteit 
adta közre. A párszavas fülszövegen 
azt is olvashatjuk, hogy az utóbbi 
években közreadott kritikai mun
kásságáért Sinkó-díjat kapott.

Azoknak, akik ilyen értékes díjat 
ítéltek neki oda, bizonyára alapo
sabb betekintésük van szerzőnk

munkásságába. Az idejekorán kiosz
tott irodalmi díj annál is megle
pőbb, mert Sebők Zoltán 1958-ban 
született Szabadkán, tehát talán 
még huszonéves se volt, amikor el
ső esszéi, képzőművészeti kritikái 
az .Üj Symposionban, a Magyar 
Szóban, a Képes Ifjúságban, a 
belgrádi Književna rečben és a bu
dapesti Mozgó Világban megjelen
tek.

Amit ír, az megejtő. Ilyen fiata
lon — most én jövök a kérdéssel
— volt-e alkalma legalább Európa 
nagy képtárainak egy részét átjár
ni, megismerni, elámulni Tiziano 
Töviskoszorúján, Rodin Panseur]én, 
Agesandrosz, Polyszandrosz Laoko- 
ónján, El Greco Mater Dolorosáján, 
Murilío Gyerekein. . .  vagy — ha 
úgy tetszik — a hozzá közelebb álló 
Gauguin tahiti alkotásain?

Erre a kérdésre nem tudok vá
laszolni, de a zárófejezetben el
mondja szerzőnk azt, amit összege
zésül is itt a művészetről mond:

„ ... A modem művészet egy nyi
tott állapotot vár a nézőtőLkriti- 
kustól, hogy — ha ideiglenesen is
— el tudja fogadni az újat, bele 
tudjon hatolni, és vállalja a szelle
mi kalandot, amit a mű elvár tőle 
és amit nyújt.”

LÉVAY ENDRE

MŰVÉSZPORTRÉK, EMBERI SORSOK

MAURITS FERENC: Miniatűr galéria. 
Fórum, Üjvidék, 1982.

Maurits Ferenc kortársainkról alko
tott színes tusra jzain, portréin, mint 
valami röntgenfölvételen, az ideg
szálak és a vérerek is kirajzolódnak, 
átderengenek a bőrfelületen. Ezáltal 
a grafikusművész, jó parasztasszony 
módjára, mintegy meglámpázza a 
„tojásokat”, a bemutatásra kiválasz
tott alanyait, hogy aztán mi, nézők
— tárlatlátogatók — is jobban lás
sunk, magabiztosabban felfigyeljünk 
életünk jelenségeire, ember- és mű
vésztársainkra, a rajzokon beszéde
sen megszólaló portrékra, szellemi
ségükre, vágyaikra, álmaikra, törek-
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véseikre, örömeikre, keserveikre.
S mivel Maurits nemcsak grafi

kus, hanem költő is egyúttal — azok 
közt is a meditatív fajtákból va
ló —, érthető, hogy legújabb ver
seskötete, a Miniatűr galéria is tű
nődésekről, töprengésekről tanúsko
dó portrékat, festőkről, írókról, 
szobrászokról — tágabb értelemben 
véve pedig emberi sorsokról — ké
szült vallomásokat tartalmaz. Olya
nokat, amelyeken az idegrostokon 
és vérereken kívül a szellem, a gon
dolat, a fény is átdereng. Akár a 
röntgenfölvételeken.



A kötetben olvasható (mily fur
csán hangzik ez most) miniatűrök
— portrék — sorát egy Szirmai Ká
rolyról írt rekviemmel nyitja Mau
rits, s aztán folytatja az íróként, 
festőként egyaránt megbecsült Sáf
ránnyal; Bíró Miklóssal, Hangya 
Andrással, Ács Józseffel, Benes Jó
zseffel, Gulyás Lacival. . .  Folytat
ja azokkal, akiket becsül, szeret, 
sokra tart, vagy akikre fölnéz, akik
kel szót ért, hazai tájon éppúgy, 
mint külföldön. Folytatja azokkal, 
akik emberként és művészként
— íróként, festőként — hatottak rá, 
emberi formálódásában, egyénisége 
kialakulásában, festői, költői kibon
takozásában, a világról és világunk
ról alkotott gondolatai letisztázásá- 
ban, kikristályosodásában segítet
ték. És míg mások tán megtagad
nák elődeiket, gyökereiket, az őket 
ért hatásokat, Maurits, szinte „kér- 
kedőn”, de csöppet sem sznobizmus
ból, huszonnyolc-harminc nevet (de 
micsoda nevet!) is felsorol, s így a 
névsor, a  már említetteken kívül
— Leonid Sejkán és Metka Krašo- 
vecen át — Rembrandtig, Vermee- 
rig, Rubensig, Goyáig, Tolsztojig, 
Csontváryig, Kafkáig, Chagallig, Da
liig, Andy Warholig és másokig ter
jed, ível.

Impozáns névsor, holott a  „lista” 
korántsem teljes, mivel csupán 
mezsgyekaróként, mérföldkőként, 
világítótoronyként kaptunk ki egy- 
egy nevet, a nagy elődök és nagy 
kortársak e kötetben említett hosz- 
szú névsorából. A fent kiragadott 
nevekkel, mint valami „szellemi 
iránytűvel”, egyúttal azt is jelezzük, 
hogy merre kalandozik, milyen tá
jakat és szédítő magasokat já r be, 
hódít meg Maurits — nemcsak ma
gának, hanem nekünk is.

Az elmélyült, a  versekre vissza
visszatérő olvasót — s a  kritikust — 
mégsem a tiszteletet, zászlóhajtást 
parancsoló névsor keríti hatalmába, 
hanem főképp az a rádöbbenés és 
felismerés, hogy a Miniatűr galéria 
írója szabadon választott portréiba, 
miniatűrjeibe legtöbbször monográ- 
fiányi tudást, készültséget, tanulmá
nyokba illő gondolatokat isűrít össze, 
meggyőzően és vonzón, mindenek
előtt pedig azzal a telítettséggel, s 
úgy, ahogyan a csábító és kábító ital 
egyetlen cseppjében ízlelhetjük a  za
matokat, aromákat, grádusfokokat.

Vonzóak és izgalmasak ezek az 
„anyagkezelés” és szerkesztés sza
badságával, játékosságával készült 
portrék, mesterekről, elődökről és 
pályatársakról rajzolt miniatűrök 
azért is, mert az „arcképek festője”, 
igazi költőként, nemcsak az arcok 
legjellemzőbb vonásaira talált rá, 
hanem — mintegy önmagán átszűr
ve — az arcok módosulásait is meg
festette, a tájjal, a korral, a  sorok 
közül kivillanó fénnyel s az örök em
beri érzésekkel, gondolatokkal egye
temben.

Hogy konkrétan, látható, olvas
ható — képzeletünk galériájában el
helyezhető — mivoltukban, milye
nek is ezek a portrék, miniatűrök, 
annak érzékeltetésére sok szép ver
set, verssort is kiragadhatnánk. Ma
radjunk meg azonban — mert rend
kívül plasztikusnak érezzük — a 
Szirmai Károly rekviem elejénél:

„napok óta 
eső
besüppednek a mezők
rohadnak a kukoricások
nyárutók olvadnak
mindenünk sáros
téged most ravataloznak
biztosan szépen megfürdettek
rád adták
ünneplő
fekete
öltönyöd
kitettek a ravatali emelvényre
megraktak
virágokkal
koszorúkkal
kb. egy óra múlva
temetnek
minden becses adománnyal 
és részvéttel
sajnálom hogy nem láthatom arcod
göröngyös
száraz
arcod
kezeid
mérföldes kezeid 
nem tudom
szemüvegedet levették-e rólad 
ha igen
akkor már loptak arcodból” . . .

Nos, ilyenek Maurits arcképei, 
arcélei, portréi, miniatűrjei: soha
sem „lopnak az arcokból”, hanem 
jó megfigyeléssel, költői telitalálat
tal, inkább mindig hozzáadnak vala
m it. Például egy szuverén grafikus-
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és festőművész, egy szuverén költő mert a  kötetbe gyűjtött mmiatű
átélt, megszenvedett, fényt-árnyat rök, portrék megmozdulnak, élet-
egyaránt felmutató világát! Egy re kelnek, erőt, tehetséget sugároz-
olyan világot, amelyben az expedí- nak, s akárcsak a Bíró Miklósról
ció, az elementáris élmény, a játék, szóló versben, a Miniatűr galériá-
a gyermekkor és az eszmélés, magá- nak is hajnalra felcsattannak, fel-
ra eszmélés éppúgy helyet kap, mint lobbannak hófehér lapjai,
például az újvidéki Telep, vagy Ba- Egy mondatba sűrítve, és egy kis
ranya a maga tegnapjával, tegnap- цгај hangütéssel, mondhatnánk úgy
előttjével, történelmével és minia- [Sf hogy Maurits madarat rajzol a
tűrjeivel. mezőbe, embert a tájba, s közben,

Maurits Ferenc könyve azért je- rezgő fénnyel, a lélekbe is belevilá- 
lent jó és élményt adó olvasmányt, gít egy kicsit.

SZÜCS IMRE

A SODRÓDÁS TELJESSÉGE

BÖNDÖR PÁL: Vígeposz.
Fórum, Üjvidék, 1982.

Böndör Pál előző verskötetének vi
lága a jelenlegihez képest hermeti- 
kusabb volt. Mintha a fiatal költő 
a negyedik verskötetében jö tt vol
na rá: a külvilágnak a költészetére 
gyakorolt nyomása valamiképpen 
ellensúlyozható. A világtalan tűnő
dés lecsökkent, nőtt a szellemi moz
gékonyság. A szerző magabiztossá
ga is szembetűnő, hiszen vígeposz 
középpontjában érzi magát. Olyan 
hőssé növiekedett, aki — az ismert 
nagy komikusok példáját bölcsen 
követve — a hibáiból, gyengéiből 
igyekszik erényt kovácsolni, még
hozzá úgy, hogy stilizált formában 
tárja fel azokat. Képes nevetni sa
já t bosszúságain, sikertelenségein, 
élete megunt sztereotip helyzetein.

Nem biztos, hogy a könyv min
den darabja az egységes kompozí
ció szem előtt tartásával íródott, 
ám ennek ellenére a Vígeposz vi
lágképe homogén. A hasonló élet
érzésben fogant szövegek között e 
versforma különös fegyelmezettsé
ge kelthet feltűnést, mivel az ide
jétmúlt szabályok rombolásához 
igyekszik szabályokat teremteni. A 
költő a neki nem tetsző jelenségek 
vagy a számára elérhetetlen maga
tartás tagadásában olyan színvona
lat ért el, mint legutóbb az időseb
bek között Domonkos István nép
szerű poómáiban.
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A Vígeposz első versének a kö
tet tematikáját és hangnemét meg
jelölő szólamgazdagsága a zenei mű
vek nyitányának megfelelője. Bön
dör számára az emberi lét ösztö
nöktől irányított lökdösődés, időtöl
tő ténfergés, cinikus káosz és med
dő sejtelem. E dadaista cirkusz
ként tetten ért létezésben nincs tör
ténelmi és művelődésbeli folyama
tosság; kamaszok mámorának egyi
dejűségében tűnnek fel egy-egy pil
lanatra a világ régebbi vagy újabb 
jelenségei. A nemi ösztön irányítja, 
az ivászat és a locsogás tölti ki 
azoknak az élőlényeknek az életét, 
melyekkel Böndör az embereket, a 
mai fiatalokat azonosítja.

A Vígeposz szerzője is azon fia
talabb költők közé tartozik, akiknek 
poétikáját a művészetben való csa
lódottság, a csömör formálta. A 
művészet üzenete nem változtatta 
meg és nem is befolyásolja lénye
gesen az emberi kapcsolatokat: e 
képtelen állapot fokozottabb önkri
tikát tesz szükségessé. Hogy a 
szkeptikus magatartás gyökerével 
mindenki tisztába jöhessen, a kötet 
egy olyan verset is tartalmaz, mely 
szinte prózai racionalizmussal csú
folja ki az emberhúson élősködő 
művészetet. Picasso Guemicájáről 
ugyanis összehasonlíthatatlanul töb



bet fecseg az elit, mint arról a ször
nyűséges történelmi eseményről, 
mely a festőművésznek ihletet 
adott.

Böndör Pál verskötete a banali
tások költészete. Nem hiába tűnik 
fel benne nem is egyszer Bovaryné, 
a kallódás, a tehetetlenség terheli. 
Ennek ellenére a komikum, a hu
mor, a versbeli jó kedély azért le
hetséges, m ert a költőt az elvárások 
igazolják passzivitásában, önvédel
me, realitásérzéke bíráltatja vele a 
szavakat. „Saját bőrömön érzem a 
közhelyeket” — írja.

Az ember van is, nincs is, de fő
leg nincs — ebből az átélt bizony
talanságból űz megkönnyebbülést 
hozó játékot Böndör Pál Vígeposza. 
Tehetetlensége ötlötte ki — hol sa
já t magával azonos, hol pedig a 
szélsőséges karikatúráig valótlan — 
figuráját, Szilvesztert. Ez (természe
tesen) Petőfi sroostolának palinódi- 
ája. Böndör Szilveszterének esze 
ágában sincs, hogy a prófétálás 
kockázatait vállalja, mint nagy őse 
a múlt század közepén. A Vígeposz 
hőse túlzásaiban is viselkedése 
szürkeségére ügyelő átlagpolgár. 
Tragikomikus tehetetlensége a köl
tő képzeletében a mai ember lehe
tőségeinek határát jelzi.

Böndör olyan alkatú ember, aki
nek egyidejűleg rendkívül könnyű 
és nagyon nehéz költőnek lenni. 
Könnyű: ha valamire ránéz, rögtön 
valami más, a jelenséget valami
képpen ellenpontozó ötlete is tá
mad, ami újabb asszociációmozza
natnak az ugródeszkája. Nehéz: fé
keznie kell gondolatáramlását, mert 
különben menthetetlenül Joyce-epi- 
gon lesz. Lírai hőse vonzódik a meg
szokotthoz, az élet elemi és pozitív 
formáihoz, de ugyanakkor viszolyog 
is attól, ami gépies, sematikus. Be
lül tagadni kénytelen az általa is 
elfogadottat. Egyensúlya, a költő 
fantáziája révén, furcsa helyzetek
ben realizálódik.

A Vígeposz szerencsére kevés 
olyan verset, illetve sort tartalmaz, 
mely csak a költőnek szerzett örö
met a papírra vetés pillanatában. 
Böndör költői érzékenységéhez még
sem méltó a következő két mon
dat nyelvi pontatlansága: „... a ma
gyar nyelv egyike azoknak, mely 
nem ismeri a nemeket”; „S ha meg
gondoljuk, hogy a szerelmi gyakor
lat mily semmi százalékának szü
letik . . . ”

Ennek ellenére a Vigeposz az 
újabb jugoszláviai magyar irodalom 
néhány kiváló versét tartalmazza.

VAJDA GÁBOR

HINTÁS PÁZSIT

FÜLÖP GÁBOR: Banális susztermatt. 
Fórum, Üjvidék, 1982.

A költő ebben a verseskönyvében, 
érzésem szerint, mindenről szólni 
kívánna a maga ironikusan komoly
kodó hangján, ami felfodrozza kép
zeletét, foglalkoztatja: az elvont el
mélkedéstől a hétköznapok önismét
léséig.

A cikluscímek is utalnak erre a 
mindent kimondani akarás igényé
re: Az alkotás viszontagságai, Mag
zat-versek, Egy megrögzött dohá
nyos hétköznapjai, Allatversek, Lel
tár s a kötet címadó versét magá
ban foglaló Banális susztermatt.

Versötletként számíthat figyel
münkre a banális susztermatt című 
írás. Egy négylépéses sakkjátszma 
regisztrálása ez voltaiképpen, a sakk
irodalom egyezményes jeleivel pa
pírra vetve. A legbanálisabb mat
tot kapja a sötét, amit sakkozó 
megérhet. Olyannyira banálisai, 
hogy már-már a lehetetlenséggel 
határos elhinnünk: aki ismeri a 
sakklépéseket, hogyan tehet ilyen 
öngyilkoló húzásokat. A világos e3- 
mal nyit, erre a sötét a6-tal válaszol. 
Idáig elviselhető. Ám amikor a har
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madik lépésben Fc4 után a sötét 
e5-öt húz, sorsa beteljesedett.

Fülöp Gábor végletes világszem
léletére világít rá ez az életképlet
ként is értelmezhető sakk-képlet. Az 
ember jobbra való törekvése ellenére 
is folyton kérdőjeles lépéseket tesz, 
Végzete elkerülhetetlen. Ebben a vo
natkozásban tehát bölcseleti tétel
ként látom a fentieket, mert a  baná
lis susztermatt minden egyéb, csak 
nem költemény. Annál inkább az és 
igen erős verse Fülöpnek a félelem 
című nyolcsorosa:

„Kinn álltunk 
a hóviharban,

s elment az áram. 
Amikor bejöttünk, 
hógolyót gyúrtam  
a sötétből.
Éreztem,
hogy dobog a szive ”

Az Egy megrögzött dohányos hét
köznapjai ciklusból való az idézett 
költemény. Ez a ciklus szerintem a 
gerince a verseskötetnek. Kötet a 
köteten belül. Találhatunk azonban 
a könyvnek ezen a tájékán is olyan 
szókészítményeket, amelyek fölösle
gesen kerültek papírra s az egyéb
ként kiváló kötetbe. Például:

„amikor a tortát 
éjnek idején
kiveszem a hűtőszekrényből 
mindig lelkiismeret-furdalásom van”

(torta és hűtőszekrény)

A kötetet záró önironikus vers, 
mely ennyiből áll: „ÉN/haha”, a 
Fülöp Gáborra jellemző keresetlen- 
séggel nevet a világra és az olvasó
ra, de kiérezni belőle a végítélet 
szorongását is. Előttem börtöncella 
képe ködlött fel homályosan, űr tá
madt bennem, kielégiiletlenség, s 
arra késztetett, hogy újraolvassam 
a könyv egyes részeit.

Fülöp Gábornak a nagyobb léleg
zetű költeményeit szeretem. Elenge
di magát bennük, mozaikdarabkák 
rakosgatójából költővé lesz, s el
hisszük neki, hogy kedvenc munka
helye valójában a játszótér — a hin
tés pázsit, ahol a  kihűlő ebéd réme 
sem riaszt.

VANKÖ GERGELY

Lófej (1928)
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Szellemi eleiünk 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. BALAZS G. ARPAD: Bolyongó paletta (önéletrajz) elfogyott
6. DÉR ZOLTÁN: Az árny zarándoka (Csáth Géza emléke) elfogyott
7. LÉVAY ENDRE: Félálom után (monodráma) elfogyott
8. BURKUS VALÉRIA: Ibolya (Ferenczi Ibi rivaldafényben) elfogyott
9. GAJDOS TIBOR: A csillagos homlokú (Hangya András életútja) elfogyott

10. GARAY BÉLA: A kulisszák világában (önéletrajz) elfogyott
11. BARANYI KAROLY: Ikarosz szárnyán (önéletrajz) elfogyott
12. DÉR ZOLTÁN: Az első műhely (Kosztolányi Dezső önképzőköri évei) elfogyott
13. PETKOVICS KÁLMÁN: A tizennyolc nyárfa (dokumentumriport) elfogyott
14. SOMOGYI PÁL: Máglya (egy életrajz vajdasági fejezetei) elfogyott
15. BARANYINÉ MARKOV ZLATA: Vergődés (Farkas Béla napjai) elfogyott
16. SCHWALB MIKLÓS: A szén (a m ártír 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 csal&don beim) elfogyott
22. DÉR ZOLTÁN: A tudós tanár (Toncs Gusztáv élete és munkássága) elfogyott
23. KOLOZSI TIBOR: Erzsébetektől 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. IVANYI ISTVÁN: Visszaemlékezéseim életem folyására (önéletrajz) elfogyott
28. GAJDOS TIBOR: A sziklaember (Matko Vuković életútja) elfogyott
29. KAZMÉR ERNŐ: Levelek Szirmai Károlyhoz elfogyott
30. PATÓ IMRE: Az osztályharcos (Simokovich Rókus élete és naplója) elfogyott
31. KENYERES KOVÁCS MARTA: Régi nóta, híres nóta . . . elfogyott

(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 (harminc illusztráció) elfogyott
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—LOöSZ ISTVÁN: Ütravaló (pályamű-értékelések) 50 dinár
38. BRENNER JÁNOS: A kinematográfia úttörője 80 dinár

(Lifka Sándor élete és munkássága)
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16. CSATH GÉZA—HAVAS EMIL—MŰNK ARTÚR: A repülő Vucsido] elfogyott

'

E kiadványok a fönti áron a szabadkai Vcljko Vlahović Munkásegyetemen


